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

W środku Informatora:

Po sezonie...

Program uroczystości Dnia Kresowego Żołnierza AK, str. 3

Relacja z XV Spotkań Artystycznych Seniorów, str. 3
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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza  imprez: wrzesień - październik 2017 r.  

Urodzona w Wilnie. Na przełomie lat 40 i 50 
pełniła funkcję kierownika Oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Gorzowie. W latach 
50-tych wraz z mężem przyjechała i osiedliła 
się w Międzyzdrojach. 

Pani Krystyna była dyrektorem oddziału 
Orbis w Międzyzdrojach i Świnoujściu. Przez 
lata pełniła funkcję kierownika Działu Han-
dlowego w Rejonowej Spółdzielni Ogrod-
niczo – Pszczelarskiej w Międzyzdrojach. 
Przez okres czterech kadencji była Prezesem 
Zarządu Oddziału PTTK w Międzyzdrojach 
oraz Prezesem Towarzystwa Miłośników 
Międzyzdrojów, które, po utracie samo-
dzielności administracyjnej Międzyzdrojów 
w 1972 roku, jednoczyło grupę pasjonatów 
naszego urokliwego miasta. Przypadła jej 
zaszczytna funkcja matki chrzestnej sztandaru  
8  D y w i z j o n u  P r z e c i w l o t n i c z e g o  
w Dziwnowie. 

Komunikat
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy w Międzyzdro-
jach informuje, że w dniu 25 października 2017 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbędzie się zebranie sprawozdawczo 
wyborcze naszego Związku.

Prosimy członków naszego Związku o przybycie.
Z poważaniem 

Róża Siemak
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Międzyzdrojach 

Nowy numer 
rachunku
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 
2017 r. bankową obsługę budżetu Gminy 
Międzyzdroje prowadzi PKO Bank Polski. 
Wpłat należy dokonywać na następujący 
numer rachunku bankowego:
90 1020 4795 0000 9102 0368 6284

Agnieszka Sadka
Skarbnik Gminy

 20.09. – 13.10.2017 r. – Wystawa 
pt. „Dialog o Losie i Duszy” Stani-
sław Vincenz (1888 – 1971), Mię-
dzynarodowy Dom Kultury; 

 28.09.2017 r. – Rodzinne Warsz-
taty Plastyczne pn. „Zabawa  
w jubilera”, godz. 16:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

 30.09.2017 r. – XX Jesienne Bie-
gi Przełajowe, godz. 11:00, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Kolejowa 33;

 30 września 2017 r. - koncert 

Na podstawie Postanowienia Sądu  
R e j o n o w e g o  S z c z e c i n  -  C e n t r u m  
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS  
z dn. 23.08.2017 r. wszczęto postępowa-
nie likwidacyjne Stowarzyszenia Osób  

Ostatnie pożegnanie Krystyny Oleskiej 
(16 października 1924 r. – 1 sierpnia 2017 r.)

W 1984 roku została uhonorowana tytułem  
„Zasłużonej dla Międzyzdrojów”. Wyróżnioną 
Złotą Honorową odznaką PTTK, Medalem za 
Zasługi dla Województwa Zachodniopomor-
skiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1976 
roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w 1985 roku. 

Śp. Pani Krystyna należała do grona  osób, 
które swoim zaangażowaniem  na rzecz 
rozwoju branży turystycznej naszej gminy, 
tworzyły powojenną historię naszego miasta. 
Była przykładem społecznika, który z pasją  
i zaangażowaniem podarował swój czas, talent 
i pasję dla innych. 

Pani Krystyna miała 2 synów, 2 wnuków  
i 4 prawnucząt. 

Ostatnią wolą Pani Krystyny było, aby po Jej 
śmierci ciało przekazać do celów naukowych 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Dlatego w dniu 1 września odbyło się symbo-

Stowarzyszenie „Radość” rozwiązane
Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,Radość” w Międzyzdrojach, z siedzibą  
w Międzyzdrojach ul. Boh. Warszawy 20 (budynek MDK)  wpisaną do Krajowego Re-
jestru Sądowego Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod  nr 0000134595, 
podaje do publicznej  wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków nr 4/3/2017 r.  z  dn. 18.03.2017 r. Stowarzyszenie rozwiązano.

Niepełnosprawnych ,,Radość” w Międzyz-
drojach.

Adres do korespondencji: 72-500 Mię-
dzyzdroje ul. Boh. Warszawy 20 (budynek 
MDK) tel. kontaktowy 609 171 204.

 Likwidatorami Stowarzyszenia zostały 
ustanowione osoby:

Jerzy Mrówczyński,  Helena Kudej,  Halina 
Staszczyk, Henryka Kwiatkowska, Danuta 
Pietrasik, Zofia Kubanek, Bogdan Gera.

 Wzywa się do składania  ewentualnych  
roszczeń  w stosunku do Stowarzyszenia  
w terminie do 10.10.2017 r. na wyżej  
podany adres.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań 
finansowych.

W imieniu likwidatorów
Jerzy Mrówczyński

Ani Karwan, godz. 19,  Centrum 
Współpracy Międzynarodowej  
w Grodnie/ k. Międzyzdrojów;

 04.10.2017 r. – Kresowy Dzień 
Żołnierza Armii Krajowej, program 
na str. 3; 

 05.10.2017 r. – Czwartki lekko-
atletyczne - finał, godz. 16:00, sta-
dion miejski;

 10 - 11 października 2017 r. (wto-
rek, środa) - Rodzinne warsztaty 
plastyczne „Jesień w moim do-

mu”,od 15:00 do 17:00 w Szkole  
w Wapnicy;

 18.10.2017 r. – Spotkanie  
z Grażyną Zielińską, godz. 18:00, 
Miejska Biblioteka Publiczna;

 25 - 26 października 2017 r. 
(środa, czwartek) - Rodzinne 
warsztaty plastyczne „Jesień  
w moim domu” od 16:00 do 
18:00 w Bibliotece w Międzyz-
drojach.

liczne ostatnie pożegnanie podczas uroczy-
stej mszy świętej w międzyzdrojskim kościele. 

Rodzinie Zmarłej składamy serdeczne 
wyrazy współczucia. 

Redakcja

Redakcja
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WYDARZENIA

Kolorowym, śpiewającym korowodem 
uczestnicy przeszli ulicami miasta, a przed 
molo tradycyjnie zatańczyli poloneza. Prze-
słuchania konkursowe odbywały się jedno-
cześnie w Międzynarodowym Domu Kul-
tury i Amfiteatrze. W tym roku Spotkania 
Artystyczne Seniorów objął honorowym 
patronatem Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, 
a patronat medialny zapewniła Telewizja 

Folklor nad morzem
W miniony weekend Międzyzdroje zamieniło się w najbardziej rozśpiewane miasto 
w Polsce – prawie 600 osób przyjechało do nas z całego kraju, by wziąć udział w XV 
Spotkaniach Artystycznych Seniorów. Łącznie do udziału w imprezie zgłosiło się 48 
zespołów z siedmiu województw – to absolutny rekord!

Polska Szczecin.
Komisja, oceniająca zespoły w MDK, po 

wysłuchaniu 24 prezentacji artystycznych 
postanowiła przyznać m.in: nagrodę Dy-
rektora Międzynarodowego Domu Kultury 
w Międzyzdrojach dla najstarszego seniora 
– uczestnika Spotkań Artystycznych Senio-

rów 2017 pani Janiny Leszczyńskiej, która 
ma 91 lat, nagrodę Dyrektora MDK dla ze-
społu, który bierze udział w SAS od pierw-
szej edycji co roku - „Uśmiech” z Łobza, I 
miejsce dla Zespołu Śpiewaczego „Dąbro-
wiacy” z Rusinowa Grand Prix dla Formacji 
Artystycznej „Sześciopak” z Czerwieńska.

Komisja, oceniająca zespoły w Amfi-
teatrze, po wysłuchaniu 21 prezentacji 
konkursowych postanowiła przyznać 

m.in.: nagrodę specjalną dla Zespołu  
Ludowego „Radojewiczanie” z Dąbrowy 
Biskupiej  ze specjalnym podziękowaniem 
za pieśń o morzu napisaną z dedykacją dla 
Międzyzdrojów, I miejsce dla Regionalne-
go Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik”  
z Wojkowic, Grand Prix Spotkań Arty-

stycznych Seniorów Zespołowi Śpiewa- 
czemu „Złotniczanki” ze Złotników Kujaw-
skich.

Wyrazy uznania i szacunku należą się 
wszystkim uczestnikom SAS za autentycz-
ną radość, pogodę ducha i optymizm. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za udział w 
imprezie i do zobaczenia za rok na XVI Spo-
tkaniach Artystycznych Seniorów!

MDK
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ROZMOWA

- Panie Zbigniewie, jest Pan najdłużej 
działającym czynnym strażakiem ochot-
nikiem w naszej gminie. Proszę powie-
dzieć czemu został Pan strażakiem?

- Już jako młody chłopak chciałem być 
strażakiem, być potrzebnym. To już 40 lat, 
a minęło jak 1 dzień. Urodziłem się w Tarno-
wie w województwie lubuskim. Przyjecha-
łem do pracy do Międzyzdrojów w 1975 
roku, poznałem żonę i zostałem. Do OSP 
wciągnęli mnie koledzy. 

- Jak wygląda praca strażaka- ochot-
nika? 

