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aktualności

Spotkanie z dziennikarzami
W dniu 02 kwietnia br. w sali konferencyjnej Pała-
cyku „Trofana”  miało miejsce spotkanie Burmistrza 
Międzyzdrojów Leszka Dorosza z dziennikarzami 
lokalnych i regionalnych mediów. Podczas orga-
nizowanej konferencji prasowej przedstawiono  
i szczegółowo zaprezentowano kalendarz imprez 
Gminy Miedzyzdroje na rok 2014. Propozycję 
imprez kulturalnych przedstawiła Dyrektor Domu 
Kultury Jadwiga Bober, ofertę literacką i program 
spotkań edukacyjnych – Dyrektor Biblioteki An-
dżelika Gałecka, zaś ofertę sportowo-rekreacyjną 
– Kierownik Referatu Promocji Anetta Czyżak. 
Dziennikarzy szczególnie interesowała  19. edycja  
Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.  Pytania 
dotyczyły programu festiwalu, możliwości zakupu 
biletów i wstępu na organizowane spektakle,  moż-
liwości akredytacji dziennikarskich i fotografowania 
artystów podczas występu na scenie.

W dalszej części konferencji Burmistrz przed-
stawił plany inwestycyjne Gminy Międzyzdroje na 
rok 2014 i  odpowiadał na zadawane przez media 
pytania. Omówiono m.in. kwestie związane z tere-
nem przeznaczonym pod wieczyste użytkowanie 
Kawczej Góry. Dziennikarze pytali również o bu-
dowę  kawiarni w Parku Chopina i wycinkę drzew 
na tym terenie. Zainteresowani byli dostępnością  
miejsc postojowych w Międzyzdrojach i możliwo-
ścią administrowania plaży w pasie brzegowym 
sołectwa  Wisełka. 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach 

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2014 r. 
w czasie obchodów uroczystości 
55-lecia Kampinoskiego Parku Naro-
dowego w Izabelinie pod Warszawą 
Minister Środowiska, reprezento-
wany przez Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Środowiska Janusza 
Zaleskiego oraz Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Środowiska Janusza 
Ostapiuka, uroczyście pożegnał od-
chodzących na emeryturę dyrektorów 
Wolińskiego i Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego: dra inż. Ireneusza Lewickie-
go oraz dra inż. Pawła Skawińskiego. 

W uroczystościach w KPN uczest-
niczyli m. in. przedstawiciele resortu, 
samorządów, ośrodków naukowych, a 
także dyrektorzy polskich parków na-
rodowych, w tym pełniący obowiązki 
dyrektora Wolińskiego Parku Narodo-
wego inż. Stanisław Felisiak oraz nowo 
powołany dyrektor Tatrzańskiego Par-
ku Narodowego Szymon Ziobrowski. 
Były życzenia, kwiaty i gratulacje. 

Przypomnijmy, że decyzją Ministra 
Środowiska - Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Środowiska Janusza 
Zaleskiego dyrektor WPN Ireneusz 
Lewicki został odwołany ze stanowiska 
z dniem 3 lutego 2014 r. Zgodnie z 
przepisami kodeksu pracy powołany 
pracownik może w każdym czasie zostać odwołany 
bez podania przyczyn. Z uwagi na to, że odwołanie 
jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o 
pracę, stosunek pracy byłego dyrektora wygaśnie 
z dniem 31 maja 2014 r.

Ireneusz Lewicki przepracował na rzecz ochro-
ny przyrody ponad 40 lat, w tym 24 lata na 

Właśnie w tym dniu  Burmistrz Międzyzdrojów  
Leszek Dorosz, w asyście delegacji składającej się  
z  przedstawiciela Oddziału  ZUS  Świnoujście 
Elżbiety Wójto-
wicz, przedsta-
wiciela Kuriera 
Szczecińskiego 
J u l i a n ny  R o -
gowskiej,  Se-
kretarza Gminy 
Międzyzdroje 
Henryka Noga-
li, Kierownika 
Urzędu Stanu 
Cywilnego Międzyzdroje oraz pracownika Wy-
działu Promocji Urzędu Miasta Międzyzdroje 
Tomasza Rychłowskiego,  złożył Dostojnej Ju-

W ramach przedsięwzięcia planuje się wystę-
py artystyczne polskich i niemieckich zespołów  
w międzyzdrojskim amfiteatrze. Wystąpią zespoły: 
Bryza, Fale, a także zaproszone, zaprzyjaźnione 
zespoły z sąsiednich gmin oraz z Niemiec.

W trakcie koncertów będzie poczęstunek 
przygotowany przez międzyzdrojskich emerytów 
i gospodynie, m.in.: ciasto oraz samodzielnie 
przygotowana zupa. 

Przedstawicielki stowarzyszenia historyczne-
go działającego na terenie gminy Międzyzdroje 
przeprowadzą warsztaty artystyczno-historyczne 
wzbogacające dwudniowy program imprezy:

- warsztaty taneczne: nauczanie mieszkań-
ców i gości tańca, rytmicznych ruchów, prostych 
kroków; inspiracja do zabawy i wspólnego tańca.

- warsztaty rękodzieła ludowego (filcowanie, 
przędzenie): planuje się dwa stoiska – jedno 
polskie i jedno niemieckie, na których goście  
i mieszkańcy będą mogli odkrywać zapomniane 
rękodzieło, którego historia sięga neolitu, a które 
wiąże się z szeroko rozumianą kulturą ludową 
(stroje ludowe). Zajęcia filcowania i przędzenia 
to świetna zabawa, rozwój manualny dla dzieci, 
niezapomniane wrażenia. 

- zabawa z runami. Runy – język symboli znany 
na terenach zamieszkiwanych przez Germanów 
i Słowian.    

W czasie trwania imprezy pn. „Polsko-nie-
mieckie pomosty: muzyka, historia, kultura” runy 
zostaną wykorzystane do „zabawy w komuni-
kację” poprzez język symbolu: ponad barierami 
językowymi. 

Celem przedsięwzięcia jest uaktywnienie śro-
dowiska lokalnego, integracja polsko-niemiecka, 
wzajemna, transgraniczna promocja, ukazywanie 
mieszkańcom i gościom form aktywnego i atrak-
cyjnego spędzania czasu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Rafał Wolny   

Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin Wyspy Wolin

bilatce życzenia  oraz odczytał list gratulacyjny  
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  
Donalda Tuska.

B u r m i s t r z 
pogratulował 
Jubilatce tak 
s ę d z i w e g o 
wieku,  pod-
kreślając  wiel-
ki szacunek dla  
doświadczenia 
życiowego, ży-
cząc zdrowia  
i pogody ducha 

na dalsze lata życia. Były  też kwiaty i upominek 
dla Sędziwej Jubilatki.

Bogumiła Bajek
Kierownik USC

Setne urodziny Pani Zofii
W tym roku nasza Gmina Międzyzdroje może poszczycić się Dostojną Jubilatką. 
Pani Zofia konieczna ukończyła w dniu 31 marca  br. 100  lat!

„Polsko-niemieckie pomosty: 
muzyka, historia, kultura”
Związek Gmin Wyspy Wolin planuje w dniach 1 i 2 maja br.  przeprowadzenie przedsięwzięcia 
pn. „Polsko-niemieckie pomosty: muzyka, historia, kultura”, na które uzyskał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy trans-
granicznej Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie (FMP interreg iVa) oraz budżetu państwa.

Minister Środowiska żegna dyrektora 
Wolińskiego Parku Narodowego

stanowisku dyrektora Wolińskiego Parku Na-
rodowego. Wcześniej przez 20 lat pracował  
w Tatrzańskim Parku Narodowym, najpierw jako 
adiunkt w dziale ochrony przyrody, później jako 
zastępca dyrektora ds. udostępniania Parku. Ka-
rierę zawodową zaczynał w Lasach Państwowych 
w RDLP Toruń. 

  Redakcja
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WyDaRZEnia 

223. Rocznica konstytucji 3 Maja
Program uroczystości w dniu 3 maja br.:
Godz. 11.00 – msza święta w intencji Ojczyzny - kościół parafialny pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie.
Godz. 12.00  – msza święta w intencji Ojczyzny - kościół parafialny pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.
Godz. 15.00  – odsłonięcie tablicy poświeconej doktorowi Alfredowi Trost – Zasłużonemu Obywatelowi Międzyzdrojów - przy siedzibie PTTK 
    w Międzyzdrojach.
Godz. 16.00  – LII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
                                                                                         
Sesja uroczysta, zaplanowana na dzień 3 maja br. w Międzynarodowym Domu kultury, przebiegać będzie wg poniższego porządku:
 · Otwarcie LII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  · Część oficjalna Sesji    
 · Hymn Państwowy      · Zamknięcie Sesji
 · Upamiętnienie 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja   · Część artystyczna 

      Jan Magda
       Przewodniczący Rady Miejskiej

O miano „Wyspiarz Roku 2013” ubiegało 
się pięć osób zgłoszonych przez mieszkańców 
wysp. Wśród osób nominowanych byli: Ewa 
Grzybowska - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wolinie, Ewa Pater – nauczyciel fizyki 
w LO im. Mieszka I w Świnoujściu, Andrzej Pa-
wełczyk – artysta malarz, twórca Galerii Miejsce 
Sztuki 44, Krystyna Piotrowska – założycielka 
Klubu Kwadransowych Grubasów „Sukces”  
w Świnoujściu oraz Andżelika Gałecka.

Wyboru dokonała kapituła składająca się  
z dotychczasowych laureatów i dziennikarzy,  
a także internauci. Wyróżniono Andżelikę Gałecką 
(to trzeci tytuł przyznany mieszkańcowi Międzyz-
drojów. W 1999 roku laureatem został Bogusław 
Mamiński, a w 2000 roku - Urszula Jakuczun). 

Kapituła Tytułu tak uzasadniła swój wybór: 
„W wyniku głosowania zaszczytne miano Wys-

Andżelika Gałecka  Wyspiarzem Roku 2013 
nasza międzyzdrojanka - andżelika Gałecka dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, otrzymała tytuł Wyspiarza Roku 
2013. Plebiscyt od blisko dwudziestu lat organizowany jest przez świnoujski tygodnik „Wyspiarz niebieski”.

piarza Roku 2013 otrzymuje Andżelika Gałecka 
w dowód uznania za inicjowanie wyjątkowych 
działań w sferze kultury oraz przygotowywa-
nie niekonwencjonalnych, nowatorskich im-
prez kulturalnych, szczególne zaangażowanie  

Redakcja: Czy zdobycie klasy „A” w tańcu 
latynoamerykańskim, to dla Was duży sukces?

