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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza  imprez: wrzesień - październik 2015 r.
 26.09.2015 r. – XVIII Jesienne Biegi 

Przełajowe, godz. 11:00, Gimnazjum nr 1
 26.09.2015 r. – Festyn Rodzinny 

pt. „Święto pieczonego ziemniaka”, 
Wapnica plac przy Szkole Podstawowej 
nr 2 

 28.09.2015 r. – „Pamięć nigdy nie 
umiera” – prezentacja książki autorstwa 
Anny Kukowskiej – Sokołowskiej, godz. 
18:00, Miejska Biblioteka Publiczna

 25-27.09 2015 r. – Spotkania 
Artystyczne Seniorów, amfiteatr  
i Międzynarodowy Dom Kultury

 01.10.2015 r. - Czwartki 
lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion 
miejski w Międzyzdrojach

 05.10.2015 r. – „Pamięć zmarłym, 
żyjącym pojednanie”  - spotkanie 
autorskie z poetką Barbarą Teresą 
Dominiczak z udziałem Zbigniewa 

Piaseckiego, godz. 17:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna

 06 – 07.10. 2015 r. – XXXIV Zjazd 
Kresowych Żołnierzy AK, - program na 
str. 5 

 30.10. 2015 r. – „Klimakterium …  
i już” – spektakl teatralny w reżyserii 
Cezarego Domagały, godz. 17.00, 
Międzynarodowy Dom Kultury                                                                                                                                          
                                                                 Redakcja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowie-
niem z dnia 17 lipca 2015 r. zarządził wybory do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wy-
borów wyznaczono na dzień 25 października br. 
Głosowanie będzie się odbywało w godzinach od 
7.00 do 21.00, w pięciu  obwodowych komisjach  
wyborczych, których  siedziby mieścić się będą w:

- Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 33  
w Międzyzdrojach – obwód nr 1,  dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 
C.K. Norwida 15 w Międzyzdrojach – obwód nr 2,

- Międzynarodowym Domu Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdrojach – 
obwód nr 3, dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych,

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 
13  w Międzyzdrojach – obwód nr 4,

- Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 
3 w Wapnicy – obwód nr 5.

Aby zagłosować w wyborach, należy być wpi-
sanym do spisu wyborców. Osoby przebywające 
w czasie wyborów w miejscu swojego zameldo-
wania stałego, wpisane są do spisu wyborców  
z urzędu. Natomiast osoby przebywające w tym 
czasie w innym miejscu niż miejsce stałego zamel-

dowania, powinni się dopisać do spisu wyborców 
w tej gminie poprzez złożenie wniosku do dnia 20 
października 2015 r.   

Wyborca może też głosować poza miejscem 
stałego zamieszkania w dowolnym lokalu wy-
borczym, jeżeli wcześniej pobierze w swojej 
gminie zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Zaświadczenia takie będą wydawane do dnia  
23 października 2015 r.

Ponadto wyborcy niepełnosprawni i wyborcy 
powyżej 75 roku życia mogą oddać swój głos  
w wyborach przez pełnomocnika. Wniosek  
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowa-
nia należy złożyć do dnia 16 października 2015 r.

Po raz kolejny można również głosować kore-
spondencyjne, z tej formy głosowania może sko-
rzystać każdy wyborca. Zamiar takiego głosowa-
nia należy zgłosić do dnia 12 października 2015 r.  

Szczególne uprawnienia mają wyborcy niepeł-
nosprawni. Mogą oni, na swój wniosek, uzyskać 
pisemną informację o wyborach, w szczególności 
o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych i warunkach dopisania się 
do spisu wyborców w wybranym obwodzie gło-
sowania; głosować przez pełnomocnika; głosować  
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a; 
korzystać z pomocy innej osoby w trakcie gło-
sowania w lokalu wyborczym, a także głosować 
korespondencyjnie.

W tych wyborach głosujący otrzyma dwie 
karty do głosowania. Karta do głosowania do 
Sejmu będzie koloru białego i będzie kartą 
wielokartkową (w formie książeczki), ze spisem 
treści zawierającym wszystkie listy kandydatów 
na posłów.  Oddany głos uznany będzie za 
ważny, jeżeli postawimy znak „x” przy nazwisku 
tylko jednego kandydata, spośród wszystkich 
zgłoszonych kandydatów na listach. Natomiast 
karta do głosowania do Senatu będzie koloru 
żółtego. Nazwiska na tej karcie będą umieszczo-
ne alfabetycznie. Aby głos był uznany za ważny 
należy postawić znak „x” obok nazwiska tylko 
jednego kandydata.

  Informacje w sprawach rejestru wyborców 
i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, 
głosowania korespondencyjnego oraz zaświad-
czeń o prawie do głosowania można uzyskać w 
Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 w Mię-
dzyzdrojach pok. nr 6 lub pod nr tel.: 91 327 56 33.  

Wszelkie informacje na temat wyborów 
zamieszczone są na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Międzyzdrojach z zakładce  
„WYBORY 2015” i na tablicy ogłoszeń Urzędu  
oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  
http://parlament2015.pkw.gov.pl/   

Mirosława Nowińska 
 Urzędnik wyborczy w Gminie Międzyzdroje

WYBORY  DO  SEJMU  I  SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
w dniu 25.10.2015 r.

Pogoda w tym roku sprawiła, że liczba tury-
stów przebywających na międzyzdrojskiej plaży 
była większa niż w latach ubiegłych - szczególnie 
w pierwszej połowie sierpnia - w związku z czym 
był to trudny sezon dla służb ratowniczych, któ-
rych praca opierała się szczególnie na: profilakty-
ce, prewencji i interwencjach.

W tym roku kontynuowaliśmy akcje profilak-
tyczne z lat ubiegłych.

Interwencje to:
 - Poszukiwania zaginionych dzieci - ok. 170 

zdarzeń. Od chwili zainstalowania radiowęzła  na 
plaży, wspartego dodatkowo akcją z opaskami 
poszukiwania stały się skuteczniejsze i trwały  
zaledwie kilka minut. 

 -  Pomoc medyczna udzielona na plaży 
bezpośrednio przez ratowników WOPR lub 
wykwalifikowanych ratowników medycznych 

min.  w punkcie medycznym. 
Najwięcej interwencji, bo aż 
ok. 550 związanych było z 
poparzeniami słonecznymi, 
ukąszeniami, skaleczeniami.

- Ratowanie zdrowia i 
życia ludzkiego w wodzie.

Pr zeważająca  l iczba 
przeprowadzonych inter-
wencji miała miejsce na te-
renie plaży niestrzeżonej 
lub w czasie nie objętym 

dyżurem ratowniczym, w większości z wykorzy-
staniem sprzętu motorowodnego. Głównie były  
to podtopienia i poszukiwania osób zaginionych w 
wodzie - prawie 60 akcji. Sytuacje bezpośredniego 
zagrożenia życia to ok. 25.

Ponadto informujemy, że czystość wody badana 
była co 2 tygodnie. Przez cały okres sezonowy wyniki  
nie wykazały żadnych zanieczyszczeń  mikrobiolo-
gicznych - również w  ocenie wizualnej, woda była 
cały czas zdatna do kąpieli. Odbywały się także 
kontrole kąpieliska przez służby uprawnione, które 
także nie wykazały żadnych nieprawidłowości. 

W trakcie sezonu letniego na terenie Gminy 
Międzyzdroje nie odnotowano żadnego utonię-
cia. Chcielibyśmy w związku z tym podziękować 
za współpracę wszystkim załogom Pogotowia 
Ratunkowego, a także funkcjonariuszom Policji.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do poprawy bezpieczeństwa nad morzem.

Zapraszamy serdecznie w sezonie 2016r.
Mateusz Bobek

Andżelika Przygodzka

Podsumowanie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym w Międzyzdrojach trwał od 20.06.2015r. do 15.09.2015 r.  Nad bezpieczeństwem turystów czuwało 34 
ratowników WOPR oraz 2 ratowników medycznych. Tegoroczne kąpielisko zorganizowane i prowadzone zostało na odcinku 1500 m, gdzie łącznie 
znajdowało się 10 stanowisk. 
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Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum  - 5441
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania - 477
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie 

do głosowania - 55
FREKWENCJA - 9,78 %
              głosów nieważnych     głosów ważnych     głosów pozytywnych „Tak”     głosów negatywnych„Nie”
SPRAWA 1      15       462   367 - 79,44 %            95 - 20,56 %
SPRAWA 2      13        464      73 - 15,73 %     391 - 84,27 %
SPRAWA 3      24       453    442 -  97,57 %           11 - 2,43 %

Opracował: Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Referendum ogólnokrajowe w sprawach:
• Wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
• Utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu panstwa;
• Wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego 
na korzyść podatnika,

 Zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wyniki Referendum w Gminie Międzyzdroje

Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza 
IV spotkanie Społecznego 
Komitetu Rozwoju
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na 
czwarte spotkanie Społecznego Komitetu  
Rozwoju Gminy Międzyzdroje, które odbędzie 
się 14 października br. (w środę) w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego. Początek spotkania  
o godzinie 16.00.

Proponowany porządek:
- podsumowanie sezonu 2015 roku,
- plany inwestycyjne na 2016 rok,
- omówienie przygotowania do wdrożenia 

budżetu obywatelskiego,
oraz inne propozycje zgłoszone przez Człon-

ków Komitetu na adres e-mail: 
um_sekretarz@miedzyzdroje.pl, 
lub tel.: 91 327 56 45, kom. 607 889 815.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Najpierw wystąpił ze-
spół ,,Wesołe Hity’’ pod 
kierunkiem p. Joanny 
Kieler z piosenkami ,,Hej 
krasnale’’ oraz ,,Śpiewaj i 
graj’’ , a następnie dzieci 
z grupy ,,Muszelek’’ zapre-
zentowały wiersz ,,Żuk’’, 
piosenkę ,,Tęcza’’ oraz 
,, Taniec przyklejaniec’’. 
Występ przedszkolaków 
nagrodzony został grom-

kimi brawami, a uśmiechy na twarzach dzieci 
wyrażały ogromną radość i dumę z własnych 
umiejętności. 