- Akcje, do których się wyjeżdża są bar-
dzo różne - od ratowania kota po najpo-
ważniejsze wypadki. Co innego jest po-
jechać w lżejsze pożary – np. pożar pola, 
a zupełnie czymś innym jest wyjazd do 
wypadku, takiego, jak wypadek, w którym 
zginęła 4-osobowa rodzina. Takich rzeczy 
się nie zapomina. Nie każdy się nadaje do 
bycia strażakiem. Trzeba mieć sporo spry-
tu, ale i siły, bo akcje ratunkowe wymagają 
posługiwania się różnym sprzętem. Strażak 
musi być zdrowy i sprawny fizycznie.  

Praca strażaka to praca zespołowa, 
trzeba podporządkować się poleceniom 
dowódcy. Wymaga to też utrzymania po-
rządku i dyscypliny. Podczas akcji pomimo 
trudnych warunków praca musi być na tyle 
bezpieczna, żeby nie pogorszyć sprawy lub 
stanu osoby, która jest ratowana. A trzeba 
wiedzieć, że jest odpowiedzialność karna 
za złe udzielenie pomocy. 

- Proszę opowiedzieć o tym, w jaki spo-
sób zorganizowana jest Straż Ochotnicza 
w naszej gminie? Jak wyglądało to w prze-
szłości?

- Początki Ochotniczej Straży Pożarnej 
u nas to samochód Żuk - raz się wyjecha-
ło, a tydzień remontowało. Sprzęt był gor-
szy, ale ludzi było więcej. Młodym osobom 
chciało się angażować. Widzę w otoczeniu 
młodych ludzi, których namawiam, żeby 
przyszli do straży, ale nie chcą. Byłem pre-
zesem OSP w Lubinie przez około 20 lat. 
Przekazałem tę funkcję młodszym. Daw-
niej podlegaliśmy straży zawodowej, która 
przekształciła się w państwową. Dziś dys-
ponujemy takim sprzętem, że nie różnimy 
się od straży państwowej. Były takie czasy, 
gdy pojawiły się pomysły o likwidacji stra-
ży ochotniczej, że jest niepotrzebna. Takie 
opinie wynikają  z braku wiedzy. Ale gdy 
zdarzają się sytuacje kryzysowe, woda za-
leje mieszkanie lub inne, okazuje się, że 
straż ochotnicza jest niezbędna. Często my 
jesteśmy jako pierwsi na miejscu wypadku. 
Musimy na siebie nawzajem liczyć, polegać 
na sobie.

To jaka jest sytuacja w OSP zależy od lu-

dzi. Obecnie jest około 16 strażaków ochot-
ników. Państwowe Straże Pożarne są zdzie-
siątkowane, jest bardzo mało personelu. 
Ciężko się dostać do straży pożarnej. Teraz 
osoba, która chce zostać strażakiem musi 
przejść kurs, musi zobaczyć jak to wygląda 
od środka. Musi być ubezpieczona.

Cieszyłem się z planu rozbudowy bu-
dynku, szkoda, że nie dojdzie to do skutku. 
Obecny budynek OSP w Lubinie jest w bar-

dzo złym stanie. Wiem, że jest przygoto-
wywany nowy projekt rozbudowy, jest to 
bardzo potrzebne. 

- Jak jest finansowana Ochotnicza 
Straż Pożarna ?

- Utrzymaniem straży ochotniczej zaj-
muje się gmina. Problemem jest brak środ-
ków finansowych, a one są potrzebne na 
najdrobniejsze rzeczy. Samochody strażac-
kie mają ponad 30 lat, przydałyby się nowe. 
Roczny budżet straży to około 20 tysięcy, 
na mundury, ubezpieczenie. Sprzęt pożar-
niczy jest bardzo drogi. Środki na OSP są 
niewystarczające. Środki finansowe prze-
znaczane są na sprzęt, na mundury, paliwo 
do samochodów. Trzeba zdać sobie sprawę, 
że po przyjeździe z pożaru trzeba uzupełnić 
sprzęt, bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie 
kolejny wyjazd. Duże wsparcie finansowe 
OSP w Lubinie mieliśmy podczas kadencji 
burmistrza Stanisława Sapały. 

- Jak zorganizowana jest akcja ratun-
kowa?

- Kiedyś był jeden telefon na wsi u sołty-
sa. Zanim on powiadomił mnie, a ja resztę 
chłopaków, uciekał cenny czas. Gdy na-

stąpiła telefonizacja było lżej. Dostajemy 
sms ze stanowiska kierowania w Kamieniu 
Pomorskim, dostaje go każdy strażak. Włą-
czana jest także syrena. Obsługujemy teren 
powiatu, ale nie tylko. Jeśli jest pożar w Wo-
linie, to też jedziemy np. jako pomoc. 

- Co robi Pan w wolnym czasie?
- Obecnie jestem na emeryturze, pracu-

ję jako kierowca w Komunikacji Miejskiej 
w Świnoujściu. A w wolnym czasie gram 

na akordeonie. Kiedyś do sąsiadów moich 
rodziców  przyjechali Rosjanie, przywieźli 
,,guzikówkę”. Najpierw uczył się młodszy 
brat, potem zacząłem uczyć się ja. Mam 
bardzo dobry słuch, ojciec kupił mi polski 
akordeon, miał klawiaturę, to było zupeł-
nie inne granie. Miałem dobrą sytuację, 
gdy chodziłem do szkoły podstawowej. Był 
w niej nauczyciel muzyki, on uczył mnie gry 
od podstaw, od pierwszego dźwięku. Gdy 
zacząłem jeździć do szkoły do Gorzowa, 
rozpocząłem naukę w ognisku muzycz-
nym, nauczyłem się czytania nut. Grałem 
na saksofonie, organach. Komponowałem 
też piosenki - teraz już się tym nie zajmuję. 
Grałem w zespołach Fale i Bryza, gram na 
ślubach. 

Graniu trzeba poświęcić bardzo dużo 
czasu, ćwiczyłem po kilka godzin dziennie. 
Codziennie. Gdy dopadnie mnie chandra, 
grywam sam w domu. We wszystko co się 
robi w życiu trzeba  się zaangażować. Czy 
to gra na akordeonie, czy pożarnictwo. 

- Uprzejmie dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Przez 40 lat  z sercem i zaangażowaniem 
Przedstawiamy Państwu rozmowę ze Zbigniewem Szczerbickim, wieloletnim stra-
żakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie, odznaczonym brązowym, srebrnym  
i złotym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa Zarządu Głównego w Szczecinie.
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Tego dnia w amfiteatrze można było 
zwiedzać stoiska wystawiennicze. Stowa-
rzyszenie „Archeozdroje” przygotowało 
prezentację rzemiosła średniowiecznego, 
wystawę kabłączków i zajęcia dla dzieci. 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„Volvard” zaprezentowało stoisko średnio-
wiecznej sztuki. Ochotnicza Straż Pożarna 
z Międzyzdrojów pokazała  sprzęt gaśniczy 
w swoim wozie strażackim, a także 
rozdawała uczestnikom pikniku 
gorącą grochówkę prosto z kotła. 
Woliński Park Narodowy na stoisku 
promocyjno – edukacyjnym pro-
wadził warsztaty przyrodnicze dla 
dzieci. Celowy Związek Gmin R- XXI 
wystawił stoisko, na którym dzieci 
i dorośli w formie zabawy dowiady-
wali się, jak prawidłowo segregować 
odpady w celu ochrony środowiska. 

Fundacja „Motywacja i Działanie” 
malowała dzieciom buzie i uczyła 
modelowania baloników. Na stoisku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sto-
warzyszenia „Rodzina” odbywały się 
warsztaty plastyczne z koralikami 
Hama. Drużyny harcerskie ZHP 
z Międzyzdrojów prowadziły warsz-
taty dla dzieci i częstowały gości podpło-
mykami – plackami upieczonymi na ogniu 
z dodatkiem domowych dżemów i konfitur. 
Przy stoisku Hotelu Aurora odbywały się 
kulinarne warsztaty z udziałem Marietty Ma-
reckiej (prezenterki kulinarnej prowadzącej 
program telewizyjny „Kuchnia plus”). 

Ośrodek Pomocy Społecznej promował 
działania społeczne i profilaktyczne pro-
wadzone w naszej gminie. Firma Prestige 
wystawiła stoisko, na którym reklamowała 
nowopowstające osiedle „Bel Mare” przy 
ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach. 
W namiocie Gminy Międzyzdroje można 
było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
o Międzyzdrojach i okolicy,  o atrakcjach 

W ostatnich tygodniach obchodziliśmy 
w Gminie Międzyzdroje jubileusz 95. urodzin 
Pani Agnieszki Bógdał oraz  96. urodzin 
Pana Wacława Jaworskiego. Z tej okazji 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz 
skierował do dostojnych jubilatów życzenia 
zdrowia i wszelkiej życiowej pomyślności, 
wielu szczęśliwych lat życia w otoczeniu 
rodziny i przyjaciół. Życzenia wraz kwiatami 
i upominkiem na ręce dostojnych Jubilatów 
przekazała delegacja Urzędu Miejskiego.