Wiktoria: Uważam to za duży sukces, bo przed 
nami tylko międzynarodowa klasa „S”. Było to 
naszym priorytetem, który udało się zrealizować. 
Jesteśmy szczęśliwi i dumni.

Filip: Mimo dużej konkurencji, udało się nam 
stanąć na najwyższym podium, pokonując moc-
nych przeciwników.

Redakcja: Czym ten sukces jest okupiony?
Filip: Za nami 9 lat treningu – 3 razy w tygodniu 

po 2 godziny oraz szkolenia weekendowe i oczy-
wiście udział w zawodach i turniejach. Podkreślam 
zaangażowanie rodziców, którzy poświęcają swój 
czas, pieniądze, zdrowie i emocje.

Wiktoria:  Gdyby nie wsparcie rodziny, te finan-
sowe i duchowe, nie byłoby sukcesu.

Redakcja: Jaka jest rola partnera/partnerki  
w Waszym przypadku?

Wiktoria: Bardzo duża. To partner prowadzi. 
Mam do niego w tańcu pełne zaufanie.

Filip: Rolą partnerki jest prezentacja pary. Jest 
jej ozdobą. Pomimo różnicy w charakterach i spięć 
w przeszłości, teraz rozumiemy się bez słów.

Redakcja: A  rola trenerki i szkoleniowców?

Filip: Naszą trenerką jest Anna Zjawińska. To 
ona zauważyła nas już w przedszkolu, dostrzegła 
potencjał, uwierzyła w nas i stworzyła z nas parę.

Wiktoria: Nasza pani Ania jest osobą stanow-
czą, ale wyrozumiałą. Zawsze jej decyzje i wska-
zówki dobrze wpływają na nasz rozwój i wizerunek. 
Dużo zawdzięczamy też naszym szkoleniowcom, 
którzy układają choreografie i stoją na straży, aby 
nasz taniec stawał się coraz pewniejszy i bardziej 
widowiskowy.

Redakcja: Czym jest dla Was taniec?
Wiktoria: Mnie taniec odstresowuje. Gdy mam 

gorszy dzień idę na trening, tańczę i zapominam 
o kłopotach.

Filip: Jest moją pasją, zawsze sprawia mi przy-
jemność. Nigdy nie zmuszałem się do tańca. W 
wieku siedmiu lat sam zgłosiłem się na pierwsze 
zajęcia.

Redakcja: Jaki to jest sport?
Wiktoria: Jest piękny, ale bardzo drogi.
Filip: Trzeba w nim być pewnym swoich umie-

jętności. Mentalnie czuć się mistrzem.
Redakcja: Wasze plany na przyszłość?
Wiktoria: Zawsze myślałam o tańcu jako alter-

natywie zawodowej, ale żeby mieć pozycję, trzeba 

na nią zapracować.
Filip: Przed nami wiele lat pracy. Nie mam jesz-

cze sprecyzowanych planów, ale nie wykluczam, że 
moja przyszłość będzie związana z tańcem.

Redakcja: Życie pisze swoje scenariusze nie 
tylko w kontekście tańca. Co wy na to?

Filip: Chcę zdać maturę, a dalej czas pokaże.
Wiktoria: Poza tańcem myślę o maturze, stu-

diach w kierunku fizjoterapii i ewentualnie pracy 
zawodowej w tym obszarze.

Redakcja: Co jeszcze chcielibyście powiedzieć?
Wiktoria: Nasze rodziny, znajomi, nauczyciele 

wiernie nam kibicują, za co bardzo im dziękujemy.
Filip: Serdecznie ich pozdrawiamy. Będziemy 

się starać nie zawieść ich oczekiwań.
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i jeszcze 

raz gratulujemy Wam zdobycia klasy „A”, życzy-
my wywalczenia „eski”. Dziękujemy za to, że tak 
pięknie promujecie nasze miasto. Realizujcie 
plany, spełniajcie swoje marzenia.

Redakcja

w akcje humanitarne, charytatywne i prospo-
łeczne, a także nieustającą eksplozję pomysłów, 
zmierzających do urozmaicenia i wzbogacenia 
życia mieszkańców i turystów”.

Wyniki ogłoszono 21 marca w sali teatralnej 
Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu pod-
czas Wiosennego Koncertu Orkiestry Marynarki 
Wojennej przy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Tego 
dnia ogłoszono również  Mecenasów Kultury 2013 
roku, którzy w różny sposób wspierają działania 
Towarzystwa Przyjaciół Świnoujścia. 

Szczere gratulacje dla Andżeliki za pomysły  
i osobiste zaangażowanie, które zostało docenio-
ne przez Wyspiarzy  z wysp Wolin i Uznam.  

Referat Promocji
Urząd Miejski w Międzyzdrojach  

Fot. Henryk Podhorodecki

Sukces Wiktorii i Filipa 
22 marca podczas X Wiosennego turnieju tańca w kamieniu Pomorskim zwycięska para tkS 
Jantar Międzyzdroje – Filip Marchalewski i Wiktoria kaszubowska – otrzymała klasę taneczną 
„a” w stylu latynoamerykańskim. Jest to najwyższa krajowa klasa taneczna, przed nimi już tylko 
do zdobycia najwyższa międzynarodowa klasa „S”. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. 

Poniżej prezentujemy krótką rozmowę z tancerzami.                                                                       
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hiStoRia

Mąż mój, Bolesław Podmostko urodził się dnia 25 
listopada 1924 roku w Postarzynie, powiat Wilej-
ka, województwo wileńskie. Już jako niespełna 
szesnastoletni chłopiec, w 1940 roku wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej, gdzie początkowo powie-
rzono mu funkcję łącznika, a następnie zwiadowcy 
i równocześnie skierowano do konspiracyjnej 
szkoły podchorążych. Po jej ukończeniu w roku 
1942 - już pod okupacją niemiecką -  kontynu-
ował działalność konspiracyjną w strukturach 
tworzonego właśnie wileńskiego okręgu Armii 
Krajowej, w którą przekształcony został 
ZWZ, przyjmując pseudonim „Góral”. 
W tym okresie nawiązał współpracę 
z pierwszym leśnym oddziałem AK, 
organizowanym przez por. Antoniego 
Burzyńskiego „Kmicica”, zaś po jego 
rozbiciu latem 1943 roku, wraz z resztką 
ocalałych żołnierzy wcielony został w 
skład jednego z plutonów - tworzą-
cych zalążek przyszłej V Brygady AK 
- pozostających pod rozkazami majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Swój „chrzest bojowy” przeszedł 
jesienią 1943 roku pod Łyntupami 
w czasie ataku na niemiecki pociąg 
gospodarczy, walcząc jako dowódca 
drużyny w stopniu kaprala podcho-
rążego. Kilka miesięcy później brał 
udział w największej akcji zbrojnej 
wileńskiej AK – operacji „Ostra Brama”, 
w efekcie której – ramię w ramię z Armią 
Czerwoną – w dniu 15 lipca 1944 roku 
wyzwolone zostaje Wilno. Następnego 
dnia – wedle poczynionych wcześniej 
uzgodnień - miała odbyć się wspólna 
defilada akowców i czerwonoarmistów. 
Niestety, mimo przyjętych zobowiązań 
i wspólnego wysiłku zbrojnego, strona 
sowiecka kolejny raz dopuściła się aktu 
wiarołomstwa i zdrady: ówczesny do-
wódca 3 Frontu Białoruskiego, gen. ar-
mii Iwan Czerniechowski zaprosił tego 
dnia do swojej kwatery komendanta 
Wileńskiego Okręgu AK, płk Aleksandra 
Krzyżanowskiego „Wilka” i dowódców 
podległych mu brygad rzekomo na od-
prawę. Tymczasem wszyscy, którzy się 
stawili zostali natychmiast rozbrojeni i 
aresztowani przez NKWD, w tym oczywiście także 
sam płk „Wilk”. Zaledwie kilku wyższych oficerów, a 
wśród nich „Łupaszka” przezornie nie stawiło się na 
tę „odprawę”, dzięki czemu uniknęli aresztowania. 
To oni właśnie podjęli desperacką próbę przebicia 
się wraz ze swymi oddziałami w rejon wcześniej 
ustalonej koncentracji, to znaczy - do Puszczy 
Rudnickiej. Mój mąż był jednym z nich.

Ta śmiała akcja wprawdzie się powiodła, lecz w 
rejonie Królewskich Miednik partyzanci natknęli się 
na regularne oddziały Armii Czerwonej, wyposa-
żone także w jednostkę pancerną czołgów. Zostali 
wiec otoczeni i po kilku dniach rozpaczliwej obrony 
zmuszeni do kapitulacji. Z okrążenia – dziękując 
opatrzności - wydostał się jedynie „Łupaszka” z 
oddziałem kawalerii. Pozostali, a mój mąż wraz z 

nimi, po odmowie złożenia przysięgi według roty 
zatwierdzonej przez gen. Zygmunta Berlinga, zo-
stali aresztowani przez NKWD i w połowie sierpnia 
1944 roku, w bydlęcych wagonach, przetranspor-
towani do obozu jenieckiego w okolicach Kaługi, 
gdzie sami wykopać musieli sobie tzw. „ziemlanki”, 
w których nocowali, w ciągu dnia zaś przymusowo 
pracowali przy wyrębie lasu. Po pewnym czasie, 
przy takiej właśnie pracy – korzystając z chwilo-
wego zamieszania przy upadku kolejnego, ścię-
tego świerka - zimą na przełomie roku 1944/1945 

udało mu się - wraz z dwoma kolegami - zbiec i 
po kilkumiesięcznej, samotnej tułaczce (zgodnie 
uznali bowiem, że wspólne, w trzyosobowej gru-
pie, przedzieranie się przez nieznane terytorium 
obcego kraju, i to w warunkach wojennych, by-
łoby zbyt podejrzane i niebezpieczne; nawiasem 
mówiąc – mąż nigdy później owych kolegów nie 
spotkał, nie wiedział więc w ogóle czy udało im się 
dotrzeć do kraju, ani też jakie były ich dalsze losy 
– być może był jedynym, któremu ucieczka ta się 
powiodła!), wiosną 1945 roku zdołał powrócić do 
Kraju (z licznymi odmrożeniami i zapaleniem płuc). 
Wracał zaś także przez województwo lubelskie, 
gdzie przez pewien czas odpoczywał i leczył się w 
dużym gospodarstwie u krewnych mojego ojca. To 
tam właśnie się poznaliśmy…

Mąż początkowo – ze względu na represje, 
jakim poddawani byli „żołnierze wyklęci” nie ujaw-
nił swej aktywności partyzanckiej, lecz podzielił 
– jako zwykły osadnik – los tysięcy repatriantów 
ze wschodnich rubieży. Na mocy decyzji Państwo-
wego Urzędu Repatriacyjnego, zatwierdzonej w 
lutym 1946 roku przez nieco wcześniej powołane 
Ministerstwo Ziem Odzyskanych mąż otrzymał 
dom wraz z siedliskiem i nadziałem ziemi w Rabią-
żu na wyspie Wolin. Wkrótce, tuż po ślubie, nie wie-
dząc nawet dokładnie gdzie jest ta wyspa – wraz 

z rodzicami przeniosłam się do męża 
na owe nowe, choć zarazem prastare 
przecież, słowiańskie ziemie… 

Mąż niebawem podjął studia na 
Politechnice Szczecińskiej, powie-
rzając prowadzenie gospodarstwa 
teściom, to jest moim rodzicom – rol-
nikom od urodzenia, mnie zaś opiekę 
nad dziećmi: niespełna rocznym 
synem i oczekiwaną jeszcze córeczką 
- oraz domem.