Dziękujemy Rodzicom, którzy razem z dziećmi 
przybyli do Amfiteatru, i zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej: www.mor-
skieskarby.szkolnastona.pl, gdzie można obejrzeć 
więcej zdjęć z festynu.

Edyta Piekarska

Przedszkolaki na pikniku
W sobotę 12 września br.  dzieci z Przedszkola Miejskiego ,,Morskie Skarby’’  
wzięły udział w II Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Gminę Międzyz-
droje wraz ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na jej terenie. 

Każdy z uczestników na swoich stoiskach przy-
gotował dla gości sporo atrakcji, od gry w golfa 
poprzez kącik plastyczny  po naukowe pokazy, 
prezentując działalność edukacyjną, rekreacyjną 
i społeczną.

O godz. 14:00 na scenie Burmistrz Międzyzdro-
jów dokonał oficjalnego otwarcia imprezy. Następ-
nie swój bogaty program artystyczny przedstawiły 
przedszkolaki i dzieci z międzyzdrojskich szkół. Na 
scenie przeprowadzono liczne konkursy, zagrały 
lokalne zespoły „Bryza” i „Fale”. Były pokazy tańca 
towarzyskiego, zumby z elementami fitnessu oraz 
pokaz brazylijskiej capoeiry. 

Po południu nastąpiło rozstrzygnięcie konkur-
su kulinarnego „Śledzik po Międzyzdrojsku”. Do 
konkursu zgłoszone zostały 4 potrawy: 

1. „Śledź w morskiej pianie” – autor-
stwa pracowników Hotelu Vestina pod 
kierownictwem szefa kuchni Artura 
Rębka;

2. „Żurawinowe śledziki” – wykonane 
przez Bożenę 
Rychłowską – 
Chomę z Mię-
dzyzdrojów;

3. „Śledzik z majo-
nezem buraczanym” -  
autorstwa szefa kuchni 
Hotelu Aurora Łukasza 
Sokoła;

4. „Śledzik z orzecha-
mi” – wykonany 
przez Agatę Le-
bowską z Koło-
brzegu.

Zwycięzcą 
tegorocznego konkursu kulinarnego 
„Śledź po Międzyzdrojsku” II Pikniku 
Rodzinnego w Międzyzdrojach została 
potrawa o nazwie „Śledź w morskiej pia-
nie” – śledź podany z dwoma rodzajami 
sosu kawiorowego, przygotowana przez  
Hotel Vestina w Międzyzdrojach (zwycięski 
przepis jest dostępny na stronie www.mie-
dzyzdroje.pl w zakładce Piknik Rodzinny). 

Na zakończenie festynu w prawdzi-
wie rockowych brzmieniach zagrał dla 

publiczności zespół muzyczny „Specyficzni”  
z Goleniowa. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji pikniku. Już dziś 
zapraszamy na przyszłoroczny III Piknik Rodzinny 
w Międzyzdrojach.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

II Piknik Rodzinny za nami!
W słoneczną sobotę (12 września br.) odbyła się 2. edycja „Pikniku Rodzinnego”. Festyn 
odbył się na terenie Amfiteatru w Międzyzdrojach. Zorganizowany został przez miejscowe 
stowarzyszenia i organizacje przy współpracy z Gminą Międzyzdroje. Koordynatorem 
realizacji działań była firma Green House Paweł Kranc. 
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- Panie Arturze, jakie są Pana pierwsze wra-
żenia na stanowisku dyrektora MDK?

- Nie ukrywam, że mam mnóstwo obowiązków 
i ogromną odpowiedzialność. Dyrektorem MDK 
zostałem na podstawie Zarządzenia Burmistrza z 
dnia 9 marca 2015 roku z racji złożenia wypowie-
dzenia przez poprzednią dyrektor Jadwigę Bober. 
Zostałem obdarowany mandatem zaufania, a to 
zobowiązuje. Wraz z zespołem  rozpoczęliśmy 
pracę od organizacji wydarzeń, które zostały 
zaplanowane wiele miesięcy wcześniej.

Pracownikiem MDK jestem od 1maja 2003 
roku, zatrudnił mnie ówczesny dyrektor Hubert 
Michalski. Pamiętam, że przyszedłem na rozmowę 
kwalifikacyjną, która miała trwać 10-15 minut,  
a wyszedłem wieczorem po godzinie 23. Zosta-
łem przyjęty i od razu, ze względu na trwającą 
majówkę, rozpocząłem pracę. Najpierw w punkcie 
informacji turystycznej, potem jako specjalista 
ds. informacji turystycznej. Następnie  w 2007 
roku dyrektor Jadwiga Bober mianowała mnie 
swoim zastępcą. Jest to osoba, od której przez te 
wszystkie lata najwięcej się nauczyłem. Dziś wiele 
działań przez nią zapoczątkowanych będziemy 
kontynuować. Zostałem  powołany na okres  
3 lat, po tym czasie  będzie można rozliczyć nasze 
działania. 

- Proszę opowiedzieć o dwóch ostatnich naj-
ważniejszych  wydarzeniach kulturalnych, czyli  
o Międzynarodowym  Festiwalu Pieśni Chóralnej 
i Festiwalu Gwiazd. 

- Za nami 50. jubileuszowy MFPCH. Miał on w 
tym roku, wzorem lat ubiegłych, bardzo wysoki 
poziom. Wystąpiły chóry z Korei, wysp Bahama, 
z USA. Każdy koncert wypełniał widownię do 
ostatniego miejsca. Na ten festiwal przyjeżdża 
publiczność o sprecyzowanych gustach, rezer-
wują miejsca noclegowe rok wcześniej, dla nich 
to prawdziwa kulturalna uczta. Martwi mnie, że  
Ministerstwo Kultury nie dofinansowało tego 
wydarzenia. Najwyraźniej  ranga tego festiwalu 
nie do końca jest doceniona, a jest to przecież 
jeden z najstarszych tego typu festiwali w Polsce. 
Świetnie, że się odbywa w Międzyzdrojach.  Naj-
więcej środków finansowych na jego organizację 
otrzymaliśmy z gminy, było także dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. To jest impreza 
niekomercyjna. Wszystkie koncerty są darmowe. 
Gdy kończy się jeden festiwal już rozpoczynają się 
rozmowy o programie na następny rok. 

Festiwal Gwiazd w tym roku odbył się po raz 
dwudziesty. Staraliśmy się, aby w trakcie było 
jak najwięcej atrakcji. Dużym powodzeniem 
cieszyły się warsztaty dla dzieci prowadzone 
przez aktorów, którzy są do tego profesjonalnie 
przygotowani.  Na ten festiwal do samego końca 
pozyskiwaliśmy sponsorów, nie ukrywam, że i tu 
największe środki były z budżetu gminy. Marzę o 
sytuacji, kiedy festiwal o takiej randze będzie miał 
swojego sponsora strategicznego. Dostaję dużo 
e-maili od aktorów, przedstawicieli teatrów, z 
podziękowaniem i nadzieją na dalszą współpracę. 

Oba festiwale miały charakter jubileuszowy i 
myślę, że odegrały dużą rolę w promocji miasta. 

- Co nas jeszcze czeka?
- Przed nami działania środowiskowe skie-

rowane do mieszkańców,  działalność typowo 
statutowa: nauka gry na pianinie, kursy języków, 
,,Kolorowe nutki” prowadzone przez panią Inkę, 
klub Impresje, warsztaty plastyczne dla dzieci. 

Jest zapytanie o możliwość wynajęcia sali na 
capoeirę – brazylijską sztukę walki. Czeka nas 
również  jedna ważna cykliczna impreza - Spo-
tkania Artystyczne Seniorów, na które już teraz 
zapraszam w dniach 25-27 września. Na to wyda-
rzenie  przyjedzie blisko 400 osób z całej Polski. 
Wielu uczestników przyjeżdża do nas od pierwszej 
edycji.  Atmosfera tej imprezy jest wyjątkowa. 
Pozytywną  porcją dobrej energii jest biesiada, 
odbywająca się zawsze w sobotę, na której najle-
piej widać integrację uczestników. 

W przyszłym roku chciałbym powrócić do tra-
dycji, którą pamiętam z moich początków w MDK, 
czyli organizacji Neptunaliów. Była to impreza 
uważana za oficjalne rozpoczęcie sezonu, podczas  
której Burmistrz otrzymywał klucze od Neptuna  
i oficjalnie otwierał sezon letni. Bardzo chciałbym, 
aby to wydarzenie powróciło do kalendarza gmin-
nych imprez. 

- Co jest największym pro-
blemem w zarządzaniu takim 
miejscem, jak dom kultury?

- Głównym problemem są 
pieniądze. Na kulturze i promocji 
są największe cięcia w budżecie. 
Staramy się korzystać ze środ-
ków zewnętrznych, obecnie 
nie ma naborów, ale będziemy 
występować o dofinansowanie 
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Czeka 
nas wymiana świetlika, koszto-
rys na ten remont przekracza 
zaplanowane środki finansowe. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 300 tys. zł z LGR Zalew 
Szczeciński na modernizację bu-
dynku. Jest też wiele bieżących 
drobnych remontów i napraw, 
staramy się również na bieżąco 
inwestować w sprzęt.  Dom 
Kultury ma osobowość prawną 
i może zarabiać, dlatego wy-
najmujemy teren przy punkcie 
informacji dla malarzy i artystów 
oraz wynajmujemy parking. Uzy-
skane środki finansowe możemy 
wykorzystać na cele statutowe. 