Marta Trojan
Zastępca Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego 

Z urodzinowy mi życz eniami

Piknik na koniec lata
IV Piknik Rodzinny pn. „70 lat Międzyzdrojów” odbył się 9 września br.  
w amfiteatrze. Był okazją do aktywnego spędzenia soboty w rodzinnym gronie,  
z młodzieżą, czy z seniorami. Na Pikniku dużą popularnością cieszyły się atrakcje 
przygotowane przez organizatorów, instytucje oraz lokalne stowarzyszenia.

turystycznych, imprezach cyklicznych i nie 
tylko. Na stoisku odbył się także konkurs 
z nagrodami. Konkurs był powiązany z wy-
stawą „70-lecia Międzyzdrojów”, którą można 
było zwiedzać w holu Międzynarodowego 
Domu Kultury przez całe wakacje. Nagrody 
dla uczestników były ufundowane przez 
Gminę Międzyzdroje oraz Związek Miast 
i Gmin Morskich.

Na scenie amfiteatru Taneczny Klub Spor-
towy „Jantar” zaprezentował swoje układy 
taneczne. Przedszkolaki z Przedszkola Miej-
skiego „Morskie Skarby” wykonały program 
słowno-muzyczny, a zespół „Bryza” w prze-
pięknych kolorowych strojach zaśpiewał dla 
publiczności pieśni i piosenki o tematyce 
cygańskiej. Pomiędzy występami na scenie 
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Śledź 
po Międzyzdrojsku”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 5 po-
traw: z hotelu „Aurora” – Norbert Kaczmarek, 
hotelu „Vienna House Amber Baltic”- Piotr 
Solka oraz stowarzyszeń: Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Róża 
Siemak, Związek Harcerstwa Polskiego 

– Tomasz Rychłowski i Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej „Volvard” - Joanna 
Kudłaszyk. Jury, w którego skład wchodzili: 
Marietta Marecka, Zastępca Burmistrza Mię-
dzyzdrojów i wybrany spośród publiczności 
turysta p. Roman z Grudziądza, oceniało 
potrawy konkursowe. Wszystkie zgłoszone 
potrawy miały bardzo wysoki poziom. 
Smakowały wybornie i niesamowicie się 
prezentowały. Konieczne było stworzenie 
dwóch kategorii: 

- kategoria dla profesjonalistów, dla ku-
charzy i restauratorów, w której zwycięzcą 
został hotel Vienna House Amber Baltic   

- kategoria OPEN, dla stowarzyszeń i osób 
prywatnych, w której zwycięzcą został Pol-

ski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów 

Zwycięski przepis będzie do-
stępny na stronie www.miedzyz-
droje.pl w Strefie Turysty zakładce 
Wydarzenia/Opisy imprez cyklicz-
nych/ Piknik Rodzinny.

Na zakończenie do tańca porwał 
zespół muzyczny „Modesta Pasti-
che”, który zagrał covery popular-
nych hitów.

IV Piknik Rodzinny pn. „70 lat 
Międzyzdrojów” zakończył się du-
żym ogniskiem na plaży. Ognisko 
przygotowane przez międzyzdroj-
skich harcerzy płonęło aż do póź-
nych godzin wieczornych. Uczest-
nicy festynu, mieszkańcy oraz 
goście naszej gminy mogli ogrzać 

się w cieple ogniska i przy jego blasku po-
dziwiać zachód słońca. 

Wszystkim instytucjom, stowarzysze-
niom oraz osobom prywatnym, które 
zaangażowały się w organizację Pikniku Ro-
dzinnego i poświęciły czas wolny składamy 
gorące podziękowania. 

IV Piknik Rodzinny był ostatnim elemen-
tem programu obchodów 70-lecia powojen-
nych Międzyzdrojów. 

Już dziś serdecznie Państwa zaprasza-
my na kolejną edycję Pikniku Rodzinnego  
w 2018 roku.

Tomasz Rychłowski 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

fot. Greenhouse
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AKTUALNOŚCI

Zasiedlanie tych ziem przez pol-
skich osadników było niezwykłym 
procesem. Zmieniły się nie tylko 
granice, ale przede wszystkim lud-
ność regionu, ustrój państwowy, 
kultura i gospodarka. Śmiało moż-
na powiedzieć, że z terenów tych 
zniknęła cała cywilizacja, a na jej 
miejscu tworzono zupełnie nową 
wersję polskiego świata.

Cały ten trud leżał w dużej mie-
rze na barkach osadników. Opusz-
czając swe dawne domy przyby-
wali na ziemie, które nie były aż tak 
gościnne, jak obiecywano. Na miej-
scu zastawali wciąż mieszkających 
tu jeszcze Niemców, w wielu miej-
scach totalną władzę sprawowała 
zaś Armia Czerwona. Na wyspach 
odnajdywali piękne domy i impo-
nującą infrastrukturę, nie zmieniało 
to jednak faktu, że brakowało im 
żywności i innych rzeczy niezbęd-

nych do życia. Plagą regionu byli 
bezwzględni szabrownicy. Każdy 
z osadników przyjeżdżał tu ze swo-
imi doświadczeniami i obyczajami, 
przywiezionymi z najróżniejszych 
regionów dawnej Polski. Archipe-
lag stawał się więc swoistą wieżą 
Babel, gdzie różni ludzie musieli 
nauczyć się wspólnego życia w zu-
pełnie nowym świecie.

Właśnie te procesy zostały 
przedstawione na szlaku. Podróż 
po Archipelagu Pamięci będzie 
szansą na poznanie świata osadni-
ków, przekonania się z jakimi pro-
blemami musieli się borykać i jak 
je pokonywali. Archipelag Pamięci 
przedstawia żywą historię – o pre-
zentowanych zdarzeniach i proce-
sach autorzy projektu usłyszeli od 
najstarszych mieszkańców wysp, 
którzy pamiętają ten niezwykły 
czas. Szlak pokazuje więc proce-

sy, historie i wątki, które zdaniem 
pierwszych osadników najlepiej 
pokazują ówczesną rzeczywistość 
polskich wysp.

Archipelag Pamięci nie jest ty-
powym szlakiem turystycznym. 
Nie ma tu wskazanego kierunku, 
ani kolejności, w której powinno 
się poznawać kolejne jego punkty. 
Każdy z „przystanków” był pretek-
stem do przedstawienia innego 
wątku, procesu czy zjawiska. Każdy 
z nich jest osobną opowieścią, jak 
gdyby oddzielną wyspą w pamięci 
regionu. Dopiero zebrane razem 
tworzą całość, czyli archipelag – 
odrębny świat, który ma swą niepo-
wtarzalną specyfikę. 

W pierwszym etapie szlak bę-
dzie się składał z dziesięciu punk-
tów. W ramach każdego z nich 
zostanie przedstawione inne zjawi-
sko czy proces historyczny. Punkty 
znajdują się w miejscach, które 
– często w sposób symboliczny 
– nawiązują do problemów opisy-
wanych za pośrednictwem szlaku. 
Na tablicach znaczących szlak znaj-
dują się między innymi QR-kody, 
których zeskanowanie za pomocą 
smartfonu lub tabletu umożliwia 
poznanie opowieści w postaci ar-
tykułów, fotografii oraz materiałów 
audiowizualnych.

Interaktywny Szlak Historyczny w Gminie Międzyzdroje 

Archipelag Pamięci
W gminie Międzyzdroje realizowany jest projekt utworzenia Inte-
raktywnego Szlaku Historycznego „Archipelag Pamięci”. Nowy szlak 
turystyczny będzie promował wiedzę o powojennej historii naszego 
regionu. Dzięki innowacyjnym metodom przekazu „Archipelag Pamię-
ci” zaprezentuje ówczesną rzeczywistość widzianą oczami osadników, 
zasiedlających wyspy Wolin, Uznam i Karsibór po 1945 r.

W gminie Międzyzdroje, 
w pierwszym etapie umieszczono 
pięć znaków (pozostałe znajdują 
się w gminach Wolin i Świnoujście). 
W Międzyzdrojach można poznać 
atmosferę, która towarzyszyła przy-
bywaniu na wyspę Wolin osadni-
ków z różnych stron dawnej Polski 
(znak w okolicach dworca PKP) oraz 
zaznajomić się z historią Niemców, 
którzy zdecydowali się pozostać 
w naszym mieście, by następnie 
wyraźnie zapisać się w jego historii 
(znak w Parku Chopina). W Zalesiu 
przy Stanowisku Broni V3 znajduje 
się opowieść o trudnościach, jakich 
osadnicy doświadczali w pierw-
szych miesiącach swego pobytu. 
Przy Marinie w Wapnicy zaprezen-
towano proces wykorzystania bo-
gatej, poniemieckiej infrastruktury 
regionu, zaś przy Grodzisku w Lu-
binie przybliżono między innymi 
zjawisko szabru.

Interaktywny szlak historyczny 
„Archipelag Pamięci” jest realizo-
wany przez Centrum Inicjatyw Re-
gionalnych i Międzynarodowych 
dzięki dofinansowaniu Muzeum 
Historii Polski w ramach programu 
Patriotyzm Jutra. Urząd Miasta Mię-
dzyzdroje jest partnerem projektu. 

Piotr Oleksy
Fundacja Centrum Inicjatyw

Regionalnych i Międzynarodowych

Budynki niszczały od kliku lat, sta-
jąc się doskonałym miejscem dla 
osób bezdomnych i wandali. Znik-
nęło z nich wyposażenie, elementy 
instalacji, rozebrano podłogi, znisz-
czono wszystko co zniszczyć się 
dało. Pomimo wielu prób, monitów 
oraz spraw w sądzie, 
ówcześni właściciele 
nie zajęli się nieru-
chomością. W końcu 
dzieła zniszczenia do-
konał pożar w lipcu 
2015 roku. 

