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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W środku Informatora:

- Zgłoszenia do tytułów „Zasłużony dla Międzyzdrojów” 
  i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów” (str.7)

- Informacja o wyborach na Sołtysów w Gminie Międzyzdroje (str.8)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

III GALA SPORTU ZA NAMI
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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza imprez: marzec 2015 r.  
 01.03.2015 r. - Halowy turniej piłki 

nożnej rocznika 2006, Hala Sportowa 
im. A. Grubby, godz. 10:00

 01.03.2015 r. - V Rocznica 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, od godz. 10:00 – 18:00

 03.03.2015 r. - Ogólnopolski turniej 
wiedzy pożarniczej  
p.t. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
Międzynarodowy Dom Kultury,  
godz. 11:00

 04.03.2015 r. - Koncert fortepianowy 
Patryka Kusiaka, Międzynarodowy 
Dom Kultury; godz.17:00

 08. 03. 2015 r. - Wernisaż wystawy 
malarstwa Jacka Synowca, 

Międzynarodowy Dom Kultury - foyer, 
godz.15:30

 08.03.2015 r. -  Dzień Kobiet – 
program „Baby, ach te Baby” 
Międzynarodowy Dom Kultury, 
godz.16:00

 08.03.2015 r. - „IV Memoriał Daniela 
Muchy”, Hala Sportowa  
im. A. Grubby, godz.10:00 

 09.03.2015 r. - Spotkanie autorskie  
z Janem Nowickim, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 17:00

 11.03.2015 r. - „Niepełnosprawność 
– Nieoczekiwany Gość”, 
Międzynarodowy Dom Kultury,  
godz. 11:00

 12.03.2015 r. - Spotkanie autorskie  
z Katarzyną Bondą, Miejska Biblioteka 
Publiczna, godz. 18:00

 17 -19.03.2015 r. - Rodzinne warsztaty 
plastyczne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych „Fabryka Pisanek”, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Wiklina Wapnica, 
godz. 16:00 – 19:00

 21.03.2015 r. - „Święto Wiosny  
w Międzyzdrojach”, skwer rekreacyjny 
przy Alei Gwiazd lub (w razie 
niepogody) Gimnazjum Nr 1,  
godz. 14:00 – 18:00

 21 - 29.03.2015r. - Kiermasz 
Wielkanocny, Międzynarodowy Dom 
Kultury. 
                                                   Redakcja

Obchody rozpocznie pochód, który wyruszy spod 
Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach ok. godz.14.00. 
Wśród atrakcji: pochód z Marzanną, występy  
artystyczne, ognisko i Świąteczny Jarmark Wiosenny 

oraz dobra zabawa. Zakończenie ok godz. 18.00. Pod-
czas imprezy odbędzie się  także konkurs na najład-
niejszą Eko-Marzannę, w którym mogą wziąć udział 
wszyscy goście i mieszkańcy Gminy Międzyzdroje. 

 Zapraszamy i zachęcamy ze -
społy muzyczne, artystów i rę-
kodzielników do zaprezento-
wania swoich prac. Zgłoszenia 
do udziału w imprezie pod  
nr tel. 514 632 337. W razie niepo-
gody Święto Wiosny odbędzie się na 
terenie Gimnazjum nr 1 w Międzyz-
drojach. Zapraszamy serdecznie! 

Organizatorzy 
Święta Wiosny

Zapraszamy do udziału w Święcie Wiosny! 
Stowarzyszenie Archeozdroje, Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie Rodzina oraz Harcerze z Hufca Ziemi Woliń-
skiej - zapraszają Państwa 21 marca 2015r., na obchody „Święta Wiosny”, które odbędą się przed 
Hotelem Amber Baltic w Międzyzdrojach. 

Zebranie, podczas którego zaprezentowano 
przygotowane wzorce zgodnie z ogólnodo-
stępną instrukcją pt. „Tworzenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku” autorstwa Daniela Jachimo-
wicza i Wojciecha Nalepy, miało miejsce w 
Międzynarodowym Domu Kultury. 

Instrukcja znajduje się pod adresem: 
http://www.federacjautw.pl/alutw/images/
stories/tutw.pdf   

W celu podjęcia pierwszych kroków inicjaty-
wy uczelnianej, przygotowano listę z podpisami 
ponad 15 osób - założycieli stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Następne spotkanie, tym razem organizacyjne, 
odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. w Między-
narodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Pierwsze kroki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Międzyzdrojach. W zebraniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Gminy Międzyzdroje 
oraz przedstawiciele jednostek gminnych. Spotkanie poprowadził Jan Modzelewski – jeden 
z inicjatorów utworzenia uczelni dla seniorów. 

Na pierwszym spotkaniu uczniowie poznali za-
sady zachowania się w muzeum oraz zwiedzali 

kolejne sale słuchając opowieści  
p. Ryszarda Banaszkiewicza. Oglą-

dali wystawę ukazującą dzieje i kulturę materialną Wolina od sięgają-
cego VII wieku początków grodu, do jego upadku w końcu XII wieku.

Mieli także niebywałe szczęście obserwować, jak przygo-
towuje się prawdziwą wystawę w muzeum: MIASTA KSIĘSTWA  
POMORSKIEGO według Eilharda Lubinusa. Niesamowite przeży-
cie! Taką lekcję uczniowie zapamiętają na długo. Kolejne spotkania 
przed nami.

Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach

Nauka historii inaczej
Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w Międzyzdrojach odbywają lekcje 
historii w Muzeum Regionalnym w Wolinie. Klasa IVa wraz z nauczycielką historii  
Aleksandrą Andraszewicz-Lewandowską, rozpoczęła cykl swoich lekcji. 
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i klub Flota Świnoujście, którego jest prezesem. 
Najbardziej cenię żonę za waleczność - lubię ko-
biety, które mają swoje zdanie i potrafią go bronić. 
Dzięki temu nasze życie małżeńskie jest ciekawe.
Spory - nawet jeśli występują - są budujące. Jestem 
wyznawcą poglądu, że to kobiety rządzą w domu. 

Najstarsza córka Katarzyna ma 28 lat, jest rad-
cą prawnym, współwłaścicielką kancelarii prawnej 
w Katowicach, jest mężatką. Z synem Tomaszem, 
który ma 21 lat,  jedyne spory, jakie mamy to spo-
ry polityczne - ma mocno sprecyzowane poglądy. 
Najmłodsza córka Anna Maria, ma 17 lat, ma na 
mnie ogromny wpływ, pasjonuje się muzyką, jeździ 
na liczne koncerty - na szczęście jest to muzyka, 
której możemy słuchać wspólnie. Okres buntu, któ-
ry ma już za sobą, przejawiał się przede wszystkim 
w wyglądzie, strojach, zmieniających się fryzurach 
i kolorach włosów. W rodzinie jest też pies Pepto, 
którego ponad 9 lat temu wzięliśmy ze schroniska. 
Naszym codziennym rytuałem jest  poranny spacer 
w parku. Jestem bardzo dumny z mojej rodziny  
i uwielbiam z nimi być. 

- Jakie są Pańskie zainteresowania?
- Od dziecka interesowałem się historią, mam 

bardzo duży księgozbiór. Oglądam programy hi-
storyczne, bardzo lubię programy sportowe, szcze-
gólnie sporty zimowe – biegi, zjazdy, skoki. Znam 
dokładnie zawodników, ich wyniki. Od żony mam 
,,zakaz stadionowy”, nie mogę bywać na meczach, 
na których gra Flota - według żony nie przynoszę 
im szczęścia. 

- Gdyby mógł Pan wyłączyć telefon i mieć 
urlop marzeń, to jaki byłby to urlop?

- Widoki na morze lub góry, taras, na którym 
mógłbym w ciszy zająć się lekturą książek, na które 
teraz - z racji obowiązków - nie mam niestety czasu. 
Od wielu lat nie miałem okazji do takiego odpo-
czynku. 

- Na koniec powiedzmy o tym jakie 
Międzyzdroje chciałby Pan widzieć za cztery  
lata?

- Ważna jest kontynuacja inwestycji w prome-
nadę, tak, aby na całej długości była ona zadbana, 
z kilkoma ogrodami, terenami zielonymi. Trwają 
prace planistyczne umożliwiające posadowienie 
kładek na koronach wydm, dzięki którym odwie-
dzający Międzyzdroje uzyskają  bezpośredni wi-
dok na morze. Ważna jest  inwestycja powstająca  
w centrum miasta,  na którą będzie się składać cen-
trum administracyjne z nową biblioteką, przychod-
nią, garażowcem. Chciałbym, aby każdy słysząc: 
Międzyzdroje – mówił z uznaniem: a tak wiemy, 
znamy, a nie jak kiedyś: Międzyzdroje, tak, ale…  
i tu pojawiały się uwagi, co należałoby zmienić.  
Aby nasze miasto kojarzyło się wszystkim z najwyż-
szą jakością. 

Rozmawiała Joanna Ścigała

AKTUALNOŚCI

- Panie Burmistrzu, przed Panem kolejna ka-
dencja. Jak samopoczucie po wyborach?

- Wynik wyborów odbieram pozytywnie. Mogę 
pracować dalej. Cieszy mnie kontynuacja działań, 
jakie rozpocząłem i to, że mogę robić coś, co lubię. 
Podejmując decyzję o startowaniu w wyborach 
byłem świadomy, jaki wysiłek mnie czeka i jakie są 
oczekiwania społeczne, radość więc trwała krót-
ko. Teraz czas na codzienną pracę. Jako Burmistrz 
Międzyzdrojów mam za sobą już dwie kadencje 
- bardzo różniące się od siebie. Pierwsza kadencja 
była euforyczna, z dużą ilością zadań i szybkim po-
stępem prac. Inwestycje były widoczne, były na nie 
środki finansowe. Druga kadencja to już spadek ko-

niunktury. Pojawiły się środki zewnętrzne, ale chcąc 
z nich korzystać konieczne stało się zabezpieczanie 
wkładów własnych, co wymagało większej pracy 
nad budżetem. 