Los nie był jednak dla nas zbyt 
łaskawy. Już pod koniec 1949 lub na 
początku 1950 roku lokalne władze 
uzyskały jakieś informacje o „akow-
skiej” przeszłości męża i na tej pod-
stawie zakwestionowały jego tytuł do 
osiedlenia. W konsekwencji cofnęły 
decyzję o nadaniu ziemi i zażądały jej 
wykupu, na co po prostu nie było nas 
stać, to zaś oznaczało konieczność 
porzucenia gospodarstwa i przenie-
sienia się do miasta z obowiązkiem 
spłaty zaległego rzekomo „czynszu 
dzierżawnego”. Jako pierwszy, pracę 
poza rolnictwem znalazł mój ojciec 
właśnie w FWP w Międzyzdrojach, 
uzyskując jednocześnie niewielkie 
mieszkanie w suterenie DW Huragan 
przy ul. Cichej. Tam też ściągnął resztę 
rodziny. Mąż – by podjąć pracę (o którą 
zresztą nie było wówczas trudno dla 
osób z jego wykształceniem; „akow-
ską” przeszłość wszakże często później 
mu wypominano, zwykle motywując 
tym określone decyzje awansowe, co 
mąż zawsze znosił z goryczą, lecz i z 
godnością!) musiał naturalnie prze-

rwać studia i zamieszkać wraz z nami. Konieczność 
tą zawsze jednak uważał – a my wraz z nim – za 
opatrznościową! 

Niebawem dały jednak o sobie znać dawniejsze 
schorzenia, skutkujące gwałtownym pogorsze-
niem stanu zdrowia, a w dalszej perspektywie – 
mimo troskliwej opieki lekarskiej - przedwczesną 
śmiercią w dniu 9 maja 1983 roku. Odnotować 
może przy tym warto, iż bezpośrednią przyczyną 
zgonu – zdaniem lekarzy – była zapaść naczynio-
wa spowodowana gangreną, będąca odległym 
skutkiem wadliwie leczonych odmrożeń, których 
– jak o tym wyżej wspomniałam – nabawił się on 
w trakcie ucieczki z sowieckiego łagru.

Wspomnienia spisane przez żonę Pana Bolesława 
Julię Zofię Podmostko 

Poniżej prezentujemy Państwu życiorys Pana Bolesława Podmostko, bohatera walki o wolną Polskę, spisany przez jego 
żonę Julię Zofię Podmostko. Składamy serdeczne podziękowania synowi Stanisławowi Podmostko oraz wnukowi Remi-
giuszowi Pender za udostępnienie materiałów. Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

BOLESŁAW PODMOSTKO

Bolesław Podmostko z żoną, ślub w Rabiążu - archiwum rodzinne
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kultuRa

Majówka z kulturą
• 1 - 4 maja Jarmark Majówkowy 
(skwer rekreacyjny);
• 1 maja godz. 19.00„Dziecko dla odważ-
nych” spektakl na podstawie książki Leszka K. 
Talko, występują: Beata i Tomasz Schimsche-
inerowie (sala teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury, wstęp wolny);
• 2 maja godz. 19.00 Koncert Akademii 
Sztuki ze Szczecina „Mistrz i uczeń”
W programie najpiękniejsze arie operowe  
i operetkowe oraz pieśni 
(sala teatralna MDK, wstęp wolny);
• 3 maja godz. 18.00 Koncert Akademii 
Sztuki ze Szczecina „Mistrz i uczeń”
W programie najpiękniejsze arie operowe  
i operetkowe oraz pieśni  
(sala teatralna MDK, wstęp wolny).

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Na początku bibliotekarze wręczyli bukiet 
kwiatów pani Barbarze Jarnutowskiej w podzię-
kowaniu  za wystawę haftów, którą do niedawna 
można było podziwiać w Galerii bibliotecznej.

Główna część spotkania była poświęcona na-
szej lokalnej poetce pani Mariannie Kargul, która 
wydała ostatnio tomik pt. „Moje miejsce na ziemi”. 
Czytała ona wiersze na temat Międzyzdrojów  
i okolic, a także zabawne limeryki. Zgromadzeni 
goście słuchali z zaciekawieniem. Wielu z nich 
otrzymało od pani Marianny tomiki z dedykacją.  
Wiersze pani Marianny zaprezentowały również 
Ewa Małolepsza, Alicja Szulc, Paulina Haraś  
i Roksana Marjańska - uczennice Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach.  Dyrektor biblioteki wręczyła 

kwiaty i podziękowanie 
w imieniu pani Teresy 
Purgal, która niestety 
nie mogła uczestniczyć 
w spotkaniu. Pani Teresa 
pomagała poetce przy 
wydaniu tomiku wierszy.  

Podczas spotkania 
nastąpiło również otwar-
cie wystawy fotografii 
pana Tomasza Kargula „Międzyzdroje w obiekty-
wie”, którą można oglądać do 25 kwietnia 2014 w 
Galerii bibliotecznej.

Zwieńczeniem spotkania był występ Janusza 
Kalemby, który zagrał i zaśpiewał utwory  m.in. 

Na spotkania z legendarną 
Ciotką Klotką z „Tik -Taka” zostały 
zaproszone klasy I-II ze Szkoły 
Podstawowej w Międzyzdrojach. 
Było bardzo barwnie i kolorowo, 
głównie za sprawą wielobarw-
nego stroju pani Ewy, który skła-
dał się m.in. z tęczowego boa, 
pierzastego kapelusza, sukienki  
z kolorowej mgiełki i butów - 
jednego czerwonego, drugiego 
niebieskiego. Dzieci przywita-
ły Ciotkę Klotkę słowami: „Ale 
pani błyszczy”, „Wygląda pani jak 
wiosna, albo Dzwoneczek”. Ewa 
Chotomska opowiadała dzieciom 
o tym, jak to jest być córką sławnej 
poetki Wandy Chotomskiej, jak 
powstają programy telewizyjne, do których pisze 
scenariusze oraz o swoich inspiracjach literackich. 
Nasz gość podczas spotkania w międzyzdrojskiej 

bibliotece przeczytał dzieciom najnowszy wiersz 
swojej mamy o kolejce linowej i kozicach. Opo-
wieściom o Felku kundelku i zającu Poziomce 

WioSEnny WiEcZÓR PoEZJi
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach wraz z Dyskusyjnym 
klubem książki zorganizowali 20 marca 2014 r. Wiosenny wieczór poezji.

Piotra Szczepanika „Goniąc kormorany” i Artura 
Andrusa „Piłem w Spale, spałem w Pile”. Publicz-
ność domagająca się bisów, na koniec usłyszała 
jeszcze „Mexicanę”   i  „O Marianno”.

Andżelika Gałecka

Z Ciotką Klotką w bibliotece
31 marca 2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach gościła Ewa chotomska - au-
torka takich książek, jak: „Pamiętnik Felka Parerasa” czy „kuchenny alfabet”, ale przede wszystkim 
założycielka dziecięcego zespołu Fasolki i autorka wielu dziecięcych hitów muzycznych. kto z nas 
nie nucił w dzieciństwie niezapomnianych przebojów: „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda...” 
albo „Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego...” 

nie było końca. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
wspólnego śpiewania piosenek, śmiesznych ukła-
dów choreograficznych, jak chociażby do piosenki 
o papudze lub do hitu „Mydło lubi zabawę”. Pani 
Ewa przygotowała na spotkanie w Międzyzdro-
jach wiele zabaw i zagadek, za które dzieci były 
nagradzane. Była zabawa w rymy, w skojarzenia. 
Zdradziła również dzieciom receptę na udany 
wiersz – „wystarczy kilka ziarenek rymów i łycha 

fantazji”. 
Na zakończenie słynnej Ciot-

ce Klotce został wręczony tort  
z kolorowymi okładkami jej ksią-
żek, na który zaprosiła wszyst-
kich uczestników spotkania. Po 
spotkaniu można było zakupić 
książki pani Ewy z autografem  
i piękną dedykacją.

