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„Święta coraz bliżej…” 
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Zespół śpiewaczy „Fale” 
ogłasza nabór do zespołu
Od pierwszego października 2015 r. kierow-
nikiem i instruktorem zespołu jest Piotr Pięt-
ka. Zastępcą kierownika jest Marta Paszko-
wiak. Zapraszamy w poniedziałki i czwartki 
od godz.  18:00 do Międzynarodowego Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. Więcej informacji pod  
nr tel.: 600-85-68-38.

Podziękowania
Sołtys i Rada Sołecka w Wapnicy ser-
decznie dziękują Państwu Grażynie  
i Bogdanowi Sobczykom za przeka-
zanie dwóch nowych stołów do gry 
w tenisa stołowego. Podarowany 
sprzęt posłuży naszym mieszkańcom 
podczas aktywnych spotkań w świe-
tlicy „Wiklina”.

Dziękujemy za ten wyjątkowy 
gest - w myśl zasady: „Bądźmy dobrzy  
i wyrozumiali dla siebie nawzajem, 
żyjmy w zgodzie i dobrym zdrowiu”.

Bożena Magda 
Sołtys Wapnicy

Jak co roku, jesienią z okazji Dnia Seniora 
odbyło się w dniu 9 listopada 2015 r. spo-
tkanie dla członków Klubu działającego 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słowianin” 
w Międzyzdrojach. Wszystkich zebranych 
powitał prezes klubu Henryk Pacholski. 
Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz 
Międzyzdrojów Leszek Dorosz,  prezes Spół-
dzielni ,,Słowianin” w Świnoujściu Mariusz 
Łukaszyk, opiekun klubów z Domu Kultury 
Słowianin Magda  Piłat. 

Tradycją jest, że wszystkie potrawy przy-
gotowują członkinie Klubu, nie zabrakło więc 
pysznych dań i wypieków. Uroczystość w klubie 
,,Słowianin” uprzyjemniły wspólne śpiewy, kwiaty 
i upominki podarowane przez przybyłych gości 
i prezesa Klubu. 

Dzień Seniora w Klubie ,,Słowianin”

Wszystkim Seniorom składamy serdeczne  
życzenia zdrowia i pomyślności.

Zarząd Klubu Seniora 
,,Słowianin” w Międzyzdrojach 

Ruth Anna Skiepko, z domu Parteka, urodziła 
się 16 lipca 1920 roku w domu rodzinnym w  
Międzyzdrojach. Pierwsze lata jej życia przypadły 
w okresie, gdy Międzyzdroje były niemieckim 
nadmorskim kurortem o nazwie Misdroy. Dzieciń-
stwo i młodość spędziła w rodzinnym domu przy 
ówczesnej Elisabethstr.2  (obecnie ul. M. Curie 
-Skłodowskiej 10). Języka polskiego nauczyła 
się jako dorosła osoba czytając polskie książki. 
W 1951 roku wyszła za mąż za zegarmistrza 
Sergiusza Skiepko i zamieszkała w Świnouj-
ściu. W latach 60-tych została matką samotnie 
wychowującą pięcioro  dzieci. Powróciła do 
Międzyzdrojów.  

Kochała geografię, przyrodę, literaturę i histo-
rię regionu. Grała na pianinie. W latach 1947-1948 
pracowała w Zarządzie Miejskim jako stenoty-
pistka, udzielając również pomocy jako tłumacz, 
a także w Zarządzie Miejskim  jako bibliotekarka 
oraz w Zarządzie Państwowego Uzdrowiska jako 

maszynistka, była też  księgową w Państwowej 
Centrali Handlowej w Świnoujściu i pracownikiem 
Urzędu Pocztowo – Telekomunikacyjnego w Świ-
noujściu, a później w Międzyzdrojach. Pracowała 
również  jako kierownik administracyjny w mię-
dzyzdrojskich szkołach i  Domu Pracy Twórczej 
jako recepcjonistka, a później zastępca kierownika. 
Tłumaczyła korespondencję z języka niemieckiego, 
udzielała korepetycji, była przewodnikiem tury-
stycznym dla grup niemieckich. 

Pomimo trudnej sytuacji życiowej zawsze była 
otwarta na innych ludzi, którym chętnie pomagała.  
Życie jej cechowała wdzięczność, pogoda ducha 
i siła walki dla swoich dzieci i dla innych.

Ostatnie 25 lat przeżyła w Mannheim w Niem-
czech, otoczona troskliwą opieką najbliższych. 
Potrzebowała pomocy, którą przyjmowała z uśmie-
chem i wdzięcznym sercem. Odeszła 3 listopada br. 
w kręgu rodziny, pastora i przyjaciół. 

Pozostanie w naszej pamięci.

Ostatnie pożegnanie
W dniu 9 listopada 2015 roku na międzyzdrojskim cmentarzu pożegnaliśmy rodowitą 
mieszkankę naszego miasta śp. Annę Skiepko. 

28.11. 2015 r. – Mistrzostwa Polski 
Juniorów do lat 16 Polskiej Federa-
cji Kyokushin Karate, godz. 10:00, 
hala sportowa im. A. Grubby
28.11. 2015 r. – Bal Andrzejkowy 
„Z miłości do dzieci”, godz. 20:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury, 
bilety w cenie 90 zł/ osoba
06.12. 2015 r. – Mikołajkowy Turniej 
Piłki Siatkowej, godz. 10:00, hala 
sportowa im. A. Grubby
06.12. 2015 r. – Mikołajki dla dzie-
ci  - godz. 15:00, Międzynarodowy 

Dom Kultury
07 - 08.12. 2015 r. – „Fabryka ozdób 
świątecznych” – rodzinne warszta-
ty plastyczne, godz. 16:00,  Miejska 
Biblioteka Publiczna 
09.12. 2015 r. – „Fabryka ozdób 
świątecznych” – rodzinne warszta-
ty plastyczne, godz. 16:30,  świetlica 
„Wiklina” w Wapnicy 
14 - 15. 12.2015 r. – „Fabryka ozdób 
świątecznych” – rodzinne warszta-
ty plastyczne, godz. 16:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna 

16.12. 2015 r. – „Fabryka ozdób 
świątecznych” – rodzinne warsz-
taty plastyczne, godz. 16:30,  
świetlica „Wiklina” w Wapnicy 
19.12. 2015 r. – „Międzyzdrojski 
Jarmark Świąteczny i Festiwal 
Choinki”– godz. 11:00 – Mię-
dzynarodowy Dom Kultury  
i amfiteatr
31.12. 2015 r. – „Sylwesterowe 
Morze Muzyki” – powitanie 
Nowego 2016 roku w Międzyz-
drojach  – godz. 22:00 – amfiteatr 

Redakcja
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Motywem przewodnim wydarzenia była 
synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm 
na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego 
wymiaru polskiej gospodarce. Na kongres za-
proszono również przedstawicieli samorządów, 
którzy dyskutowali na temat wyzwań czekających 
polskie miasta oraz rozwoju gmin poprzez inwe-
stycje. Nie zabrakło także debat o nowoczesnych 
usługach dla biznesu, w trakcie których prezento-
wano nowe technologie pozwalające na szybszy 
rozwój polskich firm i przedsiębiorstw.

Do panelu pt.” Wyzwania czekające polskie 
miasta”,  jako prelegent zaproszony  został bur-
mistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz. Tematem 
wystąpienia burmistrza  było: „Zarządzanie 
jednostką samorządową – największe trudności 
i propozycje rozwiązań”. 

Podczas spotkania  odbywała się również pre-
zentacja partnerów kongresu w tym miast, uczelni 

MIĘDZYZDROJE "LIDEREM ROZWOJU REGIONALNEGO 2015"
W dniach 04 – 06 listopada br. w Łodzi odbywał się III Polski Kongres Przedsiębiorczości. Podczas dwóch kongresowych  dni odbyły 
się 24 panele dyskusyjne, w których uczestniczyło ok. 150 prelegentów. 

i firm uczestniczących w kongresie. Międzyzdroje 
przygotowały swoją prezentację w formie stoiska 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

promocyjnego. Przedstawialiśmy i przy-
bliżaliśmy atrakcje i walory turystyczne 
Gminy Międzyzdroje.

Uwieńczeniem III Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości było wręczenie na-
gród, przyznanych  przez Kapitułę Kon-
gresu w dziedzinie: rozwoju regionalne-
go, innowacyjności oraz spółdzielczości. 

Miło nam poinformować, że Gmi-
na Międzyzdroje otrzymała tytuł „Li-
dera Rozwoju Regionalnego 2015 r.”. 
Okolicznościową statuetkę odebrał  
burmistrz Leszek Dorosz. Wśród gmin 
województwa zachodniopomorskiego 
tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 
2015r.” otrzymały również : Stepnica, 
Dębno i Myślibórz.  

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Druh Bogdan Tomczak – Członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubinie był bohaterem miłej 
uroczystości podczas sesji Rady Miejskiej  w dniu 
19 listopada 2015 r. Jubilata uhonorowano 
w związku z 65. urodzinami (jest to wiek graniczny 
dla strażaków ochotników, mogących brać udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych), z których 48 lat 
spędził w szeregach OSP.

Za dotychczasową czynną służbę na rzecz spo-
łeczności lokalnej serdeczne podziękowania oraz 
okolicznościowy grawerton przekazał Burmistrz 
Międzyzdrojów  Leszek Dorosz oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Jan Magda. 