- Proszę powiedzieć czego uczy Pana praca  
w samorządzie? 

- Nie ma szkoły burmistrzów i nikt nie wie co go 
czeka, gdy kandyduje na to stanowisko. Człowiek 
nie wie z czym się mierzy. Jest się przepełnionym 
różnymi pomysłami, ale w trakcie okazuje się, że 
nie wszystko jest takie proste, choć pomysły są do-
bre. Ani przepisy, ani środki finansowe, ani szczere 
chęci często nie wystarczą. Potrzebna jest szeroka 
współpraca z różnymi środowiskami, umiejętność 
pozyskiwania środków zewnętrznych, umiejętność 
negocjowania z ludźmi z wielu branż, rozmowy.  
I w trakcie pracy człowiek dowiaduje się czego nie 
wie. Kwestią dojrzałości jest, czy chce się uczyć, 
bo nikt nie urodził się specjalistą we wszystkich 
dziedzinach. Trzeba dużo pracować, żeby się tego 
nauczyć. Jeśli mamy w sobie pokorę, to jest to 
możliwe. Ważne, aby unikać personalizowania spo-
rów. Można mieć inne zdanie, a jednocześnie nie 
obrażać osoby, która jest naszym przeciwnikiem  
w dyskusji.

- Jeden z zarzutów powtarzających się  
w okresie przedwyborczym jest taki,  że nie jest  
Pan z Międzyzdrojów. Proszę opowiedzieć o miej-
scu, z którego Pan pochodzi. 

- Urodziłem się w Katowicach, vis a vis miej-
sca, w którym teraz stoi symbol  tego miasta - ka-
towicki spodek. Mój dziadek był kierownikiem 
zajezdni tramwajowej. Opowiadał, że w dniu 
śmierci Stalina wezwano do lakierni wszystkich jej 
pracowników i nakazano przemalowanie według 
szablonu wszystkich tramwajów. Musiała zniknąć  
z nich nazwa Katowice, a pojawiła się – Stalinogród. 
Przemalowano tak wszystkie tramwaje, trwało to 
kilka dni.  I jeszcze jedno wydarzenie, już rodzinne: 
w dniu śmierci Stalina odbywał się chrzest mojej 
kuzynki. Wiadomo, że jest to okazja do spotkania 
rodzinnego. Dom odwiedzili wtedy dwaj smutni 
panowie, którzy zapytali – z czego  się Państwo tak 
cieszycie? Rodzina na szczęście mogła na podsta-
wie dokumentów udowodnić  przyczynę tej rado-
ści, czyli chrzest. Gdyby nie to, nie wiadomo jak by 
ta uroczystość się dla nich skończyła. 

- Jak wyglądało Pana dzieciństwo i młodość 
na Śląsku ?

- Dzieciństwo wspominam jako szczęśliwe. 
Wychowywałem się ze starszym o 3 lata bratem 
Romanem. Wychowany zostałem w duchu historii, 

nigdy nie było w moim domu problemu podziału 
na historię Polski i Śląska. Byliśmy Polakami. W mo-
jej rodzinie kobiety były Ślązaczkami, mężczyźni 
pochodzili spoza Śląska. Dziadek Poznaniak wal-
czył w Pułkach Poznańskich, nad Berezyną. Mam 
jego odznaczenie i pocisk, który o mało go nie 
zabił. Dziadkowie mieli dom pod Katowicami, jeź-
dziłem do nich na wakacje, podczas których mia-
łem dużo czasu na rozmowy z dziadkiem. Wielkim 
szacunkiem darzę moich rodziców. Tata urodził się 
w 1907 roku, pochodził z Lubachowic w powie-
cie Radomsko. Mając 14 lat ruszył, jako piąty syn,  
a 10-te dziecko moich dziadków, w świat z to-
bołkiem na plecach w poszukiwaniu chleba. 

Najbliżej było mu do kopalni w 
Dąbrowie Górniczej, gdzie praco-
wał przy ręcznym wydobyciu węgla 
na pokładzie, który miał pół metra 
wysokości. Był pracowity i oszczęd-
ny. Założył swoją firmę najpierw  
w Warszawie, potem na Śląsku - miał 
pierwszą prywatną firmę usługową 
w Katowicach, założoną 1 lutego 
1945 roku. Jednak w latach 40-tych, 
z powodu przepisu, który ograniczał 
liczbę zatrudnianych osób do 7, ojcu 
zabrano wszystko i stracił majątek. 
Fabrykę rozebrano na jego oczach,   
a cegły z niej wywieziono na od-
budowę Warszawy. Dostał w za-
mian odznakę – „Złotą syrenkę”, 
wydaną przez Społeczny Komitet 

Odbudowy Stolicy i legitymację wraz z prawem 
starania się o mieszkanie w stolicy. Ojciec był 
człowiekiem bardzo przyjacielskim, o gołębim 
sercu, rzetelnym. Zawsze dotrzymywał danego 
słowa.  Dzięki mamie zapachy dzieciństwa  koja-
rzą mi się z zapachem świeżo upieczonego ciasta  
i pasty do podłóg. Z mamą łączy nas do dziś bardzo 
bliska więź. Rodzice nigdy nie zmieniali zdania, byli 
konsekwentni, nie musieli podnosić na nas ręki, wy-
starczyły słowa.

- Okres dzieciństwa to szkoła, kółka zaintere-
sowań, jak to było u Pana? 

- Szkołę Podstawową ukończyłem w Katowicach 
Ligocie. Pochodzenie z rodziny prywaciarza powo-
dowało, że  nie byliśmy głaskani przez ustrój. Odium 
to odczuwałem na sobie do czasu egzaminu na 
wyższą uczelnię. Dostałem się na Uniwersytet Śląski, 
wydział prawa - niestety bez sukcesów naukowych.   
W tym czasie grałem już w koszykówkę i płacili mi na 
tyle dobrze, że prawo rzymskie nie wchodziło mi do 
głowy. Po latach grania w piłkę, gdy zorientowałem 
się, że nie można być zawsze młodym i  sprawnym, 
podjąłem studia w Zielonej Górze i ukończyłem 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Grę w koszykówkę 
rozpocząłem w Klubie Sportowym AZS Katowice, 
następnie  ci, którzy dobrze rokowali przechodzili do 
klubu prowadzonego przez hutę Baildon - znalazłem 
się w tej grupie. Raz w miesiącu dostawialiśmy pen-
sję: warto zestawić ją z pensją górnika przodowego, 
która w tamtym czasie wynosiła 4 tys. zł, tymczasem 
każdy z nas grających otrzymywał 12 tys. zł. Płacili 
nam świetnie i raczej nie motywowało to do wytężo-
nej nauki. Wyjazdy, obozy, pieniądze za grę wydawa-
łem na przyjemności. 

- A droga zawodowa?
- Na początku był sport. I choć w latach siedem-

dziesiątych w Polsce wszyscy byliśmy „amatorami”, 
to świetnie z tego żyliśmy. Później praca w szkole. 
Pracowałem jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go w szkole podstawowej w Sosnowcu. Równolegle 
wraz z koleżanką prowadziliśmy ogrodnictwo. Gdy 
zachorował mój tato ustaliliśmy, że będę prowadził 
firmę rodzinną, co z powodzeniem robiłem aż do 
wyjazdu do Świnoujścia. W latach 1992 – 1995 pro-
wadziłem swoją działalność, a od 1996 roku przez 
dziesięć lat pracowałem w Zespole Szkół Morskich 
w Świnoujściu. 

- Proszę opowiedzieć nam o swojej rodzinie. 
- Swoją żonę Gosię, poznałem w Katowicach 

- teraz po latach śmiejemy się, że przyjechała na 
Śląsk szukać kandydata na męża. Żona dużo cza-
su poświęca swojej pasji jaką jest piłka nożna  

Rozmowa z Leszkiem Doroszem
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WYDARZENIA

W siedzibie Fundacji Motywacja i Działanie 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami To-
warzystwa Opieki Nad Zwierzętami, podczas 
którego Wolontariusze przekazali dary dla bez-
domnych zwierząt zebrane w czasie akcji, która 
miała miejsce w sklepie Netto przy ulicy Gryfa 
Pomorskiego 17.  Podczas spotkania odbyła się 
prelekcja na temat odpowiedzialnego podejścia 
do zwierząt (w tym zwierząt bezdomnych) oraz  
przedstawione zostały zasady funkcjonowania 
schroniska i udzielania pomocy bezdomnym 
zwierzętom odnalezionym na ulicy. 

Wolontariusze zostali poinstruowani, jak pra-
widłowo powinno się głaskać psy i koty. Dodat-
kowym elementem prelekcji było opowiedzenie 
o hodowli psów rasowych i wszystko, co jest z 
tym związane. 

Na spotkaniu nie zabrakło nietypowych gości: 
berneńskiego psa pasterskiego i kota. Dzięki 
nim wolontariusze mieli możliwość przećwiczyć 

prawidłowe i nieprawidłowe techniki głaskania. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w 

akcję dla zwierząt. 
Program Lokalne Centrum Wolontariatu 

wspiera Urząd Miejski w Międzyzdrojach.     MID

Nietypowi goście w Fundacji Motywacja i Działanie

Przybyli na uroczystość zaproszeni goście i 
zainteresowani sportem mieszkańcy  z niecier-
pliwością oczekiwali na wyniki  ogłoszonego 
w grudniu 2014 roku plebiscytu.  Uroczystość 

wręczenia nagród („Oskarów Sportu”) uświetniły 
występy Anny Kolesińskiej, która wykonała hymn 
gali - piosenkę pt. „Dla Was ta Gala” oraz Emilii 
Deptuły, która zaśpiewała piosenkę pt. „Sportowe 
Marzenia”. Natomiast „Wyrób kabaretopodobny”, 
pod dyrekcją Doroty Sielewicz, przedstawił za-
bawny i pełen odniesień do działających klubów 
sportowych  kabaret pt.  „Galanteria”. Galę popro-
wadzili: Mateusz Bobek i Anetta Czyżak.