Wszystkie święta państwo-
we, dni wolne - choćby ze wzglę-
du na nagłaśnianie wielu imprez 
- są dla nas dniami roboczymi. 
Mamy zgrany zespół, który two-
rzą zaufani ludzie. Jestem pełen 

podziwu dla ich wytrzymałości i poświęcenia, 
szczególnie przy tegorocznym Festiwalu Gwiazd 
przy panujących wysokich temperaturach. 

- Na koniec naszej rozmowy proszę powie-
dzieć parę słów o życiu prywatnym. 

- Od urodzenia mieszkam w Międzyzdrojach, 
skończyłem Szkołę Podstawową nr 1 im. B. Chro-
brego. Później była nauka w Szkole Morskiej w 
Świnoujściu, następnie studia na Politechnice 
Szczecińskiej na Wydziale Mechanicznym, ma-
gisterium na Uniwersytecie Szczecińskim na 
Wydziale Ekonomii. 

Jestem szczęśliwym ojcem dwójki wspaniałych 
dzieci: Maja skończy 7 lat, Maksymilian kończy 2 
lata. Matką tych dzieci jest najwspanialsza kobieta 
na świecie Kasia, którą pierwszy raz zobaczyłem 
w 2003 roku - właśnie tu na schodach budynku 
Domu Kultury. Zobaczyłem wspaniałą istotę i 
zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Rodzi-
na odczuwa zmiany w moim życiu zawodowym. 
Podczas festiwali jestem w domu gościem. To są 
konsekwencje pracy w miejscu, które organizuje 
kulturę w mieście.

- Czego Panu życzyć na przyszłość?
Szczęścia, zdrowia - bo ono jest najważniejsze. 

Życzyłbym sobie też, aby każdy mieszkaniec Mię-
dzyzdrojów mógł korzystać z naszego domu kul-
tury. Aby było to miejsce otwarte dla wszystkich.  
Mieszkańcy w okresie letnim są bardzo zajęci nie 
mogą korzystać z naszej oferty, co jest zrozumiałe. 
Dlatego zależy mi na tym, aby mogli do nas przyjść 
w okresie posezonowym. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Joanna Ścigała  

,,IDĘ W PRZYSZŁOŚĆ Z GŁOWĄ DO GÓRY”
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Arturem Duszyńskim, Dyrektorem Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach. 
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AKTUALNOŚCI

5 października 2015 r.
 Przyjazd i zakwaterowanie, spotkania towarzyskie.
17:00–19:00, Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Norwida 15
 Spotkanie autorskie z poetką Barbarą Teresą  
Dominiczak z udziałem Zbigniewa Piaseckiego

6 października 2015 r.
10:00–11:00, Kościół pw. św. Piotra Apostoła,  
ul. Lipowa 8. 
 Msza święta
11:30–13:30, Międzynarodowy Dom Kultury,  
ul. Bohaterów Warszawy 20
 Gala otwarcia XXXIV Zjazdu
 wspomnienie o tych, którzy odeszli
 przemówienia okolicznościowe
 wykład inauguracyjny: Piotr Makuła (Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie), 
Walka o pamięć o Armii Krajowej po 1956 r. 
 jubileusz p. Danuty Szyksznian – Honorowej Go-
spodyni Zjazdu
 wernisaż wystawy rysunków Stanisława Toegela
 program artystyczny w wykonaniu młodzieży z 
MDK w Międzyzdrojach
15:30–17:00, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a
 Wernisaż wystawy Ziemie i miasta kresowe (słowo 
wstępne: Krzysztof Szczur)
 Spotkanie z Michałem Ruczyńskim (IPN Oddział w 
Szczecinie) i Piotrem Makułą (Muzeum Armii Krajowej 
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie) na temat 
możliwości przekazania dokumentów i pamiątek do 
zbiorów archiwalnych i muzealnych
19:30–20:00, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a 
 Wieczór poetycki Aleksandry Petrusewicz

7 października 2015 r.
10:00–11:30, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a
 Spotkanie Pokoleń, cz. I: Jacek Pawłowicz (IPN 
Oddział w Warszawie), Generał Leopold Okulicki – 
ostatni dowódca Armii Krajowej
 Krzysztof Szczur, prezentacja wystawy Ziemie i 
miasta kresowe
11:30–12:00, Kawcza Góra 
 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
12:00–13:30, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a 
 Spotkanie Pokoleń, cz. II: dr Krzysztof Tochman (IPN 
Oddział w Rzeszowie), Życie  i działalność niepodle-
głościowa Adama Boryczki – dowódcy 6 Wileńskiej 
Brygady AK

  

 

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Szczecin

Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Szczecinie

oraz
Gmina Międzyzdroje

zapraszają na

XXXIV Zjazd Kresowych 
Żołnierzy Armii Krajowej
5–9 października 2015 r.
Hotel „Międzyzdroje” (dawna „Slavia”), 

Promenada Gwiazd 34a

Kontakt:
Jolanta Szyłkowska – koordynator zjazdu
tel. 509 970 213
e-mail: szylkowska@wp.pl

Przedsięwzięcie zrealizowane 
pod honorowym patronatem i przy 
wsparciu finansowym  Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Olgierda Geblewicza.

Program XXXIV Zjazdu 
Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach

Rusza nabór do 4. edycji programu! 
„Grajki – pomagajki” 
Koniec wakacji oznacza powrót dzieci i młodzieży 
-  nie tylko do szkoły. Uczestnicy II i III edycji pro-
gramu psychoedukacyjnego „Grajki – pomagajki” 
prowadzonego przez zespół Pracowni Motywacja i 
Działanie, wracają również do kontynuacji udziału 
w zajęciach. Czekają na nich nowe wyzwania i 
ciekawe zadania!

Zespół Pracowni Motywacja i Działanie ogłasza 
jednocześnie rozpoczęcie naboru do nowej, 4. już 
edycji programu „Grajki – pomagajki”. 

Zakres tematyczny „Grajek – pomagajek” w 
znaczny sposób przyczynia się do zmniejszenia  
w uczestnikach poziomu nieśmiałości, do wzrostu 
ich otwartości oraz umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach poprzez rozumienie i rozpo-
znawanie uczuć, własnych potrzeb, umiejętności 
komunikacji i asertywności.

Do udziału w 4. edycji programu „Grajki – po-
magajki” zapraszamy dzieci i młodzież klas IV, V  
i VI szkoły podstawowej. Uczestnictwo w pro-
gramie jest bezpłatne. Zajęcia prowadzone są w 
siedzibie Pracowni w Międzyzdrojach, ul. Norwida 
7/12. 

Pytania/zgłoszenia prosimy kierować pod 
numerem telefonu 699 654 608 lub mailowo: 
sekretariat.mid@gmail.com 

Program wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach.                                                             MID 

Po przywitaniu przez organizatorów (Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina”) rozpoczęły się zajęcia: czy-
tanie, otwieranie drzwi, tunelowanie, piłeczkowanie, 
naśladowanie.

M-A-L-U-S-Z-K-O-W-A-N-I-E bardzo podobało się 
bezpośrednim odbiorcom. Najbardziej wymagający 
„klienci” w wieku od 1 do 5 lat uczestniczyli w zajęciach 
na 100 %. Pomimo bardzo wyczerpujących zadań 
dzieci i rodzice „stawali na głowach”, „wozili taczki”, 
turlali się oraz „latali helikopterami”.

Hasło tygodnia: małe dzieci potrzebują pobudza-
nia błędnika. By wspomóc prawidłowy rozwój dziecka 
staraj się codziennie je skłonić do choć kilku obrotów 
w prawo i w lewo. 

Obrót „helikopterka” sprawia, że płyn znajdujący 
się wewnątrz mechanizmu słuchowego przesuwa 
się szybko, co wspomaga wzrost nowych komórek w 
części mózgu odpowiedzialnej za poczucie równo-
wagi oraz kształtuje w pamięci wzorzec niezbędny 
do czytania i pisania.

Dziękujemy animatorce Ani Zimowskiej za niesza-
blonowe zajęcia i zarażenie rodziców entuzjazmem.

Mariusz Samołyk
Koordynator projektu KLUBIK RODZINNY 

- OD JUNIORA DO SENIORA, rodzic
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

Miłośnicy sportów 
skate – powrót we 
wrześniu!
Miłośnicy sportów skate z pewnością czekali na 
wrzesień. Po wakacyjnej przerwie w Międzyz-
drojach ponownie rusza program skierowany 
do młodzieży:  go! pro. Art. not Drugs – SKATE 
EDITION. Jest to autorski program Pracowni 
Motywacja i Działanie, który lobbuje aktywne-
mu stylowi życia, PRZECIWDZIAŁA BIERNOŚCI 
I NUDZIE, kieruje uwagę na to, jak ważne jest 
zdrowe ciało i zdrowy duch.

Obecnie trwająca edycja to SKATE EDITION. 
Edycja ta skupia się na rozwijaniu u młodzieży 
zainteresowań sportami ekstremalnymi. Oczy-
wiście wszystko odbywa się pod bacznym okiem 
trenera młodzieżowego oraz profesjonalnych 
instruktorów. 

Drzwi do udziału w programie są nadal otwar-
te! Zespół Pracowni Motywacja i Działanie zaprasza 
wszystkie osoby, które interesują się sportami 
skate do dołączenia do programu. Udział w nim 
jest bezpłatny. Program wspiera Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach. 

Zgłoszenia można kierować:
- tel. 699 654 608
- e-mail: sekretariat.mid@gmail.com
- priv na www.facebook.com/motywacjaidzia-

lanie                                                                              MID

Klubik Maluszka w Wapnicy 
Każdy organizator, nawet najlepiej przygotowany (tak jak my) czeka na pierwsze spotkanie: czy ktoś 
przyjdzie? Frekwencja wyniosła 160 % ! Przyszły 34 osoby, w tym 16 dzieci. Mamy nadzieję, że będzie 
tak co tydzień.