Słowa uznania w imieniu Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP w Kamieniu Pomorskim 

złożył Prezes Zarządu dh Marian Kowalewski. O ży-
czeniach i prezencie dla Jubilata nie zapomnieli 
członkowie macierzystej jednostki – OSP w Lubi-
nie, której Prezes dh Waldemar Osiński, w asyście 
naczelników, przekazał wyrazy uszanowania od 
całej braci strażackiej.

W tym uroczystym dniu życzymy druhowi 
Bogdanowi pomyślności, zdrowia i szczęścia 
osobistego oraz powodzenia w realizacji zadań 
związanych z przekazywaniem swojego boga-
tego doświadczenia następnym pokoleniom 
strażaków. 

Marian Kowalewski 
Komendant Gminny Ochrony 

Przeciwpożarowej

Podziękowania dla druha Bogdana

Po uroczystości przy pomniku 
wszystkie delegacje przemaszerowa-
ły do kamienia pamięci „Duchowym 
Budowniczym Międzyzdrojów”, 
znajdującego się przy kościele pw. 
św. Piotra Apostoła. Przy kamieniu 
odprawiono modlitwę, odśpiewano 
hymn narodowy oraz uczczono 
pamięć duchowych budowniczych 
Międzyzdrojów.

W południe w kościele parafial-
nym odbyła się uroczysta msza św.  
w intencji Ojczyzny, którą celebrował 
ksiądz Marcin Kózka.

Dalszy ciąg obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości 
miał miejsce w Międzynarodowym 
Domu Kultury. Uroczystą akademię 
rozpoczął prof. Kazimierz Kozłowski 
wygłaszając prelekcję pt. „Zasługi II 
Rzeczypospolitej Polskiej dla Pomo-
rza Zachodniego”. Wykład zakończył prezentacją 
monografii „Słoneczne Międzyzdroje – historia 
i przyroda”. Monografia Międzyzdrojów została 

Listopadowa uroczystość rozpoczęła się przy Placu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz powiato-
wych i samorządowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, placówek kultury i oświaty, mieszkańcy oraz goście Gminy Międzyzdroje. 
W asyście pocztów sztandarowych kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty przy pomniku Marynarza. Odczytano Niepodległościowy Apel 
Pamięci, a żołnierze 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa oddali salwę honorową. 

wydana w 2015 roku ze środków finansowych 
Gminy Międzyzdroje pod redakcją Bogdana 
Jakuczuna i prof. Kazimierza Kozłowskiego. 

Następnie na scenie wy-
stąpili międzyzdrojscy arty-
ści z zespołów śpiewaczych 
„Bryza” i „Fale”. Na zakończenie 
akademii zabrzmiały pieśni 
Mieczysława Fogga w wy-
konaniu ARTE FAKT Agen-
cja Artystyczna z Poznania 
w projekcie „Tango Fogg”. 
Romantyczne piosenki w no-
wych aranżacjach przeniosły 
wszystkich obecnych na sali 
w lata 20-te ubiegłego wieku. 

Wszyscy obecni na uro-
czystości w MDK otrzymali na 
koniec pamiątkowe wydanie 
monografii ,,Słoneczne Mię-
dzyzdroje” wraz z autografami 
autorów, których opracowa-
nia składają się na wydanie. 

Tomasz Rychłowski, 
Joanna Ścigała 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Zdjęcie Seweryn Banasiak
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- Panie Stanisławie w lipcu tego roku spotka-
liśmy się, aby porozmawiać o planach pańskiego 
wyjazdu do Kirgistanu. Teraz, po powrocie cieka-
wi jesteśmy wrażeń z wyprawy do tego dalekiego 
kraju. Jak długo trwała podróż?

- Podróż trwała półtora  miesiąca i od po-
czątku była naznaczona pechem. Wyruszyłem 
z Międzyzdrojów 5 sierpnia, gdy pod Warnowem 
wykoleiły się cysterny, więc swoją podróż musia-
łem przełożyć. Drugą przeszkodą stał się remont 
torów kolejowych na trasie Kraków - Przemyśl, 
musiałem więc jechać autobusem. W konse-
kwencji tych opóźnień nie miałem pociągu do 
Moskwy. Musiałem nocować na dworcu we 
Lwowie. Z Moskwy do Biszkeku pociąg kursuje raz 
w tygodniu. Nie ma jednak tego złego, co by na 
dobre nie wyszło: dwa dni oczekiwania na pociąg 
wykorzystałem na zwiedzanie miasta, a Moskwa 
wywarła na mnie wielkie wrażenie. Odległość 7 
tys. km z Międzyzdrojów do Biszkeku pokonałem 
w ciągu siedmiu dni.

Pech nie opuszczał mnie również przy orga-
nizacji powrotu do kraju. Na formalności wizowe 
musiałbym poświęcić cały pobyt, więc dałem 
sobie z tym spokój. Do kraju wróciłem samolotem, 
przez Istambuł do Berlina. Przyznam się, że już na 
początku podróży chciałem wrócić. Wstrzymywało 
mnie jednak to, że zbyt dużo ludzi wiedziało 
o mojej wyprawie. 

- Gdy rozmawialiśmy w lipcu, miał Pan 
konkretne plany tej podróży – jezioro Issyk-
-kul, Biszkek, poznanie kultury. Czy udało się 
je zrealizować?

- Praktycznie wszystkie plany udało mi się 
podczas mojej podróży zrealizować, niestety  
nie zawsze w takim zakresie, w jakim bym sobie 
życzył. Ponad moje oczekiwania udało mi się na-
wiązać wiele kontaktów z miejscowymi.

Jezioro Issyk-kul to największe jezioro górskie 
w Kirgistanie i drugie co do wielkości na świecie. 
Przyznam szczerze, że oczekiwałem po nim 
więcej. Byłem trochę rozczarowany. Owszem, 
jezioro jest bardzo czyste, położone w kotlinie. 
Jest ono ogromne i stojąc nad brzegiem czułem 
się jakbym stał na brzegu morza, nie widziałem 
drugiego brzegu. 

Pewną ciekawostką dla mnie było to, że choć 
jezioro jest bezodpływowe, a opady zróżnicowa-
ne w ciągu roku, jednak - jak twierdzą okoliczni 
mieszkańcy - nie zdarzają się wylewy. Jezioro za-
mieszkują gatunki endemiczne (nie występujące 
gdzie indziej). Czołowym ich przedstawicielem, 
niemal symbolem tego jeziora, jest ryba farel. Jest 
bardzo droga, dość powiedzieć, że poławiający 
ją mieszkańcy nie mogą sobie na nią pozwolić.

Stolica Kirgistanu, Biszkek, to milionowe mia-
sto, z olbrzymim ruchem samochodowym, jednak 
bardzo zielone. 

- A jacy są Kirgizi?

- Kirgizi są patriotami, jest u nich mnóstwo 
pomników. Są młodym narodem, starają się poka-
zać swoją historię. To naród szczery, gościnny. Tej 
wyjątkowej przyjazności, o jakiej czytałem w róż-
nych relacjach z podróży w tamte rejony, osobiście 
jednak nie doświadczyłem, nie zdarzyło się na 
przykład żeby ktoś zaoferował mi bezinteresowną 
gościnę, co jest zupełnie zrozumiałe, zważywszy, 

Konie, kumys i Tien-szan – oto cały Kirgistan
Rozmowa z podróżnikiem Stanisławem Bagińskim

że są to ludzie biedni. Uwielbiają konie. Właściwie 
nie ma Kirgiza czy Kirgizki (nawet w miastach), któ-
rzy nie potrafiliby jeździć konno. Jest powiedzenie, 
że Kirgiz rodzi się na koniu i na koniu umiera. 
W przeważającej większości to muzułmanie, ale 
ubierają się po europejsku -  z nielicznymi wyjątka-
mi, zwłaszcza wśród kobiet. Kirgistan zamieszkuje 
sporo mniejszości narodowych: Rosjanie, Uzbecy, 
Tadżycy, Ujgurzy, Kazachowie. We wschodniej 
części oraz w dużych miastach jest dużo Rosjan, 
w zachodniej - Uzbeków. Jak się przekroczy gra-
nicę Azji, ma się wrażenie bycia w innym świecie. 
Co uderza, to uzębienie - wszyscy mają złote zęby, 
są tacy którzy mają obie złote szczęki. Oddzielną 
kwestią jest sprawa higieny, nie moglibyśmy się 
do tego przyzwyczaić.  

- Był Pan w jurcie?

- Byłem, piłem kumys - wyrabia się go w worku 
ze skóry baraniej. Jednak nie wzbudził mojego 
zachwytu. Miał to być napój zaspokajający pra-
gnienie, ale w moim odczuciu słonawo-kwaśny 
smak powodował, że jeszcze bardziej chciało mi 
się pić. Z kumysem spotkałem się już w pociągu. 
Próbowałem kilkakrotnie i smak był taki sam. 

- Jakie są potrawy w kuchni kirgiskiej?

- W Kirgistanie nie ma jedzenia bez czaju, 
herbata jest podawana do wszystkiego. I chleb 
tak samo, chleb jest zazwyczaj w postaci lepiosz-
ki. Jest to coś w rodzaju rogala. Płow - potrawa 
narodowa -  ryż na sypko z warzywami i mięsem. 
Skosztowałem także manty – pierogi faszerowane 
mięsem w postaci kulki, oromo – placek zwinięty 
w prostokąt z farszem warzywnym. Ganfan – bar-
dzo smaczna potrawa: ryż z warzywami. Kuchnia 
jest bardzo dobra, nie ma smażeniny, wszystkie 
potrawy są gotowane lub duszone.