Zapraszamy dzieci i dorosłych 
do biblioteki w Międzyzdrojach, 
by wypożyczyć „Piosennik Ciotki 
Klotki” z płytą, aby wspólnie 
z pociechami choć na chwilę 
powrócić do krainy dzieciństwa. 
Gwarantujemy świetną zabawę  
i relaks! Spotkania z  Ewą Cho-
tomską sfinansował Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, za co 
serdecznie dziękujemy.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
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uchwała nr l/489/2014
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2014

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejsze-
nie dochodów na kwotę 16 206,02zł i zwiększenie 
wydatków na kwotę 231 485,98zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 15 485,98zł 
(dochody bieżące – 11 000,00zł; dochody mająt-
kowe – 4 485,98zł) i zmniejsza się dochody bieżące 
o  kwotę 31 692,00zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę  426 494,40zł  
(wydatki bieżące – 292 200,00zł; wydatki ma-
jątkowe – 134 294,40zł) i zmniejsza się o kwotę 
195 008,42zł (wydatki bieżące – 65 200,00zł; 
wydatki majątkowe – 129 808,42zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w szkole nr 2 w 

kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu środków za 
udział w konkursie grantowym na opracowanie 
autorskiego pomysłu na potrzymanie lub rato-
wanie środowiska – Konkurs Fundusz naturalnej 
energii – projekt „Bawmy się w ekologię”. Z docho-
du sfinansowane będą wydatki:

a/ wynagrodzenia bezosobowe – 800,00zł;
b/ zakup materiałów i wyposażenia – 2600,00zł;
c/ zakup usług pozostałych – 6600,00zł,
2/ zwiększeniu dochodu i wydatku  w gim-

nazjum w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu 
środków ze Szwecji z przeznaczeniem na zakup 
strojów dla drużyny siatkarskiej,

3/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 
4 485,98zł z tytułu środków na realizację zadania 
pn. „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w 
Wapnicy” i wydatków w łącznej kwocie 13 794,40zł 
z przeznaczeniem na płatność Inżyniera Kontraktu 
(wkład własny w wysokości 9 308,42zł),

4/ zmniejszeniu dochodu  z tytułu subwencji 
oświatowej w kwocie  31 692,00zł,

7/ uzupełnieniu środków  o kwotę 62 000,00 zł 
z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGWW na 
poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, 
Międzyzdroje , Wolin, Świnoujście,

6/ uzupełnieniu środków na zakup usług 
remontowych  w łącznej kwocie 95 000,00zł tj.:

a/ remont przystanków , parkingów, miejsc 
postojowych – 10 000,00zł,

b/ ulepszenie nawierzchni dróg – 30 000,00zł,
c/ remont chodników w mieście i sołectwach 

– 40 000,00zł,
d/ inne usługi remontowe – 15 000,00zł,
7/ zwiększeniu wydatków majątkowych o 

kwotę 50 000,00zł z przeznaczeniem na remonty 
nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy, 
który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydat-
ku bieżącego w tym samym rozdziale,

8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000,00zł 
z przeznaczeniem na podziały gruntu, który sfi-
nansowany będzie ze zmniejszenia wydatku bie-
żącego – dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

9/ zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
105 000,00zł z przeznaczeniem usługi remontowe,

10/ uzupełnieniu środków na dofinansowanie 
zadań bieżących Związku Gmin Wyspy Wolin w 
kwocie  66 000,00zł,

11/ zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych 
na łączną kwotę 129 808,42zł w tym:

a/ „Opracowanie dokumentacji – przebudowa 
drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami” 
– 5 500zł,

b/ „Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległo-
ści na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki 

z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. 
Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdro-
jach” – 9 308,42zł,

c/ „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z 
(0001Z) Zalesie- Wapnica- Lubin oraz drogi 1002Z 
(0002Z) Wapnica – Lubczewo” – 15 000,00zł,

d/ dotacja dla ZOŚ na wykonanie alejek na 
cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach – 
100 000zł,

12/ zwiększeniu wydatku majątkowego na 
kwotę 8 500,00zł z przeznaczeniem na zadanie 
„Zakup i montaż słupa oświetleniowego typu 
SAL dwulampowy w ul. Polnej w Międzyzdrojach”.

W związku z powyższymi zmianami usta-
la się planowany  deficyt budżetu w kwocie 
401 464,92zł, który  zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków.

uchwała nr l/490/2014
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 bu-

dżetu Gminy Międzyzdroje w 2014r.” w związku 
z  ustaleniem planowanego deficytu budżetu 
gminy na kwotę 401 464,92zł  zwiększa się kwota 
wolnych środków i wynosi 2 226 361,92zł (było 
1 978 669,92zł).

- załącznika nr 6 „Plan przychodów oraz kosz-
tów samorządowego zakładu budżetowego” w 
związku ze stanem środków obrotowych na po-
czątek roku 2014 wynikającym z rozliczenia roku 
2013 (stan środków obrotowych na początek roku 
był – 157 131,47zł, jest –  40 063,54zł).

uchwała nr l/491/2014
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 Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 4 
stycznia 2011  roku w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 
na lata 2014-2024 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 l/492/2014
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pod nazwą ,,Przy WPN 
w Lubinie” na obszarze obejmującym część 
miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje

Plan obejmuje część miejscowości Lubin gmi-
ny Międzyzdroje. Granice planu obejmują obszar 
ograniczony ulicami Główną, Geodezyjną i granicą 
WPN o pow. 26,69 ha. 

uchwała nr  l/493/2014
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

        

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu usytuowanego przy ulicy 
Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego części 
działki nr 173/6, proponuje się przeznaczyć do 

wydzierżawienia na okres do 3 lat część w/w nie-
ruchomości o powierzchni  20 m² na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy, użytkującego na gruncie 
gminnym garażu, stanowiącego jego nakład. 

uchwała nr l/494/2014
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

        

 W związku z planowanym zorganizowaniem 
przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu 
letniego 2014 r. terenów wymienionych w projek-
cie uchwały Rady z przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą – sprzedaż drobnych artykułów 
spożywczych, okularów, wykonywanie tatuaży 
lub umieszczanie zdjęć na kubkach, koszulkach 
lub innych  przedmiotach z estetycznych  punktów 
ruchomych oraz zainteresowaniem przystąpienia 
do przetargów na dzierżawę wyznaczonych 
miejsc między innymi osób, które były już stro-
nami umów dzierżawy na te miejsca, proponuje 
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
umożliwiającego ewentualne  zawarcie umów  
z dotychczasowymi dzierżawcami w sytuacji, gdy 
zostaną oni wyłonieni w przetargu.

uchwała nr  l/495/2014
w  sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia  
nieruchomości

Działka nr 395/10 o powierzchni 167 m² 
wydzielona została i przeznaczona do sprzedaży 
na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej położonej przy ul. 
Myśliwskiej  21b, stanowiącej działkę  nr 564/1 na 
wniosek jej właścicieli. 

Ze względu na brak zainteresowania nabyciem 
w/w działki nr 395/10, spowodowany trudną 
sytuacją finansową, wnioskodawca  zwrócił  się  
o dalszą dzierżawę terenu.. 

Ze względu na powyższe oraz w związku z 
faktem, iż teren działki nr 395/10 był już uprzednio 
przedmiotem dzierżawy zawartej ze współwła-
ścicielem działki przyległej nr 564/1,   proponuje 
się przeznaczyć tę działkę do wydzierżawienia na 
rzecz uprzednich dzierżawców na okres jednego 
roku.

uchwała nr  l/496/2014
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy

W związku z rozwiązaniem zawartej uprzednio 
umowy dzierżawy działki nr 214 o powierzchni 
5.611 m², obręb 20 miasta Międzyzdroje oraz ze 
względu na zainteresowanie wydzierżawieniem 
w/w terenu przez podmiot gotowy wybudować 
na niezabudowanej części działki obiekt oceana-
rium, proponuje się przeznaczyć przedmiotową 
działkę do wydzierżawienia w trybie bezprze-
targowym na okres 30 lat z przeznaczeniem na 
utrzymanie na tym terenie istniejących kortów 
oraz wybudowanie oceanarium.

uchwała nr  l/497/2014
w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieru-
chomości w użytkowanie wieczyste

W   związku  z  brakiem  możliwości   zre-
alizowania   uprzednio   podjętej   uchwały  Nr 
XXXVIII/361/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 25 kwietnia 2013 r., dotyczącej zgody 
na wydzierżawienie na okres 60 lat nieruchomości 
gminnej stanowiącej aktualnie działkę nr 439/1 o 

uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  l Sesji  w dniu 27.03.2014 r.  podjęła następujące uchwały:
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Z PRac RaDy MiEJSkiEJ, oGłoSZEnia

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 /

23.0.2014 r. - adam Jakubowski
30.04.2014 r. - andrzej kościukiewicz
07.05.2014 r. - Piotr nogala
14.05.2014 r. - Roman Pawłowski
21.05.2014 r. - Janusz Piłat

Plan DyŻuRÓW 
RaDnych RaDy MiEJSkiEJ 

W MiĘDZyZDRoJach

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

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

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

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

powierzchni 22.596 m2, proponuje się przeznaczyć 
w/w nieruchomość do oddania w użytkowanie 
wieczyste. Oddanie w/w nieruchomości w użyt-
kowanie wieczyste pozwoli na ustalenie celu 
użytkowania oraz określenie sposobu korzystania 
z nieruchomości.       

uchwała nr  l/498/2014
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu

         W związku z wnioskiem złożonym przez 
pełnomocnika inwestora – Urząd Morski w Gdyni, 
dotyczącym wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na terenie nieruchomości 
gminnych, stanowiących działki: nr 74/2 i nr 69/2 
w obrębie 20 miasta Międzyzdroje oraz nr 158 w 
obrębie 21 miasta Międzyzdroje w celu ułożenia 
na tym terenie kanalizacji kablowej z kablem 
światłowodowym, proponuje się podjęcie uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
przedmiotowych służebności przesyłu.

uchwała nr l/499/2014
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budże-
towy 2015

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest 
merytorycznie nieuzasadnione. Rekompensata 

w przypadku naszych sołectw wynosiłaby 10% 
(posiadamy wysoki współczynnik dochodu w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca). Ustawa o 
funduszu sołeckim wymaga tworzenia dodat-
kowych mechanizmów pozyskania i rozliczania 
środków. Ustawa o samorządzie gminnym daje 
również możliwość wyodrębnienia z budżetu 
Gminy środków finansowych pozostających do 
dyspozycji sołectw w roku budżetowym. Sołectwa 
mogą prowadzić gospodarkę finansową, wynika-
jącą z uprawnień określonych przez Radę Miejską 
w Statucie Gminy, w oparciu o przepis art. 51 ust. 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Własny model gospodarki finansowej 
sołectw pozwala na większą elastyczność zmiany 
przeznaczenia środków na inne przedsięwzięcia 
niż postanowiło pierwotnie zebranie wiejskie. 
Takiej możliwości nie daje wyodrębnienie dla 
sołectw środków w budżecie Gminy w trybie 
ustawy o funduszu sołeckim, bo jeśli charakter 
przedsięwzięcia zostanie zmieniony, to gmina 
straci prawo do refundacji.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz 
Międzyzdrojów 
Zaprasza mieszkańców w dniu  
24 kwietnia br. na spotkanie  
dotyczące prezentacji i konsulta-
cji koncepcji projektu techniczne-
go polegającego na przebudowie 
dróg gminnych wraz z sieciami: 
ulicy Myśliwskiej, ulicy Sporto-
wej, ulicy Mieszka i.
Spotkanie odbędzie się o godz. 
15.30 w sali konferencyjnej urzę-
du Miejskiego (przy ul. książąt 
Pomorskich).