15:00–15:30, Cmentarz komunalny, ul. Cmentarna 
 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Krzyżem 
Katyńskim
17:00–18:00, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a 
 Program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkół 
w Międzyzdrojach

8 października 2015 r.
9:00–15:00, Kołobrzeg
 Wycieczka do Muzeum Oręża Polskiego
18:00–20:00, Hotel „Międzyzdroje”, Promenada 
Gwiazd 34a
 Pożegnalna kolacja z babką ziemniaczaną

9 października 2015 r.
Pożegnanie i wykwaterowanie
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian  
w programie.

Organizatorzy
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XII  Sesji w  dniu 27.08.2015 r.,  podjęła następujące uchwały:

- Jakie są Pana pierwsze wrażenia jako radnego?
- Pierwsze wrażenia to zderzenie moich oczeki-

wań z rzeczywistością. Pewnie powtórzę za kolegami, 
ale plany to jedno, jednak wszystkie one opierają się 
na realizacji budżetu. Do Rady Miejskiej pierwszy 
raz startowałem w 2010 roku z Forum Samorzą-
dowego Leszka Dorosza - bezskutecznie. W 2014 
postanowiłem startować, jako kandydat niezależny 
z okręgu nr 5. Dziś mieszkańcy rozmawiają ze mną  
w różnych sytuacjach, nawet spotykając mnie na uli-
cy. Wachlarz zgłaszanych przez nich problemów jest 
bardzo szeroki - od remontów ulic, czy problemów 
mieszkaniowych, po sprawy osobiste. 

 - Czy jest Pan rodowitym mieszkańcem  Mię-
dzyzdrojów?

- Urodziłem się w Świnoujściu i od tego mo-
mentu mieszkam w Międzyzdrojach, jestem więc 
mieszkańcem naszego miasta od początku swojego 
życia. Dzieciństwo w Międzyzdrojach wspominam 
jako beztroskie. Mam dwóch starszych braci. Jest 
między nami spora różnica wieku: 10 i 14 lat. Zawsze 
trzymaliśmy się razem, choć nie obyło się bez niepo-
rozumień, ale myślę, że to normalne. Jako najmłodszy 
miałem przywileje u rodziców i, nie ukrywam, chętnie 
z nich korzystałem. 

- Proszę opowiedzieć o okresie nauki, zainte-
resowaniach. 

- Moja pierwsza wychowawczyni to pani Mał-
gorzata Olejniczak, którą wspominam bardzo miło. 
Należę do pierwszego rocznika, który uczył się w 
nowym systemie, czyli powędrował do gimnazjum. 
Potem było Technikum Hotelarskie w Świnoujściu. 
Przy wyborze szkoły kierowałem się realizmem, my-
ślałem perspektywicznie, żeby po jej ukończeniu mieć 
pracę. Ze względu na turystyczny charakter  miasta, w 
którym żyję byłem konsekwentny w wyborze dalszej 
drogi. Wybrałem więc studia na kierunku: Turystyka 
i Rekreacja, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a potem studia drugiego stopnia: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, kierunek 

turystyka i rekreacja specjalność Biznes Turystyczny. 
Połączenie turystyki i ekonomii jest tym, co mnie 
interesuje. 

Jako młody chłopak grałem w piłkę nożną w 
Klubie Leśnik. W tamtym czasie nie było  tak licznej 
bazy sportowej jak obecnie, nie mieliśmy hali spor-
towej, ani orlików. Pamiętam jak graliśmy w piłkę na 
betonowym boisku przy ul. Kolejowej. Obecnie nadal 
grywam z kolegami w piłkę nożną. Moje hobby to 
muzyka elektroniczna, House, Trance.

- Pana życie zawodowe od lat związane jest  
z Międzynarodowym Domem Kultury. 

- Pracownikiem Międzynarodowego Domu 
Kultury jestem od 10 grudnia 2007 r. Jest to bardzo 
ciekawa praca, nie można się w niej nudzić. Ze wzglę-
du na specyfikę pracujemy także w dni wolne. Lubię 
w tej pracy kontakt z ludźmi, są to bardzo ciekawe 
spotkania. Pracując w kulturze trzeba ją zachować w 
relacjach z ludźmi, a także umieć pójść na kompromis. 

W marcu tego roku zostałem kierownikiem ds. 
administracyjnych i technicznych. Zwiększył się mój 
zakres obowiązków i w związku z tym odpowiedzial-
ność. Pracujemy jako zespół MDK przy organizacji 

wszystkich wydarzeń kulturalnych, które odbywają 
się u nas. Wśród wielu imprez ważne jest, aby w 
repertuarze nie zabrakło koncertów, czy wystaw 
organizowanych w ciągu roku, które nie mają aż tak 
wielkiego znaczenia promocyjnego, jednak są skie-
rowane do naszych mieszkańców. Kultura powinna 
integrować społeczeństwo, a my jesteśmy od tego, 
aby to ludziom umożliwić.  

- Czy jest w kalendarzu imprez naszej gminy 
taka najbardziej przez Pana ulubiona? 

- Myślę, że Festiwal Gwiazd to impreza sztandaro-
wa o ogromnym znaczeniu promocyjnym. Międzyna-
rodowy Festiwal Pieśni Chóralnej jest również bardzo 
ciekawym wydarzeniem. Bardzo lubię Spotkania 
Artystyczne Seniorów, na które przyjeżdżają ludzie  
z całej Polski. Kontakt z uczestnikami tego wydarzenia 
jest bardzo bezpośredni. A uczestnicy SAS tworzą  
w naszym mieście niezapomnianą atmosferę. 

W bogaty program artystyczny MDK chętnie wpi-
sałbym jeszcze jedno wydarzenie kulturalne. Byłby 
to festiwal skierowany do ludzi młodych. Oczywiście 
trzeba brać pod uwagę, że każde nowe wydarzenie 
wymaga dodatkowych środków finansowych. 
Jednak z wielu moich rozmów wynika, że jest takie 
zapotrzebowanie.

- Co jako radny chciałby Pan zrobić dla miasta 
w ciągu tej kadencji?

- Chciałbym zająć się uporządkowaniem prze-
strzeni publicznej, szczególnie promenady. Dzisiejszy 
świat bardzo się zglobalizował, wszyscy ze sobą 
konkurują, dlatego trzeba duży nacisk położyć na 
promocję. Jeśli chodzi o atrakcyjność, przegrywamy 
-  jeśli tak się zdarza - tylko pogodą, w naszym regionie 
jest dużo atrakcji. Położenie na największej polskiej 
wyspie  jest, w mojej opinii, także ważnym atutem.  
Ważna jest poprawa infrastruktury, np. wyremonto-
wanie chodników i ulic, budowa parkingu miejskiego, 
najlepiej wielopoziomowego. Wraz z innymi młodymi 
kolegami radnymi kładziemy nacisk na budowę 
skateparku - mieszkańcy naszego miasta starają się 
o to od dłuższego czasu.  No i oczywiście organizacja 
wydarzenia dla ludzi młodych, dobrze aby przyłączyły 
się do tego inne podmioty, np. uczelnie wyższe.  

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Joanna Ścigała 

O promocji, rozwoju i… kulturze w kulturze
Przedstawiamy Państwu radnego VII kadencji  - Krzysztofa Szlaskiego

Uchwała Nr XII/109/15
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na 2015 rok
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków  na kwotę  18 269,39 zł. Docho-
dy zwiększa się o kwotę  18 492,54 zł (dochody bieżące) 
i zmniejsza się o kwotę 223,15 (dochody bieżące). 
Wydatki zwiększa się o kwotę  576 621,75 zł  (wydatki 
bieżące- 237 811,75 zł, wydatki majątkowe 338 810 zł) 
i zmniejsza się o kwotę 558 352,36 zł (wydatki bieżące 
-79 810,15  zł, wydatki majątkowe - 478 542,21 zł). 

Uchwała Nr XII/110/15
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 
r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025

Dokonano zmiany treści w załącznikach, zgodnie 
z poprzednią uchwałą 

Uchwała Nr XII/110 /15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „C.H. Galeria 
Przy Wjeździe” w Międzyzdrojach

Cała treść uchwały jest możliwa do wglądu na 
stronie www.bip.miedzyzdroje.pl 

Uchwała Nr XII/112/15
w sprawie zaopiniowania projektu lasów 

ochronnych położonych na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje

Pozytywnie zaopiniowano projekt lasów ochron-
nych Skarbu Państwa, wskazanych we wniosku 
Nadleśnictwa Międzyzdroje, położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Międzyzdroje o łącznej 
powierzchni 387,46 ha.  

Uchwała Nr XII/113/15
w sprawie Raportu z  realizacji ,,Programu  

Ochrony Środowiska  dla Gminy Międzyzdroje” za 
lata 2013-2014

Niniejszy raport  obejmuje realizację zadań uję-
tych w programie za lata 2013-2014. 

Uchwała Nr XII/114/15
w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Zgodnie z art.  6l ust. 1  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
rada, gminy określa, biorąc pod uwagę warunki 
miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy  
z góry. Projekt uchwały wprowadza zmianę  dotych-
czasowych terminów płatności, z comiesięcznego na 
co dwa miesiące oraz określa nowy termin płatności 
opłaty ryczałtowej w przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku. 