- Z czym Kirgizi kojarzą nasz kraj? 

- Często brano mnie za Niemca, Amerykanina. 
Gdy mówiłem, że jestem Polakiem spotykałem 
się z dobrym nastawieniem. Pierwsze skojarzenie 
z Polską to Warszawa. Z innych miast znali Legnicę, 
w której niektórzy służyli w wojsku, oraz Gdańsk, 
wymawiany jako „żdansk”. Polska kojarzy się jako 
interesujący i zasobny kraj. Podczas wypraw 
w góry spotkałem człowieka, który bardzo dobrze 

orientował się w polskiej piłce nożnej, znał zarów-
no Szarmacha i Latę, jak i Roberta Lewandowskie-
go. Inny mój rozmówca pamiętał Annę German. 

- Czy ta podróż spełniła Pana oczekiwania?

- Moje oczekiwania były poznawcze i pod 
tym względem jestem zadowolony, poznałem 
ludzi, poznałem kraj, zwyczaje. Nie ma tam zbyt 
wielu zabytków i ciekawej architektury. Jadąc do 
Kirgistanu chciałem przede wszystkim zobaczyć 
przyrodę nietkniętą cywilizacją.  

Niestety nie zrealizowałem zamiaru dotarcia 
do podnóża Piku Pobiedy (po kirgisku nazywa 
się on Dżengisz Czokusu), najwyższego szczytu 
Kirgistanu (ca 7500 m), ponieważ z uwagi na strefę 
przygraniczną zostałem zatrzymany przez poste-

runek wojskowy w Inylczeku, gdzie zażądano ode 
mnie specjalnej przepustki, której nie posiadałem. 
Do miejsca tego dojechałem autostopem, samo-
chodem terenowym. Musiałem niestety zawrócić, 
ale podróż powrotna była udana, z niesamowitymi 
widokami na szczyty i przełęcze położone w strefie 
wiecznych śniegów i lodowców.

- Jak zareklamowałby Pan wyjazd do Kir-
gistanu? 

- „Konie, kumys i Tien-szan, oto cały Kirgistan” - 
to byłoby moje hasło reklamowe. Warto pojechać 
do Kirgistanu ze względu na wyjątkową przyrodę, 
przepiękne góry.  Jeżeli ktoś oczekuje hoteli 
o wysokim standardzie, higieny, wygodnej po-
dróży samochodem, to lepiej żeby został w domu. 
Trzeba się przygotować na niewygody. Tamtejsze 
hotele tu w Polsce nie zasługiwałyby nawet na 
jedną gwiazdkę, ich wyposażenie jest fatalne. 
Mam zamiar pojechać do Kirgistanu w następnym 
roku w okresie wiosennym. Chciałbym zobaczyć 
to, czego nie udało się zwiedzić w tej podróży. 
Najwygodniej dotrzeć tam samolotem. Koszty 
pobytu nie są wysokie. 1 zł to 16 som (kirgiska 
waluta), a 1 dolar to 60 som. Obiad można zjeść 
za 120 - 200 som; najtańsze noclegi kosztują 300 
-   600 som. W mojej opinii przed Kirgistanem pod 
względem turystycznym jest duża przyszłość. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i czekamy 
na  ciekawe wspomnienia z kolejnych podróży.

Rozmawiała: Joanna Ścigała 

Na przełęczy Chanszanu (4000 m n.p.m.)
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Koncepcja ta realizowana jest przez Stowa-
rzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych 
wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego i Fundacją Ekorozwoju.  Nasza pla-
cówka przystąpiła do jej realizacji z pozytywnym 
nastawieniem, że zaproszona młodzież chętnie 
skorzysta z dodatkowej oferty biblioteki. Uczest-
nikami pierwszych warsztatów było czternaścioro 
uczniów z II klasy Gimnazjum nr 1 w Międzyz-
drojach. 

Na początku spotkania dyrektor Andżelika Ga-
łecka powitała wszystkich zapraszając do wspólnej 
gry. Kolejne słowa do gimnazjalistów skierował  
bibliotekarz Szymon Głod – koordynator projektu 
z ramienia międzyzdrojskiej biblioteki, który omó-
wił główne cele tych rozgrywek. Wszyscy wspól-

nie obejrzeli materiał filmowy przedstawiający 
charakterystykę klimatu na świecie, oraz na czym 
polega zrównoważony rozwój nie dopuszczający 
do zdegradowania naturalnych dóbr na ziemi. 

Młodzież podzieliła się na grupy i rozpoczęła 
grę pt. Ropa z Catanu oraz internetową Grę z kli-
matem. Współprowadzącymi były również panie 
bibliotekarki: Monika Jakubowska i Anna Piecyk, 
które tłumaczyły zasady gier planszowych. Miłym 
zaskoczeniem dla prowadzących było duże za-
angażowanie młodzieży w gry oraz  zapowiedź 
kolejnych wizyt. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się gra planszowa, oznacza to, że tradycyj-
ne formy spędzania czasu nie odeszły do lamusa. 
Rozgrywający mieli świadomość poprowadzenia  
gier tak, aby zachować równowagę w przyrodzie.  

O oprawę wizualną zadbało Stowarzyszenie 
Archeozdroje, którego członkowie  - ubrani 
w zrekonstruowane stroje z X wieku - przybliżyli 
atmosferę tamtej epoki. Tego wieczoru czytelnia 
zamieniła się we wnętrze słowiańskiej chaty. 
W tle słychać było dawną muzykę, a w powie-
trzu unosiła się woń ziół. Klimat tworzyły liczne 
rekwizyty: ręcznie lepiona ceramika, biżuteria, 
baranie skóry. Członkowie Stowarzyszenia Arche-
ozdroje przygotowali również potrawy naszych 
przodków. Można było skosztować kapusty z so-
czewicą, żurku oraz kaszy jaglanej ze skwarkami. 
Największe wzięcie miały pajdy chleba własnego  
wypieku, oczywiście ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym. 

Pani Monika  opowiadała o nieistniejących już 
ludach naszego kontynentu, do których należały 
plemiona takie jak Goci, Lugiowie, czy Weneto-
wie. Można było dowiedzieć się, że Sklawinowie 
byli przodkami plemion zachodniosłowiańskich, 
którzy dali początek Polakom, Czechom czy Sło-

wakom. Usłyszeliśmy o pierwszych państwach 
słowiańskich powstałych już w VII n.e. gdy to swój 
początek miało Państwo Samona, które grupo-
wało ludność słowiańską przeciw wspólnemu 
wrogowi - Awarom. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdję-
ciem oraz poczęstunkiem złożonym z potraw 
słowiańskich. 

Serdecznie dziękujemy członkom Stowa-
rzyszenia Archeozdroje za aranżację wnętrza 
biblioteki. 

Kolejnym etapem współpracy Biblioteki i Sto-
warzyszenia Archeozdroje będą rekonstrukcyjne 
warsztaty rękodzieła dawnego.  O terminach 
warsztatów poinformujemy już wkrótce.

Bibliotekarze

Bronisław Pietkiewicz od  15 lat mieszka w Mię-
dzyzdrojach. Od najmłodszych lat szkolnych ma-
lował i rysował.  Brał udział w różnych konkursach 
i wystawach szkolnych zdobywając nagrody. Nie-
stety, nie miał możliwości 
zdobycia wykształcenia 
w tym kierunku. Musiał 
pracować zawodowo. 
Dopiero od kilku lat po-
wrócił do dawnej pasji 
i znowu zaczął malować. 
Od 3 lat uczęszcza do 
Szkoły Rysunku i Malar-
stwa w Szczecinie, gdzie 
pogłębia wiedzę o malar-
stwie. Pan Bronisław – jak 
przyznaje – poszukuje 
własnej drogi twórczej, co 
widać na obrazach w Mię-
dzynarodowym Domu 
Kultury. Są to różne style 
malarstwa. Główny temat zaprezentowanych prac 
to morze.

Po  w e r n i s a ż u  w y s t ą p i ł  d u e t  J A C K -
POT ze Szczecina: Kasia Buja - wokal, Ma-

Dzień Seniora 
Blisko stu seniorów uczestniczyło w tegorocz-
nych obchodach Dnia Seniora, zorganizowa-
nych 17 listopada br. w Międzynarodowym 
Domu Kultury. Obecni byli również zaprzyjaź-
nieni przedstawiciele Związku Emerytów i Ren-
cistów ze Świnoujścia, Przytoru i Karsiborza.

„Zielone Gry” w międzyzdrojskiej bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 5 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
„Zielonych Gier”. Jest to projekt ekologiczno-edukacyjny, który przy pomocy gier planszowych 
oraz gry internetowej, uwrażliwia młodzież na problemy środowiska naturalnego, zmian klima-
tycznych i procesów zachodzących w przyrodzie. 

Pamiętali również o silnej rywalizacji i pracy w gru-
pie. Była to doskonała lekcja integracji i przedsię-
biorczości.

Współzawodnictwo dało wszystkim wiele ra-
dości i satysfakcji, a bibliotekarze i młodzi gracze 
czekają już na kolejne rozgrywki.   

Bibliotekarze

Kilka słów o naszej kolebce

My Słowianie, czyli kto?…                                                                         
12 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone dziejom 
Słowian, które poprowadziła mgr archeologii Monika Kunkel-Ratajczak. 