Tadeusz Konopacki
Kierownik ITI

1. Przebudowie ulicy Lipowej i Józefa Gintera 
w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach 
o numerach geodezyjnych: 49, 85, 86, 93, 96, 
106, 113, 118/2, zlokalizowanych w obrębie nr 
21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do 
granicy obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Uchwała  
Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach                 
z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany planu 
pod nazwą:                        

 ”Zmiana miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego  miasta Międzyzdroje 
oraz planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum  w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana 
Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa” (Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego                    
z 2011r. Nr 126, poz. 2288);

2. Przebudowie ulicy Leśnej w Międzyzdro-
jach wraz z sieciami, na działkach o numerach 
geodezyjnych: 50, 58, 64, 188/6, 173/6, zlokalizo-
wanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej 
m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. (Uchwała Nr IX/87/03 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003r.  w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  i gminy Międzyzdroje – na 
cele rozbudowy szkoły. Dziennik Urzędowy  Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 
60, poz. 1088);

3. Przebudowie ulicy  Józefa Gintera i Bukowej 
w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na  działkach 
o numerach geodezyjnych: 51,55, 56, 171, 172, 
173/6, 188/8, 188/9,  zlokalizowanych w obrębie 
nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 
do  granicy obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 
Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany 
planu pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Międzyzdroje oraz planu  zagospodarowa-
nia przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach,  
w rejonie ulic:  Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, 
Zwycięstwa”. Dziennik Urzędowy  Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 126, poz. 
2288);

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. 
Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, 
pełnomocnik: Filip Walczak, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe FAWAL Sp. z  o.o., ul. Kobylogórska 
16A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących w/w postępowań administracyjnych 
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu  (w po-
niedziałki, 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 niniejszych postępowań ad-
ministracyjnych 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 prosimy o kontakt tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska
Sylwia Jagielska 

Planowanie Przestrzenne Urząd Miejski 
w Międzyzdrojach

Drogi do przebudowy
informujemy, że trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych pole-
gających na:
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aktualności, SPoRt

W dniu 10 kwietnia 2014 roku  przy krzyżu 
katyńskim na cmentarzu komunalnym w Mię-
dzyzdrojach odbyły się uroczyste obchody 74. 
rocznicy zbrodni katyńskiej i 4. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej.  uroczystość rozpoczęła się 
od odśpiewania hymnu narodowego.

Na cmentarzu zebrali się przedstawiciele 
międzyzdrojskiej społeczności: młodzież szkolna, 
żołnierze  JW 1905, przedstawiciele instytucji 
i organizacji społecznych, Wolińskiego Parku 
Narodowego, harcerze, władze samorządowe, 
kościelne i mieszkańcy  Gminy. Burmistrz Leszek 
Dorosz zwrócił się przede wszystkim  do ludzi 
młodych, aby docenili wolność i nie kierowali się 
w życiu nienawiścią, która prowadzi do konfliktów 
i wojen. Dorota Sielewicz nauczyciel historii z Gim-
nazjum nr 1 w bardzo ciekawy i przystępny sposób  
przybliżyła wszystkim zebranym rys historyczny 
zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. 

 Zespół śpiewaczy  „Fale” przedstawił  program 
poetycko- muzyczny, w którym zaprezentował 
m.in.: pieśń ,,Marsz Sybiraków”, wiersze Walde-
mara Kani oraz Alicji Pater. Modlitwę przy Krzyżu 
Katyńskim poprowadził prałat Marian Wittlieb. 

Wartę honorową pełnili żołnierze z jednostki 
wojskowej 1905 z Dziwnowa oraz zuchy z 44 Gro-
mady Zuchowej w Międzyzdrojach. Uroczystość 
poprowadził Andrzej Mleczko, który przedstawił 
także przygotowaną przez Bogdana Jakuczuna 
historię powstania krzyża katyńskiego na mię-
dzyzdrojskiej nekropolii. Pomysł upamiętnienia 
ofiar Katynia oraz innych miejscach kaźni Polaków 
w czasie II wojny światowej powstał w Między-
zdrojach w okresie stanu wojennego w gronie 
osób zaangażowanych przy parafii. Inicjatorami 

byli: Urszula Jakuczun, Alicja Szach i Kazimierz 
Drzewiecki.  Krzyż Katyński w Międzyzdrojach był 
jednym z pierwszych postawionych w tamtym 
okresie w Polsce. Uroczystość zakończyła się 
złożeniem symbolicznych wiązanek kwiatów oraz 
zniczy pod krzyżem.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom, które zaangażowały się w przygo-
towanie uroczystości.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

9 kwietnia br. w sali konferencyjnej urzędu 
Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie 
członków Społecznej Rady konsultacyjnej  
w Burmistrzem Międzyzdrojów leszkiem Doro-
szem. na spotkanie, które trwało ponad dwie 
godziny przybyło ośmioro członków.

Obecni Członkowie Społecznej Rady Konsul-
tacyjnej zadali w sumie 15 pytań problemowych 
(wymagających dłuższych wypowiedzi) oraz 17 
pytań prostych, które były zadawane też w formie 
sugestii czy rad. Burmistrz na bieżąco odnosił się 
do każdego pytania, jednocześnie przyjmując 
trafne podpowiedzi.

Poruszono następujące  problemy:
- Uporządkowania ruchu pojazdów i pieszych 

na Promenadzie.
- Stworzenia programu edukacyjnego doty-

czącego segregacji odpadów, przykładowo pod 
nazwą „Segregujmy odpady w domu i poza nim 
– to się opłaca”.

- Kosze na odpady ich czystość i opróżnianie. 
- Zakup i rozstawienie pojemników do segre-

gacji odpadów na terenie Gminy.
- Spowodowanie, by na Cmentarzu Komu-

nalnym każde miejsce wyznaczone do zbiorki 
odpadów wyposażone było w komplet pojemni-
ków do podstawowych frakcji (bio  sucha, szkło 
i zmieszana).

- Wody geotermalne  w Międzyzdrojach – od-
wierty i sposób ich wykorzystania.

- Inwestycje Spółki „Nowe Centrum”.
- Co się zmieniło w projekcie Spa „Sandra” na 

tzw. Kawczej Górze.
- Jak przebiega przygotowanie do budowy 

drogi Gryfa – Las.
- Realizacja budowy deptaku po koronie 

wydm.
- Łamanie przepisów ruchu drogowego w 

mieście.
- Budowa chodników i ciągów pieszo-jezd-

nych i jej  niedostosowanie do potrzeb osób na 
wózkach inwalidzkich.

- Strefa płatnego parkowania i monitoring 
w mieście.

- Problem psich odchodów i psów agresyw-
nych – odpowiedzialność ich właścicieli.

- Utrzymanie dobrej kondycji drzew, wycinka 
i nasadzenia drzew i krzewów.

- Planowane inwestycje w Lubinie w bieżącym 
roku.

Spotkanie przebiegało w klimacie troski o ład, 
porządek, bezpieczeństwo, wizerunek i rozwój 
miasta i gminy.

Na pytanie o kolejne spotkanie z członkami 
Społecznej Rady Konsultacyjnej burmistrz od-
powiedział: „zapraszam za 2 miesiące, przed sesją 
absolutoryjną (koniec czerwca), a potem będzie 
sezon i po sezonie kampania wyborcza”.

 Skrót sprawozdania sporządził 
Henryk Nogala 

Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Wiosenne Biegi 
Przełajowe w Wapnicy
Bieganie wiosną w okolicach Szkoły Podstawowej 
nr 2 stało się tradycją. 10 maja 2014 roku (w sobo-
tę), odbędą się  XViii Wiosenne Biegi Przełajowe 
w Wapnicy. impreza o charakterze rekreacyj-
no-sportowym oraz rodzinnym rozpocznie się  
o godzinie 10.00.

Organizatorzy zapraszają do udziału przedszko-
laków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
osoby niepełnosprawne, pracowników oświaty, 
zawodników zrzeszonych w klubach sportowych 
oraz wszystkich amatorów biegania. W programie 
zawodów jest również bieg Grand Prix Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki.

Ponieważ  jednym z celów imprezy jest popula-
ryzacja idei olimpijskiej i zasad fair play w rywalizacji 
sportowej, Polski Komitet Olimpijski obiecał przeka-
zać swoje gadżety i upominki.

Najlepsi biegacze zostaną uhonorowani  pucha-
rami i nagrodami rzeczowymi, a wszystkich uczest-
ników poczęstujemy pyszną grochówką.

Doskonalmy formę sportową i sprawdźmy ją na 
Wiosennych Biegach Przełajowych w Wapnicy. Do 
zobaczenia na trasach biegowych.

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Paweł Nogala

Nauczyciel WF SP 2 w Wapnicy

W dniu 5 kwietnia 2014 r. grupa młodych 
lekkoatletów UKS Chrobry Międzyzdroje wy-
startowała w 43. 
Biegu Gryfitów w 
Pyrzycach. Zawod-
nicy rywalizowali 
w następujących 
kategoriach wie-
kowych: klasy I-II 
na dystansie 400m, 
klasy III-IV 600m, 
klasy V-VI 800m, 
rocznik 2000/1999 
1000m oraz rocznik 
1998/1997 1500m. 
Trasy przygotowa-
ne przez organiza-
torów biegów były 
bardzo wymagają-
ce i trudne do po-
konania. Podczas dość chłodnej i pochmurnej 
pogody w zawodach wystartowało 17 zawodni-
ków naszej sekcji. W każdym z biegów brało udział 

Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Spotkanie Burmistrza ze Społeczną Radą Konsultacyjną

Wystartowali w 43. Biegu Gryfitów
ponad 50 zawodników z całego województwa 
zachodniopomorskiego. Nasi zawodnicy wró-

cili z tych zawodów 
bogatsi w doświad-
czenia związane ze 
startem w biegach 
przełajowych. W za-
wodach wystarto-
wali: Bartosz Ligęza, 
Miłosz Kuryłowicz, 
Alesja Litwin, Wero-
nika Helbik, Milena 
Jabłońska, Wiktoria 
Kalemba, Marta Kar-
wan, Kamil Dwornik, 
Bogusz Mackiewicz, 
Marcel Paluch, Ola 
Niedzielska, Weroni-
ka Ruśkiewicz, Dawid 
Stasiak, Paweł Mało-

lepszy, Mateusz Szymczak, Roksana Stasiak oraz 
Ewa Małolepsza.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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ośWiata

Łączymy 
pokolenia 
- Monte Cassino 2014
W związku z 70. rocznicą bitwy pod Monte 
cassino organizowany jest udział reprezentacji 
Związku harcerstwa Polskiego w uroczysto-
ściach państwowych, które w dniach 17-18 
maja 2014 r. odbędą się w cassino oraz regio-
nie lacjum we Włoszech. 

Do udziału w uroczystościach zakwalifiko-
wało się troje harcerzy, którzy jako członkowie 
44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki” i 34 
Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich 
będą reprezentować międzyzdrojskie harcerstwo 
we Włoszech. 