Uchwała Nr XII/115/15
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/408/13 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach  z dnia 29 sierpnia 
2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje
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 zmiany dotychcza-
sowej  uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku,  zgodnie z ustawą zmieniającą, 
a w szczególności:

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

- uwzględnienie w treści regulaminu nierucho-
mości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedy-
nie przez część roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Kamieniu Pomorskim, pismem z dnia 11.08.15r., 
znak: PS-N-HK-024-1/15, pozytywnie zaopiniował  
niniejszy projekt.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

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

23.09.2015 r. - Janusz PIŁAT   
30.09.2015 r. - Krzysztof SZLASKI
07.10.2015 r. - Filip SZYSZKOWSKI
14.10.2015 r. - Ewa TROTT
21.10.2015 r. - Jan WĘGLORZ

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

Uchwała Nr XII/116/15
w sprawie   ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których  znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku

Zgodnie z art.  6j ust. 3b  ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe.

Określając ryczałtową stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, przyjęto:

- 715550 l, ilość odpadów zmieszanych odebra-
nych  w 2014r. z terenu Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego  „Bursztyn” w Międzyzdrojach,

- 532,  liczba działek ogrodowych wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym na 
których znajdują się domki letniskowe,  

- 60 l, minimalna pojemność pojemnika na  od-
pady komunalne dla działki ogrodowej,

- 7 zł, stawka opłaty za pojemnik o pojemności 
60 l,  jeżeli  odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

- 9 zł, wyższa stawka opłaty za pojemnik  o pojem-
ności 60 l, jeżeli  odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

Kalkulacja ryczałtowej stawki:
Średnia ilość odpadów wytworzonych  na działce 

wykorzystywanej przez część roku 
715550 l : 532 = 1345 l 
wyrażona  w liczbie  pojemników  o pojemności 

60l :   1345 l : 60 ≈  22  
Ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady są zbie-

rane  i odbierane w sposób selektywny:
7 zł x 22  = 154 zł
Wyższa ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady 

nie  są zbierane  i odbierane w sposób selektywny:
9 zł  x 22 = 198 zł

Uchwała Nr  XII / 117 / 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwa-

lenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje  
w latach 2015 - 2019

W związku ze wskazaniem nadzoru prawnego 
wojewody zachodniopomorskiego, wskazującego 
na konieczność publikacji podjętej w dniu 25 czerwca 
2015 r. uchwały rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Międzyzdroje w latach 2015 – 2019, konieczne jest 
dokonanie zmiany treści § 3 ww. uchwały, którego 
wskazuję, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr  XII / 118 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 

w nieruchomości
W  budynku przy ul. Krótkiej 2 w Międzyzdrojach 

pozostały gminie Międzyzdroje  pomieszczenia zwol-
nione przez uprzednio zamieszkującego tam lokatora 
o pow. 32,41 m², przylegające do wykupionego przez 
najemcę lokalu mieszkalnego.

Ze względu na wydane przez Starostę Ka-
mieńskiego postanowienie odmawiające wydania 
zaświadczenia o samodzielności lokalu w budynku 
przy ul. Krótkiej 2, stanowiącego ww. pomieszczenia 
o pow. 32,41 m² oraz zainteresowaniem właściciela 
przyległego lokalu nr 5 nabyciem przedmiotowych 
powierzchni, proponuje się dokonanie ich sprze-
daży na rzecz zainteresowanego współwłaściciela 
nieruchomości. 

Uchwała Nr  XII / 119 / 2015
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy terenu, stanowiącego część działki komunalnej 
nr 166 w Wapnicy, o powierzchni 488 m², o dalszą 
dzierżawę przedmiotowego terenu, proponuje się 
przeznaczyć do wydzierżawienia ww. teren na okres 
do 5 lat. Dotychczasowa umowa dzierżawy zawarta 
była na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2015 r.  
z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Uchwała Nr  XII / 120 / 2015
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy, zainteresowanego zawarciem kolejnej umowy 
dzierżawy terenu przy zejściu na plażę, stanowiącego 
część działki nr 74/2 o powierzchni 321 m², proponuje 
się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w/w terenu 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gastronomicznej.

Uchwała Nr XII/121/15
w sprawie  skargi K.J.  na bezczynność Burmi-

strza Międzyzdrojów
Skarga została rozpatrzona na podstawie  Uchwa-

ły Nr XI/106/15 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie uznania 
właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na 
działalność burmistrza Międzyzdrojów, w której uzna-
no właściwość RM do rozpatrzenia skargi, przekazując   
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do rozpoznania. 
Rada Miejska podjęła również uchwałę nr XI/108/15  
w sprawie zawiadomienia skarżącego o niezała-
twieniu skargi w terminie ze względu na  złożoność 
poruszanych w skardze problemów.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń Komisja 
Rewizyjna stwierdziła, iż zarzut dotyczący braku 
kontroli jest bezzasadny. Kontrole przeprowadzone 
były w marcu oraz w kwietniu, kiedy wymierzano 
i oznakowano powierzchnie przeznaczone pod 
dzierżawę. Kolejna kontrola odbyła się  2.06.2015 
r., z   której została sporządzona   notatka służbowa.

Kolejny zarzut  skarżącego dotyczył niedotrzy-
mania obietnicy, złożonej przez burmistrza odnośnie 
uwzględnienia sugestii skarżącego, co do zajmowa-
nej powierzchni sąsiadujących lokali gastronomicz-
nych z zapewnieniem właściwego i normatywnego 
dojścia do pozostałych lokali usługowych. Również 
obietnicy, iż zarządca  dróg przeanalizuje możliwość 
oznakowania wielkości zajętego pasa drogowego 
pod ogródki gastronomiczne, punkty handlowe 
itp.   Komisja, po przeprowadzeniu wizji lokalnej w 
terenie, oceniając aktualną sytuację ustaliła, iż  po-
wierzchnia zajmowanego ogródka przy  restauracji 
Dolce Vita, w stosunku do roku 2014, zmniejszyła 
się o 15 m². Lokal ten, podobnie jak restauracja 
Carmen nie przekroczyły powierzchni, zgodnie z 
obowiązującymi decyzjami.  Powierzchnia ogródka 
restauracji  „Dolce Vita” jest zgodna z decyzją i wynosi  
65,00 m ², wg pomiarów z natury jest to ok. 62m². 
W roku 2014 powierzchnia ogródka wynosiła 80,00 
m² . Restauracja „Carmen” -  pow. ogródka,  zgodnie 
z decyzją wynosi 100,00 m², wg pomiarów z natury 
jest to  ok. 120 m², w tym ok. 20m2 terenu wspólnoty. 
W roku 2014 powierzchnia  ogródka wynosiła 100,00 
m².    Właścicielka   restauracji Carmen zobowiązała 
się do częściowej przebudowy konstrukcji zadaszenia 
ogródka konsumpcyjnego w miejscu najbardziej  
zawężającym ciąg pieszy, i tak zrobiła. 

Zgodnie z informacją p. Antoniego Łozowskiego 
insp. ds. drogownictwa, został przesunięty słup pod-
trzymujący konstrukcję  zadaszenia o 70 cm w stronę 
restauracji Carmen. 

Komisja stoi na stanowisku, iż skarga złożona 
na burmistrza Międzyzdrojów dot. bezczynności, 
braku kontroli oraz niedotrzymanie uzgodnień przez 
Burmistrza, dotyczących zajęcia pasa drogowego  na 
Placu Neptuna przez lokale gastronomiczne,  uznana 
została za bezzasadną. Jednakże w trosce o wypra-
cowanie konsensusu w odniesieniu do wszystkich 
działających tam   podmiotów,  komisja wnioskuje 

do burmistrza, aby po zakończeniu sezonu 2015 
odbyć wizję lokalną, przy udziale członków Komisji 
Rewizyjnej i osób zainteresowanych,  celem trwałego 
oznakowania dzierżawionych terenów. Zapewni to 
w kolejnych sezonach usunięcie przyczyn powodu-
jących nieporozumienia pomiędzy dzierżawcami. 
Tymczasem należy zlecić Straży Miejskiej  częstsze   
kontrolowanie dzierżawionych miejsc, aby nie docho-
dziło do przekraczania warunków umowy.  

Powyższe stanowisko  zostało przyjęte  3 głosami, 
wstrzymał się od głosu  1 radny.        

Uchwała Nr XII/122/15
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej 

do rozpoznania  skargi  na działalność  Burmistrza 
Międzyzdrojów

Rada Miejska postanowiła uznać swoją właści-
wość do rozpoznania skargi I. Cz. z dnia 17.07.2015 r.  
na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów i prze-
kazać skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbadania 
zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr XII/123/15
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/14 z dnia 

28.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji  Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu

Zmienia się § 1. uchwały Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach Nr I/4/14 z dnia 28.11.2014 r.  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej i określenie jej składu, w ten sposób, iż otrzymuje 
on brzmienie: 

,,§ 1. Powołuje  się Komisję Rewizyjną Rady Miej-
skiej w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Adam JAKUBOWSKI
Wiceprzewodniczący Komisji  - Jan WĘGLORZ
Członkowie:
Dorota KLUCHA
Janusz PIŁAT
Katarzyna NATKAŃSKA
Filip SZYSZKOWSKI.”

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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KULTURA I SPORT

Najlepiej zaprezentowała się Weronika Zygan, 
która zajęła wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji 
kadetek. W turnieju wystąpiła również Laura Ko-
ber – 8. miejsce oraz Aurelia Burza – 10. miejsce.  
W kategorii młodziczek wysokie 3. miejsce odno-
towała Aurelia Burza, która mile zaskoczyła swoich 
trenerów błyszcząc wysoką formą na początku 
sezonu. Wystąpił również Michał Janik zajmując 
oba 6. miejsca w obu kategoriach. Bardzo dobry 
występ zanotował Michał Wandachowicz, który 
zwyciężył w kategorii młodzików, będąc aktual-
nie trzy lata młodszym od swoich rywali. Michał 
uzyskał tym samym awans do I Grand Prix Polski 
w Białymstoku (25-27.09.2015r.). W kategorii kade-
tów zajął 10. miejsce. W kategorii młodzików Anna 
Buca zdobyła 7. miejsce, a Karolina Sienkiewicz – 8.  