Nominowani do konkursu sportowcy i działa-
cze walczyli o głosy Kapituły oraz mieszkańców w 
siedmiu różnych kategoriach.

WYNIKI  PLEBISCYTU:  
Najlepszy Sportowiec 2014 roku

Kapituła wskazała  pięć osób:
I miejsce –  Natalia Jaworska - UKS „Gimsport” – 

zapasy w stylu wolnym
II miejsce –  Joanna Kiedrowska  - UKS „Chro-

bry” – tenis stołowy
III miejsce – Anna  Zielińska - UKS „Chrobry”  – 

tenis stołowy
IV miejsce – Marcin Wojtkowiak i Justyna Gier-

łowska - TKS „Jantar” – taniec towarzyski
V miejsce – Oliwer Rudnicki – MKS „Bushido” 

– karate kyokushin
Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje wskaza-

li  pięć osób:
I miejsce – Oliwer Rudnicki – MKS „Bushido” – 

karate kyokushin
II miejsce – Julia Ordon – KS „Fala” – piłka nożna
III miejsce – Jakub Gołos i Beata Mamińska – 

TKS „Jantar” – taniec towarzyski
IV miejsce – Adriana Kołaszewska – UKS „Chro-

bry” – tenis stołowy
V miejsce –  Natalia Jaworska -  UKS „Gimsport”     

– zapasy w stylu wolnym     

Najlepszy Trener 2014 roku 
Kapituła wskazała  trenera:
Artur Sobolewski   -  UKS „Gimsport”– zapasy 

w stylu wolnym
 Najpopularniejszy Trener 2014 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje wskazali 

trenera:
Dariusz Cader – KS „Fala” – piłka nożna
Odkrycie 2014 roku
Kapituła przyznała nagrodę piłkarce nożnej. 

Nagrodę otrzymała:
Lucyna Szulc – KS „Fala” – piłka nożna
Najbardziej Zaangażowanym Działaczem 

Sportowym 2014 roku, zdaniem Kapituły 
okazał się:

Andrzej Sawicki – MKS „Bushido” – karate 
kyokushin

Najlepiej Zorganizowana 
Impreza Sportowa 2014 roku – 
zdaniem Kapituły to:

 - „Międzyzdroje Open i IV 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Weteranów w Tenisie Stołowym”

W tym roku po raz pierwszy 
Kapituła przyznała trzy rów-
norzędne nagrody dla trzech 
osobowości sportowych, których 
życie i działalność sportowa 
mocno wpisały się w rozwój 
sportowy Gminy Międzyzdroje. 
Statuetkę w kategorii „Sportowy 
Ambasador Międzyzdrojów” 
otrzymali:

Henryk Jabłoński – wielolet-
ni działacz sportowy związany z piłka nożną w 
Gminie Międzyzdroje i klubem sportowym „Fala”,

Bogusław Mamiński -  organizator i twórca 
takich imprez biegowych, jak: „Biegnij Warszawo”, 
„Bieg Śniadaniowy”, „Bieg na Monte Cassino”,

Waldemar Witkowski – założyciel i twórca 
sukcesów UKS „Chrobry”, inicjator budowy hali 
sportowej oraz boisk sportowych w kompleksie 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

Celem organizowanego konkursu było 
złożenie podziękowań całemu środowisku spor-
towemu w Międzyzdrojach za trud włożony w 
organizację i prowadzenie treningów i zawodów, 
za kształtowanie pozytywnych cech osobowościo-
wych dzieci i młodzieży. Dziękujemy za wpajanie 
zasad szlachetnej rywalizacji sportowej i możli-
wość przeżycia przygody sportowej.

Wszystkim, którzy skorzystali z naszej propozy-
cji udziału w konkursie i przez dwa miesiące  gło-
sowali na łamach Informatora Samorządowego, 
serdecznie dziękujemy za oddane glosy. Łącznie 
w konkursie oddano 976 głosów (w tym 21 głosów 
uznano za nieważne).  

Osobom i instytucjom, które przekazały nagro-
dy do losowania wśród głosujących czytelników 
Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdro-
je należą się wyrazy wdzięczności.

Nagrody zostaną przekazane  indywidualnie  
przez Referat Promocji  Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyzdrojach. Wszystkim nominowanym i  nagro-
dzonym składamy serdeczne gratulacje, a obecnym 
na Gali serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w 
tym uroczystym sportowym wieczorze. 

Po uroczystej Gali sportowcy oraz osoby 
zainteresowane wspólną integracją, spotkali się  
w Hotelu Vestina na II Balu Sportowca. Były tańce 
i wspólna zabawa do „białego rana” .

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną, czwartą 
edycję Gali Sportu, która odbędzie się  w lutym  
2016 roku.  

Rada Sportu, Referat Promocji, 
Redakcja Informatora  Samorządowego.

Najlepsi Sportowcy Roku 2014 nagrodzeni

III Gala Sportu w Międzyzdrojach
W sobotę 7 lutego br.  w Międzynarodowym Domu Kultury odbyła się III Gala Sportu, czyli podsu-
mowanie sezonu sportowego ubiegłego roku oraz wyłonienie najlepszych i najpopularniejszych 
sportowców i działaczy 2014 roku. 
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Okres rozliczeń podatkowych rozpoczęty! PIT-y, 
kalkulatory, obliczenia, gorący okres w biurach 
księgowych. No i głośno robi się o organizacjach 
pożytku publicznego i osobach, które apelują  
o przekazanie 1% podatku dochodowego na cel, 
o którym informują. Najczęściej nie wiąże się  to  
z przekazaniem dużych kwot, ale siła tych działań 
tkwi w haśle: „grosz do grosz, a będzie kokosza”, 
czyli im więcej z nas wesprze daną organizację, 
tym więcej pieniędzy trafi do niej i będzie ona 
mogła przeznaczyć je na realizację określonych 
celów. Nas nie kosztuje to dodatkowo nic! W ta-
kim razie dlaczego tego nie robić? Na to pytanie 
nie znamy odpowiedzi. Wiemy jednak, że skoro 
nie dokładamy do tego ani grosza, to jak najbar-
dziej powinniśmy przekazać 1% podatku i pomóc 
innym.

Nasze Lokalne Centrum Wolontariatu ak-
tywnie wspiera akcję przekazywania 1%:

Naszym wolontariuszom zima nie straszna! 
Mimo mroźnego powietrza z uśmiechami na 

twarzy zachęcali przechodniów do przekazania 
1% podatku na ich rzecz ich chorego kolegi. Pięk-
na idea spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. 
Teraz liczymy, że przełoży się to na konkretne 
działanie.

Wspieramy  zbiórkę pieniędzy z 1% podatku 
dla Dominka Suchłabowicza  z Międzyzdrojów, 
który jest pod opieką Stowarzyszenia Rodziców 
Dzieci Chorych na Białaczkę. W tym przypadku 
w rozliczeniu rocznym w odpowiedniej rubryce 
należy wpisać: KRS 000120305 z dopiskiem 
Dominik Suchłabowicz.

Może i Wy zdecydujecie się przekazać 1% 
podatku na któryś z tych celów? Gorąco Was do 
tego zachęcamy.

Fundacja Motywacja i Działanie 

Wolontariusze na  rzecz ich chorego kolegi, czyli słów kilka o 1%

Przekaż 1% podatku na zuchów lub harcerzy 
z Międzyzdrojów!

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! 
Zuchy i harcerze działają już od wielu lat na 

rzecz Gminy Międzyzdroje, stawiając na zasady  
i tradycję. Prowadzimy różnorodny program two-
rzony z naciskiem na takie wartości, jak zamiłowa-
nie i szacunek do przyrody, odpowiedzialność za 
otaczający nas świat, aktywność fizyczna. 

Oddając 1% harcerzom i zuchom, wspierasz 
rozwój oraz pozwalasz realizować ich potrzeby 
i marzenia. Nasze środowisko uczy, jak być po-
żytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym 
człowiekiem. Inspiruje dążąc do celu, pomaga, 
poszerza pasję i wiedzę dzieci. Pokazujemy mło-
dym ludziom, jak można się świetnie bawić z dala 
od komputera!

Przekazane pieniądze wykorzystamy w całości 
na pracę z dziećmi zgodnie z zasadami organiza-
cyjnymi ZHP. Dofinansowanie pozwoli nam na 
działania różnych form: obozów, akcji, projektów 
oraz szkoleń, których się podejmujemy. 

Przekazanie przez podatników swojego 1% jest 
niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowied-
nią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym  
(np. PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”

ELIMINACJE GMINNE
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału  
w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w dniu 3 marca 
2015 r. o godz. 11.00 w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. 
Turniej rozgrywany będzie w trzech grupach wie-
kowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Osoby zainteresowane udziałem w Turnieju proszone 
są o zgłoszenie się do koordynatorów-opiekunów, 
którymi są:
MIROSŁAW BURSA -  SP 1, Technikum Hotelarskie   
(tel. 509570951)
PAWEŁ NOGALA - SP 2 (tel. 531466428)
ARKADIUSZ RUTKOWSKI - Gimnazjum Nr 1 (tel. 
667272322)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !!!
W imieniu organizatorów

Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Wychowanie, które procentuje!

Przykład wypełnionego pitu-36:

KRS: 0000278582
Cel szczegółowy:
0608 –  44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”
0614 – 34 Drużyna Harcerska „Orlęta”

pwd. Tomasz Rychłowski
Hufiec ZHP Ziemi Wolińskiej
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Uchwały Rady Miejskiej
Na IV Sesji Rady  Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbyła się w dniu 27.01.2015 r., podjęto  następujące uchwały:     

Rozmowa z Katarzyną Natkańską

Uchwała Nr IV/34/15
w sprawie sprawozdania z realizacji Progra-

mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2014

Zgodnie z  harmonogramem realizacji „Progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest  z terenu Gminy Międzyzdroje”, przedłożono 
sprawozdanie z realizacji Programu, które  winno być 
przedstawiane raz w roku. Sprawozdanie obejmuje 
realizację  istotnych zadań w 2014r.