W dniach 9 - 21 maja 2014r. międzyzdrojscy 
harcerze wspólnie z harcerzami Hufca Ziemi 
Wolińskiej ZHP i Hufca ZHP Myślibórz wyruszą na 
wyprawę o nazwie „Łączymy pokolenia - Monte 
Cassino 2014” jako organizatorzy programowi. 
Koordynować będą m. in. przygotowania organi-
zacyjno - programowe uroczystości rocznicowych,  
a także  przygotowywać będą trasę pod realizowa-
ny w trakcie całej wyprawy „Rajd Honker”. 

W programie wyjazdu: udział w głównych uro-
czystościach państwowych na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Cassino, udział w uroczystościach  
w Aquafondata i Piedimonte San Germano,  
przygotowanie miejsc pamięci do uroczystości, in-
teraktywny program społecznościowy (socialme-
dia), udział w wydarzeniach towarzyszących w 
Cassino takich, jak „Bieg na Monte Cassino 2014” 
czy Giro d’italia 2014.

34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich 
w Międzyzdrojach

pwd. Tomasz Rychłowski

„Bawmy się w ekologię”

Konkurs 
na grę
Masz ciekawe pomysły?  Lubisz gry? Weź udział 
w konkursie na grę pod hasłem „Przyroda wyspy 
Wolin”. Konkurs jest jednym z działań związanych 
z realizacją projektu „Bawmy się w ekologię”, na 
który pozyskano dotację z Funduszu Naturalnej 
Energii.  Poza konkursem projekt zakłada wiele 
interesujących działań m.in. wzbogacenie bazy 
szkoły o ekologiczne elementy placu zabaw, gry 
o tematyce przyrodniczej, zorganizowanie Dnia 
Zabaw w Ekologię oraz wydanie własnej gry.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 
szkół podstawowych. Wystarczy wykonać ciekawą 
grę o tematyce związanej z przyrodą wyspy Wolin. 
Termin składania prac mija 9 maja 2014 roku. 
Regulamin konkursowy i więcej informacji o kon-
kursie można znaleźć na stronie www.sp2wapnica.
pl w zakładce Fundusz Naturalnej Energii 2014. 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Wapnicy.

Przewidziano atrakcyjne nagrody, w tym 
nagrodę specjalną – aparat fotograficzny, który 
zostanie rozlosowany wśród wszystkich uczest-
ników konkursu.

Liczymy na Twój udział!
Mariusz Samołyk 

Koordynator projektu

Wieści z Gimnazjum
• Uczeń klasy trzeciej naszego gimnazjum Bartek Karwicki 
został laureatem drugiej edycji Konkursu Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym i Regionie,  a uczennica klasy drugiej Olimpia 
Kastrau otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację!

W środę 26 marca br., w budynku Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego odbył się finał oraz wręczenie nagród 
przez marszałka Olgierda Geblewicza. W etapie finałowym 44 
uczniów, wyłonionych w dwóch poprzednich etapach, odpowia-
dało ustnie na 3 wylosowane pytania przed Wojewódzką Komisją. 
Drugim zadaniem było przedstawienie przygotowanych prezentacji 
multimedialnych na temat „10 lat Województwa Zachodniopomor-
skiego w Unii Europejskiej”. Laureatami  drugiej edycji Zachod-
niopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
i Regionie zostało 10 gimnazjalistów (z Golczewa, Szczecina, 
Bornego Sulinowa, Mostów i Międzyzdrojów!) Bartosz Karwicki  
i p. Alina Poskart nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, 
przygotowująca uczniów do konkursu,  otrzymali bilety do Brukseli. 
Ponadto nagrodę specjalną za najlepszą prezentację zdobyła Olimpia 
Kastrau. Finalistą drugiej edycji jest również uczeń klasy drugiej 
Bartosz Kruszona. (fot. organizator konkursu)

• W dniach 28-29 marca br. gościliśmy w gimnazjum stu-
dentów i wykładowców z Akademii Sztuki ze Szczecina  

z Katedry Grafiki Artystycznej Wydziału Sztuk Wizualnych.  
W efekcie  nawiązanej współpracy została namalowana  flaga 
brytyjska  na jednej ze ścian w sali do języka angielskiego. 

• W dniach 23, 24, 25 kwietnia  br.  39 uczniów klas trzecich gimna-
zjum przystąpi do egzaminów gimnazjalnych.  Część  humanistyczna  
23.04.– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  o godzinie 
9:00 (60 minut), i o 11:00 z zakresu języka polskiego (90 minut). 
Część matematyczno – przyrodnicza 24.04. z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych  o 9:00 (60 minut) i z zakresu matematyki  o 11:00 
(90 minut). Część językowa 25.04.– na poziomie podstawowym o 
9:00 (60 minut) i o 11:00 na poziomie rozszerzonym (60 minut). 

• W dniu 28 kwietnia br. o godzinie 12:00 odsłonięta zostanie w holu 
budynku pamiątkowa tablica z Kalendarium Świętego Jana Pawła 
II, którego zaszczytne imię  od 17 maja 2006 r., nadane Uchwałą nr 
XXXVIII/390/06 z dnia 10 lutego 2006 roku, nosi międzyzdrojskie 
gimnazjum.  W kalendarium przygotowanym przez katechetę 
pana Arkadiusza Rutkowskiego zostały zawarte informacje nie 
wyczerpujące bogatej biografii Jana Pawła II,  przypominające 
jednak szczególne daty z życia  Karola Wojtyły. Tablicę wykonał pan  
Jacek Lewandowski  -  (Printis Międzyzdroje).

Serdecznie zapraszamy  mieszkańców  na uroczyste odsłonięcie 
tablicy.

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

W ostatni piątek marca mieszkańcy Międzyzdrojów 
mogli zauważyć rozwieszone w różnych miejscach 
na terenie miasta kartki z popularnym hasłem 
„Oderwij sobie uśmiech”. Jeżeli mieli więcej szczęścia 
mogli nawet zostać obdarowani takim uśmiechem 
przez ekipy międzyzdrojskich wolontariuszy, którzy 
byli pomysłodawcami oraz realizatorami tej akcji. 
Wolontariusze Ci to uczniowie Gimnazjum nr 1  
w Międzyzdrojach. A co ona miała na celu? 
Oczywiście „rozdanie” uśmiechów i danie lu-
dziom bardzo prostego, ale jakże miłego powo-
du do uśmiechu. Pośrednim celem była rów-
nież promocja wolontariatu i wolontariuszy 
działających w Międzyzdrojach. Wolontariusze świetnie się 
spisali. Do Lokalnego Centrum Wolontariatu przychodzą 
sms-y, których nadawcy dziękują za otrzymany uśmiech.  
No i zgłaszają się do nas kolejni ochotnicy! Dla obecnych wolonta-
riuszy i wszystkich  chętnych mamy do zaproponowania kolejne 
działania pn.:  Jestem - Potrafię - Działam. Wejdź na naszą stronę: 

Wiosną tego roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Międzyzdrojach działający w kółku teatralnym zaprezentowali się  

w dwóch ciekawych inscenizacjach. Pierwsza, pokazana 7 marca  
i zatytułowana ”Trzy słowa o kobietach”, była oczywiście związana 

Akcja międzyzdrojskich wolontariuszy!

www.motywacjaidzialanie.pl,  fanpage - dowiedź się więcej  
i nie zwlekaj! Zapisz się na kolejną przygodę  z wolontariatem!  
Projekty realizowane są przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta 
Międzyzdroje oraz Województwa Zachodniopomorskiego. 

www.motywacjaidzialanie.pl, 
tel. 699 654 608

Mali artyści z SP nr 1
z Dniem Kobiet. Mali aktorzy w zabawny sposób pokazali, jak 
mężczyźni widzą kobiety. 

Były także wierszowane życzenia dla wszystkich 
pań – tych dużych i małych. Całe przedstawienie 
wypełniły najbardziej znane piosenki o kobietach. 
W czasie uroczystego apelu ogłoszono również wyniki 
plebiscytu na najsympatyczniejszą dziewczynkę oraz 
na ulubioną panią. Uhonorowane zostały: z klas  
IV - Tatiana Pawełek, V - Matylda Włóka, VI – Weronika 
Ruśkiewicz, a z nauczycieli pani Jolanta Muth. 

Drugie przedstawienie pt. „Wiosna na łące” 
zostało pokazane w szkole przy okazji obchodów 
Dnia Ziemi 16 kwietnia. Uczniowie z uwagą śledzili 
przygody pszczółki Mai, szukającej wiosny. Rozśmie-
szyły ich zachowania niektórych zwierząt w czasie 
poszukiwania pokarmu lub życiowego partnera.

Mieszkańcy Międzyzdrojów mieli okazję wi-
dzieć obie inscenizacje w MDK-u. Uświetniły one 
organizowane tam imprezy: z okazji 8 marca oraz 
Wielkanocnego kiermaszu  w dniu 12 kwietnia.

Mali artyści jak zawsze spisali się na medal,  
z radością wcielając się w coraz to nowe postacie  

i tworząc kreacje, których nie powstydziliby się profesjonalni aktorzy.   
Ewa Sobolewska-Kaśkosz
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Wraz z nadejściem wiosny  
w Międzyzdrojach „zaroiło” się od 
biegaczy przybyłych na Wyspę Wo-
lin by walczyć o tytuł Mistrza Polski  
w biegach przełajowych w swoich 
kategoriach wiekowych. Emocje 
blisko 500 młodych biegaczy ze 
141 klubów oraz 200 chętnych 
zapisanych do biegu otwartego  
podgrzewał fakt przygotowania 
widowiskowej i jednocześnie bar-
dzo wymagającej trasy biegów na 
terenie pobliskiego pola golfowego 
Amber Baltic Golf Club w Kołczewie. 