W dniu 12 września  w wyjazdowym spotka-
niem w Inowrocławiu zawodniczki UKS Chrobry 
zainaugurowały sezon w I Lidze Kobiet tenisa 

stołowego. Pierwszy mecz sezonu tenisistki  
z Międzyzdrojów pewnie zwyciężyły z IKTS Noteć 
Inowrocław wynikiem 8:2. Punkty dla zespołu 
zdobywały kolejno: Joanna Kiedrowska 2,5 pkt., 
Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt., Anna Zielińska  
2 pkt. oraz Wioleta Witkowska 1 pkt. 

Natomiast 13 września w Hali Sportowej im. 
Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach został roze-
grany I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Senio-
rów w tenisie stołowym. Wśród seniorek nie miała 
sobie równych nasza zawodniczka Anna Zielińska, 
która pewnie wygrała cały turniej. Na trzecim miej-
scu znalazła się Adrianna Kołaszewska. Pozostałe 
nasze zawodniczki zajęły kolejno miejsca: Wioleta 
Witkowska – 4, Paulina Komisarska – 11 oraz 
Weronika Zygan – 15. W kategorii seniora Michał 
Kluczyński zajął 11. miejsce, natomiast Zdzisław 
Witkowski – 21. miejsce.                     Rafał Błocian

UKS Chrobry 

Sukcesy tenisistów UKS Chrobry
Pracowity początek sezonu mają za sobą tenisiści stołowi UKS Chrobry Międzyzdroje. W sobotę, 
5 września wystartowali w Sianowie koło Koszalina w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Kadetów i Młodzików w tenisie stołowym.

Mariusz Szczygieł rozpoczął pracę dziennikarza w 
czasopiśmie „Na przełaj” w wieku 16 lat. Najwięk-
szą popularność przyniosło mu prowadzenie talk 
show „Na każdy temat”, który przed laty emitowa-
ny był w telewizji Polsat.  Dziennikarz zapraszał do 
studia często bardzo kontrowersyjne osoby, dzięki 
temu w latach 90-tych jako pierwszy przełamywał 
społeczne tabu. Podczas spotkania przyznał, że 
nie chciałby wrócić do telewizji, ponieważ jego 
prawdziwym zamiłowaniem jest reportaż. Mariusz 
Szczygieł jest indywidualistą, a w telewizji nie miał 
takiej możliwości. 

Dziennikarz opowiadał o Czechach jako naro-
dzie, który potrafi śmiać się ze wszystkiego i ma 
bardzo duży dystans do siebie. Czesi starają się 
żyć pokojowo ze wszystkimi, jednak nie wszyst-
kich postrzegają pozytywnie. Polak uznawany 
jest przez nich za dusigrosza i handlarza, którego 
można spotkać wszędzie.

Mariusz Szczygieł prowadzi Szkołę Reportażu, 
gdzie umiejętność obserwacji, pisanie i dobry 
kontakt z ludźmi jest podstawą. Jego mentorkami 

w tej sztuce są Hanna Krall i Małgorzata Szejnert. 
Zapytany, czy zechciałby napisać książki o Pola-
kach, przyznał, że nie byłby obiektywny. 

Napisał kilka książek o Czechach takich, jak: 
„Zrób sobie raj” czy „Láska Nebeská”. W cyklu 
reportaży „Gottland” opisał losy niektórych Cze-

chów, m.in.  Egona Bondyego, czeskiej Bridget 
Jones – Haliny Pawlowskiej, Lidii Baarovej czy 
rodziny Batów.

Dziennik arz opowiedział  
o czeskim artyście Davidzie Čer-
ným, który tworzy kontrowersyjne 
rzeźby odwołujące się do historii i 
współczesnego życia Czech. Pod-
czas spotkania czytelnicy zostali 
zabrani w wirtualny spacer śladem 
niektórych dzieł Černego.

Mariusz Szczygieł otrzymał  
w prezencie od bibliotekarzy 
Hihlika, wykonanego przez mię-
dzyzdrojskie dzieci podczas „War-
szatatów skarpetkowych” w biblio-
tece. Hihlik jest postacią z czeskiej 
książki dla dzieci pt. „Niedoparki” 
Pavela Šruta.

Na zakończenie spotkania można było zrobić 
sobie zdjęcie z gościem spotkania, a także zdobyć 
jego autograf.                                                  Bibliotekarze

„Zrób sobie raj”, czyli spotkanie z Mariuszem Szczygłem           
10 września 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Mariuszem Szczygłem, znanym reportażystą, 
dziennikarzem i miłośnikiem Czech. Moderatorem spotkania była Andżelika Gałecka, dyrektor biblioteki.

27 sierpnia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Międzyzdrojach odbył się finisaż 
wystawy prac Janiny Bagrowskiej, połączony                             

z wieczorem poetyckim pt. „Dialog serc”. Artyści 
ze Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddziału Ko-
łobrzeskiego: Krystyna Guranowska-Stolarz oraz 

Stanisław Nyczaj zaprezentowali 
wiersze o miłości. 

Na początku spotkania Andże-
lika Gałecka, dyrektor biblioteki 
podziękowała Janinie Bagrowskiej 
za udostępnienie swoich haftów na 
wystawę w bibliotece w Międzyz-
drojach. Pani Janina jest hafciarką 
mającą   w swoim dorobku ponad 
150 prac. Wiele z nich można było 
podziwiać na wystawach w kraju 
i za granicą. Najnowsze dzieło - 
haftowane słoneczniki, artystka 
podarowała na ręce dyrektor dla 
biblioteki w Międzyzdrojach. 

Krystyna Guranowska – Stolarz, malarka i 
poetka z Warszawy, stwierdziła, że prace pani 
Janiny są wyjątkowe i pełne niesamowitych ko-
lorów, odzwierciedlające charakter artystki. Dla 
hafciarki było to duże wyróżnienie i zachęta do 
dalszego tworzenia.

W drugiej części wieczoru  Krystyna Gura-
nowska – Stolarz oraz  Stanisław Nyczaj, poeta 
i krytyk literacki, czytali wiersze  Krystyny Cel, 
polskiej poetki i eseistki, która również brała 
udział w spotkaniu.

Oprawę muzyczną zapewniła Małgorzata 
Siemieniec, która zaśpiewała utwory z reper-
tuaru m.in. Anny German, Anny Jantar i Piotra 
Szczepanika. Sopranistka jest członkiem chóru 
„Masłowianie” na kielecczyźnie. Była uczestniczką 
programów telewizyjnych: „Must by the Music” 
oraz „Szansa na sukces”.

Po wieczorze pełnym emocji można było kupić 
tomiki poezji  z dedykacją autorów oraz zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z artystami.

Bibliotekarze

Finisaż haftów oraz wieczór poetycko-muzyczny 

„Dialog serc”
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- Jak zaczynał Pan swoją przygodę ze spor-
tem? 

- Swoją przygodę ze sportem  rozpocząłem 
w wieku 6 lat od gry w szachy. Byłem  jednak 
zbyt energicznym dzieckiem, dlatego mój tata 
zaprowadził mnie  na salę, gdzie trenowała  mama. 
Pochodzę z rodziny o sportowych korzeniach. 
Mama czynnie uprawiała tenis stołowy. Jako re-
prezentantka Polski uczestniczyła  w igrzyskach 
paraolimpijskich w Sydney i w Atlancie.  W Atlancie 
zajęła IV miejsce. Zabrakło jej 3 punktów, aby 
zdobyć medal. Udało się rok później, gdy została 

Mistrzynią Świata wśród osób niepełnosprawnych 
w swojej grupie.  Tato jeździ na handbikach. Został 
powołany do kadry narodowej w tej kategorii. 
W pucharze świata zajął 7. miejsce. Pochodzę ze 
Szczecina, więc pierwszym moim klubem spor-
towym  był „Kusy Szczecin”, potem przeszedłem 
do „Stali Stocznia Szczecin”, a jako student byłem 
zawodnikiem „AZS AWF Gdańsk”. Po drodze był 
jeszcze klub w Płocku, gdzie grałem w ekstra-
klasie.  Jeden sezon zagrałem w II Bundeslidze 
w Niemczech. Jestem z tego  bardzo dumny, bo 
Bundesliga  jest najsilniejszą ligą w Europie. Grają 
w niej zawodnicy ze światowych list i nikt tam nie 
jest z przypadku.

- Największe osiągnięcia sportowe?
- W III klasie szkoły podstawowej byłem wi-

cemistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej.  
Zdobyłem również brązowy medal na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w grze pojedynczej. 
Jako senior - w latach 2011 oraz 2012 - byłem  
o krok od zdobycia medalu w Mistrzostwach Polski 
Seniorów. Zabrakło trochę szczęścia i koncentra-
cji. W sumie zająłem V miejsce, ale i tak było to 
moje ogromne osiągnięcie w kategorii seniorów.  
W sporcie bardzo ważne jest szczęście, poparte 
ciężką pracą i talentem.  

Najważniejszym i największym, w mojej 
ocenie, osiągnięciem sportowym było zdobycie 
złotego medalu w Mistrzostwach Polski Mło-
dzieżowców w grze mieszanej  w 1999 roku. 

Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem i nie 
spodziewałem się tego. O mało co nie odpadłem 
z gry. W trakcie trwania zawodów  potrafiłem 
jednak skoncentrować się na wyniku - w pewnym 
momencie odblokowałem się  i po prostu grałem 
jak natchniony. Gdyby tego samego dnia odbyły 
się zawody w grze pojedynczej to jestem pewien, 
że udało by mi się je wygrać.  Fajnie jest być mi-
strzem Polski. Pamiętam to uczucie do dzisiaj. Tego 
kupić nie można.

- A jako trener? Jak wygląda Pańska droga 
trenerska? 