Mowa o dwóch  
budynkach położo-
nych przy ul. Zdrojo-
wej 5 i 5 A. W okresie 
m i ę d z y w o j e n ny m 
mieściło się w nich 
schronisko dla mło-
dzieży. Oba są wpisane do rejestru 
zabytków. Tym samym wszelkie 
prace wymagają ustaleń z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w Szczecinie. Dlatego też wielu 
potencjalnych nabywców, wiedząc 
o tym, po zapoznaniu się ze sta-
nem technicznym nieruchomości, 
rezygnowało z zakupu. Właścicie-
lem nieruchomości była hiszpań-
ska  spółka, która posiadała kilka 
nieruchomości na terenie naszego 
województwa, w tym 3 na terenie 
Międzyzdrojów. Niestety brak ja-
kichkolwiek działań ze strony wła-
ścicieli, brak prac remontowych 

spowodował degradację i znisz-
czenia tych cennych historycznie 
budynków. Decyzje Konserwatora 
Zabytków, Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w Kamie-
niu Pomorskim, wzywanie przez 
Gminę do podjęcia działań zabez-

pieczających pozostawały bez od-
powiedzi. Dlatego konieczna była 
droga sądowa, ponieważ doszło 
też do zaległości z tytułu niepłace-
nia podatków. 

Długo trwała batalia o uda-
ną sprzedaż. W końcu komornik, 
następnie syndyk, przy pomocy 
i zaangażowaniu przedstawicieli 
gminy, wspólnie doprowadzili do 
tego, że budynki trafiły w dobre 
ręce. Jesienią 2016 roku oba bu-
dynki zostały sprzedane. Choć są 
w bardzo złym stanie technicznym, 
znajdują się w doskonałej okolicy, 
blisko Parku Zdrojowego i prome-

Nowy wizerunek zabytkowych budynków
nady. Trudu ich renowacji i wszel-
kich niezbędnych prac podjęła się 
spółka Oxyt ze Szczecina. Najpierw 
kupując budynek od syndyka, a na-
stępnie przystępując do wszelkich 
niezbędnych ustaleń i prac. Okazu-
je się, że nie taki diabeł straszny. 

 I tak już pod koniec lata tego 
roku zmienił się plac przed opisy-
wanymi obiektami i rozpoczęły się 
konkretne prace. Co ważne, zgod-
nie z wytycznymi Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zostanie 
utrzymany kameralny charakter 
inwestycji, poprzez zachowanie 
niskiej zabudowy. W obu budyn-
kach znajdować się będzie tylko 
15 apartamentów z ekologicznym 
systemem korzystania z energii 
elektrycznej i cieplnej. W otoczeniu 
budynków powstaną podziemne 
i nadziemne miejsca postojowe 
oraz przytulne tereny zielone dla 

ich mieszkańców. Już latem 2018 
roku zamieszkają tam pierwsi  
mieszkańcy. Więcej informacji zna-
leźć można na stronie: www.oxyt.
com.pl

Kolejnym takim budynkiem, 
który czeka na swoje drugie życie, 

jest perełka architektoniczna - ,,Bał-
tyk” położony przy ul. Bohaterów 
Warszawy 14. Jej nowi właściciele, 
po uzyskaniu decyzji od konser-
watora zabytków, jeszcze w tym 
roku chcą przystąpić do prac bu-
dowlanych. Dzięki podjętym dzia-
łaniom,to co straszyło i było nega-
tywnym wizerunkiem dla miasta, 
stanie się jego atrakcją. 

Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji, 

bioróżnorodności i zabytków 
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 
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KULTURA

W tym roku w drodze głosowa-
nia to właśnie Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego zostało wybrane do 
wspólnej lektury podczas Narodo-
wego Czytania 2017, i 2 września 
czytaliśmy fragment tego dramatu. 

Tegoroczne  Narodowe Czyta-
nie w Międzyzdrojach odbyło się 
w Parku Chopina, a przygotowane 
zostało przez Szkołę Podstawową 

Patrycja Hurlak opowiedziała 
przybyłym gościom, jak została 
nawrócona i co spowodowało, że 
dzisiaj jest tak blisko Boga. Pochodzi 
ze Świdnicy, pięknego miasta na 
dolnym Śląsku, gdzie chodziła do 
szkoły. Wychowała się w rodzinie 
wierzącej, ale nie praktykującej, czyli 
niewierzącej, jak przyznała autorka. 

29 sierpnia 2017 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Międzyzdro-
jach odbyło się spotkanie z Hanną 
Samson, znaną psycholożką, psy-
choterapeutką, dziennikarką i pisar-
ką. Jest autorką takich książek jak: 

„Zimno mi, mamo”, „Pułapka na mo-
tyla”, „Patyk”, „Miłość. Reaktywacja”, 
„Wojna żeńsko-męska i przeciwko 
światu”, „Życie po mężczyźnie”, „Dom 

A TO POLSKA WŁAŚNIE…
Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się 
wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego 
wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański 
stworzył swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce 
i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach 
czy zaniedbaniach.

nr 1 i Międzynarodowy Dom Kultu-
ry w Międzyzdrojach. Nauczyciele 
Szkoły przeczytali fragmenty I aktu, 
a ich niezwykle profesjonalne przy-
gotowanie i zaangażowanie przycią-
gnęło licznych słuchaczy.

 Po uczcie literackiej była moż-
liwość uczestniczenia w części 
kulinarnej „wesela”. Zgromadzoną 
publiczność uczennice szkoły czę-

stowały pajdami chleba z wiejskim 
smalcem przygotowanym przez 
szefa kuchni SP1.

Dziękujemy wszystkim uczest-
niczącym w międzyzdrojskim Naro-
dowym Czytaniu za wspólny odbiór 

Wesela. Wierzymy, że odnaleźli Pań-
stwo radość zarówno w słuchaniu 
czytanego z podziałem na role frag-
mentu przez nauczycieli, jak też w in-
dywidualnym spotkaniu z książką.

Aleksandra Banachowicz

„Nawrócona wiedźma”, czyli Patrycja Hurlak w międzyzdrojskiej bibliotece
25 sierpnia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyz-
drojach odbyło się spotkanie z Patrycją Hurlak, aktorką, reżyserką, 
autorką książek „Nawrócona wiedźma” i „Zakochani są wśród nas”. 

kową osobę. Tak zaczęło się rzucanie 
klątw. Patrycja Hurlak nie zdawała 
sobie sprawy z tego, że robi źle. Nie 
potrafiła już odróżnić, co jest dobre, 
a co złe. Wewnętrznie jednak ciągle 
szukała szczęścia. Mimo iż miała 
wszystko, bo osiągnęła zawodowy 
sukces, grała w serialach, podjęła się 
również pracy reżysera, nie czuła się 

Patrycja Hurlak przyznała, że jej 
droga do nawrócenia była bardzo 
wyboista i nadal trwa. Każdego 
dnia pielęgnuje swoją wiarę i już 
nigdy nie chciałaby wrócić na złą 
drogę. Jej książki są świadectwem 
przemiany życiowej, o której chciała 
opowiedzieć czytelnikom. Poza tym 
ma w planach kolejne książki, w któ-
rych będzie przypominała ludziom, 
że zakochani są wśród nas, czyli 
o miłości do Boga.  

Przybyli goście byli bardzo cieka-
wi, czym Patrycja zajmuje się na co 
dzień.  Przyznała, że gra w serialach 
telewizyjnych, co bardzo lubi. Jej 
ogromną pasją był taniec, jednak 

kontuzja kolan już na zawsze wyklu-
czyła ją z tego. Posiada licencję sę-
dziowską  rajdów samochodowych, 
a ostatnio bardzo polubiła samoloty.   

Aktorka opowiedziała również 
o programie, który prowadzi pt. 
„Ukryte skarby” emitowanym na an-
tenie telewizyjnej dwójki. Zachęca 
do odwiedzenia miejsc w naszym 
kraju, które warto zobaczyć. Piękne 
zabytki, ciekawi ludzie, skrywane 
tajemnice to tylko część zalet tych 
miejsc, do których zaprasza Patrycja 
Hurlak.  

Po spotkaniu można było zaku-
pić książki autorki i zdobyć autograf. 

Bibliotekarze

Patrycja wyznała,  że był czas, 
kiedy interesowała się  czarną magią. 
Wpadła w sidła horoskopów, wywo-
ływania duchów, amuletów, talizma-
nów i wróżek. Tak bardzo „wkręciła” 
się w ten świat, że w pewnym 
momencie uznała siebie za wyjąt-

szczęśliwa. Kiedy zaczęła odczuwać 
myśli samobójcze, postanowiła po 
raz pierwszy od dawna, szczerze 
i prawdziwie zwrócić się do Boga. 
Bóg wysłuchał jej wołania o pomoc. 
To był przełomowy moment w życiu 
kobiety.  

Szczerze o kobietach
wzajemnych rozkoszy”, „Zabić twar-
dziela” czy „Sensownik. Opowieści 
życiowe”. 

Moderatorem spotkania była 
Anita Kucharska-Dziedzic prezes Lu-
buskiego Stowarzyszenia BABA, któ-

re pomaga  kobietom 
w najtrudniejszych 
życiowych sytuacjach. 

W i z y t a  H a n n y 
Samson odbyła się 
w ramach rejsu „Na-
wigracje –Rejs Kobiet 
2017” prz y współ-
udziale fundacji „Czas 
Dialogu” regionu „Po-

morze Zachodnie” i Dyskusyjnego 
Klubu Książki działającego przy 
bibliotece w Międzyzdrojach.  

