
NR 5 (63) maj 2014 r.

Majowe upały…



2 INFORMATOR  MIÊDZYZDROJSKI  NR 5/2014

AKTUALNOŚCI

Bitwa pod Monte Cassino trwała od połowy 
stycznia 1944 r. i składała się właściwie z czterech 
bitew między wojskami alianckimi a Niemcami. 
18 maja 1944 r., po niezwykle zaciętych walkach, 
2 Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysła-
wa Andersa zdobył wzgórze wraz ze znajdującym 
się na nim klasztorem. Kilka dni później wojska 
alianckie przełamały linię Gusta-
wa, a 4 czerwca 1944 r. do Rzymu 
wkroczyły oddziały amerykańskie.

W 1945 r. na Monte Cassino 
otwarto Polski Cmentarz Wojen-
ny, na którym pochowanych jest 
- według różnych źródeł - od ok. 
1050 do ponad 1070 żołnierzy 
2 Korpusu Polskiego. W 1970 r. na 
Monte Cassino pochowano zmar-
łego w Londynie gen. Andersa. Na 
miejscu wiecznego spoczynku 
zdobywców Monte Cassino wy-
ryto napis „Przechodniu powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej 
służbie”.

16 maja br. w Urzędzie Miej-
skim w Cassino odbyła się kon-
ferencja prasowa, w czasie której 
m.in. przedstawiono zwiastun 
filmu dokumentalnego produk-
cji włoskiej ukazujący zdobycie 
wzgórza przez żołnierzy gen. Andersa. W kon-
ferencji udział wzięli przedstawiciele strony 
włoskiej i polskiej, w tym organizator „Biegu na 
Monte Cassino”  –  Bogusław Mamiński. Klub 
Biegacza „Sporting” to sportowy ambasador 
Międzyzdrojów w Polsce i poza jej granicami.   
Nasza delegacja wręczyła zaproszenie delegacji 
miasta Cassino do udziału w  organizowanych 
przedsięwzięciach  przez Klub Biegacza „Sporting” 

m.in. Mityngu Lekkoatletycznym im. Komara 
i T. Ślusarskiego i „Biegnij Warszawo” . 

Podczas konferencji  organizatorzy ustalili 
techniczne szczegóły organizowanego w dniu 
17 maja „Biegu na Monte Cassino”, który stanowił 
jeden z elementów obchodów 70. rocznicy Bitwy 
pod Monte Cassino. 

Start biegu odbył się w strugach deszczu, 
a wzięło w nim udział ponad 1 200 uczestników 
– zawodowców i amatorów. Każdy z zawodników 
biegł ze „swoim żołnierzem”, którego stopień 
i nazwisko widniało na numerze startowym 
uczestnika biegu, w czerwonych koszulkach, 
których kolor odnosił się do symboliki miejsca. 
Każdy zawodnik pokonał 10-kilometrowy dystans 
zdobywając wzgórze dla „swojego żołnierza”, 

nad grobem, którego mógł się pochylić na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. 
Nasza delegacja w całości pokonała dystans, 
a wśród nas najlepszy czas 1:03:26 uzyskał 
sekretarz Gminy Międzyzdroje Henryk Nogala 
(przypomnijmy złoty medalista Mistrzostw Polski 
w 1974 r. na 5 000 i 10 000 m).  W biegu uczestni-

czyło wielu znanych ludzi  sportu 
i kultury (m.in. bokser Krzysztof 
Kosedowski, dziennikarz Piotr Kraś-
ko, lekkoatletka w skoku wzwyż 
Anna Ksok)  a także młodsi i star-
si, którzy chcieli uczcić pamięć 
poległych żołnierzy.  W intencji 
dowódcy 2 Korpusu gen. Wła-
dysława Andersa biegł generał 
Dariusz Wroński, dowódca 1 Bry-
gady Lotnictwa Śmigłowców w 
Inowrocławiu.  

Główne uroczystości państwo-
we upamiętniające 70-lecie walk 
o wzgórze odbyły się w niedzielę 
w dniu 18 maja na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich z udziałem pre-
miera Tuska, brytyjskiego księcia 
Harry’ego, weteranów i innych 
znamienitych gości, z którymi 
wspólnie mogliśmy oddać hołd 
poległym i uczcić ich pamięć. 

Szczególnie wzruszającym  momentem obcho-
dów dla obecnych na uroczystościach pięćdziesię-
ciorga weteranów było odsłonięcie popiersia gen. 
Andersa. Odsłonięcia popiersia w mieście Cassino,  
dokonała córka generała Andersa, a fundatorem 
było stowarzyszenie żołnierzy weteranów walk 
o Monte Cassino.                                  

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

 

Na uroczystościach  obchodów  70. rocznicy  bitwy  pod Monte  Cassino   

W dniach 16 – 18 maja br. delegacja Gminy Miêdzyzdroje uczestniczy³a w obchodach 70. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. 

Kampania„Marihuana? 
Warto wiedzieć zamiast 
próbować!” 
Pod hasłem „Marihuana? Warto wiedzieć zamiast pró-
bować!” kryje się kontynuacja zajęć prowadzonych 
w Gimnazjum nr 1 oraz Technikum Hotelarskim w 
Międzyzdrojach w 2013 roku. Były to zajęcia realizo-
wane pod hasłem „Marihuana? To mnie nie kręci!”. W 
drugiej połowie marca 2014 roku trenerzy Pracowni 
Motywacja i Działanie spotkali się uczniami międzyz-
drojskich szkół i wspólnie z nimi rozważali skutki 
podejmowania zachowań ryzykownych związanych z 
paleniem marihuany. Nie od dziś wiadomo, że młodzi 
ludzie często skłonni  są do podejmowania zachowań 
ryzykownych, ponieważ niewiele wiedzą o mecha-
nizmach narkotyków działania oraz o ich skutkach. 
Z tego powodu głównym celem realizowanych zajęć 
było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na 
temat ryzyka związanego z używaniem marihuany,  
dzięki której będą w stanie podejmować racjonalne 
decyzje i wykształcić w sobie postawę asertywną 
w stosunku do marihuany. Młodzi ludzie nie bali 
się dyskusji na ten temat. Wiele wątpliwości zostało 
rozwianych, wiele mitów obalonych, wiele faktów 
potwierdzonych. Zadanie zostało zrealizowane 
przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach, Gimnazjum nr 1 oraz Technikum 
Hotelarskim. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.motywacjaidzialanie.pl.

Elena Duginow
Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Międzyzdrojach wraz z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej zaprasza na nieodpłatne szkolenie 
dla przedsiębiorców oraz ich pracowników sprze-
dających alkohol na terenie gminy Międzyzdroje.

Szkolenie odbędzie się dnia 30 maja 2014r. 
o godz. 10.00 oraz o godz. 12.30 w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 
ul. Książąt Pomorskich 5.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 
27.05.2014r. pod nr telefonu 91 32 78 368 lub 
91 32 80 311. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów 
sprzedaży alkoholu

Pomysłodawcy oraz realizatorzy 
akcji „Choose ballon” to międzyz-
drojscy wolontariusze Lokalnego 
Centrum Wolontariatu Motywacja i 
Działanie. Szarość dnia codziennego 
nie ma prawa bytu, kiedy na ulice 
miasta, pieszo i na rowerach, wyru-
sza dziewięciu wspaniałych! Szerzą 
uśmiechy, rozdają kolorowe balony 
z sentencjami NA DOBRY DZIEŃ! NA 
DOBRY HUMOR! DLA WAS!

Chcesz do nas dołączyć? Od-
wiedź stronę www.motywacja-
idzialanie.pl. W panelu wolontariat 
znajdziesz kwestionariusz dla wo-
lontariusza. Program LCW wspiera 
Urząd Miejski Międzyzdroje.

Elena Duginow

Aby rozweseliæ szarośæ dnia codziennego! 

„Choose ballon”!
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PROGRAM
49. MIĘDZYNARODOWEGO 

FESTIWALU 
PIEŚNI CHÓRALNEJ 

W MIĘDZYZDROJACH
Koncerty festiwalowe odbywać się będą w Sali 

Koncertowej im. Prof. Jana Szyrockiego Międzyna-
rodowego Domu Kultury. 

Niedziela 22.06.14
Koncert Inauguracyjny, godz. 19.00
Chór Akademii Morskiej ze Szczecina

Poniedziałek 23.06.14
Koncert Festiwalowy, godz. 19.30
Studencki Chór Luscinia z Opavy w Czechach
Chóru Kameralny Akademii Muzycznej w Po-

znaniu
Wtorek 24.06.14

Koncert Festiwalowy, godz. 19.30
Chór Harmonia Uniwersytetu Śląskiego z Cie-

szyna
Chór Żeński Cantilena Zespołu Szkół nr 2 

w Suwałkach
Chłopięcy Chór Narodowej Akademii Muzycznej 

im. Czajkowskiego w Kijowie na Ukrainie 
Środa 25.06.14

Musica Sacra 
11.00-16.00 – kościół parafialny pw. Piotra 

Apostoła 
Koncert Festiwalowy, , godz. 19.30
Chór Ars Vocale z Olsztyna
Chór Musica Via z Olsztyna
Novo Concentante Manilia z Filipin

Czwartek 26.06.14
Koncert Festiwalowy, , godz. 19.30
Chór in terra pax Międzynarodowej Akademii 

Chóralnej
Kameralny Chór Męski Cantilena z Wrocławia
Kameralny Chór Cantores Cathedrales z Lund 

w Szwecji
Piątek 27.06.14

Koncert Finałowy, godz. 19.00

Koncerty prowadzi Piotr Szulc
Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

250 par w wieku od  lat 7 do 70 zawirowało 
w hali sportowej im. A. Grubby, która specjal-
nie na tę okazję odmieniła swoje sportowe 
oblicze i za sprawą  specjalnego oświetlenia, 
wystroju i nagłośnienia zamieniła  się w piękną 
salę balową. Uczestnicy zachwycali swoimi 
umiejętnościami zarówno grono jurorów, jak 
i licznie zgromadzoną publiczność, wśród której 
nie zabrakło głównego gospodarza - burmistrza 
Międzyzdrojów Leszka Dorosza. Setki medali 
i pucharów wręczali zawodnikom również: 
Beata Kiryluk-Starosta Kamieński, Dyrektor Mię-
dzynarodowego Domu Kultury Jadwiga Bober, 
a przybyła na imprezę poseł Magdalena Kochan 
sama dała się porwać do tańca wirując w rytmie 
walca wiedeńskiego przy aplauzie publiczności. 

Miłym akcentem podczas rywalizacji turniejo-
wej był pokaz podopiecznych dyrektor Elwiry Korcz 
- maluszków z międzyzdrojskiego przedszkola 
„Morskie Skarby”, wśród występujących znalazły 
się nawet tańczące 5 latki.

„Perły” na parkiecie
Łódź, Kraków, Zamość, Warszawa - z tak 
odległych miast z całej Polski przybyły do 
gościnnych Międzyzdrojów pary taneczne by 
wziąć udział w IX edycji „Perły Bałtyku” - Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca, który rozgrywał się 
w minioną sobotę i niedzielę, 17 i 18 maja.