- Trenerem tenisa stołowego  jestem od 2002 
roku, czyli już od 14 lat.  Zdobyłem uprawnienia 
trenerskie i rok przepracowałem jako trener 
tenisa stołowego w Szczecinie.  Po roku pracy 
otrzymałem zaproszenie od prezesa Waldemara 
Witkowskiego aby zająć się klubem w Międzyz-
drojach. Postanowiliśmy z żoną spróbować . 13 lat 
temu przeprowadziliśmy się do Międzyzdrojów i 
wspólnie zaczęliśmy szkolić zawodników „Chro-
brego”.  Jako trenerzy podzieliliśmy się obowiąz-
kami. Żona Sylwia prowadzi grupy młodsze, ja te 
starsze oraz I ligę kobiet. Na swoim koncie mamy 
już medale Mistrzostw Polski. Wioletta Witkowska 
zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w grze 
mieszanej kadetów, a trenowane przeze mnie  
inne zawodniczki  zdobywały medale w kategorii 
młodzieżowców.  Wymienić tu  należy Sylwię Skła-
danek, Anię Zielińską, Joasię Kiedrowską.   Warto 
podkreślić, że jako jedyny klub w województwie 
prowadzimy szkolenie we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Szkolenie rozpoczynamy od grupy 6 
– 7 latków, szkolimy również żaków,  młodzików, 
kadetów,  juniorów i seniorów. W sekcji tenisa 
stołowego Chrobrego jest ponad czterdziestu 
licencjonowanych zawodników oraz grupa 
najmłodszych dzieci, które jeszcze nie jeżdżą na 
zawody. Tak więc razem jest nas ok. 60 osób.  

- Ile pokoleń już Pan wytrenował?
Licząc 6 lat, to  już dwa pokolenia. W tym czasie 

zawodnicy UKS Chrobry co roku są najlepszym 

klubem spośród ponad 20 klubów  tenisowych 
województwa zachodniopomorskiego. Można 
powiedzieć, że jako klub zdecydowanie dominu-
jemy w regionie.  W ogólnej klasyfikacji punktowej 
nasz klub zdobywa ponad dwukrotnie więcej  
punktów niż kluby zajmujące  II i III miejsce w 
tym zestawieniu. 

- A na czym polega ta punktacja?
- W punktacji klubowej sezonu brane są pod 

uwagę zarówno wyniki  z rozgrywek ligowych 
– drużynowych,  jak i rozgrywki indywidualne za-
wodników. Każdy zawodnik - uzyskując wynik na 
zawodach lub w lidze, zdobywa punkty i pracuje 
na wynik swojego klubu w sezonie tenisowym.

- Co zawdzięcza Pan tenisowi? 
- Żonę Sylwię.  Żonę poznałem właśnie dzięki 

tenisowi, bo Sylwia, tak jak i ja, jest zawodniczką 
i trenerką tenisa stołowego. Spotkaliśmy się na 
obozie sportowym i tak wspólnie idziemy przez 
życie,  dzieląc pasję sportową. 

- Jak przekłada się sport na Wasze życie 
prywatne? 

- Sport zajmuje większą część naszego życia. 
Jeżeli dwie osoby uprawiają czynnie sport,  to 
na pewno jest dużo łatwiej. Sezon tenisowy 
rozpoczyna się przygotowaniami  w sierpniu, 
a zawody i liga ruszają już od września. Sezon  
kończymy w czerwcu roku następnego. W tym 
czasie  praktycznie każdy weekend spędzamy 
na turniejach i uczestniczymy w rozgrywkach 
ligowych. Często towarzyszy nam syn  Michał, 
który praktycznie nie miał wyjścia i  wychował się 
na hali sportowej  w Międzyzdrojach. Trenowanie 
syna to nie jest ani prosta,  ani łatwa sprawa. 
Staram się go nie zmuszać, ale wiem, że aby 
osiągać wyniki trzeba trenować systematycznie 
i przynajmniej 3  godz. dziennie spędzać  na sali.  
Przed nim jeszcze bardzo długa droga. Czasami 
chciałbym aby Michała trenował ktoś inny, gdyż 
związek emocjonalny i relacje rodzicielskie nie 
pomagają w treningu.  

- A poza sezonem tenisowym? Jak upływa 
Wam czas?

- Staramy się odpoczywać poza salą treningo-
wą, najchętniej w plenerze. Lubimy podróżować, 
trochę leniuchujemy. Lubię polskie góry –  szcze-
gólnie Tatry. Uważam, że Polska to piękny kraj, 
pełen zieleni i różnorodnego krajobrazu. Lubię 
wypoczywać w górach zarówno zimą,  jak i latem. 
Zimą jeżdżę na nartach, a latem lubię zdobywać 
górskie szczyty.

- Czy coś szczególnego przytrafiło Panu 
się w życiu? Coś co zapadło szczególnie  
w pamięć?  

- Tak, w marcu 2012r. wracając z Mistrzostw 
Polski w Wieliczce wsiadłem z kolegą do pociągu, 
który wykoleił się po Szczekocinami. Tylko dlatego, 
że wsiedliśmy do wagonów znajdujących się na 
końcu składu nic nam się nie stało.  Pamiętam, że 
wszystko działo się jak w filmie. Potężne uderzenie 
i ogromny huk. Tak naprawdę ogrom tego  co 
się stało uświadomiłem sobie dopiero po czasie, 
kiedy udzieliłem wywiadu w TVN24.  Po emisji 
rozdzwoniły się telefony. Odebrałem ich około 
setki. I to ludzie mi uświadomili, że tak naprawdę 
dostałem drugie życie. Nadal jeżdżę pociągami, 
nie boję się, ale gdzieś coś pozostało w mojej pa-
mięci. Od tego czasu wolę jednak  przemieszczać 
się samochodem. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anetta Czyżak 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

„Moje życie to tenis”
Rozmowa z Jackiem Wandachowiczem –  zawodnikiem i trenerem  tenisa 
stołowego UKS Chrobry Międzyzdroje, człowiekiem związanym ze sportem 
od 30 lat.
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Natalia Jaworska, Jakub Chabinka i Dawid Marchelak 
- zawodnicy  UKS GIMSPORT Międzyzdroje -  zdobyli 
tytuły mistrzów Polski (w swoich kategoriach wieko-
wych) w 1. Mistrzostwach  Polski Szkół Gimnazjalnych 
i Podstawowych w Zapasach. Mistrzostwa odbyły się 
5 września br. w Stargardzie Szczecińskim.

W zawodach udział wzięło blisko 300 zawodników 
z całej Polski oraz z zagranicy. Wspaniały sukces od-
nieśli zawodnicy z Międzyzdrojów, zajmując bardzo 
wysokie miejsca -  kolejno wg kategorii szkół, które 
zawodnicy reprezentowali

Gimnazja:
- Natalia Jaworska - Gimnazjum nr 7 w Koszalinie 

- tytuł Mistrzyni Polski ! 
- Adrian Jaworski - Gimnazjum nr 1 Międzyzdroje 

-  5. m-ce
- Jakub Marchelak - Gimnazjum nr 1 Międzyz-

droje - 5. m-ce

- Adam Bagrowski - Gimnazjum nr 1 Międzyz-
droje - 8. m-ce

Szkoły podstawowe rocznik 2004-2005:
- Aleksander Deja - SP nr1 Międzyzdroje - 5. m-ce
- Tristan Belter - SP nr 1 Międzyzdroje - 8. m-ce
Szkoły Podstawowe rocznik 2006 i młodsi:
-  Jakub Chabinka - SP nr 1 Międzyzdroje - tytuł 

Mistrza Polski !
-  Dawid Marchelak - SP nr 1 Międzyzdroje - tytuł 

Mistrza Polski !
-  Oliwier Hansz - SP nr 1 Międzyzdroje - 2. m-ce
- Aleksander Szach - SP nr 1 Międzyzdroje -3.  m-ce
- Bartosz Chabowski - SP nr 1 Międzyzdroje  

-3. m-ce
Zarząd klubu UKS GIMSPORT Międzyzdroje składa 

serdeczne gratulacje zawodnikom oraz rodzicom 
zawodników.

Rafał Jaworski

Troje międzyzdrojskich zapaśników mistrzami Polski!

UKS Chrobry 
na Mistrzostwach 
Województwa
Pięciu zawodników i zawodniczek Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Chrobry Międzyzdroje wystar-
towało w Mistrzostwach Województwa Młodzików 
w Lekkoatletyce. Zawody odbyły się w sobotę 29 
sierpnia br. na stadionie w Białogardzie. Były to jedne 
z ważniejszych zawodów w sezonie dla młodzików 
i zarazem sprawdzian ich umiejętności na bieżni.

Wszyscy zawodnicy przez ostatni miesiąc ciężko 
trenowali, czego efektem były same rekordy życiowe 
oraz rekordy klubu. Najlepiej spośród piątki zawod-
ników wystartowała Laura Macherzyńska, która w 
skoku w dal zajęła 6. miejsce. Wśród chłopców udany 
występ zanotował Dawid Stasiak zajmując 8. miejsce 
w biegu na 300 m.

Wyniki: 
Laura Macherzyńska  100m-14.81 PB i skok w 

dal -3.95 PB
Ola Niedzielska  100m-14.99 PB i 300m-50.48 PB 

Rekord Klubu
Wiktoria Kalemba  100m-15.30 PB i 300m-51.30 PB
Dawid Stasiak  100m-13.72 PB rekord klubu i 

300m-45.22 PB
Kamil Dwornik  1000m-3:20,74 PB rekord klubu 

(rekord pobity o równe 10 sekund!)
Rafał Błocian, UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniach 28-29 sierpnia 2015 r. w hali sportowej 
im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbył się 
Międzynarodowy Turniej Weteranów oraz Międzyz-
droje OPEN 2015. W turnieju weteranów wystąpiła 
czołówka najlepszych tenisistów z Polski oraz 
zaproszeni zawodnicy z Niemiec i Rosji. Gwiazdą 
turnieju weteranów był Georgi Rubinstein z Rosji, 
który może poszczycić się wieloma sukcesami na 
arenie międzynarodowej. Turniej OPEN 2015  przy-
ciągnął wielu medalistów i medalistek Mistrzostw 
Polski seniorów, między innymi Jakuba Perka Mistrza 
Polski w grze mieszanej oraz medalistę Mistrzostw 
Czech Miroslava Horejsi. Łącznie w obu turniejach 
wystartowało ponad 120 zawodników z Polski, Czech, 
Niemiec, Rosji oraz Chin.