Wernisaż i koncert
13 listopada br.  w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy obrazów Bro-
nisława Pietkiewicza oraz koncert szczecińskiego duetu „Jackpot”.

ciej Kazuba - gitara - finaliści 10. edycji pro-
gramu „Must Be The Music – Tylko Muzyka”. 
Są zgrani w życiu i na scenie. Ich recital to senty-
mentalna, acz nie pozbawiona dobrego humoru, 

podróż do świata, w któ-
rym muzykę pisali praw-
dziwi kompozytorzy, a tek-
sty wielcy poeci. Wśród 
wykonywanych utworów 
znalazły się między inny-
mi piosenki Hanny Bana-
szak, Ewy Bem, Krystyny 
Prońko, Andrzeja Zauchy, 
Kabaretu Starszych Panów 
i Grażyny Łobaszewskiej 
oraz piosenki autorskie. 
Dotychczas współpraco-
wali z Bernardem Mase-
lim i Januszem Stroblem 
oraz wieloma muzykami 
z pierwszej półki polskiego 

jazzu. 22 października odbyła się premiera ich płyty 
„Historie wielkiej wagi”. 

Artur Duszyński
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

Specjalny program artystyczny pt.” Babcia na 
rowerze”  przygotował Teatr Familijny „Fantazja” 
pod kierownictwem Aliny Poskart i Iwony Sołtysiak. 
W przedstawieniu udział wzięli seniorzy oraz liczna 
grupka międzyzdrojskiej młodzieży.  Uroczystość 
uświetniły także występy zespołów „Fale” i „Bryzy” 
oraz gości z Warszowa: Haliny Skrzypacz i  Leonardy 
Paczkowskiej. Pani Halina zaśpiewała piosenki  
z lat 70-tych, a pani Leonarda wykonała koncert 
arii operowych. 

Zapraszamy już za rok na kolejne spotkanie  
z okazji „Dnia Seniora”.  

 Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Uchwała Nr XV/126/
w sprawie określenia zasad rozliczenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki okre-
ślone dla stanowisk o różnym tygodnio-
wym obowiązkowym wymiarze godzin

 
Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym 

pensum dochodzi, gdy nie ma możliwości za-
stosowania innych rozwiązań przewidzianych 
przepisami ustawy - Karta Nauczyciela i wyłącznie 
jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do 
nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących 
w skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel 
w ramach jednego etatu realizuje zajęcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze, świetlicowe, 
psychologiczne, logopedyczne lub biblioteczne, 
dla których przewidziany jest różny tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć.

Jeśli zatrudniony nauczyciel przedmiotowy, 
którego wymiar zajęć wynosi mniej niż 18 godzin, 
otrzymuje do realizacji w ramach pensum zajęcia 
na stanowisku, na którym wymiar obowiązkowych 
zajęć ustalony jest w innym wymiarze godzin, 
np. 25 godzin, to znaczy, że realizuje w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stano-
wisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin i jego pensum ustala organ 
prowadzący szkołę.

Uchwała stanowi realizacje delegacji ustawo-
wej zawartej w art.42 ust.7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zgodnie 
z brzmieniem wskazanych wyżej uregulowań 
ustawowych, organ prowadzący szkołę lub pla-
cówkę oświatową określa zasady rozliczenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin. Dla wspomnianych wyżej nauczycieli, 
którzy prowadzą ww. zajęcia, uchwała określa tzw. 
uśrednione pensum.

Uchwała Nr XV/127/15
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2015

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-
nie dochodów i wydatków  na kwotę  40 413,87 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę  40 413,87 zł 
(dochody bieżące 12 426,08 zł, dochody mająt-
kowe  27 987,79 zł).Wydatki zwiększa się o kwotę  
107 724,08 zł  (wydatki bieżące  58 443,08 zł, 
wydatki majątkowe 49 281 zł) i zmniejsza się 
o kwotę 67 310,21 zł (wydatki bieżące 24 260,20  
zł, wydatki majątkowe  43 050,01 zł). 

Uchwała Nr XV/128/15
w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 
grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany:
- załącznika nr 12 „Wydatki jednostek pomoc-

niczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje 
w 2015 r.” w związku z Uchwałą Nr 1/I/2015 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wapnica z dnia 25 
września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XV sesji w dniu 15.10.2015, podjęła następujące uchwały:

w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy 
Międzyzdroje na rok 2015.

Uchwała Nr XV/129/15
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 2015-2024

Dokonano zmiany treści w załącznikach, zgod-
nie z poprzednią uchwałą. 

Uchwała Nr XV/130/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie przez Gminę Międzyzdroje umowy 
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn 
„Przebudowa drogi ulic Myśliwskiej, Spor-
towej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz 
z sieciami”

Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie przez 
Burmistrza Gminy Międzyzdroje umowy z Woje-
wodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie 
ww. przedsięwzięcia do kwot 2 500 00,00.

Uchwała Nr XV/131/15
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zasadności ustawy z Konstytucją oraz 
ustanowienia pełnomocników w tym po-
stępowaniu (dotyczy art. 32 ust.1 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego)

Uchwała Nr XV/132/15
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zasadności ustawy z Konstytucją oraz 
ustanowienia pełnomocników w tym 
postępowaniu (dotyczy art. 36 ust.10 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego)

Uzasadnienie dot. uchwały Nr XV/ 131/15 
i uchwały Nr XV/132/15.

Zgodnie z art.188 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej Trybunał orzeka w sprawach zgodności 
ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. 
Do Trybunału Konstytucyjnego w powyższej 
sprawie zgodnie z art.191 ust.1 pkt. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej mogą wystąpić organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 
uchwały w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodno-
ści przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
z Konstytucją oraz ustanowienia pełnomocników 
w tym postępowaniu.

Uchwała Nr XV/133/15
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obowiązujących na terenie 
Gminy Międzyzdroje

   
Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy dopre-

cyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych 
właściciela nieruchomości, niezbędnych do 
wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego 
na zobowiązanego oraz kto w przypadku kilku 
właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
wykonania obowiązków określonych w ustawie 
(podmiot lub podmioty faktycznie władające nie-
ruchomością), zaistniała konieczność modyfikacji 
wzoru deklaracji. 

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadziła 
zapis o obowiązku uchwalenia przez radę gminy 
nowego wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadzo-
no zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości    i    
porządku   w    gminach,   w   tym    m.in.    sprecyzo-
wano,   że    kwota    opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 

Przepisy przejściowe ujęte w ustawie z dnia 28 
listopada 2014 r.,  obowiązujące od dnia 1 lutego 
2015 r. określiły trwałość poprzedniej uchwały 
w sprawie określenia wzorów deklaracji na 18 mie-
sięcy, jednak biorąc pod uwagę istotność zmian 
jakie nastąpiły, zasadne jest wprowadzenie no-
wych wzorów deklaracji z dniem 1 stycznia 2016 r.    

Uchwała Nr XV/134/15
w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczeń usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,  w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy dotychczasowe 
akty prawa miejscowego, wydane na podstawie 
art. 6r ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane 
jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to 
konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie  
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą 
zmieniającą, a w szczególności:

- uwzględnienie, że   w okresie od kwietnia do 
października częstotliwość  odbierania zmiesza-
nych odpadów komunalnych  oraz bioodpadów  
stanowiących odpady komunalne nie może być 
rzadsza niż  raz na tydzień z budynków wielkolo-
kalowych  i nie rzadsza  niż  raz na   dwa tygodnie  
z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin 
wiejskich oraz części gmin miejsko-wiejskich 
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne może być rzadsza,

- określenie w uchwale  trybu i sposobu 
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przy-
padków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30 
do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzą-
cego punkt selektywnego zbierania odpadów,

- uzyskanie opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie  częstotliwości 
odbierania odpadów komunalnych. 

Ponadto, niniejszy projekt  wprowadza zmianę   
w zakresie godzin świadczenia usług przez PSZOK:

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00  i dodatkowo  w okresie od 1 maja 
do 31 października  w soboty w godzinach od 
10.00 do14.00.

Uchwała Nr XV/135/15
w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem właścicieli nieru-
chomości położonej przy ul. Krótkiej w sprawie 
nabycia od gminy na poprawienie warunków 
zagospodarowania posiadanej nieruchomości 
przyległego terenu, stanowiącego działkę nr 
195/2 o powierzchni 41 m2,  proponuje się pod-
jęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
ww. działki.

Uchwała Nr XV/136/15
w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem spółki ENEA Operator 
Sp. z o. o. w sprawie sprzedaży bezprzeatrgowej 
w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami terenu stanowiącego działkę nr 
196/2 o powierzchni 89 m² położoną w Wapnicy 
z przeznaczeniem na realizację urządzeń infra-
struktury technicznej - lokalizację projektowanej 
stacji transformatorowej przez podmiot, dla 
którego są to cele statutowe i którego dochody 
przeznacza się w całości na działalność statutową, 
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

Uchwała Nr XV/137/15
w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem użytkownika wie-
czystego nieruchomości usytuowanej przy ulicy 
Piastowskiej  w Międzyzdrojach w sprawie naby-
cia prawa własności nieruchomości gruntowej, 
proponuje się przeznaczyć ww. nieruchomość 
stanowiącą działkę nr 464 o powierzchni 469 m2 do 
sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XV/138/15
w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierża-
wienie  nieruchomości

W związku ze złożonym wnioskiem właściciela 
nieruchomości położonej przy ul. Komunalnej 
w sprawie wydzierżawienia terenu przyległego, 
stanowiącego działkę nr 326/8 o powierzchni 
136 m², na którym usytuowany został budynek 
garażowy, dzierżawionego uprzednio przez 
wnioskodawcę, proponuje się przeznaczyć do 
wydzierżawienia ww. nieruchomość na rzecz 
wnioskodawcy, będącego właścicielem nierucho-
mości przyległej.