Uchwała Nr IV/35/15
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 

w nieruchomości
W związku z podjętą wcześniej uchwałą dot. 

wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 
290/39934 części, przypadającego na pomieszczenie 
gospodarcze usytuowane w piwnicy budynku miesz-
kalnego przy ul. A. Mickiewicza, o powierzchni 2,90 
m²  oraz w związku z pominięciem w ww. uchwale 
jednej z działek, składających się na przedmiotową 
nieruchomość – działki nr 162 o powierzchni 9 m², 
proponuje się podjęcie nowej uchwały, uzupełnionej 
o przedmiotową działkę nr 162. 

Uchwała Nr IV/36/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
W związku z wnioskami właścicieli posesji poło-

żonych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30 i 32, 
zainteresowanych nabyciem przyległej do posiada-
nych posesji działki  gminnej nr 324/5 o powierzchni 
373 m², proponuje się podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości.

Uchwała Nr IV/40/15
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/07 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
18.12.2007 r. w sprawie wstąpienia Miasta Mię-
dzyzdroje do organizacji międzynarodowej pod 
nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”

Zmiana dot. treść § 3, który otrzymuje brzmienie: 
,,powołuje się Radnego Zbigniewa Mittelstädta oraz 
Zastępcę Burmistrza  Katarzynę Kuterebę-Gnitecką 
na delegatów do reprezentowania Miasta Międzyz-
droje   w organizacji międzynarodowej pn. „Związek 
Miast Bałtyckich”.

Uchwała Nr IV/39/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

TEMATYKA
Analiza stanu infrastruktury drogowej w Gminie i propozycje remontów infrastruktury drogowej, dróg, 
chodników, tras rowerowych, parkingów.
Problemy lokalnej przedsiębiorczości  i organizacji pozarządowych – spotkanie.
Analiza sprawozdania i ocena polityki gospodarki mieszkaniowej w Gminie w roku 2014 (remont, przydział 
lokali komunalnych i socjalnych itd.).
Terenowe wyjazdowe spotkania w sołectwach.
Kontrola i ocena utrzymania czystości w Gminie zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Udział przedstawicieli Komisji w pracach Komisji ds. stypendiów sportowych.
Monitorowanie działań sportowych na terenie Gminy poprzez uczestnictwo reprezentanta Komisji  
w pracach Rady Sportu.
Analiza przygotowań do sezonu.
Sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie.
Analiza systemu gospodarki odpadami w Gminie w świetle nowej ustawy.
Rozpatrywanie wniosków skierowanych do komisji.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Analiza aktualnie opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Międzyzdroje oraz planów zagospodarowania przestrzennego.
Problematyka społeczna: kultura, oświata, ochrona zdrowia, opieka społeczna.

REALIZACJA W CZASIE
Marzec
Kwiecień
Raz na kwartał

2 razy do roku
Na bieżąco
Raz w roku
Na bieżąco

Maj, czerwiec
Na bieżąco
Wrzesień
Na bieżąco
Na bieżąco
Raz w roku

Na bieżąco

Uchwała Nr IV/38/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach

L.p.

1.

2.
3. 
4.  

5. 
6. 

7.
8.

9.

RODZAJ
KONTROLI
Ustawowa

Doraźna
Doraźna 
Problemowa

Problemowa
Problemowa

Problemowa
Problemowa

Problemowa

TEMATYKA KONTROLI

Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., informacji o 
stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego. 
Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Kontrole zlecone przez Radę Miejską.
1. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku od środków transportowych, 
podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej i miejscowej za 2014 rok.
2. Informacja o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.    
Kontrola realizacji wieloletnich umów dzierżawy nieobjętych  kontrolą w roku 2014.
Analiza:
a) Zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2014 roku
b) Zdolności kredytowej gminy
c) Umorzeń podatków w 2014 roku.
Analiza uśrednionej kwoty przeznaczonej na płace za lata 2010 -2014
Kontrola działalności Burmistrza w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika w 
spółkach komunalnych, wynikająca z KSH. iwynagrodzenia wynagrodzenia w Urzedzie Miejskipoboru 
opłaty targowej za lata 2010-2011  
Kontrola ZOŚ pod względem rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Międzyzdroje 

TERMIN

od 15 V 
do 15 VI 2015 
na bieżąco
na bieżąco 
Marzec

marzec -kwiecień 
Kwiecień

Maj
wrzesień
-październik

Listopad

Przedstawiamy Państwu nową Radną VII  
Kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach –  
Katarzynę Natkańską. 

- Proszę powiedzieć o swoich pierwszych  
wrażeniach bycia radną i  o pierwszej sesji bu-
dżetowej?

-  Jest  to dla  mnie 
nowe wyzwanie, nowe 
zagadnienia, ludzie, z któ-
rymi dopiero się poznaję. 
Mam okazję przekonać 
się, jak ta praca wygląda  
z drugiej strony. Póki co 
docieramy się - nie zna-
my się jeszcze jako radni. 
Jestem otwarta na ludzi. 
Chciałabym, będąc radną, 
zrobić coś dla miasta i jego 

mieszkańców. Zawsze byłam sobą i bycie radną nie 
zmieni tego, nie będę udawała kogoś kim nie jestem. 
Chcę również przekonać się czy to, co ludzie mówią 
krytykując pewne decyzje, oceniając pracę urzędu 
i Rady Miejskiej, jest prawdą? Nie chcę zwracać 
uwagi na sympatie, czy antypatie w radzie, nie 
po to tu jesteśmy. Dla osób, które - tak, jak ja - są  
w radzie nowi, wszystko jest nieznane, musimy się 

uczyć. Dlatego, gdy dopytujemy o coś, nie robimy 
tego po to, aby kogoś atakować, ale żeby poznać 
jak najwięcej szczegółów i podjąć odpowiednią 
decyzję. Dlatego moje wstrzymanie się od głosu 
nad budżetem na 2015 rok nie wypływało z tego, 
że z czymś się nie zgadzałam, po prostu otrzymałam 
zbyt mało informacji, żeby wyrobić sobie swoje 
zdanie. Dla radnych, którzy są od 2 – 3 kadencji  
w radzie, ustalanie budżetu jest chlebem powszednim. 

- Proszę opowiedzieć nam trochę o sobie.
- W Międzyzdrojach mieszkam od 1972 roku. 

Dzieciństwo wspominam jako bardzo udane, 
choć nie było lekkie, ponieważ wychowywaliśmy 
się wraz z bratem  bez mamy, która zginęła tra-
gicznie, więc miałam bardzo dużo obowiązków. 
Uważam, że była to dla mnie szkoła życia i mogę 
powiedzieć, że wszystko, co w życiu udało mi 
się osiągnąć i co mam w tej chwili – mam dzięki 
swojej ciężkiej pracy, bez żadnych znajomości i 
układów. Bo nawet jeśli mój tata był osobą znaną 
w Międzyzdrojach, nie ułatwiał mi niczego, tylko 
zachęcał do samodzielności. 

Mam fajną rodzinkę, dwóch  wspaniałych synów: 
Filipa i Piotra, z których jestem bardzo dumna. 
Pomimo dużej różnicy wieku (11 lat) są ze sobą 
emocjonalnie bardzo związani.

Wolny czas, a jest go coraz mniej,  najchętniej 
spędzam  wraz z przyjaciółmi na działce w Mię-
dzyzdrojach.

- Czym zajmuje się Pani zawodowo?
- Karierę zawodową zaczynałam od pracy  

w Orbisie w Międzyzdrojach. Była to bardzo dobra 
praca, wspaniali ludzie, z którymi utrzymuję kontakt 
do dnia dzisiejszego, i w której naprawdę dużo 
się nauczyłam. Od 1991 roku prowadzę własną 
działalność gospodarczą, zajmując się wynajmem, 
ubezpieczeniami i drobnym handlem. Prowadzenie 
własnej działalności pozwoliło mi na częściową 
stabilizację.

- Co jako radna chciałaby Pani zmienić  
w naszym mieście?

W mieście powinien być urbanista, który będzie 
pilnował uporządkowanej zabudowy. W moim 
odczuciu Międzyzdroje straciły swoją przytulność. 
Brakuje miejsc parkingowych.  Przychodzą do mnie 
ludzie, którzy dzielą się swoimi opiniami o tym 
co wokół nas. Turyści doceniali kameralność Mię-
dzyzdrojów, jednak oczekują od kwaterodawców  
podwyższania jakości usług noclegowych, co nie 
wszędzie jest zauważalne. Myślę, że dobrym pomy-
słem byłaby budowa ogólno dostępnego basenu, 
który w okresie zimowym jest potrzebny nie tylko 
turystom, ale naszym dzieciom i nam wszystkim.

- Uprzejmie dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Joanna Ścigała
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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 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

18.02.2015 r. - Filip SZYSZKOWSKI 
25.02.2015 r. - Ewa TROTT
04.03.2015 r. - Jan WĘGLORZ
11.03.2015 r. - Iwona CZYŻ
18.03.2015 r. - Adam JAKUBOWSKI

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 
Krystyna Brzezińska, sołectwo Lubin 
                                                                    – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 

11.

12.