Zwycięzcą Turnieju OPEN 2015 w kategorii męż-
czyzn w grze pojedynczej został Mirosłav Horejsi 
(Czechy), który w ubiegłorocznym turnieju zajął 
drugą lokatę. W kategorii kobiet w grze pojedynczej 
zwyciężyła zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje 
Joanna Kiedrowska. Warto dodać, że całe podium w 
kategorii kobiet należało do UKS Chrobry Międzyz-
droje ponieważ drugie miejsce zajęła Anna Zielińska, 
a trzecie Adriana Kołaszewska.

Wyniki
Turniej OPEN mężczyzn

 1. Miroslav Horejsi
 2. Bogusław Koszyk
 3. Jakub Perek

Turniej OPEN kobiet
 1. Joanna Kiedrowska
 2. Anna Zielińska
 3. Adriana Kołaszewska

Wyniki
Kategoria Weterani

Kobiety:
 1. Zborowska Alina
 2. Zielińska Grażyna
 3. Gregorczyk Teresa

Mężczyźni:
40-49

 1. Rubinstein Georgi
 2. Kasperski Adam
 3. Wojewódka Michał

50-59:
 1. Nowakowski Witold
 2. Merkushev Aleksander
 3.Wączek Roman

60-69:
 1. Madej Bogusław
 2. Strzałka Marian
 3. Prusiński Henryk

70+
 1. Malarz Janusz
 2. Kacperczyk Remigiusz
 3. Banaszkiewicz Ryszard

Gra Podwójna Kobiet
1. Gregorczyk Teresa - Osińska Anna
2. Rosik Iwona - Zborowska Alina
3. Zielińska Grażyna- Kiersznicka Halina

Gra Podwójna Mężczyzn:
40-49:

1. Rubinstein Georgi- Merkushev Aleksander
2. Zawadzki Marcin- Sawoch Artur
3. Baran Robert- Nędza-Kubiniec Tomasz

50-59:
1. Nowakowski Witold-Lewczuk Mirosław
2. Olszewski Krzysztof-Madej Bogusław
3. Piechnik Roman-Kaczorek Marek

60+:
1. Wyrzykowski Marian-Banaszkiewicz Ryszard
2. Żukowski Janusz-Głuchowski Jerzy
3. Strzałka Marian-Cywiński Roman

Gra Mieszana:
1. Rumińska Grażyna-Wączek Roman
2. Zielińska Grażyna- Wójtowicz Wojciech
3. Kaman Halina-Rubinstein Georgi

Rafał Błocian, UKS Chrobry 

Gwiazdy tenisa stołowego w Międzyzdrojach

Przy wietrznej, ale słonecznej pogodzie w zawodach 
rywalizowało ponad 120 uczniów z SP 1 Międzyz-
droje, SP Dziwnów, SP 6 Świnoujście, SP Wysoka 
Kamieńska oraz Gimnazjów z Międzyzdrojów, Wolina, 
Świnoujścia i Dziwnowa. Podczas zawodów wiał 
mocny wiatr w plecy, który sprzyjał bardzo dobrym 
wynikom w biegu na 60m, 100m oraz w skoku w dal. 

 Organizatorem zawodów był UKS Chrobry 
Międzyzdroje przy pomocy Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, ZOŚ Międzyzdroje, SP 1 Mię-
dzyzdroje, Pracowni Motywacja i Działanie oraz KB 
Sporting Międzyzdroje.

Wiktoria Kalemba (SP 1 Międzyzdroje) – skok w 
dal – 4,25m

chłopcy:
Dawid Wojtyś (SP 1 Międzyzdroje) – 60m – 9,09
Kryspin Leśniak (SP Wysoka Kamieńska) – 300m 

– 45,99
Kryspin Przygodzki (SP 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 51,71
Kamil Dwornik (SP 1 Międzyzdroje) – 1000m  

– 3:28,08
Najbardziej wartościowe rezultaty Grand Prix 

Gimnazjum:
Jagoda Deluga (Gim. Świnoujście) – 100m – 13,32
Olga Domaradzka (Gim. Wolin) – 300m – 47,98
Andżelika Piorun (Gim. Międzyzdroje) – skok  

w dal – 4,10m
Maksymilian Szulgo (Gim. Międzyzdroje) – 100m 

– 12,48
Hubert Leśniewski (Gim. Wolin) – skok w dal  

– 5,05m
Rafał Błocian, UKS Chrobry 

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację zawodów, 
a przede wszystkim nauczycielom, wolontariuszom 
z Fundacji Motywacja i Działanie oraz ratownikom 
WOPR Międzyzdroje. 

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na stronie 
internetowej UKS Chrobry Międzyzdroje w zakładce 
Czwartki Lekkoatletyczne www.uks.jupe24.pl. 

Najbardziej wartościowe rezultaty 
Czwartków LA:

dziewczęta:
Amelia Grygiel (SP 6 Świnoujście) – 60m – 8,50
Marta Karwan (SP 1 Międzyzdroje) – 300m – 58,14
Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) – skok w 

dal – 3,35m

Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne
Za nami pierwsze zawody II Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych z ORLENEM” 
oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 10 września 
2015 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach. 
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Opłata za korzystanie 
z zezwolenia 

na alkohol - III rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, iż z dniem 30 września 2015 r. upły-
wa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie  
z zezwolenia w roku 2015.

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

dzyzdrojach 
-  bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: 

BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 1110 
0000 0054 7180

Na przelewie należy wpisać, że wpłata dotyczy 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

Przypominamy, że pomimo upływu 70 lat 
od zakończenia II Wojny Światowej, niewybuchy  
i niewypały wciąż mogą kryć się pod ziemią. Znaj-
dowane są najczęściej podczas prac polowych 
lub robót ziemnych na terenie całego kraju. Są 
one nadal bardzo niebezpieczne. Często są za-
rdzewiałe i skorodowane. Wybuch może nastąpić  
w każdej chwili, dlatego nazywane są „zardzewiałą 
śmiercią”! Neutralizacją takiego zagrożenia zajmu-
ją się wojskowe patrole saperskie, które zabierają 
niewybuch w bezpieczne miejsce.

Apelujemy! Jeśli podczas prac remontowych, 
ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziesz 
przedmiot przypominający pocisk, pamiętaj:

- nigdy go nie podnoś, nie przesuwaj i nie 
uderzaj w niego,

- jeśli jest wykopany - nie zakopuj go po-
nownie,

- natychmiast przerwij pracę, oddal się na 
bezpieczną odległość,

- powiadom policję! 
Pozostawienie niewybuchu to niebezpieczeń-

stwo dla innych!
Henryk Nogala 

Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Informacja o postępowaniu administracyjnym
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwe-

stycyjnego polegającego na: 
budowie remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej, położonej na działce o numerze 

geodezyjnym: 110, zlokalizowanej w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, 
przy ulicy Głównej w Lubinie.

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, 
Pełnomocnik: Iwona Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania admini-
stracyjnego 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 dotyczące niniejszego postępowania administracyj-
nego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone 
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Planowanie przestrzenne

Wolne miejsca w przedszkolu w Wapnicy!
W punkcie przedszkolnym przy SP-2 w Wapnicy dysponujemy wolnymi miejscami

na rok szkolny 2015/2016 w grupie dzieci w wieku od 2,5  do 4 lat.
Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę we wszystkie dni 

powszednie (w tym także ferie zimowe i wakacje) w godz. od 6.30  
do 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.30 do 
13.30.

W ramach bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej 
zapewniamy dodatkowo zajęcia z języka angielskiego i rytmikę. Opłata 
za pobyt dziecka w godzinach wykraczających poza podstawę progra-
mową za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach) wynosi 1zł za pierwsze i 0,50zł za każde kolejne dziecko 
w rodzinie. Zapewniamy dzieciom 4 posiłki dziennie przygotowywane 
w naszej szkolnej kuchni (opłata 5zł/dzień). Wszyscy nauczyciele posia-
dają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe specjalizacje, 
które wykorzystane są podczas zajęć z aktywności ruchowej oraz innych 
działalności prowadzonych w przedszkolu. 

Nasza placówka nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka 
tak, aby doświadczało radości płynącej z zabawy, nauczyło się nawiązy-
wać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało 

otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa 
oraz radzenia sobie z trudnościami i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni 
funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Tworzymy bezpieczne 
warunki do wspólnej zabawy i nauki. 

Począwszy od tego roku szkolnego sukcesywnie chcemy wdrażać 
Metodę Planu Daltońskiego by w niedługim czasie ubiegać się o certy-
fikat Dalton International School. Plan daltoński, którego prekursorem 
była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst, polega na bardzo 
indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.

Realizując metodę Planu Daltońskiego w przedszkolu skupimy się 
na rozwijaniu trzech głównych cech osobowościowych dziecka: samo-
dzielności, odpowiedzialności i współpracy.

Więcej informacji zainteresowanym osobom udzielimy pod nr tel. 91 328 
41 06 lub w sekretariacie SP-2 w Wapnicy, przy ul. Jodłowej 3.

Serdecznie zapraszamy! 
Iwona Sołtysiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i Punktu Przedszkolnego w Wapnicy                            
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