W programie zawodów znalazło 
się 11 biegów na dystansach od 
1km do 6 km, rozgrywanych na 
pętli długości 1 km. Zaproszenie or-
ganizatorów do udziału w imprezie 
przyjęli m.in. Zbigniew Polakowski 
(Wiceprezes Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki), Olgierd Geblewicz 
(Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego), Dariusz Rosati 
(Poseł), Grzegorz Napieralski (Poseł), 
Andrzej Jakubowski (Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego), Leszek Dorosz (Burmistrz 
Międzyzdrojów), Joanna Agatow-
ska (Wiceprezydent Świnoujścia), 
Beata Kiryluk (Starosta Powiatu 
Kamieńskiego). Transmisję z imprezy 
przeprowadziły TVP Szczecin oraz 
Bieganie TV, a relację patron medial-
ny – portal ikamien.pl. Przygotowa-

ne materiały filmowe (m.in. dzięki 
wykorzystaniu latającego drona) 
oraz fotorelacje i wyniki, dostępne 
są na oficjalnej stronie zawodów 
www.golfrun.pl

Na uczestników Mistrzostw Pol-
ski oraz pozostałych biegów czekały 
atrakcyjne nagrody: medale, zegarki 
firmy Timex, torty ufundowane przez 
Piekarnię Cukiernię „Żelek”, kwiaty z 
kwiaciarni „Fiołek” oraz vouchery 
na profesjonalny sprzęt biegowy 
firmy New Balance. Dodatkowo, dla 
każdego biegacza przygotowano 

ZACHODNIOPOMORSKA 
OLIMPIADA SZTUK WALK
W sobotę, 5.04. br. w hali widowiskowo-
sportowej w Złocieńcu odbyła się „Za-
chodniopomorska olimpiada Sztuk Walk”. 

Do rywalizacji w turnieju stanęli zawod-
nicy z całego województwa zachodnio-
pomorskiego Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate oraz Polskiej Federacji Kyokushin 
Budo Kai, którzy zaprezentowali swoje umie-
jętności w konkurencjach: kata, grappling 
i kumite. Na turnieju obecni również byli 
zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Spor-
towego Bushido, którzy zajęli następujące 
miejsca medalowe:

oliwer Rudnicki – i miejsce w kata 
chłopców 10 lat;    

Julia karwicka – iii miejsce w kata 
juniorek 11-12 lat;

kacper Domitrz – ii miejsce w kumite 
juniorów 12 lat w kategorii powyżej 45 kg;

Rywalizacja między zawodnikami była 
bardzo zacięta, a walki kumite w większości 
rozstrzygane były w podwójnych dogryw-
kach. Dekoracji zwycięzców dokonał Bur-
mistrz Złocieńca Waldemar Włodarczyk oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Ptak.

Serdecznie dziękujemy firmie przewozo-
wej „JOMSBORG”.

 Andrzej SAWICKI 

Stella niechan Gniezno              4 : 6  
ukS chrobry Międzyzdroje

30 marca br. zawodniczki UKS 
Chrobry Międzyzdroje udały się na 
wyjazdowe spotkanie do Gniezna, 
żeby rywalizować z drużyną Stella 
Niechan Gniezno. Daleki wyjazd 
opłacił się tenisistkom „Chrobrego” 
ponieważ zwyciężyły po ciężkim 
pojedynku wynikiem 6:4. Komplet 
punktów dla naszego zespołu zdo-
była Sylwia Składanek (2,5 pkt.). 
Ponadto w drużynie punktowały: 
Adriana Kołaszewska (1,5 pkt.), 
Anna Zielińska (1,5 pkt.), Wioleta 
Witkowska (0,5 pkt.) oraz Sylwia 
Wandachowicz (0,5 pkt.). 

Polmlek Zamer ii 
lidzbark Warmiński                      1:9  
ukS chrobry Międzyzdroje 

W ostatnim spotkaniu sezonu 
2013/2014 I Ligi kobiet UKS Chro-
bry Międzyzdroje 05.04.2014 r. 
podejmował na wyjeździe drużynę 
LUKS Polmlek Lidzbark Warmiński. 
Zawodniczki „Chrobrego” bez pro-

blemu poradziły sobie z przeciw-
niczkami z Lidzbarka wygrywając 
spotkanie 9:1. Punkty dla naszego 
zespołu zdobywały: Wioletta Wit-
kowska (2,5 pkt.), Anna Zielińska (2,5 
pkt.), Sylwia Wandachowicz (2,5 pkt.) 
oraz Adriana Kołaszewska (1,5 pkt.)

Nasz zespół ostatecznie zajął 
piąte miejsce w tabeli I Ligi Kobiet 
grupy północnej z dorobkiem 21 
pkt. oraz bilansem 102:78. Do trze-
ciego miejsca w tabeli zabrakło za-
ledwie trzech punktów. Tym samym 
zawodniczki zapewniły sobie prawo 
gry w kolejnym sezonie I Ligi Kobiet. 

Zarząd Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Chrobry” Międzyz-
droje wspólnie z trenerami oraz 
zawodniczkami pragnie gorąco 
podziękować wszystkim kibicom za 
gorący doping. Osobne podzięko-
wania należą się naszym sponsorom, 
a przede wszystkim: Gminie Mię-
dzyzdroje, SPA Bagiński&Chabinka 
oraz Pizzerii VIRGO. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Awans do II Ligi
mężczyzn 
tenisa stołowego
Drugi zespół UKS Chrobry 
Międzyzdroje grający na co 
dzień w trzeciej lidze Zachod-
niopomorskiego Związku 
Tenisa Stołowego zapewnił 
sobie awans do drugiej ligi. 
Na 18 rozegranych spotkań 
ligowych tenisiści z Między-
zdrojów przegrali tylko jeden 
pojedynek tracąc jedynie dwa 
punkty. Fantastyczna gra na-
szych zawodników przez cały 
sezon zaowocowała tym, że w 
sezonie 2014/2015 w drugiej 
lidze zobaczymy dwie dru-
żyny „Chrobrego”. Aktualnie 
w drugiej lidze gra pierwszy 
zespół, który w obecnym 
sezonie zajął piąte miejsce 
w tabeli. Na sukces awansu 
do wyższej ligi zapracowali: 
Dariusz Wiśniewski, Adam 
Woźniak, Artur Szczurowski 
oraz Andrzej Krela.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W sobotę 29 marca 2014 roku, po raz pierwszy w historii polskiej lekkiej atletyki, na terenie pola golfowego aMBER Baltic GolF 
cluB w kołczewie odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych  w kategoriach juniorów i juniorów młodszych oraz bieg 
otwarty nEW BalancE GolF Run. W programie imprezy pn. RoDZinny DZiEŃ SPoRtu na WySPach znalazły się także: turniej 
golfowy, konkursy dla najmłodszych oraz warsztaty z nauki gry w golfa. 

dzienniczek treningowy będący 
jednocześnie folderem promującym 
imprezę, sponsorów i nasz region.

Sponsorzy imprezy: New  Ba-
lance, Profeco, PGK Kamień Pomor-
ski, ZWIK Międzyzdroje, Pomorze  
Zachodnie, Kris  Hurtownia  BHP, 
Europejski  Fundusz Rozwoju Wsi  
Polskiej, Gromada, IKO Kompania  
Drobiarska, Agmar Palety, Firmowe 
Zegarki.pl, TIMEX, Gmina  Miasto  
Świnoujście, Gmina  Międzyzdroje, 
Ciastkarnia Piekarnia  „ŻELEK”, Ma-
rina, Stilo, Slavia, Aurora, Marena 

Międzywodzie. 
Patronat Honorowy – Marszałek 

Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz. 

Partnerzy: Amber Balic Golf 
Club, Dom Wczasów Dziecięcych 
w Międzyzdrojach, Zakład Ochrony 
Środowiska – Stadion Miejski w 
Międzyzdrojach, MDK Międzyzdroje.

Organizator: Stowarzyszenie  
Promocji  Sportu  I Turystyki  „Na Fali” 
w Międzyzdrojach.

Czesława Drozdek
Prezes SPSiT „Na Fali”

Dwie wygrane „Chrobrego” 
na zakończenie sezonu
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O pierwsze ważne punkty grali 
zawodnicy pierwszego zespołu oraz 
zawodniczki III ligi kobiet. W sobotę 
29 marca na boisku w Międzyzdro-
jach w  meczu z klubem „Radowia” 
Radowo Małe nasz zespół seniorski 
poniósł porażkę przegrywając 3 - 1 
(bramka: Dominik Łaba) z niżej 
notowanym rywalem. Po trzech 
latach dominacji na swoim boisku 
twierdza Międzyzdrojska została 
zdobyta. Goście z Radowa tym sa-
mym zakończyli świetną passę Fali, 
która nie zaznała goryczy porażki 
u siebie od 1028 dni (od 5 czerwca 
2011 roku i porażki z Iskrą Golczewo 

1.  Sparta Gryfice 13 36 12 0 1 53 / 14
2.  Korona Stuchowo 13 29 9 2 2 42 / 15
3.  Jantar Dziwnów 13 27 9 0 4 42 / 18
4.  Fala Międzyzdroje 13 25 8 1 4 26 / 19
5.  Błękitni Trzygłów 13 21 6 3 4 49 / 32
6.  Orzeł Łożnica 13 21 7 0 6 22 / 27
7.  Sowianka Sowno 13 16 4 4 5 20 / 20
8.  Prawobrzeże Świnoujście 13 15 4 3 6 18 / 26
9.  Radowia Radowo Małe 13 15 4 3 6 25 / 23
10.  Bałtyk Gostyń 13 8 2 2 9 17 / 42
11.  Pionier Żarnowo 13 8 2 2 9 13 / 40
12.  Orzeł Prusinowo 13 3 1 0 12 12 / 63

    m pkt Z R P +/-
1.  Olimp Gościno 7 19 6 1 0 50 / 1
2.  Zalew Stepnica 6 14 4 2 0 21 / 7
3.  Olimpia II Szczecin 6 14 4 2 0 29 / 5
4.  Pomorzanin Nowogard 8 10 3 1 4 14 / 16
5.  Fala Międzyzdroje 8 9 3 0 5 13 / 27
6.  Vielgovia Szczecin 8 3 1 0 7 12 / 24
7.  Olimpia III Szczecin 7 3 1 0 6 3 / 62

Piłkarską wiosnę czas zacząć
Przez ponad dwa miesiące drużyny klubu Sportowego „Fala” Międzyz-
droje, grające w rozgrywkach ZZPn – Szczecin, przygotowywały się do 
rozgrywek,  aby ponownie wrócić wiosną na boiska i pokazać się z jak 
najlepszej strony zdobywając cenne ligowe punkty.

2:3). Natomiast 5 kwietnia w Świno-
ujściu odbyły się „Wyspiarskie der-
by” z Prawobrzeżem. Drużynę Fali 
wyraźnie zabolała porażka u siebie  
z Radowią, więc wyszła na mecz  
z Prawobrzeżem bardzo zmotywo-
wana i bojowo nastawiona. Po 90 
minutach trzy punkty zdobyła nasza 
drużyna pokonując gospodarzy 2-1 
(bramki: Jan Rączewski, Dominik 
Łaba). Fala rozgrywała spotkania w 
składzie: Hnat (br) - Ropęgo(br) - Jan-
kowski, Szczepanowicz, Tkaczonek, 
D.Kozłowski, Bursa, Żabiński A.Ko-
złowski, Tokarz, Rączewski, Sikora, 
Łaba, Paszek(c), Wierucki, Gera.