Tematyka posiedzeń

1. Przyjęcie planu pracy Komisji RGiB na rok 2015.
2. Analiza funkcjonowania i finansowania Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby. 
3. Dyskusja dotycząc planowanej lokalizacji siłowni plenerowej i skate parku.
4. Analiza funkcjonowania i finansowania Zakładu Ochrony Środowiska.
5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Analiza środków finansowych przewidzianych na organizację imprez kulturalnych i plenerowych oraz promocję 
turystyczną Gminy.     
2. Analiza realizacji inwestycji na nieruchomościach gminnych przekazanych w dzierżawę na okres powyżej 10 lat.
3. Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia za 2014 rok oraz planowane remonty  związane z oświetleniem ulicznym 
w roku 2015.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Informacja na temat:
a) zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2014 roku;  
b)   zdolności kredytowej gminy  
c)   umorzeń  podatków w 2014 roku. 
2. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku od   środków transportowych, podatku rolnego 
i od nieruchomości  oraz opłaty targowej i miejscowej za 2014 rok.
3. Informacja o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
4. Informacja o planowanych miejscach przeznaczonych pod dzierżawę na działalność gastronomiczno-handlowo-
-rozrywkową na terenie Gminy z uwzględnieniem w planie sytuacyjnym wykazu punktów na zajęcie pasa drogowego.
5. Analiza środków finansowych przeznaczonych na płacę za lata 2010-2014.
6. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
2. Analiza koncepcji Burmistrza w zakresie długoletnich inwestycji oraz zarządzania majątkiem Gminy, w tym zasad 
zbywania i nabywania nieruchomości.
3. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Ocena stanu przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
2. Analiza koncepcji i projektów związanych z poprawą estetyki miasta - projekty nasadzeń i terenów zielonych w Gminie.
3. Sprawozdanie z dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2014.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2. Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
3. Problemy komunikacji gminnej.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Przerwa wakacyjna.

1. Informacja o stanie i zamierzeniach spółek z udziałem Miasta.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2015r.
2. Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie. Analiza wniosków mieszkańców i turystów zgłaszanych w trakcie 
trwania sezonu turystycznego.
3. Wykaz dochodów z dzierżawy obiektów  i terenów gminnych i ich przeznaczenie.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 i kultury.
2. Analiza zadań realizowanych przez Związek Gmin Wyspy Wolin.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.4. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Opinia w sprawie opłat taryf za wodę i ścieki.
2. Zaopiniowanie założeń do  projektów uchwał  w sprawie podatków i opłat lokalnych  na 2015 rok.
3. Podsumowanie realizacji zadań  inwestycyjnych w roku 2015 r. wyznaczenie priorytetów na 2016 r.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.5. Rozpatrzenie spraw bieżących.

1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2015.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.

Termin realizacji

Styczeń 2015

Luty 2015

Marzec 2015

Kwiecień 2015

Maj 2015

Czerwiec 2015

Lipiec 2015

Sierpień 2015

Wrzesień 2015 

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015

Uchwała Nr IV/37/15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej I N F O R M A C J A 

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów 
„Zasłużony dla Międzyzdrojów”  i „Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionego 
uchwałą  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
Nr XXXV/337/09 z dnia 3 lutego 2009 r., Prze-
wodniczący Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 
31 marca 2015 r. zgłoszenia kandydatur do 
obydwu tytułów. 

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz 
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady Miejskiej, 
komisje rady, kluby radnych oraz grupa radnych, 
jednostki pomocnicze, jednostki organizacyjne, 
organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki 
zawodowe działające na terenie Międzyzdrojów, 
grupa co najmniej stu mieszkańców Gminy.

Wniosek powinien zawierać:  nazwisko i imię 
kandydata, imiona rodziców, datę i miejsce uro-
dzenia, adres zamieszkania osoby przedstawionej 
do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem 
wnioskodawcy, ew. dodatkowe informacje  
i materiały lub pisma wraz z poparciem wniosku.

Cały regulamin umieszczony jest do wglądu 
na stronie: www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce 
„uchwały”.                                                    Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr IV/41/15
w sprawie powołania delegata do Związku 

Miast i Gmin Morskich
Powołuje się Burmistrza Międzyzdrojów lub 

Zastępcę Burmistrza Międzyzdrojów na delegata 
do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w Sto-
warzyszeniu pn. „ Związek Miast i Gmin Morskich” 
na lata 2014-2018.

Uchwała Nr IV/42/15
w sprawie powołania przedstawiciela do 

Związku Gmin Wyspy Wolin
Powołuje się przedstawiciela do Związku 

Gmin Wyspy Wolin w osobie Radnego Adama 
Jakubowskiego.

Uchwała Nr IV/43/15
w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów 

dot. budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku 
Szczecin-Świnoujście

Do Pani Premier Ewy Kopacz – Prezesa Rady 
Ministrów: zwraca się z apelem o przesunięcie 
budowy drogi ekspresowej S-3, odcinka Szcze-
cin-Świnoujście z listy zadań rezerwowych na 
listę projektów inwestycyjnych, planowanych do 
realizacji do roku 2020  - do apelu przychyliła się 
Rada Miejska. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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OGŁOSZENIA

Nieruchomość o powierzchni 1.330 m² 
położona w Międzyzdrojach przy ul. Niepod-
ległości, numer działki 568/14, obręb numer 
0019 Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy 
w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr: 
SZ1W/0006677/3.

Nieruchomość jest zabudowana budyn-
kiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 
198m². Szkielet budynku wykonany jest z belek 
drewnianych obitych płytą wiórową ze ścianami 
wypełnionymi wełną mineralną. Wiek obiektu 
szacowany jest na około 30 lat, w stanie technicz-
nym złym. W obiekcie znajdują się nakłady (wy-
posażenie łazienek, biura, instalacja elektryczna 
i sieć wodno-kanalizacyjna) oraz umeblowanie, 
stanowiące własność dotychczasowego dzier-
żawcy (umowa dzierżawy wygasła 15 września 
2014r.).

Nieruchomość uzbrojona jest w energię elek-
tryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Sieć ga-
zowa znajduje się w ulicy przylegającej do dział-
ki. Na działce znajduje się skrzynka elektryczna. 

Przetarg ustny odbędzie się 4 marca 
2015r. o godz. 11:00  w siedzibie spółki przy 
ul. Gryfa Pomorskiego 21/109 (Pasaż pod 
Gryfem I piętro). Cena wywoławcza wynosi 
590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdzie-
siąt  tysięcy złotych 00/100). O wysokości po-
stąpienia decydują uczestnicy, przy czym nie 
może być ono niższe niż 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Dla oferowanej do sprzedaży nieruchomości 
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwała NR LIII/518 /14 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014r.). 

Oferowana do sprzedaży działka znajduje się 
w centrum miasta, w odległości około 600 me-
trów od plaży. Bezpośrednio w pobliżu znajduję 
się przystanek autobusowy, poczta, stacja PKP w 
odległości około 600 m, oraz przychodnia zdro-
wia (w budowie).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 
do dnia 3 marca 2015r. Za datę wniesienia wa-
dium uznaje się datę wpłynięcia środków na ra-
chunek bankowy sprzedającego. Wadium należy 
wpłacić na rachunek sprzedającego:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
BANK POLSKI S.A.

Odział I w Świnoujściu
Nr konta: 52 1020 4870 0000 5502 0060 

3944.
Dodatkowe informacje można uzyskać  

w siedzibie sprzedającego, telefonicznie pod 
numerem: 665 344 552 lub na stronie www.bip.
miedzyzdroje.pl w zakładce przetargi.

Zarząd „Nowe Centrum” sp. z o.o.

ZARZĄD „NOWEGO CENTRUM” Sp. z o.o.  
OGŁASZA PRZETARG 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 
POŁOŻONEJ W MIĘDZYZDROJACH

Zarządzenie Nr 36/Sek/2015
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 10 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia terminu i miejsca wybo-

rów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 
poz. 1072) oraz § 9 ust. 4 i § 11 ust.1, 2, 3 uchwały 
nr IV/28/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wicko 
oraz  § 12, 13, 14, 15,16 uchwały nr XXI/195/12 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 
r. w sprawie  statutu sołectwa Wapnica oraz § 11, 
12,13,14 uchwały nr XL/384/13 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie 
statutu sołectwa Lubin, 

zarządzam co następuje:
§ 1.  Ogłaszam terminy i miejsca przeprowadze-

nia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na 
terenie Gminy Międzyzdroje:

1) Sołectwo Wicko – 11 marca 2015 r.  
– godz. 17.00 – sala świetlicy wiejskiej „Wiklina”  
w Wapnicy ul. Turkusowa 26,
2) Sołectwo Wapnica – 12 marca 2015 r.  
– godz. 17.00 – sala świetlicy wiejskiej „Wiklina”  
w Wapnicy ul. Turkusowa 26,
3) Sołectwo Lubin – 13 marca 2015 r.  
– godz. 17.00 – sala świetlicy wiejskiej „Wiklina”  
w Wapnicy ul. Turkusowa 26.
§ 2. Treść ogłoszeń o zwołaniu Zebrań Wiejskich 

stanowią 3 załączniki do Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekre-

tarzowi Gminy Międzyzdroje.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.
Katarzyna Kutereba-Gnitecka

Zastępca Burmistrza
z upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów

Pierwsze spotkanie 
Społecznego Komitetu 
Rozwoju Gminy Międzyzdroje
28 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się pierw-
sze posiedzenie Społecznego Komitetu Rozwoju 
Gminy Międzyzdroje. Na zaproszenie burmistrza 
przybyło 28 osób. 

Na wstępie Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz podziękował uczestnikom za tak liczne przy-
bycie. Następnie każdy z obecnych przedstawił się, 
artykułując swoje oczekiwania i deklarując aktywny 
udział w spotkaniach. Tego dnia wypracowano cele 
i formułę posiedzeń. 

Lista uczestników będzie zawsze otwarta dla 
mieszkańców Gminy Międzyzdroje.  Nie będzie 
składek ani obwarowań prawnych. Spotkania będą 
się odbywać w miejscu publicznym, jakim jest sala 
konferencyjna Urzędu Miejskiego.

Chociaż Komitet nie posiada podstaw prawnych, 
to może mieć inicjatywę uchwałodawczą. Wypraco-
wane wnioski mogą być przekazywane organowi 
wykonawczemu, jako projekty uchwał pod obrady 
Rady Miejskiej. Na każdym spotkaniu będą zgłaszane 
i ustalane tematy do dyskusji na kolejne posiedzenie, 
aby się do nich należycie przygotować.

Zasygnalizowano kierunki dyskusji i tematy na 
kolejne spotkania. 

Ustalono termin najbliższego posiedzenia 
na 25 marca (środa) 2015 roku o godzinie 16.00.  