Za rok X, jubileuszowy turniej. Organizatorzy - 
Taneczny Klub Sportowy Jantar Międzyzdroje – już 
teraz myślą o tym jaką niespodziankę przygotować 
dla publiczności i tancerzy.

Anna Zjawińska

UWAGA!
METANOL ZABIJA!

WYPICIE
ALKOHOLU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

ORAZ ÂRODKÓW NIEPRZEZNACZONYCH
DO SPO˚YCIA MO˚E SPOWODOWAå

ÂLEPOT¢ A NAWET ÂMIERå!

Metanol najczęściej występuje w alkoholu zakupio-
nym na ryneczkach, bazarach lub w nielegalnych 
piwnicznych „rozlewniach”, a także w płynach do 
spryskiwaczy, denaturacie, rozpuszczalnikach. Na-
leży pamiętać, że produkty te zawierają metanol w 
ilościach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. 
Spożywanie takiego rodzaju alkoholu pochodzącego 
z nieznanego źródła w określonym stężeniu w kon-
sekwencji uszkadza nerw wzrokowy doprowadzając 
do ślepoty, a nawet do śmierci.

Funkcjonariusze przypominają, iż według roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych 
lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania 
do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających 
takie substancje lub mieszaniny zakazano obrotu 
polegającego na sprzedaży konsumentom na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) metanolu (CAS 
67-56-1); 2) substancji zawierających metanol w 
stężeniach większych niż 3% wagowych; 3) mieszanin 
zawierających metanol w stężeniach większych niż 
3% wagowych. Zakaz ten nie obejmuje: 1) paliw do 
silników stosowanych w modelarstwie; 2) paliw do 
silników spalinowych używanych w sportach motoro-
wodnych; 3) paliw do ogniw paliwowych; 4) biopaliw 
ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

St. sierż. Marta Szołtun

Uwaga: metanol!
W ostatnim czasie na terenie województwa 
zachodniopomorskiego odnotowano przypadki 
zatrucia metanolem. Dlatego też kamieńscy po-
licjanci przestrzegają przed zakupem i spożywa-
niem wyrobów alkoholowych niewiadomego po-
chodzenia oraz nie przeznaczonego do spożycia. 

Ewangeliczny sprawdzian wartości dobra może 
odpowiadać rozważaniu kwestii: „Znak, któremu 
sprzeciwiać się będą” (zob. Łukasz 2,34). Wobec 
sprzeciwów ukrytych i jawnych na oznaczenie 
cząstek/działek dobra, jakim jest terytorium miasta 
Międzyzdroje, można powiedzieć o odwadze rad-
nych Miasta i Gminy, kiedy z inicjatywy Burmistrza 
gremium Rady rozważyło i zaopiniowało pozytyw-
nie nadanie bezimiennym  miejscom nazw: ulica 
Jana Pawła II i Plac Stefana kardynała Wyszyńskiego. 
I słusznie, gdyż można by było sądzić, iż samorzą-
dowcy wolą być „w ogonie historii‘, niż tworzyć ją 
aktywnie „tu i teraz”.

Dlaczego nazwa taka „goła”: ul. Jana Pawła II?  
Uroczyściej byłoby i na czasie: ul. Papieża Jana Pawła 
II; św. Jana Pawła II; św. Jana Pawła II, Papieża, albo 
i inne ustawienia słów. Imię/imiona Jana Pawła II 
dla chyba wszystkich obywateli świata kojarzą się 
nieodparcie z „polskim papieżem” i to niezależnie 
od tego, czy jest to tylko Człowiek, lub Święty Czło-
wiek. Poza tym w Międzyzdrojach, w mieście kultury 
(międzynarodowej, np. MDK), ukazanie Jana Pawła II 
jako Twórcy kultury współczesnej, zwłaszcza ducho-
wej, w nazwie ulicy  łączącej się z Aleją Gwiazd jest 
wyjątkowo unikatowe.

Dlaczego kolejność słów: Plac Stefana kardynała 
Wyszyńskiego?  Podany zapis odpowiada uznanym 
standardom: najpierw imię, potem urząd. Na przykład 
w dniu wyboru Jana Pawła II, kardynał ogłaszający 
fakt, obwieścił: Habemus Papam (…)Car(o)lum Car-
dinalem Wojtyła – w takiej właśnie kolejności. Można 
powiedzieć, że takie odniesienie tego zwyczaju do 
kardynała Wyszyńskiego, wg protokołu Kościoła 
rzymskokatolickiego, jest nazwą nad wyraz zaszczyt-
ną i obowiązkową.

Dlaczego te, a nie inne lokalizacje? 
1. Były bezimienne. Społeczeństwo nie ponosi 

kosztów nadania nazw, bowiem miejsca te nie miały 
żadnych adresów. 

2. Społeczność wierzących katolików nigdy nie 
była wychowywana  do „manii” wielkości; kościół 
rzymskokatolicki ceni sobie roztropność i umiarkowa-
nie. „Bolszewizm” nigdy w kościele nie miał racji bytu.

Dokonano dobrej rzeczy. Dlatego niektórzy 
jej sprzeciwiać się będą i mnożyć wątpliwości.  Ich 
dywagacje potwierdzają tylko autentyczność ewan-
gelicznego orędzia.

Ks. Marian Jan Wittlieb 
Proboszcz parafii pw. św. Piotra ap. w Międzyz-

drojach

Dopowiedzi  słów kilka
Nowe nazwy ulic
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 Międzyzdroje, 03. Maja 2014r. 

Pozwalam sobie w imieniu nie żyjącego już 
doktora Alfreda Trosta podziękować za uznanie 
go „Zasłużonym dla Międzyzdrojów”.

 Cztery lata temu, również w historycznym nam 
dniu 03 maja, Rada Miejska w Międzyzdrojach 
uznała i hrabiego Eryka von Zedtwitza „Zasłużo-
nym” dla naszego miasta. Dziękuje za prawdziwie 
historyczne spojrzenie, widzenie, myślenie: doktor 
Trost i hrabia Zedtwitz. Obaj urodzeni Niemcami, 
a zmarli Polakami.

 Działanie historyczne nie tylko po roku 1945, - 
nie tylko po roku 1554, kiedy to w aktach sądowych 
sporu między księciem a biskupem kamieńskim 
(czyli swoiste: nie kochamy się) czytamy o Mię-
dzyzdrojach jako „wsi o słowiańskim rodowodzie 
– Misdroy, Misdroige”, - a i historyczne nie tylko 
po roku 1186, kiedy to w darowiźnie pomorskiego 
księcia Bogusława I. dla kapituły kamieńskiej (czyli 
swoiste: kochamy się) widzimy nasze miasto jako 
„ziemie przylegające do Lubinia”. Prawdopodobnie 
nie od słowa „lubię”.

Dziękuję za historyczne spojrzenie hen aż 
po prastary Sumer, po korzenie Biblii, po owo 
niebieskie zdanie w kamienne tablice wpisane: 

Szanuj ojca swego i matkę swą, aby ci się dobrze 
wiodło na ziemi... 

Na Ziemi! 
Jedyne przykazanie mówiące wyraźnie o do-

czesnym życiu na tym padole. 
O osobistej możliwości wpływu na codzienność 

każdego jednego z nas. A tym samym i na dzieci, - 
psychicznie zdrowe, nie zwichnięte dzieci, wnuki, 
prawnuki... Epigenetyka powiada, ze doznania, 
przeżycia rodziców dziedziczą/materializują się 
w genach potomnych.

 Przykazanie tradycji. Biegunowo rozwinięte, 
myślę, Kazaniem na Górze. Zrozumienie przeszło-
ści; z-roz-umienie. 

Ojcem i matką każdego z nas nie tylko własny 
ojciec i własna matka, - ojcem i matką nam każdy 
przodek po czarną pramatkę z Afryki, nazwijmy ją 
Afrodyta, której mitochondrialne dziedzictwo po 
dziś dzień każda kobieta przekazuje każdej córce 
swej, - a i aż po Neandertalczyka het-het, którego 
geny również współtworzą każdego z nas. 

Czyli po utracony raj, po Adama i Ewę... 
Przyjąwszy pradawnych i dawnych, tych w 

prochy, w ziemie obróconych, świadomie do 

grona przodków, mamy ich za sobą, stoją za nami 
i wspierają, wzmacniają nas.

 
Tradycja wzmacnia; wiadomo. 
Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta, 

urodzeni gdy Noe miał 500 lat, - a gdy miał 600 
niebne i ziemskie wody zalały świat. Po spłynięciu 
wodą Noe podziękował Bogu, obsiał ziemię i posa-
dził winnice. A po zbiorach i dojrzeniu wina popił 
sobie. Spił się i legł w namiocie swym. Nadszedł 
Cham, uchylił rąbek namiotu, i ujrzał ojca... 

Nie, nie wiemy co ujrzał Cham. Lecz przekazano 
nam, że zawołał braci swych. Bracia narzucili na się 
szatę i podeszli, a idąc wspak zakryli ojca wstyd. 
Nie, nie spojrzeli. Spróbujmy się wczuć w Chama. 
Ojciec, bohater, idol, którego splendor i na synów 
pada, - na synów, którzy bez potrzeby własnych 
zasług, są w połowie jako i ojciec, jako ten globalny 
wielki wzór. 

Uchylając rąbek namiotu, uchylił zarazem rąbka 
tajemnicy bycia człowiekiem. I sam, samiuteńki, 
Cham Noego syn, z tym potwornym przeżyciem 
był... Poznaniem bieli a czerni, doznaniem wszyst-
kich odcieni człowieczej szarości. Tęczy życia. 

Gdy Noe się obudził, otrząsł, pewnie i obmył, 
Sem i Jafet opowiedzieli mu o zdarzeniu, o tym, co 
uczynił ich brat. Na to Noe wygnał, przeklął Chama 
oraz wszystkich potomnych mu. 

Czyny ojców powielają się ponoć w kolejnych 
pokoleniach. Zogniskowały w czasach wnuków 
Noego we wspólnym zamiarze sięgnięcia po samo 
niebo, zobrazowały w budowie wieży w Babel. Nim 
ludzie rozpoczęli budowę, mieli wspólną mowę 
i różne języki, a po nie-bieskim zburzeniu wieży 
i różne mowy. 

Zwierciadlano widzimy w Nowym Testamencie 
apostołów po zesłaniu im Ducha Świętego, - za-
częli mówić różnojęzycznie a każdy mieszkaniec 
Jerozolimy, miasta przeróżnych ludów, rozumiał 
ich we własnej mu mowie. 

Myślę, że właśnie dziś niezmiernej ważności 
jest akord językowy: Ko-Cham. 

Jeden z cudownych kształtów miłości. 
I pragnę podziękować miastu, mieszkańcom 

mych międzyźródeł, leczniczych zdrojów, władzom 
dziejów naszego miasta, za prawdziwie milowe 
kroki w trudnym, acz uzdrawiającym historycznym 
widzeniu, myśleniu, działaniu... 