Bibliotekarze
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Z  PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXV Sesji w dniu 24.08.2017 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała  Nr XXXV/347/17
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Postanawia się zaciągnąć długoterminową 
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
do kwoty  190 274,62 zł (słownie: sto dziewięć-
dziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery  
zł 62 /100) z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie  zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości 
Lubin”.

Uchwała nr XXXV/348/17
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie  na 2017 rok

W niniejszej uchwale proponuje się 
zmniejszenie dochodów na kwotę 8 361 882,87 zł  
i  zmniejszenie  w ydatków  na  k wotę  
6 847 693,11 zł. 

Dochody zwiększa się o kwotę 1 249 362,63 zł 
(dochody majątkowe) i zmniejsza się o kwotę 
9 611 245,50 zł (dochody majątkowe).

Wydatki zwiększa się o kwotę  3 382 273,96  zł 
(wydatki bieżące - 540 592,66 zł, wydatki mająt-
kowe - 2 841 681,30 zł) i zmniejsza się o kwotę 
10 229 967,07  zł (wydatki bieżące - 2 067,00 zł, 
wydatki majątkowe - 10 227 900,07 zł).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ z większeniu dochodu w kwocie 

190 274,62 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na 
realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin”,

2/ z większeniu dochodu w kwocie  
1 059 088,01 zł z tytułu środków na realizację 
projektu „Rozwój turystyczny Gminy Międzyz-
droje w oparciu o jej endogeniczne potencjały” 
oraz zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
2 402 214,30 zł i zmniejszeniu wydatków 
w łącznej kwocie 2 190 158 zł na realizację ww. 
projektu (zmiany w części wynikają ze zmiany 
nazwy zadania),

3/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 
2 380 000 zł z tytułu środków na realizację 
projektu „Termomodernizacja obiektów szkol-
nych na terenie gminy Międzyzdroje” oraz 
zmniejszeniu  wydatków w łącznej  kwocie 
2 800 000 na realizację ww. projektu,  

4/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 
2 550 000 zł z tytułu środków na realizację 
projektu „Budowa hali warsztatowo-garażowej 
i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem 
placu” i zmniejszeniu wydatków w łącznej 
kwocie 3 000 000 zł na realizację ww. projektu 
oraz zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł 
z przeznaczeniem na opracowaniu wniosku 
o dofinansowanie na ww. zadanie (w chwili 
obecnej finansowane ze środków własnych), 

5/ zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży 
nieruchomości w kwocie 3 781 245,50 zł,  

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 80 000 zł 
na remonty cząstkowe dróg, 

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 35 000 zł 
na realizację zadania – likwidacja ścieków 
liniowych z rusztem żeliwnym typu ACO Drain 
w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego od skrzyżowania 
z ul. Nowomyśliwską do zjazdu dz. nr 133 obr.20 
Międzyzdroje, 

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji 
systemu przebiegu dróg na południu od ulicy 
Gryfa Pomorskiego „Las”,

9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 840 zł 
na zapłatę wynagrodzenia z tytułu odzyskania 
podatku VAT za rok 2012,

10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł 
na organizację imprezy „Summer Kite Festival”,

11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 317,12 
zł na zapłatę odsetek od pożyczki planowanej 
do zaciągnięcia na zadanie „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin”,

12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 860 zł 
(rozdział 75412) oraz w kwocie 400 zł (rozdział 
90095) na pokrycie kosztów związanych 
z umowami użyczenia nieruchomości Skarbu 
Państwa (umowa na użyczenie pomieszczenia 
garażowego znajdującego się w budynku 
Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy 
ul. Kolejowej oraz umowa użyczenia nieru-
chomości przeznaczonej na urządzenie placu 
zabaw w m.Wicko,  umowy mają być zawarte 
na okres 10 lat),  

13/zwiększeniu wydatku na kwotę 2 067,00 zł  
na zakup pilarki łańcuchowej dla OSP w Mię-
dzyzdrojach, który sfinansowany będzie ze 
zmniejszenia wydatku na zakup usług pozo-
stałych w tej samej kwocie,

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 400 000 zł 
z przeznaczeniem na dotację dla OSP na 
dofinansowanie zakupu nowego fabrycznie 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubinie, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku w § 6060 
(wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych- zakup średniego samochodu 
pożarniczego), następuje zmiana formy finan-
sowania,

15/ zwiększeniu wydatku w kwocie  
5 000 zł na sfinansowanie środowiskowych 
usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi,

16/ zwiększeniu wydatków w OPS w łącznej 
kwocie 17 400 zł z przeznaczeniem na zakup 
podnośnika elektrycznego AKS Foldy - 1 szt. 
8000 zł, na zakup podnośnika elektrycznego, 
rehabilitacyjnego Vermeiren model 620 - 2 
szt. 9 400 zł,

17/ zwiększeniu wydatku w kwocie 

355 835,54 zł na dotację dla Międzynarodo-
wego Domu Kultury,

18/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwo-
cie 12 340 zł na pokrycie kosztów związanych 
z obsługą prawną - forma organizacyjna sportu 
w Gminie i opłatami sądowymi.

W związku z powyższymi zmianami zwięk-
sza się planowany deficyt budżetu gminy 
o kwotę 1 514 189,76 zł i wynosi 8 028 099,53 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowa-
nych papierów wartościowych, kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych w kwocie 7 837 824,91 zł 
oraz z pożyczki w kwocie 190 274,62 zł.

Uchwała nr XXXV/349/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 
grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r.

W niniejszej uchwale zmienia się treść za-
łącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 
Gminy Międzyzdroje w 2017 r.” , nr 7 „Dotacje 
podmiotowe dla jednostek sektora finansów 
publicznych udzielone z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje w 2017 r.” oraz nr 9 „Dotacje celowe 
udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty nienależące do 
sektora finansów publicznych”. Zmiany w za-
łącznikach wynikają z uchwały w sprawie zmia-
ny budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 
Ponadto dopisuje się punkt w sprawie ustalenia 
limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredy-
tów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego do kwoty 190 274,62 zł. 

Uchwała nr XXXV/350/17
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2017-2035

Zmianie ulega  treść załączników, w ślad za 
zmianami powyższej uchwały.  

Uchwała Nr XXXV/351/17
w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności Gminy Międzyzdroje 
i jej jednostek mających charakter cy-
wilnoprawny, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

W projekcie Uchwały w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat 



9INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 9/2017

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 godziny 12.00 – 13.00, 

pok. Nr 14 Urząd Miejski

e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy 
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 

– pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  

prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 
chęci spotkań z radnymi  

-  tel. 91 327 56 47,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 

do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;

Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;

e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

27.09.2017 r. - Filip SZYSZKOWSKI

04.10.2017 r. - Ewa TROTT

11.10.2017 r. - Jan WĘGLORZ

18.10.2017 r. - Iwona CZYŻ

25.10.2017 r. - Adam JAKUBOWSKI

lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy 
Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych 
z tytułu należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
wprowadzono zmiany w związku ze zmianami 
dokonanymi w ustawie o finansach publicz-
nych. W związku z powyższym dokonano 
zamiany w tym zakresie w § 2, który otrzymuje 
następujące brzmienie:

§ 2. 1. Należność może zostać umorzona 
z urzędu w całości, jeżeli:

dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie 
pozostawiając żadnego majątku albo pozo-
stawił majątek nie podlegający egzekucji na 
podstawie odrębnych przepisów;

na skutek likwidacji, upadłości lub rozwią-
zania, dłużnik będący osobą prawną został wy-
kreślony z właściwego rejestru osób prawnych 
przy jednoczesnym braku majątku, z którego 
można by egzekwować należność, a odpowie-
dzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

zachodzi interes publiczny;
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się kwoty wyższej od kwoty dochodzenia 
i egzekucji tej należności lub postępowanie 
egzekucyjne okazało się nieskuteczne. 

Należność może zostać umorzona na wnio-
sek dłużnika:

w całości – w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym;

w części – w przypadkach uzasadnionych 
względami społecznymi lub gospodarczymi, 
w szczególności możliwościami płatniczymi 
dłużnika. 

Umorzenie, w przypadkach określonych 
w ust. 1 i 2 może nastąpić na wniosek dłużnika 
lub z urzędu, jeżeli podstawy potwierdzone 
są dokumentami dołączonymi do wniosku 
lub znajdują się w posiadaniu organu upraw-
nionego. 

Umorzenie należności, za którą odpowiada 
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może na-
stąpić wówczas, gdy okoliczności uzasadnia-
jące umorzenie zachodzą wobec wszystkich 
dłużników. 

Jeżeli umorzenie obejmuje część należno-
ści, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do 
uregulowania części należności. W takim przy-
padku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie 
terminu zapłaty pozostałej części należności 
może skutkować odstąpieniem od umorzenia. 

Warunkiem umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty całości lub części należności, 
jest uregulowani przez dłużnika należnego 
podatku VAT.  