Sądząc po frekwencji i zaangażowaniu uczestni-
ków w merytoryczną dyskusję, można mieć nadzieję, 
że Społeczny Komitet Rozwoju Gminy Międzyzdroje 
będzie poważnym podmiotem doradczym, opiniują-
cym i wspierającym rozwój naszej gminy.

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży w realizowanym budynku 
przy ul. Norwida 5 w Międzyzdrojach:

-  lokal mieszkalny 3-pokojowy o powierzchni 63 m2
w cenie od 4.500,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

-  lokale usługowe o powierzchni od 25 m2
w cenie od 5.000,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Realizowana przez MTBS sp. z o.o. inwestycja to budynek mieszkalno-usługowy z wejściem u zbiegu 
ulic Zwycięstwa i Norwida, oferujący funkcjonalne mieszkania w nowoczesnej architekturze. Obiekt 
stanowić będzie przedłużenie zrealizowanej enklawy nowoczesnego budownictwa w tym rejonie. 
Inwestycja składa się z 33 lokali mieszkalnych o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 22 m2 
do 63 m2 usytuowanych na 4 kondygnacjach oraz 8 lokali użytkowych w części parterowej budynku. 
Do każdego lokalu mieszkalnego został zaprojektowany balkon lub taras. Każdy z lokali posiada nieza-
leżne ekologiczne ogrzewanie gazowe. W parterowej części zaplecza budynku zaplanowano komórki 
lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali oraz ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum oraz niezależność kosztów eksploatacji 
lokalu wynikająca z indywidualnego ich opomiarowania i zasilania w czynnik grzewczy to główne atuty 
inwestycji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków 
kupna lub zawarcia umowy prosimy o kontakt:

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

Zarząd MTBS sp. z o.o.
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KULTURA, SPORT

Przegląd wydarzeń drużyn KS „FALA” Międzyzdroje

Piłka Nożna
Po dwumiesięcznej przerwie pierwszy zespół KS 
„Fala” rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej 
i rozegrał już pierwsze spotkania kontrolne. 

Wyspiarze rozegrali dwa spotkania na własnym 
boisku oraz jedno na wyjeździe. Pierwsze  spotkanie 
odbyło się w sobotę 31 stycznia z “MEWĄ” Resko (klasa 
okręgowa), 07 lutego zespół seniorów podejmował 
młodszy zespół Fali (I-klasa junior), a 12 lutego na 
wyjeździe w Niechorzu grali z Wybrzeżem Rewalskim 
Rewal (klasa okręgowa).

W pierwszym spotkaniu zespół Jana Rączew-
skiego przegrał z Mewą  0-6 (0-2). W meczu zagrali: 
Ropęgo R.; Tokarz D., Złotnik S., Cader D., Radys M., 
Kozłowski D., Malujdy Michał, Wierucki K., Parszo D., 
Żabiński F., Bursa P., Łaba D., Sielicki M., Tkaczonek P.

W drugim meczu pierwszy zespół wygrał z kadrą 
juniorów 4-0, po bramkach: Dominika Łaby, Filipa 
Żabińskiegox2, Ernesta Paszka. Fala w tym spotkaniu 
występowała w składzie: Ropęgo R. (45’senior-45’ju-
nior);  Kozłowski D., Malujdy Michał, Żabiński F., Bursa 
P., Łaba D., Sielicki M., Jankowski K., Rutkowski P., 
Straszewski T., Paszek E.

W Niechorzu padł remis 3-3 (1-2). Bramki zdobyli: 
Rutkowski P., Paszek E., Sielicki M. Drużyna zagrała w 
składzie: Ropęgo R., Jankowski K., Tkaczonek P. (75’ 
Kozłowski D.), Radys M.(80’ Rychter P.), Straszewski 
T.(46’ Malujdy Michał), Ostapowicz S. (25’ Malujdy 
Michał), Kozłowski D.(70’ Bruniecki P.), Bursa P. (30’ 
Złotnik S.), Rutkowski P. (80’ Tokarz D.), Łaba D.,(46’ 
Wierucki K., 70’ Parszo D.), Paszek E. (70’ Sielicki M.). 

Pani Anna ukończyła Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną w Krakowie. W 1963 roku została wybrana 
najmilszą studentką tego miasta. Przez wiele lat była 
aktorką scen krakowskich. Jak przyznała, Kraków jest 
nadal jej bardzo bliski, jednak od wielu lat mieszka w 
Warszawie, gdzie pracuje w teatrach i jest wykładow-
cą w Akademii Teatralnej. Od jakiegoś czasu zajmuje 
się również dubbingiem, co sprawia jej ogromną 
przyjemność. 

Przyznała, że w tym roku obchodzi pięćdziesię-
ciolecie swojej pracy artystycznej. Przez te wszystkie 
lata bardzo dużo się nauczyła i nadal jest aktywna 
zawodowo. Wyznała, że jest introwertyczką, zaś na 
scenie przed publicznością odkrywa swoje inne ob-
licze. Uważa, że podczas gry aktorskiej nie należy do 
końca odkrywać  swojej osobowości tylko kreować 
nowe postaci. 

Anna Seniuk podkreśliła, że w dzisiejszych cza-
sach słowo „talent” jest nadużywane przez młodych 
artystów. Według niej człowiek utalentowany rodzi 
się raz lub dwa razy na jedno pokolenie. Wspomniała 
swojego profesora Bardiniego, który zwykł mawiać, 
że: „dobrze byłoby, gdyby futerał nie był mądrzejszy 
od skrzypiec”. 

Aktorka opowiadała anegdoty związane z życiem 
aktorskim, próbami na scenie, współpracy z innymi 
aktorami, np. Janem Nowickim, z którym zaczynała 

swoją przygodę z aktorstwem. Opowieści naszego 
gościa o „teatralnych wpadkach” kilkakrotnie były 
przerywane salwami śmiechu oraz gromkimi bra-
wami. 

Wspominała, że aktor niejednokrotnie musi uczyć 
się dziwnych rzeczy, których wymaga rola, np. jazdy 
konnej uczyła się przy realizacji „Czarnych chmur”,  
a umiejętność dojenia krów musiała zaprezentować 
w „Konopielce”. 

Przyznała, że największym sukcesem dla aktora są 
chwile, kiedy na widowni zapada cisza i wszyscy są 
skupieni na grze scenicznej. Bezwzględna cisza jest 
cenniejsza niż najdłuższe brawa i owacje na stojąco. 

Anna Seniuk nie mogła nie wspomnieć o swojej 
roli Magdy Karwowskiej w „Czterdziestolatku”, 
którą widzowie tak polubili. Opowiadała o pracy na 
planie, o relacjach z innymi aktorami, które do dziś 
są przyjacielskie. Rola Handzi w „Konopielce” rów-
nież spotkała się z przyjaznym odbiorem widzów. 
Aktorka zagrała tam wiejską kobietę żyjącą wraz  
z rodziną z dala od cywilizacji i postępów techniki. 
Bardzo jest związana z tym filmem, ponieważ 
wówczas była w ciąży. Scenarzysta  specjalnie 
dla niej dopisał kilka scen, aby mogła wystąpić  
w ekranizacji. 

W drugiej części wieczoru aktorka przedstawiła 
kilkunastominutowy fragment monodramu Stani-
sława Balińskiego pt. „Wieczór w Teatrze Wielkim”. 
Anna Seniuk przedstawiła świat artystycznej bohemy 
sentymentalnie, aczkolwiek z dozą humoru. Dzięki 
osobowości i talentowi aktorskiemu Anny Seniuk 
czytelnia międzyzdrojskiej biblioteki mogła choć na 
chwilę zmienić się w scenę teatru, a my – widzowie, 
przeżyć wspaniałe chwile pełne uniesień. 

Na zakończenie mieszkaniec Międzyzdrojów 
Andrzej Mleczko, w imieniu wszystkich przybyłych 
podziękował aktorce za wiele lat pracy na scenie. Z tej 
okazji odczytał wiersz „Po spektaklu”, który specjalnie 
napisał dla naszego gościa. 

Po spotkaniu można było zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z Anną Seniuk oraz otrzymać autograf na 
zakupionych audiobookach. 

Biblioteka składa serdecznie podziękowania 
Wiolettcie  i Mariuszowi Rakszawa z „Antik Cafe”  
w Międzyzdrojach za wypożyczenie mebli w stylu 
retro potrzebnych do zorganizowania spotkania.

  Miejska Biblioteka Publiczna

Do ligi przygotowują się również drużyny mło-
dzieżowe. Juniorzy młodsi rozegrali swoje spotkania 
kontrolne, a także brali udział w turnieju halowym w 
Dziwnowie 14 lutego. 

Przygotowując się do rozgrywek drużyna, ju-
niorów podejmowała zespoły na własnym boisku. 
Pierwsze spotkanie rozegrane zostało w sobotę 
07.02.2015 r.  z pierwszą drużyną Fali,  natomiast w 15 
lutego rozegrane zostało spotkanie z  Prawobrzeżem 
Świnoujście (junior starszy). W spotkaniach drużyna 
wystąpiła w składzie: Rydzewski A., Wiśniewski S., 
Trott M., Rybowiak P., Kuryłowicz B., Bąk B., Baran 
K., Kotara K., Gajda P., Potrzebny W., Traut K., Tiks M., 
Sędzicki P. 

Przed drużynami jeszcze długi okres przygo-
towań i spotkania kontrolne, na które zawodnicy i 
zarząd klubu serdecznie zapraszają, m.in.:

A-Klasa
Fala – Jantar Dziwnów - 21.02.2015, godz.14.00 

– Stadion Miejski (cd. na str. 10)

Anna Seniuk w międzyzdrojskiej bibliotece
4 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach gościła Annę Seniuk -  jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych aktorek teatralnych i filmowych. Aktorka została przywitana przez przybyłych gości 
gromkimi brawami. Nie spodziewała się, że w tak małej bibliotece można pomieścić ponad 150 osób. 
Powróciła do Międzyzdrojów po siedemnastu latach, kiedy to w 1998 roku odciskała dłoń w Alei Gwiazd. 