Uchwała Nr XV/139/15
w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierża-
wienie  nieruchomości

W związku ze złożonym wnioskiem właściciela 
nieruchomości położonej przy ul. Komunalnej 
w sprawie wydzierżawienia terenu przyległego, 
stanowiącego działkę nr 326/7 o powierzchni 
226 m², na którym usytuowany został budynek 
garażowy, dzierżawionego uprzednio przez 
wnioskodawcę, proponuje się przeznaczyć do 
wydzierżawienia ww. nieruchomość na rzecz 
wnioskodawcy, będącego właścicielem nierucho-
mości przyległej.

Uchwała Nr XV/140/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości i ustanowienie służebności 
gruntowej

W związku z deklarowanym zainteresowaniem 
nabyciem gminnej działki nr 326/7 o powierzchni 
226 m2 położonej przy ul. Komunalnej w Międzyz-
drojach, proponuje się przeznaczyć ww. działkę do 
sprzedaży. Jednocześnie ze sprzedażą proponuje 
się ustanowić na przedmiotowej działce służeb-
ność gruntową, polegającej na prawie przejścia 
i przejazdu przez część działki na rzecz każdo-
czesnego właściciela nieruchomości przyległej 
stanowiącej działkę nr 416/1, która nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Uchwała Nr XV/141/15
w sprawie potwierdzenia członkostwa 
Gminy Międzyzdroje w Stowarzyszeniu Lo-
kalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

Potwierdza członkostwo Gminy Międzyzdroje 
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew 
Szczeciński” w charakterze członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia na czas nieokreślony.

Uchwała Nr XV/142/15
w sprawie uchylenia uchwały nr XII/111/15 
Rady Miejskiej z dnia 27.08.2015 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „C.H Galeria 
przy wjeździe” w Międzyzdrojach

Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła 
w dniu 27.08.2015 r. Uchwałę NrXII/111/15 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „C.H. Galeria przy 
Wjeździe” w Międzyzdrojach. Uchwała, wraz z do-
kumentacją prac planistycznych, została przesłana 
do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu 
oceny zgodności z przepisami prawa. 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzor-
czego w odniesieniu do uwag przedstawionych 
w opinii Wydziału Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 17.09.2015 
r. znak: AP-3.743.39.2014.BA dotyczących ww. 
uchwały planu miejscowego. 

W piśmie z dnia 24.09.2015 r. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, działając w imie-
niu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, udzielił od-
powiedzi na pismo  o zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania nadzorczego podając powody, dla 
których Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła, 
że przedmiotowa uchwała planu miejscowego 
spełnia wymogi prawa. 

Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom określonym w opinii z dnia 17.09.2015r. 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - do wyżej 
wymienionej uchwały planu miejscowego, o od-
rębnym uwzględnieniu w uchwale planu liczby 

miejsc parkingowych dla osób zaopatrzonych 
w karty parkingowe – podejmuje się uchwałę 
o uchyleniu wyżej wymienionej uchwały planu 
miejscowego, celem jej skorygowania, ponow-
nego wyłożenia i uchwalenia. 

Uchwała Nr XV/143/15
w sprawie skargi pani I. Cz. na działalność 
burmistrza

Po odczytaniu całej korespondencji popro-
szono burmistrza o przedstawienie swojego 
stanowiska. Już na wstępie burmistrz stwierdził, że 
on osobiście ponosi odpowiedzialność za nieter-
minową odpowiedź na złożone pismo. Przyczyną 
tego stanu rzeczy była kumulacja pracy, która 
wynikła tuż przed wyjazdem na urlop. Faktycznie 
odpowiedź była przygotowana na piśmie we 
właściwym czasie lecz nie nadano jej biegu, nad 
czym burmistrz ubolewa i jeszcze raz przeprasza. 
Pismo z odpowiedzią zostało przekazane pani I. 
Cz. tuż po powrocie z urlopu w dniu 21.07.2015 r. 
lecz po ustawowym terminie 30 dni.

Członkowie Komisji przyjęli wyjaśnienie 
i w jednomyślnym głosowaniu uznali skargę na 
bezczynność burmistrza za zasadną.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna nie mogła 
odnieść się do trzeciego punktu skargi w brzmie-
niu: podjęcie środków zapobiegających nietermi-
nowemu załatwianiu spraw   w przyszłości.  Nikt 
z nas nie ma wpływu na niedociągnięcia w pracy 
jakiegokolwiek pracownika urzędu miasta i nie 
mamy prawa podejmować w tym zakresie żad-
nych decyzji.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

25.11.2015 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT
02.12.2015 r. - Dorota Klucha
09.12.2015 r. - Katarzyna Natkańska
16.12.2015 r. - Janusz Piłat
23.12.2015 r. - Krzysztof Szlaski
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

- Jakie są Pana pierwsze wrażenia jako 
radnego?

- Działalność samorządowa jest mi bliska od 
wielu lat. Rozpocząłem ją w latach 1973-1997 
będąc najmłodszym (spośród 60 radnych), 
przedstawicielem międzyzdrojskiej społeczności 
w Miejskiej Radzie Narodowej w Świnoujściu, 
gdy nasze miasto utraciło samodzielność admi-
nistracyjną i stało się dzielnicą Świnoujścia. Spra-
wowałem również  mandat radnego VII Kadencji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie (lata 
1976-1980) - odpowiednika dzisiejszego Woje-
wódzkiego Sejmiku Samorządowego.

Mam satysfakcję udziału w odbudowywaniu 
i tworzeniu samorządności Międzyzdrojów. W wy-
niku intensywnych i skutecznych działań wielu 
międzyzdrojskich działaczy społecznych  - pod 
przewodnictwem Eugeniusza Kędzierskiego - 
udało się wspólnie doprowadzić do odzyskania 
samodzielności administracyjnej Międzyzdrojów. 
Przestaliśmy być dzielnicą Świnoujścia, która 
byliśmy w latach 1972-1984.

Będąc radnym I kadencji w latach 1984-1998 
brałem również  udział, wraz ze wspaniałym sa-
morządowcem śp. Andrzejem Biniszkiewiczem - 
pierwszym przewodniczącym Rady Miasta i Gminy 
Międzyzdroje, w odbudowaniu samorządności 
miasta. Uczestniczyłem, razem ze Stanisławem 
Świrskim- pierwszym Naczelnikiem Rady Mia-
sta i Gminy Międzyzdroje, przy organizacji od 
podstaw Urzędu, zostałem bowiem w 1984 roku 
mianowany Sekretarzem Urzędu. Urząd tworzyło 
wówczas tylko 14 pracowników z naczelnikiem 
i sekretarzem. Miło, że niektórzy urzędnicy przyj-
mowani przez nas do pracy pracują do dzisiaj.

Decyzję o powrocie do działalności samo-
rządowej podjąłem po dłuższej przerwie, którą 
wypełniła mi absorbująca praca zawodowa 
i społeczna w samorządzie gospodarczym branży 
turystycznej oraz radzie nadzorczej banku. Ponad-
to przez poprzednie dwie kadencje syn Michał 
był radnym, nie było więc sensu dublowania 
mandatów.

Aktualnie po wielu latach zdecydowałem się 
kandydować do rady miasta - zachęcany przez 
mieszkańców, którym jestem wdzięczny i zobo-
wiązany za zadecydowane poparcie jakiego udzie-
lono mi podczas wyborów. Będę starał się godnie 
reprezentować interesy wszystkich mieszkańców, 
których w większości znam osobiście.

- Czy jest Pan rodowitym Międzyzdrojani-
nem?

- Międzyzdrojaninem jestem „z wyboru” 
od 1971 roku. Będąc studentem odbywałem 
tzw. praktyki robotnicze w Funduszu Wczasów 
Pracowniczych i zachwycił mnie region, nasze 
miasto. Otrzymałem wówczas ofertę stałej pracy 
po skończeniu nauki. Skorzystałem z tej propozycji 
i tuż po ślubie, z żona Teresą przyjechaliśmy do 
Międzyzdrojów rozpoczynając nasze dorosłe, 
samodzielne życie. Podjąłem  pracę w branży 
turystycznej i pozostałem jej wierny do dzisiaj 
- z krótkim epizodem pracy w administracji 
samorządowej. Żona, będąc z wykształcenia 
nauczycielką, pracowała w międzyzdrojskich 
placówkach oświatowych: domu  dziecka, domu 
wczasów dziecięcych i szkole podstawowej. Jako 
nauczyciel ze specjalizacją nauczania początko-
wego ma satysfakcję, że nauczyła czytać, pisać 
i liczyć wiele pokoleń młodych Międzyzdrojan. 

Międzyzdrojanin z wyboru
Przedstawiamy Państwu rozmowę z radnym VII kadencji Józefem Bogusławem Sutyłą

Zapuściliśmy tutaj solidne korzenie, związaliśmy 
się z Międzyzdrojami na zawsze i jesteśmy szczę-
śliwi i dumni z naszej „małej Ojczyzny”.

- Od lat zajmuje się Pan branżą turystyczną. 
Proszę opowiedzieć o życiu zawodowym, rynku 
turystycznym w Międzyzdrojach.

- Turystyka jest moją profesją, pasją i sposo-
bem na życie. Od chwili ukończenia nauki, zało-
żenia rodziny i zamieszkania w Międzyzdrojach je-
stem związany z turystyką i przeszedłem wszystkie 
szczeble kariery zawodowej. Rozpocząłem pracę 
jako instruktor w dziale usług wczasowych FWP, 
doświadczonym i przyjaznym zespole ludzi, którzy 
wiele mnie nauczyli. Kolejny etap (po 7 latach) to 

praca w Międzynarodowym Ośrodku Turystyki 
Młodzieżowej „Juwentur” w Międzyzdrojach na 
stanowisku zastępcy dyrektora.

Obsługiwaliśmy w ośrodku zagranicznych 
turystów, którzy przyjeżdżali do naszego miasta. 
Wymagało to podnoszenia kwalifikacji, dlatego 
ukończyłem podyplomowe studia turystyczne. 
Zdobyłem uprawnienia pilota wycieczek zagra-
nicznych i obsługiwałem polskich turystów po-
dróżujących po Europie. Zaszczepiło to we mnie 
bakcyl podróżowania dlatego do dzisiaj z żoną 
staramy się odwiedzać różne zakątki świata.

Po niespełna dwuletniej przerwie, związanej 
z pracą w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzdroje 
na stanowisku sekretarza Urzędu, wróciłem do 
turystyki. Skorzystałem z propozycji kierowania 
Ośrodkiem Urzędu Rady Ministrów w Grodnie 
koło Międzyzdrojów i zarządzałem nim wraz 
z żoną przez siedem  lat. Udało się w tym czasie 
podnieść standard i poziom świadczonych usług 
do najwyższego w kraju wśród rządowych obiek-
tów wypoczynkowych. Sprostałem oczekiwaniom 
i miałem przyjemność obsługi różnych przedsta-
wicieli ówczesnego rządu.

Przemiany społeczne skłoniły mnie do podję-
cia działalności gospodarczej na własny rachunek. 
W 1991 roku utworzyłem pierwsze w Międzyzdro-
jach prywatne Biuro Podróży i Turystyki „Viking 
Tour”, które po kilku latach przekształciliśmy 
w rodzinną spółkę cywilną (wraz z żoną i synem). 
W sposób niezależny pracujemy do dzisiaj.  W 2016 
roku będziemy obchodzić 25-lecie działalności.

Podejmowałem starania o integrację mię-
dzyzdrojskiej branży turystycznej. Przez wiele lat 
gestorzy obiektów turystycznych, współpracując 
z Urzędem Miasta Międzyzdroje i przy własnym 

udziale finansowym, wydawali materiały promo-
cyjne i brali udział w krajowych i zagranicznych 
targach turystycznych. Podejmowaliśmy próby 
stworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej - nie-
stety bez efektu. Przed dwudziestu laty natomiast  
udało się stworzyć samorząd gospodarczy branży 
turystycznej - Zachodniopomorską Izbę Turystyki 
w Szczecinie, której mam przyjemność być człon-
kiem - założycielem, a przez pewien okres byłem 
prezesem zarządu.

Swoją wiedzę i doświadczenie staram się prze-
kazać młodym przyjmując ich do firmy  na praktyki 
i staże zawodowe oraz wykładając w Technikum 
Hotelarskim w Międzyzdrojach i Zachodniopo-
morskiej Szkole Biznesu na Wydziale Przedsię-
biorczości w Świnoujściu. Mam satysfakcję, że za 
wieloletnią działalność społeczną w tym na rzecz 
branży turystycznej, zostałem odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi.

- Proszę nam opowiedzieć o swojej rodzinie. 
Jakie cechy ceni się najbardziej u współmałżon-
ka, aby osiągnąć duży staż małżeński?

- Moją żonę Teresę poznałem w szkole 
średniej, do której oboje uczęszczaliśmy. Nasza 
szkolna miłość okazała się tak trwała, że po sze-
ściu latach znajomości wzięliśmy ślub i jesteśmy 
małżeństwem już 44 lata. Po trzech latach mał-
żeństwa urodził się nam syn Michał, który jest 
naszym jedynym dzieckiem. Przyjechaliśmy do 
Międzyzdrojów nie mając nic i nikt nam niczego 
w prezencie nie dał. Wszystko osiągnęliśmy dzięki 
wspólnej wytrwałej pracy, wzajemnym wspie-
raniu się - dlatego u małżonki cenię ogromną 
pracowitość i konsekwentne dążenie do realizacji 
wyznaczonych celów. 

Na początku nie mieliśmy nawet mieszkania, 
dlatego skorzystałem z istniejących możliwości 
i zorganizowałem tzw. „młodzieżowy patronat nad 
budownictwem”. Dzięki temu ja i moich 14 kole-
gów, pracując na budowie bloku przy ul. Kolejowej 
21, otrzymaliśmy klucze do upragnionych M- 3. 
Później zorganizowałem spółdzielnię budowy 
domów jednorodzinnych i we własnym zakresie 
zbudowaliśmy dwa domy jednorodzinne i osiem 
segmentów na ul. Orlej. W tym czasie żona musiała 
zajmować się pracą zawodową, prowadzeniem 
domu i wychowaniem dziecka. 

Nie ma recepty na długotrwały, szczęśliwy 
związek. Najważniejsze są uczucia, wytrwałość 
w dążeniu do realizacji wspólnych celów, wspie-
ranie się w trudnych chwilach, wyrozumiałość. 
Zawsze wiedziałem, że moja małżonka jest praw-
dziwym partnerem życiowym i wdzięczny jestem 
za to, że akceptowała moją nieobecność w domu 
w związku z działalnością społeczna i zawodową.

- Co jako radny chciałby Pan zrobić w mieście, 
na co zwraca Pan szczególną uwagę?

- Pracując w Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go i Budżetu będę sie starał o zrównoważony 
rozwój całego miasta i gminy. Chciałbym żeby 
ulegała dalszej poprawie infrastruktura, zniknęły 
„wstydliwe wizytówki” miasta, rozwiązane zostały 
problemy z parkowaniem, kontynuowane były 
prace przy estetyzacji,  zmniejszała się kolejka 
osób oczekujących na mieszkania. Reprezentując 
branżę turystyczna będę starał się wspierać dzia-
łania promocyjne, aby Międzyzdroje nadal były 
konkurencyjna marką.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała
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SPORT

W dniu Święta Niepodległości biegacze UKS 
Chrobry Międzyzdroje wystartowali w XVII 
Biegu Niepodległości w Kamieniu Pomorskim. 
W zawodach uczestniczyli zarówno najmłodsi jak 
i najstarsi nasi zawodnicy. Biegi były rozgrywane 
na dystansach od 250m do 1600 m. Zawody od-
były się na stadionie miejskim. Nasi zawodnicy 
świetnie zaprezentowali się w swoich kategoriach 
wiekowych i w każdym biegu zdobywali miejsce 
na podium. Najlepiej zaprezentowały się Hanna 
Szymańska (2006) i Wiktoria Kalemba (2003) 
w biegach na 800m, które w swoich biegach nie 
miały sobie równych wyprzedzając rywalki o kil-
kadziesiąt metrów.

Wyniki naszych zawodników:
Rocznik 2007-2008 250m
Oliwia Cicholińska - 4 miejsce

Rocznik 2007-2008 250m
Marcel Gondek – 2. miejsce
Dawid Dwornik – 6. miejsce

KS GALAXY Białystok 3:7 UKS CHROBRY  
Międzyzdroje

W dniach 30-31 października UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje w ramach I Ligi Kobiet Tenisa Stołowego 
rozegrał dwa wyjazdowe spotkania w Łomży 
i Białymstoku. Pierwszy mecz tenisistki z Międzyz-
drojów rozegrały w Białymstoku z tamtejszym 
KS GALAXY. Mecz nie należał do najłatwiejszych, 
ale nasze zawodniczki świetnie poradziły sobie 
z przeciwniczkami wygrywając wynikiem 7:3. 

KU AZS PWSiP Łomża 1:9 UKS CHROBRY  
Międzyzdroje

Na drugi dzień „Chrobry” rozegrał kolejny 
mecz w Łomży z outsiderem I Ligi Kobiet Tenisa 
Stołowego. Tym razem nasze tenisistki czekała 
łatwa przeprawa z tamtejszym KU AZS PWSiP 
Łomża. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim 
zwycięstwem „Chrobrego” wynikiem 9:1. 

UKS Chrobr y Międz yzdroje 4:6 MRKS  
Gdańsk

W dniu 15 listopada 2015 r. tenisistki „Chro-
brego” rozegrały we własnej hali sportowej mecz 
z mocną drużyną MRKS Gdańsk. Walka o zwycię-
stwo w meczu trwała do ostatnich pojedynków, 
które niestety przechyliły szalę zwycięstwa na 
korzyść zespołu z Gdańska. Ostatecznie mecz 
zakończył się porażką „Chrobrego” 4:6. 

Aktualnie UKS Chrobry Międzyzdroje zajmuje 
czwartą lokatę w tabeli z dorobkiem 9 pkt. i bi-
lansem 48:32.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu Święta Niepodległości najmłodsi tenisiści 
stołowi UKS Chrobry Międzyzdroje wystąpili 
w Sianowie w II Wojewódzkim Turnieju Kwali-
fikacyjnym Młodzików i Młodziczek w tenisie 
stołowym. Zarówno wśród chłopców, jak i dziew-
czynek „Chrobry” nie miał sobie równych. Wśród 
młodziczek zwyciężyła Laura Kober, która grała 
z o rok starszymi przeciwniczkami. Pozostałe nasze 

I Liga Kobiet 
tenisa stołowego

Laura Kober i Michał Wandachowicz 
najlepszymi młodzikami w województwie

młodziczki zajęły kolejno miejsca: Aurelia Burza 
7. miejsce, Julia Bartkiewicz 9. miejsce, Karolina 
Sienkiewicz 11. miejsce, Anna Buca 14. miejsce. 
Natomiast w gronie młodzików wygrał Michał 
Wandachowicz, który tym razem ograł zawodni-
ków o trzy lata starszych o siebie. Czwarte miejsce 
w kategorii młodzika zajął Michał Janik.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Adrian Jaworski, zawodnik UKS Gimsport Międzyz-
droje, zdobył brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym, 
które odbyły się w dniach 06-08.11.2015 w Go-
golinie. W zawodach udział wzięło blisko 200 
najlepszych zapaśników z klubów z całej Polski. 
W klasyfikacji województw zachodniopomorskie 
zajęło wysokie 2. miejsce!

W tym samym czasie w Berlinie odbywał się 
turniej w zapasach kobiet, w którym udział brały 

Zapaśnicy z sukcesami
zawodniczki z 12 państw europejskich, a wśród 
nich zawodniczka UKS Gimsport Międzyzdroje 
Natalia Jaworska, która w mocno obsadzonym 
turnieju zdobyła 5 m-ce. 

Zarząd klubu składa serdeczne gratulacje za-
wodnikom oraz trenerom oraz serdecznie dziękuje 
Spa Bagiński & Chabinka za odnowę biologiczną 
zawodników.

Rafał Jaworski
UKS Gimsport

Lekkoatleci „Chrobrego” na Biegu Niepodległości Mateusz Duczmański – 7. miejsce
Tomasz Wiśniewski – 8. miejsce
Rocznik 2005-2006 800m
Hanna Szymańska – 1. miejsce
Weronika Kalemba – 5. miejsce
Karolina Janiszewska – 18. miejsce
Rocznik 2003-2004 800m
Wiktoria Kalemba – 1. miejsce
Marta Karwan – 5. miejsce
Rocznik 2003-2004 1200m
Kamil Dwornik – 2. miejsce
Marcel Paluch – 11. miejsce
Rocznik 2000-2002 1200m
Aleksandra Niedzielska – 3. miejsce
Wiktoria Małkińska – 5. miejsce
Laura Macherzyńska – 6. miejsce
Rocznik 2000-2002 1600m
Dawid Stasiak – 2. miejsce

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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- 28 listopada br. w Międzyzdrojach odbędą 
się Mistrzostwa Polski Federacji Kyokushin Ka-
rate. Na czym polegają zawody karate i w jakich 
kategoriach się odbywają?

 -  Są to już drugie mistrzostwa Polski w Mię-
dzyzdrojach, które nasz klub ma zaszczyt organi-
zować. Pierwsze odbyły się 20 kwietnia 2013 roku 
i były to Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 
17-18 lat Polskiej Federacji Kyokushin Karate. 
Organizacja zawodów tej rangi jest wielkim 
wyróżnieniem dla klubu i miasta. To niej jest tak, 
że klub zgłosi się do organizacji zawodów rangi 
mistrzostw i z góry otrzymuje rekomendację 
Federacji na ich organizację. Na takie wyróżnienie 
trzeba sobie zapracować zaangażowaniem oraz 
zaufaniem, a także przekonać Zarząd Federacji 
o możliwości przeprowadzenia zawodów rangi 
mistrzowskiej. Zawody odbywają się w dwóch 
kategoriach – kumite i kata, w kategoriach wago-
wych i wiekowych zawodników.  Esencją karate są 
kata (formy). Składają się one z serii skoordynowa-
nych i harmonijnych ruchów, które wykonywane 
są przez zawodnika z zachowaniem ustalonej 
kolejności i określonego rytmu.  Kumite - to walka, 
w której wykonywane „pustymi rękoma” (nie-
uzbrojoną dłonią) techniki podstawowe nabierają 
konkretnego sensu w konfrontacji z rzeczywi-
stym przeciwnikiem. Poprawność i sumienność 
wykonania technik stanowią podstawę kumite. 
Niełatwo to sobie uświadomić, zwłaszcza począt-
kującym. Dopiero po pewnym czasie stopniowo 
przychodzi zrozumienie, że kumite to taki rodzaj 
walki z przeciwnikiem, który ma na celu służyć 
wyłącznie własnej ekspresji i samodoskonaleniu.

 
- MKS „Bushido” jest najmłodszym zareje-

strowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej 
na ternie Gminy Międzyzdroje. Proszę nam 
przybliżyć historię klubu i samej dyscypliny jaką 
jest karate kyokushin. 

 - Działamy od września 2012 roku, jednakże 
powstanie naszego klubu można datować od 
1996 roku, jako sekcji karate pn. „Bushido”, która 
bezpośrednio podlegała pod świnoujski Klub 
Karate Kyokushin. Początek działalności karate 
kyokushin w Międzyzdrojach to lata 1983 do 
1987. W tych latach sekcję karate prowadził Shihan 
Mariusz TRACZYK – 5 dan, obecnie przybywający 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi własną 
szkolę karate. W 1996 roku wychowanek shihana 
Traczyka, sensei Dariusz Bielski zdecydował się na 
założenie sekcji karate przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Międzyzdrojach i od tego czasu klub działa 
nieprzerwanie. Utworzono dwie grupy szkolenio-
we dzieci. W celu rozwinięcia działalności  klubu, 
podjęto decyzję o usamodzielnieniu się sekcji 
i zarejestrowaniu stowarzyszenia. Taka decyzja 
możliwa była przy wsparciu założyciela sekcji sen-
seia Dariusza Bielskiego, a także Edwarda Chobera 
oraz mojej skromnej osoby. 

Dużo osób rozpoczyna treningi, jednak w tym 
sporcie pozostają osoby najbardziej uparte i zdy-
scyplinowane oraz - przewrotnie - te, którym 
wykonywanie poszczególnych ćwiczeń nie 
przychodzi łatwo. Powodzenie  zależy bowiem 
od celów i pilności w dążeniu do ich zdobycia, 

a cierpienie związane z pokonywaniem trudności 
dodaje nowych sił.

 Filozofia karate Kyokushin jest często mylnie 
postrzegana, łączona i kojarzona z agresją. Należy 
zaznaczyć, że karate nie jest formą agresji. Jest to 
sztuka walki, jednak tak naprawdę dotyczy walki 
samym z sobą, samodyscypliny, pokonywania 
własnych ograniczeń oraz doskonalenia ciała 
i umysłu. Założyciel Kyokushin Masutatsu Oyama 

zawsze powtarzał swoim uczniom, że karate za-
czyna się i kończy na uprzejmości i że, o ile rozwój 
fizyczny jest początkiem tej sztuki, o tyle rozwój 
duchowy jest celem ostatecznym.  Istnieje kodeks 
moralny karate, w który jest mowa o obowiązku 
szanowania starszych i rodziców, dążeniu do 
fizycznej i duchowej doskonałości oraz powstrzy-
maniu się od gwałtowności. Często bywa tak, że 
rodzice zapisują na karate dzieci, które mające 
różne problemy np. są nadpobudliwe, nie potrafią 
skoncentrować się na zadaniu, są nieśmiałe  itp.  
Przed nimi długa droga, jednak poprzez ćwiczenia 
pokonują własne ograniczenia oraz poszerzają 
granice swoich możliwości. Uczą się cierpliwości 
i systematyczności, samokontroli zachowań. Ma-
łymi kroczkami posuwają się do przodu.

W karate nigdy nie można spocząć na laurach. 
Jeden sukces to zaledwie jeden z wierzchołków,  
a samozadowolenie -  nawet uzasadnione - wska-
zuje na niskie cele. Bowiem za każdym triumfem 
leżą kolejne trofea czekające na zdobycie.

-  Skąd zainteresowanie wschodnimi sztu-
kami walki?

 - Karate zawsze było ze mną, mimo że nie 
miałem możliwości jego uprawniania w klubie 
sportowym. Tam skąd pochodzę nie było takiego 
klubu. Jak większość młodych chłopców grałem 
w piłkę nożną. Systematyczne treningi karate roz-

począłem podczas zasadniczej służby wojskowej. 
W jednostce, w której służyłem, był instruktor, 
który popołudniami prowadził zajęcia karate. 
A że czasu było dużo i służba zasadnicza trwała 
wówczas aż 24 miesiące, więc bardzo chętnie 
uczęszczałem na zajęcia. Po odbyciu zasadniczej 
służby wojskowej miałem przerwę  w treningach 
karate. Do tego sportu powróciłem w Międzyzdro-
jach i tak to trwa do dnia dzisiejszego. Nie lubię 
mówić o sobie, nie jestem nikim nadzwyczajnym 
i niczym się nie różnię od innych. Byłem już dwa 
razy na Mistrzostwach Europy, chciałbym jeszcze 
udać się do Japonii na Otwarte Mistrzostwa 
Świata.   

- W lutym 2015r., podczas III Gali Sportu 
został Pan uznany najlepszym działaczem spor-
towym 2014 roku w Gminie Międzyzdroje. Jest 
Pan również mieszkańcem Międzyzdrojów. Co 
uważa Pan za  największe wyzwanie dla działa-
cza sportowego i mieszkańca Międzyzdrojów? 