Jednocześnie, mając na uwadze opinie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
wprowadzono zmiany w § 8, który otrzymuje 
następujące brzmienie:

§ 8. 1. W stosunku do dłużników, będących 
przedsiębiorcami, ubiegających się o udzie-
lenie ulg w spłacie należności pieniężnych 

na podstawie niniejszej uchwały, stosowanie 
umarzania, odraczania terminu spłaty lub roz-
kładania na raty spłaty należności, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, § 3 oraz § 4 ust. 
1 niniejszej uchwały, stanowi pomoc publiczną, 
a jej udzielnie następuje w ramach pomocy 
de minimis, z uwzględnieniem warunków 
określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Warunkiem skorzystania przez przed-
siębiorcę z ulg, o których mowa w ust. 14 jest 
przedłożenie przez przedsiębiorcę wraz z wnio-
skiem następujących dokumentów:

wszystkich zaświadczeń o pomocy de mi-
nimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;

informacji niezbędnych do udzielenia po-
mocy de minimis, o których mowa w Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311, poz. 276; z 2014 r. 
poz. 1543);

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minims w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat obrotowych, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;

4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis w rybołów-
stwie otrzymanej w tym okresie, albo oświad-
czenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie. 

3. Ulgi wskazane w niniejszej uchwale 
stanowiące pomoc de minimis mogą być 
udzielane do 31 grudnia 2020 r.  

Uchwała Nr XXXV/352/17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Międzyzdroje umowy o do-
finansowanie w formie dotacji budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej 
w ramach  zadania pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów 
w miejscowości Lubin”

W związku z ubieganiem się przez Gminę 
Międzyzdroje o dofinansowanie w formie dota-
cji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin” do 
kwoty 190.274,62zł (słownie: sto dziewięć-

c.d. na str. 10
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dziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 
złotych 62/100gr.) właściwe wykorzystanie 
należy zabezpieczyć wekslem „In blanco” oraz 
zgodą Rady Miejskiej na zawarcie umowy na 
dofinansowanie ww. środków finansowych.

Uchwała Nr XXXV/353/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Międzyzdroje umowy o do-
finansowanie w formie dotacji budowy 
stałego zjazdu na plażę realizowanego 
w ramach   zadania pn. „Budowa stałego 
zjazdu na plażę przy ulicy Gryfa Pomor-
skiego Las – zejście J”

W związku z ubieganiem się przez Gminę 
Międzyzdroje o dofinansowanie w formie do-
tacji budowy stałego zjazdu na plażę w ramach 
zadania pn. „Budowa stałego zjazdu na plażę 
przy ulicy Gryfa Pomorskiego Las – zejście J” 
do kwoty 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięć-
dziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.), właściwe 
wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem 
„In blanco” oraz zgodą Rady Miejskiej na za-
warcie umowy na dofinansowanie ww. zadania 
inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXV/354/2017
w sprawie dofinansowania zakupu  
nowego fabrycznie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z funkcją ogra-
niczania skażeń dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubinie

Rada Miejska w Międzyzdrojach wyraża 
wolę podjęcia, na wniosek Burmistrza Międzyz-
drojów, uchwały zabezpieczającej w budżecie 
Gminy Międzyzdroje środków w odpowiedniej 
wysokości, nie wyższej jednak niż 100.000 zł, 
celem udzielenia dotacji celowej na zakup 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubinie 
nowego fabrycznie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z funkcją ogranicza-
nia skażeń. Dotacja zostanie udzielona jeżeli, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego na zakup pojazdu, okaże się, że 
środki finansowe, które Ochotnicza Straż Pożar-
na na ten cel zgromadziła są niewystarczające.

Uchwała Nr  XXXV/355/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem właściciela nie-
ruchomości usytuowanej przy ul. Lipowej 4 
w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 43 
w sprawie sprzedaży na poprawienie warun-
ków zagospodarowania posiadanej nieru-
chomości, gminnej nieruchomości przyległej, 
stanowiącej działkę nr 41/2 o powierzchni  
212 m², proponuje się podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały w sprawie sprzedaż ww. 
działki w trybie bezprzetargowym. Przeznaczo-
na do sprzedaży działka nr 41/2 nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, a ze względu na 
swoją powierzchnię, kształt (wymiary 9,33 m, x 

18,12 m), brak dostępu do drogi publicznej oraz 
położenie – w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nu Wolińskiego Parku Narodowego nie może 
zostać zagospodarowana jako samodzielna 
nieruchomość. Ww. działka gminna nr 41/2 
przylega ponadto do nieruchomości będącej 
w użytkowaniu wieczystym Wolińskiego Parku 
Narodowego - działki nr 18/9 obręb 22, który 
nie wyraża zainteresowania nabyciem przed-
miotowej działki na poprawienie warunków 
zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

Uchwała Nr  XXXV/356/2017
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowie-
nie służebności gruntowej

W związku z uprzednim przeznaczeniem do 
sprzedaży działki gminnej nr 84/4 o powierzch-
ni 548 m² oraz wskazaniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego podjętego Uchwałą Nr L/492/14 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 
marca 2014 r., wskazującym dostępność do 
drogi publicznej dla m.in. działki nr 84/4 przez 
tereny działek nr 84/5 i nr 84/6, proponuje się 
wraz ze sprzedażą działki nr 84/4 ustanowienie 
służebności zapewniającej dostęp do drogi 
publicznej przez wskazane w projekcie uchwały 
działki gminne.

Uchwała Nr  XXXV/ 357/2017
w sprawie  wyrażenia zgody na przeka-
zanie trwałego zarządu nieruchomości 
między jednostkami organizacyjnymi

W związku z wnioskami dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz 
Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach w sprawie 
przekazania między jednostkami trwałego 
zarządu nieruchomości usytuowanych przy ul. 
Przy Wodociągach – działki nr 176 i 177, stano-
wiących część terenu przyległego do budynku  
Gimnazjum i nie objętego podjętą w dniu 21 
czerwca 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/345/2017 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie  
wyrażenia zgody na przekazanie trwałego 
zarządu nieruchomości między jednostkami 
organizacyjnymi, proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
przekazania z dniem 31 sierpnia 2017 r. ww. 
nieruchomości między ww. jednostkami.

Uchwała Nr  XXXV / 358 / 2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z wnioskiem właściciela nie-
ruchomości usytuowanej przy ul. Kościuszki 
4 w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 
444 w sprawie sprzedaży na poprawienie 
warunków zagospodarowania posiadanej 
nieruchomości, części gminnej nieruchomości 
przyległej, stanowiącej po wydzieleniu działkę 
nr 325/2 o powierzchni 1 m², proponuje się 
podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie sprzedaż ww. działki w trybie bez-
przetargowym.

Uchwała Nr XXXV/359/17
w sprawie uznania właściwości Rady Miej-
skiej do rozpoznania  skargi  na działalność  
Burmistrza Międzyzdrojów

Rada Miejska postanowiła uznać swoją 
właściwość do rozpoznania skargi  pani G.P. 
oraz K.Cz. z dnia 19.06.2017 r. przesłanej do 
rozpatrzenia za pośrednictwem Wojewody 
Zachodniopomorskiego, pismem z dnia 23 
czerwca 2017 r. (P-2.1411.186.2017.AZ) na dzia-
łalność Burmistrza Międzyzdrojów, w związku 
z realizacją inwestycji – remontem domu przy 
ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach, i przekazać 
skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbadania 
zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr XXXV/360/17 
w sprawie  zawiadomienia  Pani G. P. oraz 
K.Cz. o  niezałatwieniu skargi w terminie

Zawiadamia się skarżące, panią G.P oraz 
K.Cz,  że skarga z dnia 19.06.2017r., przesłana 
do rozpoznania za pośrednictwem Wojewody 
Zachodniopomorskiego, pismem z dnia 23 
czerwca 2017 r. (P-2.1411.186.2017.AZ) na dzia-
łalność Burmistrza Międzyzdrojów, w związku 
z realizacją inwestycji – remontem domu przy 
ul. Myśliwskiej  w Międzyzdrojach,   nie może  
zostać  załatwiona  w terminie, wynikającym 
z art. 35 §3 Kpa. Przyczyną jest   konieczność  
uznania właściwości Rady Miejskiej do roz-
patrzenia złożonej skargi, i przekazania jej 
uchwałą  do Komisji Rewizyjnej RM, celem 
zbadania jej zasadności. Wyznacza się nowy 
termin załatwienia skargi na dzień 29 września  
2017 r., po odbyciu XXXVI Sesji Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach. 

Uchwała Nr XXXV/361/2017
w sprawie uznania właściwości Rady Miej-
skiej do rozpoznania  skargi  Pani E. Sz. na 
działalność  Burmistrza Międzyzdrojów

Rada Miejska postanowiła uznać swoją 
właściwość do rozpoznania skargi  pani E. Sz. 
z dnia 17.07.2017 r.  na działalność Burmistrza 
Międzyzdrojów, w związku z brakiem odpo-
wiedzi na pismo i przekazać skargę Komisji 
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzu-
tów objętych skargą.

Uchwała Nr XXXV/362/2017
w sprawie  zawiadomienia  Pani E. Sz   
o  niezałatwieniu skargi w terminie

Zawiadamia się skarżącą,  że skarga z dnia 
17.07.2017 r. na  działalność Burmistrza Mię-
dzyzdrojów dot. braku odpowiedzi na pismo, 
nie może  zostać  załatwiona  w terminie, 
wynikającym z art. 35 §3 Kpa  z uwagi na  
konieczność  uznania właściwości Rady Miej-
skiej do rozpatrzenia tej skargi, i przekazania 
jej uchwałą  do Komisji Rewizyjnej RM, celem 
zbadania jej zasadności. Wyznacza się nowy 
termin załatwienia skargi na dzień 29 września  
2017 r., po odbyciu XXXVI Sesji Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

c.d. ze str. 9
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„KLUBIK MALUSZKA”
od września 
w Międzyzdrojach
„KLUBIK MALUSZKA” to zajęcia dla małych 
dzieci do lat 5 i ich rodziców zainicjowane  
i prowadzone przez Międzyzdrojskie Sto-
warzyszenie „Rodzina”. Zajęcia od 2015 
roku są prowadzone w Wapnicy, a dzięki 
dotacji z Programu SPOŁECZNIK od września  
2017 będą odbywały się również w Międzyz-
drojach. 