Britta Wuttke

2 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spo-
tkanie z  Brittą Wuttke - honorową mieszkanką Międzyzdrojów. 

Britta Wuttke od urodzenia mieszkała w Międzyzdrojach. Po zakończeniu II 
wojny światowej jej rodzina podjęła decyzję o pozostaniu w mieście. Ukończy-
ła tutaj szkołę podstawową, w Świnoujściu - liceum. Kontynuowała naukę w 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jej specjalizacja to neurologia.

W 1981 r. będąc w Berlinie otrzymała telegram z wiadomością, że spłonął 
jej dom. Wtedy postanowiła sprowadzić córkę i rodziców do Niemiec. Ta 
decyzja okazała się korzystna dla jej życia prywatnego oraz zawodowego. 

Po przyjeździe do Niemiec zaczęła zajmować się akupunkturą. Teraz 
prowadzi wykłady z tej dziedziny dla lekarzy, stomatologów i weterynarzy. 
Mając 74 lata nadal pracuje na pełen etat, a także w weekendy. Nie czuje 
się zmęczona, a swoje życie nazywa zabawą. Każdy kolejny dzień to dla niej 
wyzwanie.            

Jest autorką znanego „Homunkulusa z tryptyku” opartego na jej biografii, 
a także laureatką konkursów i przeglądów. Pisze wówczas, kiedy ma coś do 
powiedzenia. 

Mówi, że jest stuprocentową Niemką i również stuprocentową Polką. Daje 
jej to podwójną radość i podwójny smutek. W domu miała zasadę, że na par-
terze rozmawiała z córką po niemiecku, natomiast na piętrze tylko po polsku. 

Bliskie jest jej przysłowie „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. 
Stwierdziła, że gdyby nie pożar i wyjazd, to teraz byłaby zgrzybiałą staruszką 
w tym domu w Międzyzdrojach.

W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców Międzyzdrojów, bliskich 
sąsiadów, zaprzyjaźnionych rodzin, a także przyjezdnych. Wspomnienia Britty 
Wuttke przeplatały się z życiem jej rodziny oraz mieszkańców.

Bibliotekarze

Międzyzdrojskie  Wspomnienia  z BRITTĄ WUTTKE

***
Britta Wuttke była obecna podczas uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy „Zasłużonego dla Międzyzdrojów „ Dr Alfredowi Trost. 

Jako mała dziewczynka poznała osobiście dr Trosta.   Poniżej przedstawiamy fragmenty przesłanego nam przez Brittę Wuttke tekstu.
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Dzieci z grupy „0” z Przedszkola „Mor-
skie Skarby” w Międzyzdrojach przy-
szły 8 maja 2014 r. do biblioteki wrę-
czyć własnoręcznie wykonaną książkę 
i złożyć życzenia bibliotekarzom z 
okazji ich święta. Dyrektor Andżelika  
Gałecka oprowadziła najmłodszych 
po bibliotece i przedstawiła na czym 
polega praca w czytelni i w wypoży-
czalni. Na zakończenie Szymon Głod 
przeczytał bajkę „Pszczółka Mela”. 

Bibliotekarze

Sukcesy plastyków z MDK
14 kwietnia w Kamieńskim Domu Kultury został 
podsumowany powiatowy etap  Wojewódzkiego 
Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzie-
ży. W tym roku przegląd odbywał się pod tytułem 
„Najpiękniejsza Baśń Mojego Dzieciństwa”. Nasi 

młodzi plastycy, którzy tworzą pod kierunkiem 
Anny Mackiewicz w Międzynarodowym Domu 
Kultury zajęli w tym przeglądzie czołowe lokaty:

I miejsce zdobyła Julia Mularczuk
III miejsce zdobył Robert Nawe,
wyróżnienia otrzymali: Paulina Janowska 

i Piotr Natkański.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zakwa-

lifikowane do wojewódzkiego etapu konkursu. 
Bardzo cieszymy się z uzyskanych wyników. 

opr. Jadwiga Bober

W ramach Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 
Plastycznej Dzieci i Młodzieży oraz w związku 
z realizacją zadań wynikających z projektu Come-
nius uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Międzyzdrojach – podczas lekcji plastyki 
pod opieką Anny Mackiewicz – tworzyli prace 
plastyczne na temat „Najpiękniejsza baśń mojego 
dzieciństwa”. Dzieci przypominały sobie te chwile, 
gdy rodzice lub dziadkowie czytali lub opowiadali 
im cudowne historie zaczerpnięte z książek. By głę-
biej pobudzić wyobraźnię uczniów nauczycielka 
plastyki również czytała dzieciom fragmenty mniej 
znanych baśni. Powstało wiele pięknych prac. 
Najciekawsze z nich zostały zakwalifikowane do 
przeglądu powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 
Podczas powiatowej rywalizacji w tym konkursie 
uczniowie naszej szkoły uzyskali wysokie lokaty: 

II miejsce zdobyła Weronika Ruśkiewicz z kl. VIb,
III miejsce zdobyła Klaudia Ogrodowczyk 

z kl. Va,
wyróżnienie zdobył Dominik Sieczka z kl. IVa.
Prace tej trójki  uczniów zostały zakwalifiko-

wane do etapu wojewódzkiego przeglądu, który 
odbędzie się w Świdwinie.  Gratulacje!

Anna Mackiewicz

Konkurs został zorganizowany w związku  z przy-
padającą w tym roku 130. rocznicą urodzin Kornela 
Makuszyńskiego przez bibliotekę oraz Koło Nr 19 
SBP w Międzyzdrojach.

Konkurs polegał na nadesłaniu jednej pracy 
plastycznej, której inspiracją była książka Kornela 
Makuszyńskiego. Nadesłano ponad 300 prac 
z takich miejscowości jak: Białogard, Police, Świ-
noujście, Gryfino, Międzyzdroje, Wolin, Nowogard, 
Kamień Pomorski, Wałcz, Trzygłów, Golczewo, 
Chwarstnica, Darłowo, Wysoka Kamieńska, 
Stargard Szczeciński, Szczecin, Koszalin, Kliniska 
Wielkie, Gryfice.

Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących 
autorów prac:

W kategorii Przedszkoli:
I miejsce Julia Zwierzchowska – Przedszkole 

„Morskie skarby” w Międzyzdrojach                                              
II miejsce – Szymon Nowicki – Przedszkole 

Nr 9 w Świnoujściu
III miejsce – Kacper Bombala – Przedszkole 

„Morskie skarby” w Międzyzdrojach
III miejsce – Jan Zelmanowski - Przedszkole 

Nr 9 w Świnoujściu
III miejsce – Wojciech Frąckiewicz – Gryfiński 

Dom Kultury
III miejsce – Liliana Iwaszkiewicz – Przedszkole 

„Morskie skarby” w Międzyzdrojach
W kategorii Szkół Podstawowych 

(przedział wiekowy 7-9 lat):
I miejsce – Patryk Sobolewski – SP Nr 1 

w Gryfinie
II miejsce – Lena Kłopotek – Gryfiński Dom 

Kultury

II miejsce – Hanna Tokarek – SP Nr 1 w Gryfinie
III miejsce – Alicja Kadłubek – Gryfiński Dom 

Kultury
III miejsce – Joanna Rysak – SP Nr 3 w Gryficach
III miejsce – Hanna Czosnowska – SP Nr 1 

w Gryfinie
W kategorii Szkół Podstawowych 

(przedział wiekowy 10-12 lat):
I miejsce – Weronika Kujda – SP Nr 1 w Mię-

dzyzdrojach
II miejsce – Wiktoria Jeżak – SP Nr 71 w Szczecinie
III miejsce – Kornelia Staniszewska – SP Nr 2 

w Kamieniu Pomorskim

WYRÓŻNIENIE od Koła Nr 19 Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich otrzymała

Martyna Szymańska – SP Nr 1 w Gryfinie                  
W kategorii Gimnazjum:

I miejsce – Oliwia Frost – Gimnazjum w Klini-
skach Wielkich

II miejsce – Eliza Kowalczyk – Gimnazjum Nr 1 
w Nowogardzie

II miejsce – Maja Kuczyńska – Gimnazjum 
Nr 1 w Gryfinie

III miejsce – Karolina Sołtys – Gimnazjum 
Nr 1 w Gryfinie

III miejsce – Justyna Nowacka – Gimnazjum 
Nr 1 w Białogardzie

III miejsce – Anita Opaczyńska – Gimnazjum 
Nr 2 w Gryfinie

Gratulujemy laureatom. Finał konkursu i uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się 27 maja. 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Najpiękniejsza baśń 

mojego dzieciństwa

Wyniki konkursu plastycznego

 „Autor uśmiechniętych książek”

Lekcja  

biblioteczna
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  LI Sesji  w dniu 29.04.2014 r. oraz na LII w dniu 3.05.2014  podjęła następujące uchwały:

numer  
okręgu 

wyborczego 

granice 
 okręgu wyborczego 

ilość radnych 
wybieranych 

 w okręgu 
1 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CMENTARNA, KOLEJOWA 

od nr 32 do końca, USTRONIE LEŚNE 
1 

2 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: KOLEJOWA od nr 1  
do nr 31A 

1 

3 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: EMILII PLATER, 
PIASKOWA, PIASTOWSKA, STROMA, WIEJSKA 

1 

4 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: MARII SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 

1 

5 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE:  ELIZY ORZESZKOWEJ, 
GÓRA FILARETÓW, MARII DĄBROWSKIEJ, MARII KONOPNICKIEJ, 
SŁOWIAŃSKA, ZA TOREM 

1 

6 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: BUKOWA, CYPRIANA 
KAMILA NORWIDA, JÓZEFA GINTERA, LEŚNA, LIPOWA, PRZY 
WODOCIĄGACH, SCHODY ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA 

1 

7 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CAMPINGOWA,  
LUDOWA, POMORSKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, TURYSTYCZNA, 
ZWYCIĘSTWA od nr 33 do końca 
OSADY: BIAŁA GÓRA, GRODNO 

1 

8 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: KSIĄŻĄT POMORSKICH, 
PROMENADA GWIAZD, ROMUALDA TRAUGUTTA, ZWYCIĘSTWA  
od nr 1do nr 32 

1 

9 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: IGNACEGO KRASICKIEGO, 
KRÓTKA, MORSKA, PARKOWA, PLAC NEPTUNA, ŚWIATOWIDA, 
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, ZDROJOWA 

1 

10 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ADAMA MICKIEWICZA, 
BOHATERÓW WARSZAWY, GRYFA POMORSKIEGO od nr 1do nr 36, 
MIKOŁAJA KOPERNIKA, PLAŻOWA, RYBACKA 

1 

11 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CICHA, DĄBRÓWKI, 
GRYFA POMORSKIEGO od nr 37 do końca, MIESZKA I, POPRZECZNA, 
SPOKOJNA, WCZASOWA, WESOŁA 

1 

12 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ADAMA WODZICZKI, 
BAŁTYCKA, KOMUNALNA, MYŚLIWSKA, NIEPODLEGŁOŚCI, 
NOWOMYŚLIWSKA 

1 

13 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ALEJA RÓŻ, ARMII 
KRAJOWEJ, GARAŻOWA, MIERNICZA, ORLA, POLNA, SPORTOWA, 
USŁUGOWA, WOLIŃSKA 

1 

14 SOŁECTWO LUBIN, ULICE:  BOCZNA, DOBRA, GEODEZYJNA, 
GŁÓWNA, ŁAGODNA, PORTOWA, SKARPOWA, SŁONECZNA, 
WIKINGÓW, WODNA 
CZĘŚĆ SOŁECTWA WAPNICA, ULICE: TURKUSOWA od nr 1  
do nr 1 F , 

1 

15 CZĘŚĆ SOŁECTWA WAPNICA, ULICE: JODŁOWA, MAŁA, OKRĄGŁA, 
POGODNA, TURKUSOWA od nr 2 do końca  
SOŁECTWO WICKO, ULICE: KOLONIJNA, NADBRZEŻNA, 
PODGÓRNA, WĄSKA, WIDOKOWA, ŻWIROWA 

1 

Uchwała Nr LI/500/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywa-

tel Międzyzdrojów”
Pan Andrzej Person. Obecnie Senator VIII kadencji, 

polski prawnik, dziennikarz sportowy, były prezes 
Polskiego Związku Golfa oraz członek Europejskiej  
Unii Golfa. 

Często zaznaczał i zaznacza w swoich wypowie-
dziach, że miasto Międzyzdroje jest z wielu względów 
bardzo bliskiej jego sercu. Senator doceniał piękno 
przyrodniczych osobliwości Międzyzdrojów, charak-
ter tutejszego wybrzeża Bałtyku i po dzień dzisiejszy 
– zachwala jego sprzyjające warunki naturalne do 
uprawniania wielu dyscyplin sportowych – nie tylko 
wyczynowo, ale także prozdrowotnie i rekreacyjnie.  

Pan Andrzej Person zaangażował się znacząco 
współtworząc wizerunek Międzyzdrojów jako mia-
sta wspierającego intensywny rozwój aktywności 
fizycznej i sportowej, a także możliwość rozwoju 
sprawnościowego  miejscowej młodzieży.  

Uchwała Nr LI/501/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/452/2013 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 
grudnia 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy 
Międzyzdroje

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 
sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi podlega zaokrągleniu do pełnych złotych  na 
zasadach określonych w art. 63 § 1 ustawy - Ordynacja 
podatkowa, tj.  w ten sposób, że końcówki kwot wy-
noszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki 
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się 
do pełnych złotych.

Brak powyższej informacji w deklaracji o wysoko-
ści  opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,  uniemożliwia  prawidłowe  obliczenie opłaty 
składającemu deklarację.

Zmiana uchwały wprowadza stosowny zapis we 
wzorze deklaracji  dotyczący zaokrąglania opłaty.

Ponadto wzór deklaracji został uzupełniony  
o miejsce / lokalizację punktu gromadzenia odpadów.

Uchwała Nr LI/503/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje

Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, 
uchwalone zostało Uchwałą Nr XIII/123/99 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 
1999r., następnie zmienione   Uchwałą Nr LV/573/10 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 
2010r w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje”.

Studium określa kierunki rozwoju i długo-
okresową politykę przestrzenną miasta. Studium 
wskazuje między innymi: obszary przeznaczone 
pod zabudowę oraz kierunki rozwoju komunikacji 
i infrastruktury technicznej. Studium nie jest aktem 
prawa miejscowego, lecz dokumentem planistycz-
nym o charakterze strategicznym, koordynacyjnym, 
określającym politykę w zakresie gospodarki prze-
strzennej w skali całego miasta i gminy. Wszystkie 
opracowywane plany miejscowe muszą być zgodne z 
ustaleniami studium, pod rygorem ich unieważnienia. 
Studium obowiązuje bezterminowo – z możliwością 
dokonywania zmian w uzasadnionych sytuacjach 
planistycznych, z zachowaniem ustawowego trybu, 
w jakim jest ono uchwalane.

W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/485/14 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach   z dnia 20 lutego 
2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025 zasadnym 
stało się uaktualnienie zapisów Studium w aspekcie 
polityki przestrzennej gminy. 

Zmiana Studium ma na względzie również 
umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
zainteresowanych podmiotów, które wystąpiły 
z wnioskami o zmianę w kierunkach zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie gminy.

Zmiana Studium opracowana zostanie z zacho-
waniem pełnej procedury planistycznej określonej 
w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. 

poz.647, ze zm.), w oparciu o którą sporządzone 
zostało także całe Studium.

Uchwała Nr LI/504/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkal-

nych
Projekt uchwały wynika z konieczności ujed-

nolicenia uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach po wprowadzonych zmianach 
w jej tekście. Komisje Rady Miejskiej przyjęły stanowi-
sko w sprawie przychylenia się do wniosku mieszkań-
ców nieruchomości przy ul. Traugutta 5 o wykreślenie 
z wyłączenia ze sprzedaży (budynek wybudowany 
przed 1945 rokiem). Jednocześnie wprowadzono do 
wykazu nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży 
lokale przy ul. Leśnej 17 i Jodłowej 3.

Uchwała Nr LI/502/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału 

Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu

Wg meldunku o stanie rejestru wyborców na 
dzień 31.12.2013 r. liczba mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje wynosiła 6400, liczba mandatów – 15. 
W związku z tym norma przedstawicielstwa dla Gminy 
Międzyzdroje wynosi: 426,6666 (6400:15= 426,6666).

Z uwagi na wzrost liczby mieszkańców w okręgu 
wyborczym Nr 15, norma przedstawicielstwa w tym 

okręgu wynosiła 1,5164 (647:426,6666), czyli była 
wyższa od ustalonej prawem normy wynoszącej 
1,5000. Proponuje się podzielenie sołectwa Wapnica 
poprzez wyłączenie z okręgu 15 nieruchomości ozna-
czonej nr 1 do nr 1F (96 osób), czyli domu najbliżej 
położonego sołectwa Lubin - okręg nr 4.

Po dokonaniu tych zmian:
- w okręgu wyborczym nr 14 liczba mieszkańców 

wynosi 501, a norma przedstawicielstwa – 1,1742,
- w okręgu wyborczym nr 15 liczba mieszkańców 

wynosi 551, a norma przedstawicielstwa – 1,2914.

PODZIAŁ GMINY MIĘDZYZDROJE NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY 
RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr LI/505/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Międzyzdrojach
Przyjęcie niniejszej uchwały jest spowodowane 

wprowadzeniem do realizacji przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej nowych zadań :

- określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm),

- dotyczących przyznawania zryczałtowanego 
dodatku energetycznego na podstawie ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Obowiązujący aktualnie statut OPS został przyję-
ty uchwałą nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006 r., i był 
już dwukrotnie zmieniony. 

Uchwałą nr XLIX/517/10 z dnia 15 lutego 2010 r. 
dokonano zmiany w § 5 statutu poprzez upoważnie-
nie OPS do prowadzenia działalności charytatywnej.

Natomiast chwałą nr LXI/622/10 z dnia 28 paź-
dziernika 2010 r. dokonano zmiany w § 4 poprzez 
wprowadzenie zadania związanego z prowadzeniem 
przez OPS placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego.

Uchwała Nr LI/506/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości (pow. 15 m2- cz. dz. 591/4) 
ul. Kolejowa

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu, stanowiącego część działki ko-
munalnej nr 591/4, położonej przy ulicy Kolejowej 
w Międzyzdrojach, dotyczącego wydzierżawienia na 
okres sezonu letniego 2014 r. terenu o powierzchni 15 
m², proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w/w teren na okres do 31 sierpnia 2014 r. z przezna-
czeniem na ogródek konsumpcyjny.  

Uchwała Nr LI/507/14 z dnia 29.04.2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości (pow. 24 m2- cz. dz. 121/3) ul. 
Plażowa.

Ze względu na wniosek dotychczasowego dzier-
żawcy, zainteresowanego dalszą dzierżawą terenu o 
powierzchni 24 m² - część działki nr 121/3, stanowią-
cego  wjazd na posesję wnioskodawcy usytuowaną 
przy ul. Plażowej 4a, proponuje się przeznaczyć 
przedmiotowy teren do wydzierżawienia na okres 
do trzech lat.

Uchwała Nr LI/508/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości (pow. 600 m2- cz. dz. 
431/4) plaża

 W związku z wnioskiem złożonym przez dotych-
czasowego dzierżawcę terenu plaży przed Hotelem 
Amber Baltic, zainteresowanego kolejną umową 
dzierżawy terenu o powierzchni 600 m² - część działki 
nr 431/3, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy 
teren do wydzierżawienia na okres sezonu letniego 
2014.

Uchwała Nr LI/509/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości (pow. 909 m2- dz. 385) 
ul. Ludowa

W związku z wnioskami osób zainteresowanych 
wydzierżawieniem części nieruchomości zabudowa-
nej pensjonatem usytuowanej przy ulicy Ludowej 
10 w Międzyzdrojach, w tym zadeklarowanym 
zainteresowaniem dotychczasowego dzierżawcy, 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia w/w 
część nieruchomości.

Uchwała Nr LI/510/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości (pow. 580 m2- cz. dz. 255) 
ul. Boh. Warszawy

W związku z zainteresowaniem wydzierżawie-
niem terenu o powierzchni 580 m2usytuowanego 
wzdłuż drogi wewnętrznej do obiektu molo, w tym 
między innymi zainteresowaniem dotychczasowych 
dzierżawców, proponuje się przeznaczyć przed-
miotowy teren do wydzierżawienia na okres do 30 
września 2014 r.

Uchwała Nr LI/511/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy Promenada Gwiazd

Ze względu na wniosek złożony przez dotych-
czasowego dzierżawcę terenu o powierzchni 98 m² 
zabudowanego częścią obiektu gastronomicznego 
stanowiącego nakład dzierżawcy oraz zamierzeniami 
inwestycyjnymi wnioskodawcy, proponuje się prze-
znaczyć przedmiotowy teren do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Uchwała Nr LI/512/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości
Ze względu na zainteresowanie zawarciem 

kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczasowych 
dzierżawców terenów gminnych usytuowanych przy 
wieżyczkach przed obiektem molo w Międzyzdro-
jach, wykorzystywanych na ogródki gastronomiczne 
przy obiektach gastronomicznych, proponuje się 
wydzierżawić na ich rzecz terenów będących przed-
miotem dotychczasowych umów dzierżawy na okres 
do 30 września 2014 r.

Uchwała Nr LI/513/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje 

do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania 
,,Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Part-
nerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie jest stowa-
rzyszeniem działającym na podstawie przepisów:

ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzysze-
niach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zmianami),

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wsparciu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427), 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz.UE L 277 
z 21.10.2005, str.1).

Do zadań statutowych LGD należy m.in.:
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich,
aktywizowanie ludności wiejskiej,
realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej 

przez Lokalna Grupę Działania (LGD),
upowszechnianie i wymiana informacji o ini-

cjatywach związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a w/w rozporządzenia 
do realizacji lokalnej strategii  rozwoju może być wy-
brana LGD, jeżeli wszystkie gminy, których obszar jest 
objęty lokalną strategią rozwoju są jej członkami i nie 
są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór 
do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Udział Gminy Międzyzdroje w Lokalnej Grupie 
Działania „Partnerstwo w rozwoju”, na prawach 
członka zwyczajnego umożliwia zapis art. 15 ust. 
2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wsparciu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, zgodnie z którym „członkiem 
zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby 
fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego”.

Podjecie przedmiotowej uchwały jest niezbędne, 
aby Gmina Międzyzdroje oraz pozostali uprawnieni 

beneficjenci mogli w ramach osi 4 LEADER skutecznie 
zabiegać o środki przeznaczone na zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich.

Uchwała Nr LI/514/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/164/07  

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
27.11.2007 r., w sprawie nadania statutu Mię-
dzynarodowemu Domowi Kultury

Zmienia się treść § 15, który otrzymuje brzmienie:
,,§ 15.1. Wartość wydzielonego i nabytego mienia 

stanowi fundusz MDK.
2. Dyrektor MDK corocznie, w terminie 3 miesięcy 

po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalenda-
rzowy, które podlega zatwierdzeniu, nie później niż 
6 miesięcy od dnia bilansowego przez Burmistrza 
Międzyzdrojów.

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji 
a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz. Fundusz 
instytucji będzie zwiększany lub zmniejszany o błąd 
prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

4. MDK tworzy fundusz z aktualizacji wyceny, na 
który są odnoszone skutki wynikające z urzędowego 
przeszacowania aktywów trwałych zgodnie z art. 31 
ustawy o rachunkowości.

5. Likwidacja, sprzedaż lub nieodpłatne przeka-
zanie majątku trwałego, który uprzednio był ujęty 
urzędową aktualizacją wyceny – skutki tej wyceny 
ujęte na funduszu z aktualizacji wyceny będą rozli-
czane z funduszem instytucji.

6. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie 
nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym także środków 
trwałych w budowie, otrzymanych nieodpłatnie, 
w tym także darowizny aktywów trwałych są zali-
czane do rozliczeń międzyokresowych przychodów 
i rozliczane sukcesywnie w korespondencji z po-
zostałymi przychodami operacyjnymi równolegle 
do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych – sfinansowanych z tych środków, 
zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości”.

Uchwała Nr LI/515/14 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kocha-
nowskiego w Międzyzdrojach

W § 10 uchwały po punkcie 3 dodaje się punkty 
4, 5, 6 o treści:

,,4) Podstawą działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyz-
drojach jest plan jej działalności zatwierdzony przez 
Dyrektora z zachowaniem rocznej wysokości dotacji 
przyznanej przez Organizatora,

5) Dyrektor Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. 
Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach corocznie, 
w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, 
przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finanso-
we za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega 
zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy  od dnia 
bilansowego przez Burmistrza Międzyzdrojów,

6) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie 
nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym także środków 
trwałych w budowie, otrzymanych nieodpłatnie, w 
tym także darowizny aktywów trwałych są zaliczane 
do rozliczeń międzyokresowych przychodów i rozli-
czane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi 
przychodami operacyjnymi równolegle do doko-
nywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorze-
niowych – sfinansowanych z tych środków, zgodnie 
z art. 41 ustawy o rachunkowości”.

Dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie:
,,1) Wartość majątku MBP w Międzyzdrojach 

odzwierciedla fundusz biblioteki, który odpowiada 
wartości wydzielonego mienia.

c.d. na str. 8
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AKTUALNOŚCI

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 /

28.05.2014 r. - Teresa PURGAL

04.06.2014 r. - Dorota SIELEWICZ

11.06.2014 r. - Michał SUTYŁA

18.06.2014 r. - Jan WĘGLORZ

25.06.2014 r. - Waldemar WITKOWSKI

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. 

2) Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji, 
a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz. Fundusz 
instytucji będzie zwiększany lub zmniejszany o błąd 
prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

3) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kocha-
nowskiego w Międzyzdrojach tworzy fundusz z 
aktualizacji wyceny, na który są odnoszone skutki 
wynikające z urzędowego przeszacowania aktywów 
trwałych zgodnie z art. 31 ustawy o rachunkowości.

4) Likwidacja, sprzedaż lub nieodpłatne przeka-
zanie majątku trwałego, który uprzednio był ujęty 
urzędową aktualizacją wyceny – skutki tej wyceny 
ujęte na funduszu z aktualizacji wyceny będą rozli-
czane z funduszem instytucji”.

Uchwała Nr LII/516/14 z dnia 3.05.2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyz-

drojach
Nadaje się nazwę - „Jana Pawła II” drodze gmin-

nej, stanowiącej działkę nr 229, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje

Uchwała Nr LII/517/14 z dnia 3.05.2014 r.
w sprawie nadania nazwy placowi w Mię-

dzyzdrojach
Nadaje się nazwę - „Stefana kardynała Wyszyń-

skiego”, stanowiącemu część działki nr 1/1, obręb 21 
miasta Międzyzdroje.                                      Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Międzyzdrojach od wielu lat działają instytucje, 
stowarzyszenia, kluby i osoby prywatne zajmujące 
się kulturą i sztuką. Warto przypomnieć sobie, jak 
te działania podejmowano przed laty. Pani Janina 
Bagrowska opowiedziała nam o tym, jak na terenie 
naszego regionu rozwijały się inicjatywy na rzecz 
kultury. 

W 1975 roku Jan Iwaszczyszyn wystąpił  do Domu 
Kultury w Wolinie z inicjatywą utworzenia klubu zrze-
szającego artystów nieprofesjonalnych. Po zgłoszeniu 
32 osób utworzono Klub Twórców Amatorów Ziemi 
Wolińskiej z siedzibą w Wolinie, którego prezesem 
została Lucyna Lewandowska. Klub zrzeszał malarzy, 
rzeźbiarzy, hafciarzy, osoby wyrabiające ceramikę, 
zajmujące się wyrobem gobelinów, makram oraz wy-
robów bursztynowych.  Klub ten istniał do 1982 roku.

W 1980 roku powstał Klub Twórców Amatorów 
przy Domu Kultury w Międzyzdrojach, a inicjatorami 
jego utworzenia byli: Halina Oliwa – Kowalska, Janina 
Bagrowska i Stanisław Chomań.  Klub przyjął nazwę 
,,Pasja” i zrzeszał twórców Ziemi Wolińskiej, Świnouj-
ścia, Dziwnowa.

Prace członków klubu wystawiane były na licz-
nych wystawach, m.in.: w Szczecinie na Zamku Książąt 
Pomorskich, w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki,  
w Świnoujściu, a także poza granicami naszego kraju, 
przede wszystkim w Niemczech. Międzyzdrojscy arty-
ści byli ambasadorami naszego miasta i promowali je 
w sposób wyjątkowy, bo poprzez swoje dzieła. Klub 
od samego początku współpracował z Zamkiem 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, z Forum Kobiet 
Polsko – Niemieckich w Świnoujściu oraz Forum 
Kobiet Niemiecko – Polskich w Wolgaście. 

Lecz działalność klubowiczów to także inne 
zadania. Janina Bagrowska wykonała dla II Liceum 
Ogólnokształcącego w Świnoujściu sztandar, Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach otrzymała od 
naszej artystki obraz, który został podarowany szkole 
w Rzymie. Za swoją artystyczną działalność otrzymała  
honorową odznakę Szczecińskiego Towarzystwa Kul-
tury za zasługi dla rozwoju społeczno – kulturalnego 
w 1989 roku, w dowód zasług otrzymała w 1996 roku 

Międzyzdrojscy  artyści  

tytuł ,,Zasłużona dla Międzyzdrojów”. Zarząd Koła 
Solidarność Polskich Kombatantów w Międzyzdro-
jach, którego założycielem był pan Urbaniak, nadał 
pani Janinie godność honorowego członka koła za 
wykonanie i bezinteresowną pomoc przy wyszyciu 
sztandaru. Warto dodać, że na sztandar pani Janina 
przeznaczyła swoją ślubną suknię.  Takich i podob-
nych działań w życiu Janiny Bagrowskiej było wiele. 
Jej przepiękne prace – igłą malowane obrazy zostały 
pokazane na kilku wystawach m.in. dzięki dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, 
ostatni wernisaż odbył się w 2011 roku. Pani Janina 
wolny czas poświęca swojej pasji – projektowaniu 
i wyszywaniu obrazów. Każdą pracę traktuje indy-
widualnie, ponieważ za każdą z nich kryją się  inne 
wydarzenia i emocje z nimi związane.

***
Zapraszamy wszystkich twórców zamieszkałych 

na terenie Międzyzdrojów do prezentowania swoich 
prac w  Kąciku Międzyzdrojskich Twórców na stronie 
miasta. 

Na podstawie materiałów otrzymanych od pani 
Janiny Bagrowskiej oraz spisanych rozmów 

Joanna Ścigała 

Od dwóch lat tradycją wśród syberyjskiej Polonii jest 
odbywająca się w dniach 2-4 maja olimpiada języka 
polskiego „Ojczyzna! Oj, czy zna?”. Organizatorem  
imprezy jest Konsulat Generalny RP w Irkucku. Biorą 
w niej udział najlepsi uczniowie szkół i kursów języka 
polskiego z: Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego, Irkucka, 
Omska, Tomska i Abakanu. Rywalizacja jest bardzo 
zaciekła. Młodzież musi nie tylko mieć dobrze opa-
nowany język polski, ale także znać polską historię, 
geografię Polski, polską kuchnię, tradycję, literaturę, 
dobranocki, nazwiska najbardziej znanych Polaków. 

W tym roku olimpiada odbyła się w położonym 
nad Angarą niedaleko Irkucka ośrodku turystycznym 
„Jołoczka”. Pierwszego dnia było tzw. przedstawienie się 
uczestników konkursu. Każda z drużyn musiała 
wykonać plakat miasta, z którego przyjechała. Tego 

samego dnia odbyły się też rozgrywki grupowe. Mło-
dzież grała w grę „Kocham Cię, Polsko” odpowiadając 
przy tym na pytania z różnych dziedzin, m.in.: historii 
Polski, polskiej kuchni, tradycji, znanych Polaków, 
geografii i fajnej Polski. Potem były konkurencje: 
typu „jaka to melodia” - czyli trzeba było odgadnąć 
tytuł piosenki, kategoria słownikowa - do polskiego 
słowa trzeba było podać jego rosyjski odpowiednik 
oraz puzzle kulinarne, a także dotyczące zabytków. 
I miejsce w rywalizacji drużynowej zajęła drużyna 
z Usola Syberyjskiego, II z Omska, a III z Abakanu. 

Drugiego dnia młodzież musiała indywidualnie 
rozwiązać test zawierający pytania z języka polskiego, 
historii i geografii Polski, kuchni, tradycji, literatury 
i dobranocek polskich. I miejsce zdobyli: reprezentant 
z Usola Syberyjskiego i reprezentantka z Omska, 
II – uczestniczka z Irkucka, III – przedstawicielka 
z Omska. Tego dnia młodzież wraz z opiekunami po-

jechała na wycieczkę 
nad Bajkał (a właściwie 
do miejsca skąd z Baj-
kału wypływa Angara) 
oraz wjechała kolejką 
linową na Górę Czer-
skiego - polskiego ba-
dacza Syberii. Widoki 
tam są piękne i nie 
do opisania. Mówiąc 
krótko - być na Syberii 
i nie zobaczyć Bajkału 
czy nie być na Górze 
Czerskiego „to grzech”.

Anna Matysiak, 
Omsk

Barwy Syberii

Tu, skąd wypływa Angara
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OŚWIATA

Dyrektor Technikum Hotelarskiego w Mię-
dzyzdrojach oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwo-
ju Międzyzdrojów „Międzyzdrojski Klub Biznesu”

ogłaszają nabór uczniów do klasy pierwszej 
Technikum Hotelarskiego  

w roku szkolnym 2014/2015
Składanie podań przez kandydatów do 26 

czerwca 2014r. do godz. 15:00;
Składanie kopii świadectw ukończenia gim-

nazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego od 27 czerwca 2014 do 4 lipca 
2014r. do godz. 12:00;

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Tech-
nikum Hotelarskim w Międzyzdrojach poprzez 
złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia          
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 
2014r. do godz. 15:00;

Ogłoszenie listy przyjętych 11 lipca 2014r. 
godz. 12:00.

Zapraszamy!
Joanna Banachowicz

Dyrektor TH

ul. Leśna 17, 72-500 Miêdzyzdroje
tel. 091-3280611  

www.technikummiedzyzdroje.vel.pl

„Comenius” w SP 1 
przykładem dobrej 
praktyki! 
Dotarła do nas miła wiadomość z Warszawy: 
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez 
całe życie”, po dokonaniu merytorycznej oceny 
nadesłanych raportów końcowych z realizacji 
Partnerskich Projektów Szkół, postanowiła nadać 
status „przykładu dobrej praktyki” projektowi 
Comenius „Wyspa Skarbów” zakończonemu 
w lipcu 2013r., a zrealizowanemu przez uczniów i 
nauczycieli Skoły Podstawowej nr 1 wspólnie z na-
szymi kolegami z zaprzyjaźnionych szkół w Hiszpa-
nii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Islan-
dii i Francji. Oznacza to, że znaleźliśmy się w elitar-
nym gronie najlepszych projektów realizowanych 
w latach 2011-2013.

Kryteria, jakimi kierowała się Narodowa Agen-
cja, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowa-
nych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, 
zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ 
na uczniów, nauczycieli oraz społeczność lokalną.

Projekt zachwycił zaskakującymi rozwiąza-
niami, wagą zagadnień, które zostały w nim po-
ruszone, a także szczególnym udziałem uczniów 
i nauczycieli. W ten sposób doceniona została 
sprawna realizacja projektu, wysoka jakość dzia-
łań podejmowanych w jego ramach oraz wysiłek 
koordynatora, nauczycieli oraz całej społeczności 
szkolnej.                      

Renata Borsukiewicz – Ośka 
Koordynator 

Czy trzeba pomagać pszczołom? Okazuje się, że tak. 
Te niewielkie istoty, bez których życie na ziemi trudne 
jest do wyobrażenia, giną masowo z niewiadomych 
przyczyn.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chro-
brego w Międzyzdrojach tegoroczne obchody Dnia 
Ziemi odbyły się właśnie pod hasłem „Pomagamy 
pszczołom”.

16 kwietnia, kiedy to odbywał się finał obchodów, 
uczniowie przyszli do szkoły przebrani w pszczele 
stroje własnego pomysłu i wykonania. Najciekawsze 
projekty zostały nagrodzone w konkursie. Klasy 
zaprezentowały swoje piosenki o pszczołach. Pu-
bliczność obejrzała także przedstawienie o pszczółce 
poszukującej wiosny. Następnie wszyscy uczniowie 
przystąpili do degustacji różnego rodzaju miodów, 
miodowych ciast i miodowej lemoniady. 

Szczególnymi gośćmi uczestniczącymi w ob-
chodach Dnia Ziemi były sześciolatki z przedszkola 
miejskiego w Międzyzdrojach. Szkolną imprezę 
zaszczycili także swą obecnością przedstawiciele 
organu prowadzącego  Grażyna Dubako – inspektor 
edukacji oraz Henryk Nogala – sekretarz miasta. 

Wesoły i smakowity finał był poprzedzony lekcja-
mi o znaczeniu pszczół w przyrodzie, ich odmianach 
i budowie. Dzieci wykonywały również dekoracje 
związane z tematyką życia pszczół. Wokół budynku 
przygotowano ziemię pod uprawę rabat kwiatowych, 
a następnie posiano rośliny miododajne: słoneczniki, 
aksamitki, rzepak.

Wiele z tych przedsięwzięć nie byłoby możli-
wych, gdyby nie udział w przygotowaniach rodzi-

ców uczniów (pieczenie ciast) oraz sfinansowanie 
zakupu miodów przez radę rodziców. Niezwykłą 
ofiarnością w organizowaniu zieleni wokół szkoły 
odznaczyła się Małgorzata Makuch – mama jednej z 
uczennic. Impreza nie miałaby z kolei tak znakomitej 
oprawy kostiumowej, gdyby nie wsparcie ze strony 
naszych miejscowych pszczelarzy Hanny i Dariusza 
Ratajczaków.

Wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy. 
Kierujemy ponadto szczególne podziękowania do 
Jacka Koralewskiego, właściciela firmy EuroBud, 
za pomoc w przygotowaniu gruntu pod zasiewy 
i sadzonki.

Pomagamy  pszczołom

Znamy już wyniki I edycji konkursu „Poszukiwacze 
smaków”, którego organizatorem był Urząd Mar-
szałkowski. Konkurs adresowany był do uczniów 
wszystkich szkół wojwództwa zachodniopo-
morskiego. Celem konkursu było poszukiwanie 
smaków w rodzinnych potrawach, goszczących na 
stołach w naszych rodzinach, a których przepisy 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Naszą 
szkołę reprezentowało trzech uczniów, którzy zgło-
sili potrawy tradycyjne w ich rodzinach od wielu 
lat.

Wyróżnienia dla uczniów Szkoły Podstawowej z Wapnicy
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie 

nagród odbyło się 11 kwietnia w siedzibie Sejmiku 
Wojewódzkiego w Szczecinie. Wszystkim uczestni-
kom gratulowali członkowie jury, a nagrody wręczyła 
sam wicemarszałek województwa zachodniopomor-
skiego, Jarosław Rzepa. Wśród wyróżnionych znaleź-
li się też nasi uczniowie: Jan Grzywaczewski, Kamil Ce-
sarki i Bartosz Trojan, którzy otrzymali cenne nagrody 
– tablety i MP3 oraz wiele drobnych upominków. 

Gratulujemy naszym uczniom i zapraszamy do 
kolejnej edycji konkursu.                Bogumiła Popko

W dniach 08-15 maja 2014 r., trwał Tydzień Bibliotek, 
a więc promocja czytelnictwa i bibliotek w ogóle. 
Miał on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 
roli zawodu bibliotekarza  i zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień Bibliotek 2014 odbywał się pod hasłem: 
„Czytanie łączy pokolenia”, co w przełożeniu na naszą 
szkołę oznacza spotkania w Klubie Babci, Dziadka 
i Wnuczka w Szkole Podstawowej nr 1. Dzieci z wielką 
niecierpliwością oczekiwały każdego spotkania, 
a Babcie, które dotychczas gościły w Klubie, mówiły 

Świêto biblioteki i Klub Babci, Dziadka i Wnuczka 

Czytanie łączy pokolenia
o niezwykłej przyjemności, jaką sprawia im czytanie 
naszym najmłodszym. Wszystkie te emocje widać 
na  zdjęciach w galerii na szkolnej stronie  www.
sp1mz.vel.pl 

Punktem kulminac yjnym, zamyk ając ym 
działalność Klubu w roku szkolnym 2013/14, 

a jednocześnie uho-
norowaniem Święta 
Biblioteki, było wspól-
ne spotkanie dzieci, 
wychowawców, gości 
i sympatyków Klubu, 
które odbyło się 08 
maja 2014r.  w auli 
szkolnej. Była insce-
nizacja pt. „Czerwony 
Kapturek – inaczej”, 
prezentacja dotych-
czasowej działalności 
Klubu, a także życzenia, 
podziękowania i zapro-

szenia do dalszej współpracy.
Dlatego dziękujemy i zapraszamy do nas wszyst-

kie chętne Babcie i odważnych Dziadków.
                 

 Izabela Suchłabowicz
  Aleksandra Andraszewicz – Lewandowska 
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W dniu 12 kwietnia 2014 r. tenisiści Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje rywalizo-
wali w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 
w Sianowie w kategoriach od skrzata aż do juniora. 
Najlepszym zawodnikiem „Chrobrego” w kategorii 
skrzatów okazał się Michał Wandachowicz, który 
wywalczył srebrny medal w grze pojedynczej. Wśród 
młodziczek prym wiodła Agata Konicka, która zdobyła 
dwa złote medale, w tym jeden ze swoją koleżanką 
klubową Weroniką Zygan w grze podwójnej.

Wyniki skrzatów
1. Igor Ostaszewski (LUKS Gryfice)
2. Michał Wandachowicz (UKS Chrobry)
3. Michał Janik (TOP ROTA Szczecin)
4. Piotr Sołtysiak (UKS Chrobry)
13. Kacper Sobierajski (UKS Chrobry)
Wyniki skrzatek z Międzyzdrojów
5. Amelia Kujda-Rogowska (UKS Chrobry)
5. Karolina Sienkiewicz (UKS Chrobry)
7. Amelia Świątkiewicz (UKS Chrobry)
8. Małgorzata Szczuraszek (UKS Chrobry)
Wyniki młodziczek gra pojedyncza
1. Agata Konicka (UKS Chrobry)
2. Patrycja Ciepłowska (LUKS Fala Trzebiatów)
3. Aleksandra Znaczko (LUKS Fala Trzebiatów)
4. Weronika Zygan (UKS Chrobry)
13. Aurelia Burza (UKS Chrobry)
14. Laura Kober (UKS Chrobry)
Wyniki młodziczek gra podwójna
1. Konicka/Zygan (UKS Chrobry)
2. Ciepłowska/Znaczko (LUKS Fala Trzebiatów)
3. Leśniewska/Borkowicz (UKS Czarni Pieszcz)
5. Burza/Kober (UKS Chrobry) 

13 kwietnia starsi zawodnicy UKS Chrobry Międzyz-
droje wyjechali na Mistrzostwa do Bornego Sulinowa, 
żeby rywalizować w kategorii kadetów i juniorów. 
Największą gwiazdą tegorocznych Mistrzostw 
Województwa Zachodniopomorskiego okazała się 
bezapelacyjnie Adriana Kołaszewska, która zdobyła 

dwa tytuły mistrzowskie oraz jeden srebrny medal 
w kategorii juniorek. Brązowy medal w juniorkach 
wywalczyła nasza druga zawodniczka Paulina Komi-
sarska grając w grze mieszanej z Danielem Zubrzyc-
kim z Wierzbięcina. Wśród kadetów z naszego klubu 
brązowy medal wywalczył Grzegorz Muth w grze 
podwójnej grając w parze z Maciejem Pietruszewskim 
z ULKS Żółtnicy.