***
W niedzielne popołudnie 30 

marca, po długiej zimowej przerwie, 
na boisko wybiegły nasze panie, 

walcząc na III ligowym froncie. 
Dziewczyny w pierwszym spotkaniu 
wiosny zdobyły pewne trzy punkty 
z Vielgovią Szczecin zwyciężając 

3-0 po dwóch bramkach Katarzyny 
Wojciechowskiej oraz Estery Kali-
ty. Do drugiego spotkania, które 
odbyło się w Nowogardzie, nasz 
zespół jechał z małymi obawami, 
ponieważ jesienią Fala poniosła 
porażkę 0-6, jednak podopieczne 
Łukasza Szumlewskiego wywiązały 
się z zadań i odniosły drugie tej 
wiosny zwycięstwo 2-0 po bramkach 
Katarzyny Wojciechowskiej.

Okres startowy rozpoczęli także 
zawodnicy grup młodzieżowych: 
I Klasa Juniorów,  Trampkarze gr.1 

na szczeblu województwa zachod-
niopomorskiego, drużyna juniorów 
przegrała swoje pierwsze spotkanie 
z Jantarem Dziwnów 7 - 2. A za-
wodnicy zespołu trampkarskiego 
rozgromili swoich rówieśników  
z Prawobrzeże Świnoujście 13 - 3.

Bieżące wydarzenia z życia klu-
bu, przebieg rozgrywek ligowych, 
aktualności z boisk śledzić można 
na klubowej stronie internetowej: 
www.fala1984miedzyzdroje.futbo-
lowo.pl lub www.facebook.com

Jan Rączewski

W dniu 4 kwietnia 2014 r. druży-
ny grające na co dzień w MALF 
rozegrały turniej o Puchar Ligi. 
Podczas turnieju zespoły rozegrały 
systemem „każdy z każdym” krótkie 
pojedynki, które wyłoniły zwycięzcę 
Pucharu Ligi. Najlepsi tym razem 
okazali się zawodnicy Kapitanatu 
Portu Dziwnów, którzy zwyciężyli 
w dwóch pojedynkach, a jeden 
zremisowali. Po zakończeniu spo-
tkań pucharowych nadszedł czas 
na podsumowanie oraz udeko-
rowanie najlepszych zespołów IV 
Edycji MALF. Podczas ceremonii 
swoją obecnością zaszczyciła nas 
Katarzyna Kutereba-Gnitecka – Za-
stępca Burmistrza Międzyzdrojów, 
która wręczała nagrody najlepszym 
zespołom. 

Mistrzem IV Edycji MALF został 
SP LEŚNIK OLDBOY MIĘDZYZDROJE 
w składzie: Z. Szwarc, D. Duszyński, 
J. Kwiatek, S. Podhorodecki, F. Nur-
kowski, R. Kleszczyński, A. Celiński, 
K. Lewandowski, K. Pflantz oraz P. 
Rygielski. Drugie miejsce wywal-

czył KAPITANAT PORTU DZIWNÓW, 
natomiast trzecia lokata przypadła 
drużynie MARKEL ORKANIA KOŁ-
CZEWO. Najlepszym strzelcem IV 
Edycji MALF został Kornel Pflantz 
(SP Leśnik Oldboy), który strzelił 

Podsumowanie Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u

łącznie 15 bramek. Najlepszym 
zawodnikiem został wybrany Da-
riusz Duszyński (SP Leśnik Oldboy), 
natomiast najlepszym bramkarzem 
został Krzysztof Przybyszewski (Ka-
pitanat Portu).

klasyfikacja końcowa:
1. SP LEŚNIK OLDBOY – 23 pkt.  52:22
2. KAPITNAT PORTU – 20 pkt.  48:32
3. MARKEL ORKANIA – 6 pkt.  28:47
4. KLIF – 3 pkt.  19:46

 Organizatorzy pragną podzięko-
wać wszystkim sponsorom za wspar-
cie rozgrywek, a przede wszystkim 
Burmistrzowi Międzyzdrojów Lesz-
kowi Doroszowi za wsparcie oraz 
pomoc w organizacji kolejnej już IV 
Edycji MALF. Osobne podziękowania 
należą się wszystkim zawodnikom za 
wspaniałą rywalizację sportową oraz 
dostarczone emocje. Kibicom dzię-
kujemy za gorący doping. Natomiast 
sędziom: Lucjanowi Szeferowi oraz 
Markowi Szymańskiemu dziękujemy 
za wytrwałość oraz profesjonalną 
obsługę. 

Już teraz zapraszamy wszystkie 
chętne drużyny do V edycji Międzyz-
drojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u, 
która rozpocznie się jesienią tego 
roku.

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

SP leśnik oldboy
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oGłoSZEnia, koMunikaty

Co to jest ZIP?

Zintegrowany  Informator  Pacjenta  to  ogólnopolski  serwis  internetowy  NFZ,  zintegrowany  z  aktualną  bazą 
Funduszu, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 r. 
Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP.

Jak uzyskać konto w ZIP?

• Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. 
• Login i hasło wydawane są przez uprawnionych pracowników NFZ za okazaniem dowodu osobistego lub 

paszportu w siedzibie ZOW NFZ w  Szczecinie, delegaturze w Koszalinie, w punkcie obsługi w Pyrzycach, a 
także przy mobilnych stanowiskach ZIP.

• Uwaga!   Wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego  (na www.nfz-szczecin.pl) trwa chwilę, a znacznie 
przyśpiesza wydawane loginów i haseł.

• Informacje na koncie w ZIP dostępne są w ciągu 24 godzin  od aktywowania konta.

Jak założyć konto w ZIP dziecku?

• Dla dzieci do 16 roku życia dostęp do ZIP wydawany jest osobie, która dokonała zgłoszenia dziecka do 
ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

• Dzieci powyżej 16 roku życia mogą uzyskać dostęp samodzielnie, na podstawie aktualnego paszportu lub 
dowodu.

Przyjdź z dowodem osobistym, załóż konto w ZIP! 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach zaprasza!

ul. Książąt Pomorskich 5

21 maj (środa), godz. 12-17

Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?

• Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.   
• Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
• Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku. 
• Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki 

refundowano, ile to kosztowało. 
• Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

www.nfz-szczecin.pl

ł       

Uprzejmie informuję, że w dniach 
od 5 maja 2014r. do 30 czerw-
ca 2014r. na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje będzie przeprowadzana 
kontrola nieruchomości w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 
391 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy 
właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomo-
ści nieczystości ciekłych, wykonując 
obowiązek określony w art. 5 ust. 1 

pkt 3b, są obowiązani do udoku-
mentowania w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonanych przez 
gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, przez okazanie 
takich umów i dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.

Klaudia Szach-Matuszewska
Podinspektor 

ds. gospodarki komunalnej

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy 
z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, iż z dniem 31 maja 
2014r. upływa termin wniesienia ii 
raty opłaty za korzystanie z zezwo-
lenia w roku 2014.

Opłatę w należnej wysokości 
wnosi się:

- gotówką w kasie Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach 

- bezgotówkowo na rachunek 
bankowy Urzędu: BGŻ S. a. o. Mię-
dzyzdroje nr 38 2030 0045 1110 
0000 0054 7180

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

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Zgodnie z  ustawą z  dnia  29 
sierpnia 1997r. o usługach tu-
r y s t yc z nyc h  ( D z . U.  z  2 0 0 4 r.  
n r  2 2 3  p o z .  2 2 6 8  z e  z m . ) , 
p r z e d s i ę b i o r c y  z a m i e r z a j ą -
cy świadczyć usługi hotelarskie  
(tj. wynajem pokoi gościnnych, 
apartamentów) obowiązani są do 
zgłoszenia danego miejsca (obiek-
tu) do ewidencji innych obiektów, 
w których są świadczone usługi 
hotelarskie.

Ewidencje obiektów hotelarskich  
prowadzi Burmistrz Międzyzdrojów. 

Przedsiębiorcy świadczący usłu-
gi hotelarskie w innych obiektach, 
mają obowiązek informowania  
o okolicznościach powodują-
cych zmianę rodzaju obiektu oraz  
o zakończeniu świadczenia usług 
hotelarskich. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom przedsiębiorców, ustawo-
dawca przewidział wznowienie 
działalności gospodarczej z dużym 
wyprzedzeniem. W celu usprawnie-
nia wznowienia Państwa działalno-
ści zachęcam do skorzystania z takiej 
możliwości już teraz.

Ponadto informuję, iż wniosek 
(informację) o wznowieniu wpisu 

do CEIDG należy złożyć osobiście 
lub przez pełnomocnika (w obu 
przypadkach za okazaniem dowodu 
osobistego), w najbliższym urzędzie 
miejskim, w wydziale właściwym do 
spraw działalności gospodarczej.

Marzena Paluch 
Inspektor ds. działalności 

gospodarczej 

Międzyzdrojskie towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży
w planowanym do realizacji budynku 
przy ul. norwida 5 w Międzyzdrojach:

lokale usługowe o powierzchni od 25 m2

w cenie od 5.000,- zł netto za m2 
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Planowana inwestycja to budynek mieszkalno-usługowy z wejściem  
u zbiegu ulic Zwycięstwa i Norwida, oferujący funkcjonalne mieszkania 
w nowoczesnej architekturze. Obiekt stanowić będzie przedłużenie  
zrealizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy nowoczesnego budownictwa 
w tym rejonie. Inwestycja składa się z 33 lokali mieszkalnych usytuowa-
nych na 4 kondygnacjach oraz 8 lokali użytkowych w części parterowej 
budynku. Każdy z lokali posiada bezpośrednie wejście z poziomu ulicy 
Norwida oraz dodatkową komunikację przeznaczoną dla celów zaopa-
trzenia od strony zaplecza posesji. W ścianie frontowej lokalu zaprojek-
towano duże witryny okienne  zapewniające doświetlenie pomieszczeń 
oraz ekspozycję oferowanego we wnętrzu towaru. Ponadto każdy  
z lokali posiadać będzie niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe oraz 
indywidualny system rozliczania wszystkich mediów.
Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności bliskość centrum 
i niezależność kosztów eksploatacji lokalu to główne atuty inwestycji, 
które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych 
informacji w sprawie  warunków kupna oraz zawarcia umowy 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@neostrada.pl

Uwaga: KONTROLA!

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - II rata

USŁUGI  TURYSTYCZNE

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ