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy w każdą 
środę o godz. 16.30 do Przedszkola Miejskiego 
w Międzyzdrojach. Dzieci uczestniczące w za-
jęciach będą uczyć się poprzez zabawę, a opie-
kunowie będą uczyć się, jak bawić się ze swoim 
dzieckiem by wspomagać jego rozwój. Zajęcia 
prowadzimy również w szkole w Wapnicy (w po-
niedziałki o godz. 16.30). Osoby chętne mogą 
uczestniczyć w zajęciach KLUBIKU MALUSZKA 
dwa razy w tygodniu!

Projekt Klubik Maluszka w Międzyzdrojach jest 
współfinansowany ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego województwa zachodniopomorskiego 
w ramach Programu SPOŁECZNIK.

Zajęcia Klubiku Maluszka w Wapnicy są współ-
finansowane ze środków gminy Międzyzdroje.

Zachęcamy do odwiedzania: www.facebook.
com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina

MS RODZINA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach 
od wielu lat bierze udział w projektach unijnych, 
najpierw w ramach Programów Socrates, Come-
nius, teraz w Programie Erasmus +. Dwa projekty, 
w których uczestniczyliśmy w ostatnich latach: 
„Czytanie na europejskim szlaku” i „Najeźdźcy – 
jak kształtowała się dzisiejsza Europa”, dobiegły 
końca z dniem 31 sierpnia 2017 roku. W związku 
z tym, w marcu tego roku wysłane zostały wnioski 
o kolejne projekty. Wymaganą liczbę punktów 
w konkursie wniosków w ramach akcji KA219 - 
sektor Edukacja szkolna w programie Erasmus+ 
w roku 2017 uzyskały trzy projekty:

Hei! – Hello EuropeanIslands! – Our STE-
AMM JourneyAcross Europe/Cześć! – Cześć 
Europejskie Wyspy! – Nasza PTISMZP Podróż 
Przez Europę 

Jest to projekt 2-letni i pozyskane środki na 
jego realizację wynoszą 24 510,00 Euro. Kraje 
partnerskie: Irlandia, Rathcoole – koordynator 
projektu; Francja, Ile de Porquerolles; Irlandia, 
Galway; Cypr, Limassol; Włochy, Palermo; Polska, 
Międzyzdroje.

Mind and Body – A healthier tomorrow/
Ciało i Dusza – Zdrowsze jutro

W Przedszkolu Miejskim nr 1 „Morskie Skarby” 
w Międzyzdrojach od dwóch lat realizowany jest 
program stworzony przez nauczycielkę placówki 
pt. „Co wyhoduję tego skosztuję”. Celami jakie 
kryje w sobie program jest  np. umiejętność roz-
poznawania i nazywania warzyw, umiejętność 
posługiwania się prostymi narzędziami ogrod-
niczymi, nazywanie czynności wykonywanych 
podczas uprawy ogrodu, dostrzeganie zmian 
zachodzących w wyglądzie roślin podczas ich 
wzrostu, rozumienie potrzeby spożywania pro-
duktów niezbędnych dla zdrowia w tym warzyw 
i owoców, czy określanie smaków i zapachów 
wybranych warzyw. 

Aby cele te zostały osiągnięte został założony 
ogródek przedszkolny, w którym od wiosny do je-
sieni dzieci mogą uczestniczyć w pracach ogrodni-
czych. Dzięki temu potrafią przekopywać, grabić, 
pielić i siać przyniesione z domu nasiona roślin. 

Uwieńczeniem pracy dzieci w ogrodzie są let-
nie zbiory. Najbardziej smakuje zawsze gotowana 
fasola, ale też świeża rzodkiewka, czy sałata, którą 
dzieci chętnie dołączają do śniadań. W tym roku 
wyrosła też ogromna, pomarańczowa dynia, z któ-
rej panie kucharki ugotowały przepyszną zupę 
dyniową na jeden z przedszkolnych obiadów. 

Obecnie dzieci przygotowują się do prac 
porządkowych w ogrodzie, aby od wiosny można 
było zacząć ponowną uprawę. 

Angelika Wolny

W naszym małym ogródeczku 

Jest to projekt 2-letni i pozyskane środki na 
jego realizację wynoszą 30 810,00 Euro. Kraje 
partnerskie: Wielka Brytania, Worcester – ko-
ordynator projektu, Wielka Brytania, Hereford; 
Turcja, Bursa-Mudanya, Hiszpania, Toledo, Polska, 
Międzyzdroje, Portugalia, Lizbona. 

Promoting innovation through the de-
velopment of creativity and imagination/
Promowanie innowacji poprzez rozwijanie 
kreatywności i wyobraźni

Jest to projekt 3-letni, a pozyskane środki 
na jego realizację wynoszą 19 635,00 Euro. 

Nowe Projekty 
Erasmus + w Szkole 
Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach
Mamy przyjemność ogłosić, iż  
w tym roku nasza szkoła rozpocz-
nie realizację trzech międzyna-
rodowych projektów w ramach 
Programu Erasmus+. 

Kraje partnerskie: Wielka Brytania, Gloucester 
– koordynator, Wielka Brytania, Gloucester, Ru-
munia, Patrauti, Hiszpania, Jerez de la Frontera,  
Polska, Międzyzdroje, Turcja, Anamur, Grecja, 
Kanadanos. 

Zapowiada się pracowity rok, pełen nowych 
wyzwań i wspaniałych wrażeń. Serdecznie zapra-
szamy do współpracy i udziału w realizacji działań 
projektowych, nie tylko całą społeczność szkolną, 
ale również rodziców i członków społeczności 
lokalnej.

Iwona Ośka
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Już po raz piętnasty UKS Chrobry 
Międzyzdroje zwycięża w tej klasyfi-
kacji potwierdzając swoją najwyższą 
pozycję w województwie zachod-
niopomorskim. Obecna pozycja 
to już dominacja w województwie 
i przynależność do silnych liczących 
się w kraju ośrodków tenisa stoło-
wego, tak pod względem bazy, or-
ganizacji, jak i wyników sportowych. 

Pierwszy raz w historii klubu UKS 
Chrobry Międzyzdroje zawodnik 
Michał Wandachowicz w kategorii 
Żaka (11 lat) wywalczył w Indy-
widualnych Mistrzostwach Polski 
w Krakowie 16-18 czerwca 2017 r. 
dwa medale: srebrny w grze poje-
dynczej i brązowy w grze podwójnej. 
Następnym wybitnym osiągnięciem 
był złoty medal w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Młodzieżow-
ców w Białymstoku (7-9 kwietnia 
2017 r.) zawodniczki Joanny Kie-
drowskiej, wywalczony w grze 
podwójnej z partnerką Aleksandrą 
Falarz z Krakowa. Znaczącym osią-
gnięciem UKS Chrobry Międzyzdroje 
było zdecydowane zwycięstwo 
wśród klubów województwa za-
chodniopomorskiego w XVIII Wo-
jewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży 
obejmującej kategorie młodzików 
oraz żaków. Kolejnym osiągnięciem 
zasługującym na podkreślenie było 

zwycięstwo drużyny chłopców w IV 
Lidze i awans do III Ligi. Dodać nale-
ży również udział drużyny kobiecej 
w elicie ligowej polskiego tenisa 
oraz przynależność do Kadry Polski 
zawodniczki Anny Zielińskiej.

Zawodnicy UKS „Chrobry” Mię-
dzyzdroje we współzawodnictwie 
klubowym, indywidualnym zgro-
madzili łącznie 6818 pkt. Dla po-
równania drugi klub w klasyfikacji 
UKS Zalew Stepnica zgromadził 
ponad dwa tysiące punktów mniej. 
Na tak dobry wynik punktowy 
zapracowali wszyscy zawodnicy 
klubu, a w szczególności grupy 
młodzieżowe. W klasyfikacji klu-
bowej drużynowej  UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje również zgromadził 
największą liczbę punktów – 4360 
pkt. W sumie w współzawodnictwie 
indywidualnym i drużynowym klub 
z Międzyzdrojów zdobył 11178 pkt. 

Tak znakomity wyniki to przede 
wszystkim ogromna praca trenerów 
i instruktorów.

Dodatkowo Piotr Bochnacki, 
Prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Tenisa Stołowego wręczył 
nagrody najlepszym zawodnikom 
za osiągnięcia indywidualne. Wśród 

W dniach 02-03 września 2017 r. 
w hali sportowej im. Andrzeja Grub-
by w Międzyzdrojach przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 
odbył się VII Międzynarodowy Tur-
niej Weteranów w tenisie stołowym. 
Impreza sportowa została zorga-
nizowana przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje. 
W turnieju  wystąpiła czołówka naj-
lepszych tenisistów z Polski oraz za-

proszeni zawodnicy z Dani, Niemiec 
i Rosji. Niewątpliwie gwiazdą turnie-
ju weteranów był Niels Ramberg 
z Dani, mistrz świata i wielokrotny 
mistrz Europy. Wygrał zdecydowanie 
swoją kategorię potwierdzając klasę. 
W turnieju brało udział ponad 100 
zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych. Gratulujemy zwycięz-
com i zapraszamy za rok. Turniej 
został sfinansowany z budżetu Gmi-
ny Międzyzdroje w ramach dotacji.