Wyniki Kadetów w grze podwójnej
1. Saładajczyk (UKS Zalew Stepnica)/Kukkuk 

(ATS Stargard Szcz.)
2. Węgrowski (ATS Stargard Szcz.)/Musiał 

(ATS Stargard Szcz.)
3. Muth (UKS Chrobry)/Pietruszewski (ULKS 

Żółtnica)
4. Wolny (UKS Chrobry)/Pająk (LUKS Fala 

Trzebiatów)
Wyniki juniorek gra pojedyncza
1. Adriana Kołaszewska (UKS Chrobry)
2. Natalia Kocoń (UKS Traper Złocieniec)
3. Paulina Korzeniowska (UKS Champion Police)
5. Paulina Komisarska (UKS Chrobry)
Wyniki juniorek gra podwójna
1. Kołaszewska (UKS Chrobry)/Kocoń (UKS Traper 

Złocieniec)
2. Szczepanik/Sikora (UKS Sucha Koszalińska)
3. Siwińska (ULKS Lubczyk Borne Sulinowo)/

Pietrzak (LKS Lech Czaplinek)
5. Komisarska (UKS Chrobry)/Kania (UKS Zalew 

Stepnica)
Wyniki gry mieszanej juniorek i juniorów
1. Jemilanowicz (LUKS TOP Wierzbięcin)/Kocoń 

(UKS Traper)
2. Kołaszewska (UKS Chrobry)/Hołod (LUKS Fala 

Trzebiatów)
3. Zubrzycki (LUKS TOP Wierzbięcin)/Komisarska 

(UKS Chrobry)
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa w Tenisie 
Stołowym
26 kwietnia 2014 r. w Turowie zawodnicy UKS 
Chrobry Międzyzdroje przystąpili do rywalizacji 
w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w 
tenisie stołowym w kategorii młodzika, kadeta 
i juniora. Największy sukces osiągnęły juniorki 
w składzie Adriana Kołaszewska oraz Paulina 
Komisarska, które sięgnęły po tytuł Mistrzyń 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nasze tenisistki pokonały między innymi UKS 
Champion Police oraz ULKS Borne Sulinowo. 
Zwycięstwo juniorek dało awans do Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorek, które zostaną rozegrane 
w dniach 11-15 czerwca 2014 r. w Lidzbarku War-
mińskim. W kategorii młodziczek srebrny medal 
wywalczyła para Weronika Zygan oraz Agata Konicka. 
Nasze młodziczki minimalnie przegrały z tenisistkami 
z LUKS Fala Trzebiatów. Wśród chłopców wystąpili 
nasi kadeci w składzie Grzegorz Muth oraz Mateusz 
Wolny, którzy wywalczyli brązowy medal Mistrzostw 
Województwa. Pierwsze miejsce w kadetach zajął 
zespół ATS Stargard Szczeciński.

W dniach 10-13 kwietnia 2014 r. w Raszkowie 
koło Ostrowa Wielkopolskiego odbyły się 82. Indy-
widualne Mistrzostwa Polski Seniorów. Oczywiście 
na Mistrzostwach nie zabrakło naszych zawodniczek 
w składzie Anna Zielińska, Adriana Kołaszewska 
oraz Sylwia Składanek, które rywalizowały wśród 64 
najlepszych Seniorek w Polsce. Największy sukces 
spośród zawodniczek „Chrobrego” osiągnęła Anna 
Zielińska, która zajęła piąte miejsce w Polsce w grze 
podwójnej grając w parze z Anną Urbańczyk z LKS 
45 Bujaków-Mikołów. Warto dodać, że Zielińska wraz 
ze swoją koleżanką zanotowały bardzo dobry występ 
i niewiele brakowało do miejsca na podium oraz 
upragnionego medalu. Mistrzyniami kraju okazała 
się para Katarzyna Grzybowska (MKSTS Polkowice) 
wraz z Natalią Partyką (SKTS Sochaczew). W grze 
pojedynczej Anna Zielińska pechowo trafiła w 
pierwszych pojedynkach na późniejszą Mistrzynię 
Polski Katarzynę Grzybowską co spowodowało, że 
nie miała szans na uzyskanie lepszej lokaty niż 17. 
miejsce. Pozostałe dwie nasze zawodniczki zajęły 
kolejno: Adriana Kołaszewska 33. miejsce natomiast 
Sylwia Składanek 36. miejsce.                 Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Od tegorocznej wiosny przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Międzyzdrojach funkcjonuje nowa treningowa 
skocznia w dal. Skocznia służy przede wszystkim 
dzieciom do nauki skoku w dal podczas zajęć 
wychowania fizycznego oraz zawodnikom sekcji 
lekkoatletycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Chrobry” Międzyzdroje do codziennych treningów. 
W maju odbędą się pierwsze Mistrzostwa Szkoły w 
skoku w dal, które wyłonią najlepszych skoczków 
w naszej szkole. Skocznia powstała dzięki zaanga-
żowaniu oraz pomocy wielu osób i instytucji, które 
pomogły w sprawnym zebraniu niezbędnych mate-
riałów. Dlatego pragniemy podziękować p. Szymo-
nowi Gałwiaczkowi z Tartaku w Piaskach Wielkich za 
przekazanie desek do budowy piaskownicy. Panu 
Piotrowi Mroczkowskiemu chcemy podziękować 
za dostarczenie dużej ilości piasku do piaskownicy. 
Dziękujemy również p. Markowi Kowalewskiemu 
Prezesowi Zarządu Portu Handlowego w Świnouj-
ściu za przekazanie taśmy gumowej niezbędnej do 
budowy rozbiegu. Osobne podziękowania należą się 
również p. Mieczysławowi Jurewiczowi za użyczenie 
busa dostawczego do transportu materiałów. Duże 
nakłady pracy w budowę skoczni wnieśli pracownicy 
szkoły: Jarosław Czajkowski,  Wojciech Czuchry oraz  
Ryszard Ciemniak.                                       Rafał Błocian

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

Nowa skocznia 
w dal przy SP 1

Grupka młodych lekkoatletów UKS Chrobry Międzyz-
droje rozpoczęła sezon w wiosennym cyklu Czwart-
ków Lekkoatletycznych, które odbyły się w dniach 24 
kwietnia oraz 8 maja br. w Policach. Cykl Czwartków 
Lekkoatletycznych organizowany jest w 78 miastach 
w całej Polsce od 1995 r. W zawodach rywalizują dzieci 
w wieku od 11 do 13 lat. Młodzi lekkoatleci z Międzyz-
drojów spragnieni szybkiego biegania na stadionie 
osiągnęli wiele nowych rekordów życiowych oraz 
klubowych. Najbardziej wartościowe wyniki wśród 
dziewczynek osiągnęły: 

- Wiktoria Kalemba r. 2003, 60m-9,84s, skok 
w dal-3,64m,

- Weronika Ruśkiewicz r. 2001, piłka palantowa 
35,50m, skok w dal-3,99m

- Aleksandra Niedzielska r. 2001, 60m-9,90s, 
skok w dal-3,61m,

- Melania Włóka r. 2002, skok w dal 3,51m,
Wśród chłopców bardzo dobre wyniki osiągnęli:
- Dominik Kujda r. 2001, 60m-9,20s, skok w dal 

4,45m,
- Paweł Małolepszy r. 2001, 300m-50,31, skok 

w dal 4,22m,
- Dawid Stasiak r. 2001, 300m-51,20, skok 

w dal-4,45m,
- Kamil Dwornik r. 2003, skok w dal-3,58m,
- Marcel Paluch r. 2004, skok w dal-3,55m
W Czwartkach Lekkoatletycznych startują rów-

nież: Marta Karwan, Julia Karwicka, Michał Szymański, 
Mateusz Szymczak oraz Konrad Dubako. Najstarsi lek-
koatleci „Chrobrego” wystartowali również 26 kwiet-
nia 2014 r. w Gryfinie w „Mistrzostwach Województwa 
MKS i UKS w LA”. Szóstka naszych zawodniczek 
i zawodników w składzie: Ewa Małolepsza, Paweł 
Małolepszy, Aleksandra Niedzielska, Weronika Ruśkie-
wicz, Dawid Stasiak oraz Dominik Kujda rywalizowała 

na bieżni z dwa lata starszymi biegaczami. Tym razem 
nie udało nam się zdobyć pozycji medalowych, ale 
za to jesteśmy bogatsi w doświadczenia oraz nowe 
rekordy życiowe na 100 i 300m. Warto dodać, że w 
dniu 8 maja 2014 r. podczas Mitingu Bissa Cup w 
Policach nasza juniorka młodsza Ewa Małolpesza 
uzyskała w biegu na 100m czas 14,41s. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że po raz pierwszy w krótkiej 
historii naszego klubu naszej zawodniczce udało się 
uzyskać piątą klasę sportową. 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od pierw-
szej klasy Szkoły Podstawowej do trzeciej klasy 
gimnazjum na treningi lekkoatletyczne. Zajęcia 
odbywają się we wtorki 14:30 oraz piątki 15:00 przy 
Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Leśna 17. Kontakt 
e-mail: boc200@gmail.com oraz www.ukschrobry.vel.pl.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Lekkoatleci „Chrobrego” rozpoczęli sezon

Mistrzowskie granie „Chrobrego” Międzyzdroje
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SPORT

W dniu 10 maja 2014 roku w Wąbrzeźnie odbyły się „Mistrzostwa Polski 
Północnej Polskiej Federacji Kyokushin Karate”. Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. W Mistrzostwach 
uczestniczyło 180 zawodników z okręgu Północnego. W zawodach tych 
udział wzięli także zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido:

Dariusz Gwóźdź – zajmując IV miejsce w kumite juniorów 17-18 lat 
w kategorii do 65 kg oraz VIII miejsce w kata w kategorii OPEN;

Dariusz Miodoński – zajmując VII miejsce w kumite seniorów 
w kategorii do 70 kg.

Wszystkie walki kumite było bardzo wyrównane, o wygranych de-
cydowały rundy dodatkowe. Gratulujemy zawodnikom i instruktorom 
udanego startu w Mistrzostwach.

Andrzej Sawicki 

Mistrzostwa  Polski  Pó³nocnej 

Polskiej  Federacji  
KYOKUSHIN KARATE

01 maja 2014 roku 
O godz. 11.00 na Stadionie Miejskim w 

Międzyzdrojach odbył się Sportowy Festyn Ro-
dzinny. Organizatorem był Klub Sportowy „FALA” 
Międzyzdroje. Prezes klubu powitał wszystkich 
uczestników festynu i rozpoczął szaloną zabawę.