 
- Tytuł najlepszego działacza sportowego 

2014 roku to dla mnie duże wyróżnienie, a za-
razem podsumowanie mojej działalności, jako 
działacza sportowego MKS „Bushido”. Z Mię-
dzyzdrojami związany jestem od 1983 roku, to 
już ponad 32 lata. Największym wyzwaniem dla 
działacza sportowego to bieżąca działalność 
klubu, reprezentowanie  klubu, propagowanie 
dyscypliny karate i oczywiście organizacja za-
wodów, która wymaga dużo starań, czasu oraz 
chęci. Jak już coś robię to staram się, aby było to 
wykonane jak najlepiej. A jako działacz sportowy 
i mieszkaniec Międzyzdrojów chciałbym, aby 
każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiednią dys-
cyplinę sportową. Ja oczywiście będę namawiał 
do uprawniania karate kyokushin.   

  
- Proszę nam opowiedzieć o swojej rodzinie.

 - Z żoną, Joanną jesteśmy 23 lata po ślubie  
i mamy jednego syna Dominika, który obecnie jest 
w klasie maturalnej i uczęszcza do szkoły w Poli-
cach. Syn również trenuje karate, a swe pierwsze 
treningi  rozpoczął w 2004 roku. W chwili obecnej 
ma przerwę w systematycznych treningach ze 
względu na naukę w innej miejscowości. Jednak, 
gdy tylko jest to możliwe, przyjeżdża na treningi, 
pomaga przy organizacji zawodów.  W dotychcza-
sowym swym dorobku posiada na swym koncie 
35 pucharów i 38 medali. Zajmował różne miejsca 
medalowe na Mistrzostwach Województwa, Mi-
strzostwach Polski Północnej, Olimpiadach Karate, 
Międzynarodowych Turniejach Karate, aż po tytuł 
Mistrza Polski w kumite. Żona nie trenuje karate, 
ale zawsze wspiera nas w tym, co robimy.  Pomi-
mo, że w chwilach wolnych od pracy (zwłaszcza 
w weekendy ) nie było nas w domu - jak nie zawo-
dy to obozy, seminaria szkoleniowe -  to toleruje 
i rozumie naszą pasję.  Będąc na niektórych zawo-
dach, jako mama nie mogła patrzeć na zmagania 
syna na macie.  Z drugiej strony to dobrze, bo ktoś 
musi zachować równowagę w rodzinie i taką rolę 
spełnia właśnie żona.

 - Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anetta Czyżak

W karate, jak i w życiu, 
nigdy nie można „spocząć na laurach”
Rozmowa z Andrzejem Sawickim, trenerem i działaczem Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego „Bushido”  
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W związku z nowelizacją ustawy o ochronie 
przyrody uprzejmie informuję, iż zgodnie 
z art. 87a prace ziemne oraz inne prace wy-
konywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obrębie korzeni lub 
pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30 % korony, która rozwinę-
ła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba 
że mają na celu:

usunięcie gałęzi obumarłych lub nadła-
manych;

utrzymywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa;

wykonanie specjalistycznego zabiegu 
w celu przywrócenia statyki drzewa.

Wykonanie specjalistycznego zabiegu, 
w celu przywrócenia statyki drzewa, wyko-
nuje się na podstawie dokumentacji, w tym 
dokumentacji fotograficznej, wskazującej 
na konieczność przeprowadzenia takiego 

Gdy nadchodzi okres jesienno-zimowy po-
garsza się jakość otaczającego nas powietrza, 
a odpowiedzialność za taki stan ponoszą 
mieszkańcy obszarów wiejskich i miejskich, 
najczęściej z domków jednorodzinnych, którzy 
w ramach oszczędności spalają śmieci w pie-
cach. Trują siebie i swoich sąsiadów.

W Polsce produkuje się dużą ilość odpa-
dów komunalnych, które są przez niektórych 
mieszkańców wykorzystywane jako główny 
materiał opałowy. Do sezonu grzewczego 
przygotowują się gromadząc sukcesywnie 
wszelkiego rodzaju zużyte opakowania. 
Odpady w warunkach domowych palone 
są w niskich temperaturach. A to powoduje 
wydzielanie się zanieczyszczeń. W dymie 
z kominów znajdują się: tlenek i dwutlenek 
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, 
kadm, chlorowodór i cyjanowodór - to tylko 
część szkodliwych substancji, jakie powstają 
przy spalaniu w przydomowych instalacjach 
grzewczych. Zanieczyszczenia z domowego 
komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie 
w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli 
na  dom i najbliższe otoczenie.

Uzyskiwana temperatura spalania w do-
mowych piecach lub kotłowniach wynosi od 
200 do 500 stopni Celsjusza, podczas gdy 
temperatura w spalarniach odpadów wynosi 
od 800 do 1200 stopni. Im wyższa temperatura 
tym proces spalania przebiega sprawniej, a do 
środowiska przedostaje się mniej substancji 
szkodliwych mogących mieć wpływ na zdro-
wie okolicznych mieszkańców. 

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych 
np.  butelek plastikowych typu PET, worków 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU 
ADMINISTRACYJNYM 
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne 
dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

przebudowie schodów wejściowych na molo w Mię-
dzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 
70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje.

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomor-
skich 5,  72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: Feliks Zjawin,  
ul. Reymonta 70, 71-276 Szczecin.

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

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

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

ZAKRES PRAC PIELĘGNACYJNYCH 
W OBRĘBIE DRZEW

zabiegu. Dokumentację przechowuje się 
przez okres 5 lat od końca roku, w którym 
wykonano zabieg. 

UWAGA: Usunięcie gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30 % korony, która rozwi-
nęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
w celu innym niż usunięcie gałęzi obumar-
łych lub nadłamanych, utrzymywanie ufor-
mowanego kształtu korony drzewa lub wy-
konane specjalistycznego zabiegu w celu 
przywrócenia statyki drzewa, stanowi 
uszkodzenie drzewa. Natomiast usuniecie 
gałęzi w wymiarze przekraczającym 50 % 
korony, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa w celu innym niż usunięcie 
gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzy-
mywanie uformowanego kształtu korony 
drzewa lub wykonane specjalistycznego za-
biegu w celu przywrócenia statyki drzewa, 
stanowi zniszczenie drzewa. Za zniszczenie 
lub uszkodzenia drzewa właściwy organ 
wymierza administracyjną karę pieniężną.

Klaudia Szach-Matuszewska
Referat Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Komunalnej

foliowych, odpadów z gumy czy lakierowa-
nych materiałów. W wyniku spalania tego 
typu odpadów emitowane są rakotwórcze 
dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie 
może objawić się dopiero po kilkudziesięciu 
latach np. w postaci chorób nowotworowych. 
Związki powstające podczas spalania plastiku 
w piecach centralnego ogrzewania opadają 
na pola uprawne oraz wody śródlądowe, prze-
dostają się do sieci wodnej. Są zatem obecne 
w glebie naszych przydomowych ogródków, 
gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby rodziny 
i znajomych. 

Palenie śmieci ma również negatywny 
wpływ na stan przewodów kominowych, 
powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” 
w kominach. To z kolei może być powodem 
zapalenia się komina i pożaru domu.

Piec to nie śmietnik!
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. 
W piecu domowym można spalać tylko: 

węgiel, koks, drewno, trociny, wióry, pod 
warunkiem, że nie są zanieczyszczone impre-
gnatami i powłokami ochronnymi, odpady  
z kory i korka, papier i tekturę, karton.

Jakie konsekwencje prawne grożą za 
spalanie śmieci w piecach domowych?  
W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
wskazano, że termiczne przekształcanie odpa-
dów (śmieci) prowadzi się wyłącznie w spa-
larniach odpadów lub we współspalarniach 
odpadów. W przepisach karnych wspomnianej 
ustawy, w art. 191 wskazano, że kto termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpadów 
lub współspalarnią odpadów podlega karze 
aresztu (od 5 do 30 dni) lub grzywny (od 20zł 
do 5000zł). Karę grzywny w wymiarze maksy-

malnym oraz kary aresztu wymierza sąd. Wy-
kroczenie to jest powszechne, może popełnić 
je każdy i trudno mówić tutaj o nieumyślności.

Straż miejska może przeprowadzić kon-
trolę tego czy pali się śmieci. Jeżeli w wyniku 
kontroli zostanie potwierdzone palenie śmieci 
strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat do 
500 zł. Podstawą takiego działania są przepisy  
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17.11.03r. w sprawie wy-
kroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 ze 
zm. ). W przypadku odmowy przyjęcia manda-
tu strażnik kieruje sprawę o ukaranie do sądu 
rejonowego. 

Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś pali od-
pady, ma prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to 
nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim 
służbom. Najprostsza droga to telefon do 
straży miejskiej lub urzędu, któremu straż 
podlega. Jeżeli Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. 
Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania 
odpadów można przekazywać do Straży Miej-
skiej, tel. 91 32 75 640 lub do Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel.  91 
32 75 656.

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić 
nas przed konsekwencjami złych nawyków. 
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania 
odpadów komunalnych w urządzeniach nie 
przystosowanych do tego celu, ale to my sami 
musimy mieć świadomość na co narażamy sie-
bie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.

Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej

Palenie odpadów w piecach domowych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska 

Śmieci to nie opał!
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