Zbigniew Pawlak jest wykładowcą akademickim zaj-
mującym się tematyką wielokulturowości. Pochodzi 
ze Świnoujścia. W latach 90-tych wyjechał do Azji 
Środowej do Ałma-Aty, gdzie mieszkał i pracował. Po 
10 latach wrócił z rodziną do Wrocławia.

Na spotkaniu opowiedział o tragedii, która miała 
miejsce 1 września 2004 roku w Szkole nr 1 w Biesła-
nie w górach Kaukazu. 

Dramat rozpoczął się podczas apelu otwierają-
cego nowy rok szkolny. Na teren szkoły wdarli się 
terroryści, którzy wzięli jako zakładników dzieci, 
rodziców oraz nauczycieli przybyłych na uroczystość. 
Trzymali ich przez 3 dni bez jedzenia, picia, możliwo-
ści wyjścia do toalety, a także nie wolno było im spać. 
Nad ich głowami na długości całej sali gimnastycznej 
na sznurze wisiały ładunki wybuchowe przyklejone 
taśmą klejącą. Próby ucieczki często kończyły się 
śmiertelnymi strzałami, niezależnie od tego czy było 
to 4-letnie dziecko czy osoba dorosła. 

Trzeciego dnia doszło do wybuchu ładunków. 
Części zakładników udało się wtedy uciec. Wbrew 
ogólnej opinii, jednostki Specnazu nie dokonały 

szturmu, tylko osłaniały uciekających zakładników. 
W wyniku tego ataku terrorystycznego śmierć po-
niosło 334 zakładników, w tym 186 dzieci. Zginęło 32 
terrorystów, a tylko 1 został aresztowany. Mieszkańcy 
mówią, że napastników było znacznie więcej, lecz 
władze nie przyjmują tego do wiadomości. Trauma-
tyczne doświadczenia i wspomnienia uwolnionych 
zakładników, rodzin i mieszkańców trwają nadal. 

 Autor przybył do tego miasta po 40 dniach od 
ataku terrorystycznego. Wtedy kończyła się żałoba 
i można było rozpocząć rozmowy z rodzinami ofiar. 

O miejscu, gdzie zostały pochowane ofiary nie 
mówi się cmentarz, tylko „Miasto aniołów”. Wszyst-
kie nagrobki są jednakowe, te prawosławne i te 
muzułmańskie.

Po tej tragedii miasto podzieliło się na tych, którzy 
rozumieją i nie rozumieją, na tych, którzy otrzymali 
pomoc, i na tych, którzy jej nie otrzymali w dosta-
tecznym stopniu. 

Do dzisiaj mieszkańcy zadają sobie pytania 
„Dlaczego?”. Dlaczego wozy wojskowe z terrorystami 
przejechały przez całe miasto, mimo że na każdym 

rogu były posterunki policji? Dlaczego władze nie 
zareagowały, choć prawdopodobnie dostały miesiąc 
wcześniej informacje o planowanym ataku? Dlaczego 
do mediów dotarła informacja o ok. 350 zakładnikach, 
choć w samej sali gimnastycznej było ok. tysiąca 
osób? Dlaczego nikt do tej pory nie odpowiedział 
za tę zbrodnię? 

Zbigniew Pawlak wielokrotnie odwiedzał Biesłan 
po tej tragedii ze swoją rodziną, przyjaciółmi i studen-
tami. Do tej pory jest pod wrażeniem gościnności  
i otwartości osetyjskich górali oraz tego, że nie po-
mścili swoich bliskich wywołując wojnę na Kaukazie. 

Z inicjatywy Zbigniewa Pawlaka oraz Anny Le-
chowskiej w 10 rocznicę dramatycznych wydarzeń w 
Biesłanie od 1 do 3 września 2014 r. odbyła się akcja 
„Balony wolności”, w którą zaangażowało się wiele 
osób. Miała ona na celu przypomnienie strasznych 
wydarzeń w górach Kaukazu oraz zwrócenie uwagi na 
szczególną ochronę dzieci.  W projekcje wzięła udział 
Tetiana Galitsyna, ukraińska artystka, która malując 
piaskiem opowiedziała historię Biesłanu: www.youtu-
be.com/watch?v=UkU7woZvgCw&feature=youtu.be 

 Zapraszamy do lektury książki „Pęknięte miasto 
Biesłan”, aby dokładnie zapoznać się z tą tragedią  
i choć trochę zrozumieć, co się tam wydarzyło oraz 
co przeżywali zakładnicy i ich rodziny. 

Zapamiętajmy jeden z napisów widniejących na 
pooranej pociskami  ścianie tej szkoły - „Dzieci, to co 
najświętsze na ziemi”.     Miejska Biblioteka Publiczna

Pęknięte miasto. Biesłan
12 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie ze Zbigniewem 
Pawlakiem, współautorem książki pt. „Pęknięte miasto. Biesłan”. Drugim autorem jest Jerzy A. Wlazło, 
jego były student. 
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Lekkoatleci UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali 
w Halowych Mistrzostwach Województwa, które od-
były się 7 lutego 2015 r. w Szczecinie. Zawody zostały 
rozegrane w hali lekkoatletycznej przy ul. Litewskiej. 
W Mistrzostwach wystartowało 270 zawodników z 
całego województwa zachodniopomorskiego i w tym 
11 zawodników i zawodniczek naszego klubu. 

Najbardziej wartościowy wynik osiągnął Hubert 
Leśniewski w biegu na 60 m w kategorii dzieci. Hubert 
osiągnął czas 8,65 i tym samym zajął wysokie czwarte 
miejsce. Warto dodać, że do pierwszego miejsca Hu-
bertowi zabrakło zaledwie 0,05s. Czas Huberta znaj-
duje się aktualnie w pierwszej dziesiątce rezultatów  
w Polce w swojej kategorii wiekowej, co daje powo-
dy do zadowolenia i budzi nadzieję na nadchodzący 
sezon letni. 

Lekkoatleci „Chrobrego” na Mistrzostwach Województwa

Piłka Nożna

Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć na 
oficjalnej stronie internetowej naszej sekcji www.
uks.jupe24.pl 

Wyniki: 
60 m dziewcząt kat. dzieci
15. Andżelika Piorun - 9.43
26. Wiktoria Kalemba - 9.73
36. Wikotria Małkińska - 10.24
38. Melania Włóka - 10.40
60 m chłopców kat. dzieci
4. Hubert Leśniewski - 8.77 (el.), 8.65 (finał) 
10. Kamil Dwornik - 9.53
15. Konrad Dubako - 9.81
60 m młodziczek
40. Aleksandra Niedzielska - 9.62

60 m młodzików
25. Dawid Stasiak - 8.70 
29. Paweł Małolepszy - 9.02
32. Dominik Kujda - 9.24
skok w dal młodziczek
17. Andżelika Piorun - 3,75 
25. Aleksandra Niedzielska - 3,40 
32. Wiktoria Kalemba - 3,01
skok w dal młodzików
14. Hubert Leśniewski - 4,11
16. Dawid Stasiak - 4,06
19. Dominik Kujda - 3,78
21. Paweł Małolepszy - 3,20

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Fala – Iskra Golczewo - 28.02.2015, godz. 14.00 
– Stadion Miejski

Fala – Eintracht Ahlbeck - 07.03.2015, godz. 
14.00 – Stadion Miejski

Fala – OKS Goleniów - 14.03.2015, godz. 14.00 
– Stadion Miejski

Fala – Orzeł Łożnica - 21.03.2015, godz. 15.00 – 
Stadion Miejski

Fala – Znicz Wysoka Kamieńska - 27.03.2015 – 
miejsce do uzgodnienia.

Junior Młodszy
Fala – Korona Stuchowo - 22.02.2015, godz.14.00 

– Stadion Miejski
Fala – OKS Goleniów - 01.03.2015, godz. 12.00 

– Goleniów
Fala – Zalew Stepnica - 15.03.2015, godz. 14.00 

– Stadion Miejski
Fala – Wybrzeże Rewalskie Rewal - 22.03.2015, 

godz. 11.00 – Stadion Miejski

***
Na przełomie stycznia i lutego młodzi piłkarze 

reprezentowali nasz klub w  wielu turniejach wy-
jazdowych. 

Młodziki z rocznika 2002/2003 trenowani przez 
Dariusz Cadera w dniach 12-14 grudnia uczestniczyli  
w Dźwirzynie w ogólnopolskim Nadmorskim Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kołobrzeg, 
a 7 lutego w turnieju Gavia Cup Choszczno.  8 marca 
odbędzie zaś w Międzyzdrojach Memoriał Daniela 
Muchy, na który serdecznie wszystkich kibiców 
zapraszamy.

Żaki z rocznika 2005/2006, również trenowani 
przez Dariusza Cadera, z kolei uczestniczyli w nastę-
pujących turniejach: 19-21 grudnia w ogólnopolskim 
turnieju w Dźwirzynie, 26 stycznia w Gryficach, 1 lute-
go w Stargardzie Szczecińskim,15 lutego w Pyrzycach. 
Dla tej grupy planowane są jeszcze 2 turnieje halowe: 
22 lutego występować będą w Turnieju Gavia Cup w 
Choszcznie, a 1 marca w Halowym Turnieju organizo-
wanym przez nasz klub na hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby w Międzyzdrojach.

Skrzaty z rocznika 2008 występowały w Lipianach 
na Halowym Turnieju rocznika 2008 w dniu 31 stycznia 
2015. Turniej przyniósł im wiele pozytywnych emocji, 
radości i niezapomnianych wrażeń.

Na wszystkich turniejach piłkarze z Fali pokazali 
spore umiejętności, w wielu momentach widać było 
ich systematyczny rozwój, serce do gry i charakter. 
Nasz klub z optymizmem patrzy w przyszłość, na 
to, jak się rozwijają nasi młodzi piłkarze, a ich zapał  
i chęć do gry motywuje jeszcze bardziej trenerów do 
dalszej pracy.