Przygotowano 13 konkurencji sportowych, 
które wzbudziły wiele emocji i śmiechu dla wszyst-
kich uczestników festynu będących w różnym 
wieku od najmłodszego aż po dziadka. W festynie 
uczestniczyło ok. 200 osób z gminy innych miast. 
Każdy uczestnik otrzymał kartę, która upoważniała 
do udziału w festynie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
Dyplom oraz słodki poczęstunek i napoje. 

Uczestników festynu ugoszczono kiełbaskami 
z rożna, ciepłą zupką, kawą, ciastem i napojami. 
Grillował  Emilian Popławski, ciasta upiekły mamy 
naszych zawodników . Konkurencje sportowe 
przygotowali trenerzy klubu Fala.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom Festynu za wspólną zabawę, wielkie 
podziękowania dla Mam naszych zawodników 
które się super zorganizowały i upiekły smaczne 
ciasta oraz podziękowania dla Strażaków.

W tym dniu nasz zespół z grupy „Junior” roz-
grywał Turniej „Strażackie Orliki” w Stuchowie. 
Nasi zawodnicy  wspaniale się bawili w turnieju 
wygrywając wszystkie spotkania i zajmując osta-
tecznie I miejsce.

02 maja 2014 roku 
W godzinach 17.00 - 20.00 odbył się Otwarty 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Ho-
norowego Prezesa  Klubu Sportowego „FALA” 
Międzyzdroje. W Turnieju wzięło udział pięć 
zespołów. Puchar pozostał w rękach Wyspiarzy  
gdzie zwyciężyła  drużyna  „WUJASY” w składzie: 
Rutkowski Piotr, Kozłowski Dariusz, Kozłowski 
Artur, Bursa Piotr, Jankowski Karol, Ropęgo Ro-
bert, Malujdy Michał, Sielicki Michał. Ponadto 

udział brały drużyny: Przytór Team, Powiedz 
przecinek czemu?, Majóweczka Team, Emeryci.

03 maja 2014 roku 
O godz. 12.00 na Stadionie Miejskim w Międzyz-

drojach odbyło się spotkanie o ligowe punkty naszej 
pierwszej drużyny grającej w A-Klasie na szczeblu 
ZZPN. Zespół „Fali” Międzyzdroje podejmował zespół 
z Łożnicy „Orła” wygrywając pewnie 4-0. Bramki 
zdobywali: Ernest Pasek 25’ i 44’ , 55’ z rzutu wolnego 
Aleksander Sikora oraz 70’ Piotr Bursa. 

 04 maja 2014 roku 
O godz. 14.00 na Kompleksie Boisk Orlik 2012 

w Międzyzdrojach odbył się  Turniej Piłki Nożnej 
Getbol 1x1 upamiętniający Jana Pawła II, w którym 
udział wzięły dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Za-
wodników podzielono na grupę starszą i młodszą.

W grupie młodszej (rocznik 2004 i młodsi) wy-
grał Marcel Paluch, natomiast w starszej (rocznik 
2002/2003) rywalizację wygrał Oliwer Michalski.

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju był 
zwycięzcą. Wszystkim gratulujemy. Po rywalizacji 
sportowej wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Tego dnia w południe na Stadionie Miejskim 
w Resku odbyło się spotkanie o ligowe punkty 
naszej drużyny juniorskiej grającej w I-Klasie na 
szczeblu ZZPN. Zespół „Fali” Międzyzdroje podej-
mował „Mewę” Resko pokonując rówieśników 2-1.

      Jan Rączewski 

MAJÓWKA 2014 z K.S. „FALA” Międzyzdroje
W  długi weekend majowy 01-04 bm. Zarząd Klubu Sportowego „FALA”  zorganizował moc atrak-
cji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych m.in.  festyn sportowo - rekreacyjny  (piknik rodzinny), 
otwarty turniej piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych oraz mini turniej piłki nożnej. Całość 
imprez odbyła się  na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego oraz 
przy Kompleksie Boisk Orlik 2012.

Charakter i organizacja imprezy umożliwiły start 
przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych, a także osobom niepełnosprawnym oraz 
całym rodzinom. W tej ostatniej rywalizacji oprócz 
pucharów była losowana nagroda specjalna – ro-
wer dla rodziny startującej. Najwięcej osób wystar-
towało w „Biegu dla Ziemi”. Trasa wynosiła 300m, 
a uczestnicy mieli wykonać zadanie specjalne 
– zebrać z trasy butelki plastikowe i wrzucić je do 
śmietnika. Dla pierwszych trzydziestu osób ufun-
dowane były nagrody niespodzianki – kwiatki. 

Najlepszym sportowcom zostały wręczone 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchary. 
Goście, zawodnicy i kibice mogli skosztować 

pysznej grochówki w uroczym plenerze jeziora 
Turkusowego oraz sąsiedztwie Wolińskiego Parku 
Narodowego. 

Pragniemy w dalszym ciągu promować atrak-
cyjność położenia naszej szkoły do uprawiania 
biegów przełajowych jako najprostszej formy 
sportu, stymulującej rozwój dzieci i młodzieży. 
Celem imprezy była również promocja idei olim-
pijskich, popularyzacja biegania jako rekreacji 
w rodzinie, integracja dzieci i młodzieży. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy - sędziom, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubinie za obstawienie tras 
biegowych, straży miejskiej z Międzyzdrojów, 
ratownikom medycznym, Arturowi Wróblew-

skiemu, Robertowi Śmiałek,  dziękujemy  spon-
sorom doceniającym wysiłki sportowe, a są nimi: 
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, 
firma „Navikon”, „Sun Malino”, firma „Printis”, firma  
„Graffiti”, grupa łodzi rybackiej p. Tomasza Sielic-
kiego,  kwiaciarnia „Tulipan”, hurtownia „Mięsort”, 
hurtownia „Solmar”, Nadleśnictwo Międzyzdroje, 
Woliński Park Narodowy. Dziękujemy klubowi 
biegacza „Sporting” w Międzyzdrojach za pomoc 
w organizacji zawodów.  

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zachę-
camy do dalszego trenowania.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Paweł Nogala

Już po raz osiemnasty (sobota 10.05.2014 r.) odbyły się Wiosenne Biegi Przełajowe. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy im. prof. dra Wł. Szafera 
miała zaszczyt gościć biegaczy m.in. z okolic Polic, Świnoujścia, Wolina, Międzyzdrojów, Gryfic, Golczewa, Goleniowa.

„Kto przyrodê i zdrowie szanuje ten w biegach wapnickich startuje”

XVIII Wiosenne  Biegi  Przełajowe  Wapnica  2014
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OGŁOSZENIA

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - II rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 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 zezwolenia w roku 2014.

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

dzyzdrojach 
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: 

BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje 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

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), 
Burmistrz Międzyzdrojów podaje do publicznej 
wiadomości informację o przystąpieniu do opraco-
wania projektu dokumentu aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dla ww. projektu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zaintere-
sowanych o możliwości:

zapoznania się z projektem ww. dokumentu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, której 
zakres i stopień szczegółowości  został   uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Szczecinie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspek-
torem Sanitarnym w Szczecinie, wyłożonymi do wglą-
du w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul.Książąt 
Pomorskich 5,  pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu, 
tj.   w  poniedziałki, wtorki i czwartki   w godzinach 
od 8.00  do 15.30,  w środy w godzinach od 8.00 do 
17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00,  

składania  uwag i wniosków: 
-  w formie   pisemnej  w Sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w  Międzyzdrojach
   lub przesłania pocztą na adres Urzędu: ul.Książąt 

Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, 
- ustnie do protokołu, w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach, pok. nr 2,
- w formie elektronicznej na adres e-mail: 

um@miedzyzdroje.pl,  w terminie co najmniej  21 
dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 15 
maja  2014r.  do dnia 23 czerwca  2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Burmistrz Międzyzdrojów.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. ustawy projekt doku-
mentu wraz z prognozą  oddziaływania na środowi-
sko został przesłany do zaopiniowania Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi  Sani-
tarnemu w Szczecinie. 

Ewa Scholz
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

OBWIESZCZENIE
o przyst¹pieniu do opracowania 
projektu dokumentu pn. Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miêdzyzdroje wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na środowisko

UWAGA,  od 1 lipca br. nastąpi zmiana harmonogramu i częstotliwości odbioru   
odpadów komunalnych, która będzie obowiązywać w sezonie wakacyjnym

 tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2014r.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH 

Z TERENÓW MIEJKICH I WIEJSKICH GMINY MIĘDZYZDROJE
 w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje § 3 ust. 9 właściciele 
nieruchomości zobowiązani są udostępnić (wystawić) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach rannych, w dniu odbioru tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki 
(worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z 
możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na 
teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości 
przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów;
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnym osobom trzecim.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie, 
pojemność i ilość pojemników powinna zostać dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także 
wymogów Regulaminu.    

TERENY MIEJSKIE
Odpady komunalne nie segregowane (zmieszane)

Frakcja sucha
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Poniedziałek i czwartek
Aleja Róż, A. Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, 
Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Gryfa Pomorskiego.  Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P., Campingowa, Działki, Turystyczna, 
Książąt Pomorskich.
Wtorek  i piątek 
BohaterówWarszawy, Komunalna, Kopernika, Krótka, Morska, Rybacka, Zdrojowa, Myśliwska, Nowomyśliwska, 
Bałtycka, Wolińska 1, Plac Neptuna. Bukowa, Gintera, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Piaskowa, 
Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska, Norwida.
Środa i sobota
Niepodległości, Skłodowskiej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Zwycięstwa, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Mieszka I, 
Orzeszkowej, Za Torem, Góra Filaretów, Cmentarna.
Poniedziałek i piątek
Punkty Handlowe – Promenada Gwiazd, Bohaterów Warszawy oraz teren plaży miejskiej. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Sobota 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, 
Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem. Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, 
Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki,
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 
Pomorska, Promenada Gwiazd wraz z punktami handlowymi, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, 
Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy wraz z punktami handlowymi, Campingowa, Działki, Komunalna, 
Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa, punkty handlowe na terenie plaży miejskiej. 

Szkło
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, itp.)
2 razy w miesiącu (pierwsza i  trzecia sobota  miesiąca) :
- 05.07.2014r.  i  19.07.2014r.,  02.08.2014r.  i  16.08.2014r. 

TERENY WIEJSKIE
Odpady komunalne nie segregowane (zmieszane)

Środa
Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

Frakcja sucha
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Sobota 
Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

2 razy w miesiącu (drugi i czwarty piątek  miesiąca):
- 11.07.2014r. i  25.07.2014r. , 08.08.2014r. i 22.08.2014r.

Szkło
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, itp.)

1 raz w miesiącu (trzecia sobota miesiąca):
-19.07.2014r., 16.08.2014r.

Ewa Scholz
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