***
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg roz-

grywek ligowych, aktualności z boisk śledzić można 
na klubowej stronie internetowej: www.fala1984mie-
dzyzdroje.futbolowo.pl 

Ze sportowym pozdrowieniem  
Zarząd KS  Fala Międzyzdroje

(cd. ze str. 9)

W dniu 8 lutego 2015 r. zawodniczki i zawodnicy UKS 
Chrobry Międzyzdroje wystąpili w III Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym w Sianowie. Turniej został 
rozegrany w kategoriach Juniorów oraz Skrzatów. 
W najstarszej kategorii juniorek piąte miejsce zajęła 
Paulina Komisarska, natomiast Weronika Zygan była 
dziesiąta. Bardzo dobrze zaprezentował się najmłod-

Tenisiści UKS Chrobry Międzyzdroje na Turnieju 
Wojewódzkim

W dniach 16-17 stycznia 2015 r. zawodniczki UKS 
Chrobry Międzyzdroje rozegrały dwa wyjazdowe 
spotkania w ramach I Ligi Kobiet tenisa stołowego. 

KS GALAXY BIAŁYSTOK  2:8  UKS CHROBRY MIĘ-
DZYZDROJE

Pierwszy mecz nasze tenisistki zagrały 16 stycz-
nia 2015 r. w Białymstoku podejmując tamtejszy 
Klub Sportowy GALAXY. Pewna gra zawodniczek z 
Międzyzdrojów od początku spotkania przesądziła 

I Liga Kobiet tenisa stołowego

szy zawodnik „Chrobrego” Michał Wandachowicz, 
który zdeklasował swoich rywali wygrywając cały 
turniej. W kategorii Skrzatek wysokie drugie miejsce 
wywalczyła Amelia Kujda-Rogowska, natomiast jej 
koleżanka klubowa Małgorzata Szczuraszek zajęła 
czwarte miejsce, tuż za podium.             Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

o losie meczu, w którym zwyciężyły 8:2. Punkty zdo-
bywały: Joanna Kiedrowska 2,5 pkt., Anna Zielińska 
2,5 pkt., Sylwia Wandachowicz 1,5 pkt. oraz Wioleta 
Witkowska 1,5 pkt. 

IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW  0:10  UKS CHROBRY 
MIĘDZYZDROJE

Na drugi dzień nasze tenisistki udały się do Inowro-
cławia, żeby rozegrać mecz z IKTS NOTEĆ Inowrocław. 

Szybka i zdecydowana gra teni-
sistek „Chrobrego” sprawiła, że 
mecz zakończył się zwycięstwem 
10:0. Punkty dla naszego zespołu 
zdobywały: Joanna Kiedrowska 
2,5 pkt., Anna Zielińska 2,5 pkt., 
Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt. 
oraz Wioleta Witkowska 2,5 pkt. 

UKS Chrobry Międzyzdroje 
zajmuje obecnie drugą lokatę 
w tabeli z dorobkiem 20 pkt.  
i bilansem 89:21. 

Rafał Błocian
uks Chrobry  Międzyzdroje

Po rozegraniu ośmiu kolejek na czele tabeli znajduje 
się zespół Young Boys ze Świnoujścia z dorobkiem 
18 pkt. oraz imponującym bilansem bramek 68:26. 
Drugie miejsce zajmuje Przytór Team z dorobkiem 12 
pkt. i bilansem 35:36. Aktualnym królem strzelców jest 
Damian Staniszewski (Young Boys) z 23 trafieniami na 
koncie. Drugą lokatę w klasyfikacji króla strzelców zaj-
mują: Konrad Kołakowski (Przytór Team) oraz Krzysztof 
Nowak (Young Boys) z 14 bramkami. 

Zapraszamy do śledzenia wyników oraz relacji z roz-
grywek ligowych na naszej stronie internetowej www.
malf.ligspace.pl oraz www.facebook.com/LigaMALF. 

Spotkania rozgrywane są w każdy piątek od godz. 
19:45 w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy SP 1.

7 Kolejka
Leśnik  4:3 (1:2) Przytór Team
Klif  2:9 (2:4) Nafto-Construct
Young Boys 11:5 (3:2) Red Devils Vestina Team
8 kolejka
Young Boys 6:9 (1:5) Przytór Team
Leśnik 5:5 (1:3) Nafto-Construct
Klif 6:3 (2:0) SP Leśnik Oldboy

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Drużyna

LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno
UKS CHROBRY Międzyzdroje
STELLA NIECHAN Gniezno
KU AZS PWSiP Łomża
ATS Białystok
GLKS II Nadarzyn
POLMLEK ZAMER II Lidzbark Warmiński
IKTS NOTEĆ Inowrocław
KS GALAXY II Białystok
LUKS II Chełmno

M

13
11
12
12
13
12
12
12
12
11

Pkt

26
20
16
14
13
10

8
8
5
0

 

102:28
89:21
66:54
71:49
63:67
55:65
48:72
49:71
39:81
18:92

Tabela I Ligi Kobiet

LP

1
2
3
4
5
6
7

Zespół
Young Boys
PRZYTÓR TEAM
LEŚNIK
SP „LEŚNIK - OLDBOY” Międzyzdroje
KLIF
NAFTO-CONSTRUCT
RED DEVILS VESTINA TEAM

Mecze

7
7
7
7
7
7
6

Punkty

18
12
10
9
9
7
6

P

1
3
3
4
4
4
4

R

0
0
1
0
0
1
0

Z

6
4
3
3
3
2
2

Bramki

68:26
35:36
27:29
39:35
24:39
29:39
20:38

Tabela MALF
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OGŁOSZENIA

 

Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach 

zaprasza  wszystkich chętnych do wystawiania  
swoich prac rękodzielniczych  

oraz wyrobów kulinarnych podczas 

 

KKKIIIEEERRRMMMAAASSSZZZUUU   
WWWIIIEEELLLKKKAAANNNOOOCCCNNNEEEGGGOOO   

 który odbędzie się 

222888   iii   222999   mmmaaarrrcccaaa   222000111555   rrr...  

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 25 marca 2015 r. 

Więcej informacji można uzyskać  
w MDK pod nr tel. 91 32-82-600  

lub adresem e-mail   
biuro@mdkmiedzyzdroje.com 

28 marca (sobota) nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursu na najpiękniejszą  

palmę wielkanocną. 

 
 zaprasza na  

 
Koncert fortepianowy Patryka Kusiaka 

 
  

 
 
 

W programie: 
Jan Sebastian Bach 

Ludwig van Beethoven 
Ferenc Liszt  

Maurycy Moszkowski 

 
 

WSTĘP WOLNY 

Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie 
administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia in-
westycyjnego polegającego na: 

budowie kanalizacji deszczowej na odcinku 
pomiędzy ulicami: Lipową, Zwycięstwa i Ignace-
go Krasickiego w Międzyzdrojach, na działkach 
o numerach geodezyjnych: 49, 113, 39/1, 1/6, 
zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje  oraz na działce 
o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej 
w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. 
Międzyzdroje.

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

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. postępowania administracyj-
nego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Po-
morskich 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 dotyczące niniejszego po-
stępowania administracyjnego zostały zamiesz-
czone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz 
wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpli-
wości proszę o kontakt:  tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości  opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 4 razy w roku bezpośrednio z po-
sesji odbierane są: zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

Pierwsza zbiórka tych odpadów  w br. będzie 
w marcu:

- tereny miejskie:
część zachodnia miasta,  18.03.2015 r. (śro-

da): Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów 
Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, działki, 
Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Ko-
pernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt 
Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, 
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, No-
womyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, 
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybac-
ka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, 
Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, 
Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.

część wschodnia miasta, 19.03.2015r. 
(czwartek):  Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra 
Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, 
Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, 
Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiań-
ska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, 
Zwycięstwa oraz Biała Góra i Grodno.

- tereny wiejskie,  20.03.2015r (piątek):  
Zalesie, Wicko,  Wapnica, Lubin  oraz Nadleśnictwo 
Międzyzdroje i ul. Wolińska 1.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości co 
najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem 
odbioru odpadu poinformował pracownika 
Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657,  
o wystawieniu odpadu.    

Ewa Scholz 
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

Pierwsza objazdowa zbiórka 
wielkogabarytów - w marcu

Utrzymanie czystości
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013, poz. 1399 j.t), informuję i przypominam, że właściciele  nieruchomości zobowiązani 
są do usuwania śniegu, lodu oraz błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości.

Za właścicieli, na których ciąży obowiązek utrzymania czystości, uważa się nie tylko osoby, czy 
firmy dysponujące wyłącznym prawem własności do nieruchomości przylegających do chodników, 
ale również współwłaścicieli, wieczystych użytkowników, jednostki organizacyjne, osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, dzierżawie, a także władające nieruchomościami,  
a więc osoby, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie.

Chodnik, którego dotyczą te obowiązki, to wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu 
pieszego. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości 
bezpiecznego przejścia i przejazdu.

Za uchylanie się od obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku ciążącego na 
właścicielach nieruchomości grozi kara grzywny, którą wymierza się według procedury obowiązu-
jącej przy ściganiu wykroczeń.

Teresa Wróbel
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

        
 

Informacje 
o postępowaniu
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 KKKAAATTTAAARRRZZZYYYNNNAAA   

BBBOOONNNDDDAAA   
 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach 

111222 mmmaaarrrcccaaa 2015 
(czwartek) 

godz. 111888...000000 

(wstęp wolny)  

Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu książek 

Narodowy Dzieñ Pamiêci 
¯o³nierzy Wyklêtych

- 1 Marca 2015 -
w Miêdzyzdrojach 

Program uroczystoœci:

10:00 - „Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych” start biegu 

okolicznoœciowego w Alei Gwiazd w Miêdzyzdrojach  na dystansie 1963 m,

12.00 - uroczysta msza œw. w intencji ¯o³nierzy Wyklêtych w Koœciele 

pw. œw. Piotra Aposto³a ,

15.30 - ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej ¯o³nierzy Wyklêtych 

przy Urzêdzie Miejskim,

16:00 - program artystyczny zwi¹zany z obchodami 

w Miêdzynarodowym Domu Kultury .