Kobiety - gra pojedyncza kat. 
40 - 49 - 1. Fidala Małgorzata, 2.Ga-
domska Iwona, 3.Michlik Aleksandra

kat. 50 - 59 - 1.Nowakiewicz Da-
nuta, 2.Schon Birgit, 3.Kaman Halina

kat. 60 - 69 - 1.Rumińska Graży-
na, 2.Kiersznicka Halina

Mężczyźni - gra pojedyncza kat. 
40 - 49 - 1. Wojewódka Michał, 2.Świ-
der Dariusz, 3. Rasmussen Dennis

kat. 50 - 59 - 1. Wączek Roman, 2. 

Podsumowanie sezonu UKS Chrobry wyróżnionych oczywiście nie za-
brakło zawodników UKS Chrobry 
Międzyzdroje. 

Działacze Zachodniopomorskie-
go Związku Tenisa Stołowego złożyli 
na ręce Burmistrza Międzyzdrojów 
Leszka Dorosza podziękowanie 
za wspieranie tenisa stołowego 
w naszej gminie oraz pogratulowali 
tak wspaniałego klubu. Osobne 
podziękowanie otrzymał Zarząd UKS 
Chrobry Międzyzdroje za wspaniałą 
pracę w klubie oraz sukcesy.

Prezes Klubu wraz z zarządem 
podziękował Burmistrzowi Międzyz-
drojów Leszkowi Doroszowi oraz 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach Janowi Magdzie 
wraz z Radnymi za wsparcie rozwoju 
tenisa stołowego w naszym klubie. 
Ponadto osobne podziękowania 
należą się wszystkim osobom, które 
wspierają działania naszego klubu.

Waldemar Witkowski
Prezes UKS Chrobry 

Międzyzdroje

Ekstraklasa kobiet

Dorofeev Wiktor, 3. Kamiński Marek
kat. 60 - 64 - 1. Madej Bogusław, 

2. Andrzejczak Marek, 3.Młotkowski 
Krzysztof

kat 65 - 69 - 1. Strzałka Marian, 
2. Ostrowski Wiesław, 3. Magdoń 
Stanisław

kat. 70 - 74 - 1. Ramberg Niels, 
2. Renkel Edmund, 3. Jankowski 
Roman

kat. 75 - 79 - 1. Orzechowski 

Zdzisław, 2. Hnyda Adam,  3.Stasie-
lowicz Romuald

kat.80+ - 1.Dojka Lech, 2.Bula 
Karol

Kobiety - gra podwójna - 1.M.Fi-
dala/I.Gadomska, 2.H.Kaman/G.
Rumińska, 3.D.Nowakiewicz/I.Rosik

Mężczyźni - gra podwójna - 
kat.40 - 49  -  1.Z.Leszczyński/D.
Rasmussen, 2.A.Sawoch/A.Cichocki, 
3.M.Wojewódka/D.Świder

kat. 50 - 59 - 1.H.Dizida/R.Wą-
czek - 2.A.Fąferek/B.Nawrot - 3.T.Jur-
goński/W.Glanowski

kat. 60 - 69 - 1.J.Żukowski/H.
Prusiński, 2.S.Zagajewski/J.Dęmbski, 
3.W.Ostrowski/R.Cywiński

 Gra Mieszana  - 1. G.Rumińska-
/R.Wączek, 2.M.Fidala/Z.Leszczyński, 
3.I.Rosik/B.Madej

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

VII Międzynarodowy Turniej 
Weteranów w Międzyzdrojach

Podczas gali podsumowania sezonu w Międzyzdrojach w dniu 2 września 2017r. Zachodniopomorski Związek 
Tenisa Stołowego oraz Zarząd UKS „Chrobry” Międzyzdroje podsumowali kończący się sezon  2016/2017, 
w którym we współzawodnictwie międzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie wiekowe od seniora 
do skrzata oraz rozgrywki drużynowe, zwyciężył zdecydowanie UKS „Chrobry” Międzyzdroje. 
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Zawodniczki Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Chrobry” Międzyzdro-
je rozpoczęły w dniu 16 września 
nowy sezon 2017/2018 w I Lidze Ko-
biet tenisa stołowego. Pierwsze spo-

tkanie z zespołem UKS Champion 
Police nasze tenisistki rozegrały na 
własnym parkiecie w hali sportowej 
im. Andrzeja Grubby. Tenisistki z Po-
lic przyjechały w mocnym składzie 
mając w swoich szeregach Sandrę 
Przywartę, Anna Jędrzejewską, 
Martynę Moskwę oraz Annę Grygor-
cewicz. Natomiast drużyna „Chro-
brego” wystąpiła w następującym 

Jak sam mówi: „Nigdy nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie nasz klub, 
który mi zaufał i pozwolił zbudować 
drużynę kobiet. Nie było by tego 
sukcesu bez dziewcząt, które u nas 
trenują i chcą się rozwijać piłkarsko. 
Dziękuję również kibicom oraz 
rodzicom naszych dziewcząt, któ-
rzy zawsze mnie wspierają i darzą 
dużym zaufaniem. Mam nadzieję, że 
ta funkcja da mi szansę dalszego roz-

Bardzo dobrze spisali się młodzi 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego  CHROBRY Międzyz-
droje uzyskując czołowe lokaty. 
W turnieju indywidualnym Julia 
Bartkiewicz była druga, Michał 
Wandachowicz  trzeci,  a Oliwia Osiń-

KOLEJNE SUKCESY TENISISTÓW CHROBREGO
W dniach 01-03 września w Drzonkowie koło Zielonej Góry odbyła 
się VI edycja Międzynarodowego turnieju w tenisie stołowym MINI 
DRZONKÓW CUP 2017. W turnieju startowało ponad 230 uczestników 
w pięciu kategoriach wiekowych. W turnieju brali udział zawodnicy  
z Polski, Niemiec, Ukrainy i Luksemburga. 

ska piąta. Dodatkowo dziewczyny 
i Michał zwyciężyli w kategorii dru-
żynowej nie mając sobie równych.  
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zawodniczki i zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Chrobry” 
Międzyzdroje wystąpili z dużym 
powodzeniem w I Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików 
w tenisie stołowym, który został 
rozegrany w Sianowie. Fantastycz-
nie spisała się Julia Bartkiewicz, 

zdobywając II miejsce, premiowane 
awansem do Ogólnopolskiego 
Grand Prix Młodzików, które od-
będzie się pod koniec września 
w Krakowie. W tej samej kategorii 

Zwycięstwo na inaugurację sezonu
składzie: Anna Zielińska, Wioleta 
Witkowska, Maja Krzewicka, Marta 
Lis oraz Sylwia Wandachowicz. 
Spotkanie nie należało do łatwych ze 
względu na to, że były to derby wo-

jewództwa zachodniopomorskiego. 
Po rozegraniu dziesięciu pojedyn-
ków lepsze okazały się tenisistki UKS 
„Chrobry” Międzyzdroje ustalając 
wyniki końcowy na 9:1. Tym samym 
nasz zespół zdobył pierwsze ważne 
punkty w nowym sezonie.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Nasz trener w Kadrach ZZPN!
Od nowego sezonu 2017/2018 nowym trenerem kadry wojewódzkiej 
U-16 kobiet przy Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej będzie 
trener naszych dziewcząt Łukasz Szumlewski. Duet trenerski w kadrze 
stanowić będzie wraz z trenerem Pawłem Osuchem z Olimpii Szczecin. 
Jest to ogromne wyróżnienie dla naszego klubu oraz samego trenera. 

woju w pracy trenera, a na wszystkie 
nasze zawodniczki i zawodników 
wpłynie motywująco i zachęci do 
jeszcze większej pracy”. 

Jak mówi klubowe motto „Małe 
miasto - wielka wiara”. Trenerowi 
Łukaszowi gratulujemy i życzymy 
sukcesów zarówno w rozgryw-
kach ligowych, jak i w kadrze  
U16 ZZPN!

Zarząd KS "Fala"

II miejsce Julii Bartkiewicz w Wojewódzkim Turnieju Młodzików
Oliwia Osińska wywalczyła czwar-
te miejsce. Warto dodać, że obie 
zawodniczki są w kategorii niższej 
czyli w Żaczkach, a już świetnie 
rywalizują ze starszymi zawodnicz-
kami. W kategorii chłopców wystąpił 
Jakub Kurek, który wywalczył 13. 
miejsce. Drugi nasz zawodnik Michał 

Wandachowicz nie musiał startować 
w eliminacjach, żeby awansować 
do Ogólnopolskiego Grand Prix 
w Krakowie ponieważ posiada limit 
punktowy Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego i automatycznie awansu-
je. Gratulacje dla zawodników oraz 
trenerów. Wyjazd na zawody został 

sfinansowany ze środków budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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SPORT

Po raz kolejny wysoką formę po-
twierdziła Anna Rejchert (04), która 
pobiła rekordy życiowe na 100m-13,60 
oraz 200m-28,49. Na dystansie 80 m 
przez płotki zadebiutowała Rozalia 
Woźniak (04) z wynikiem 16,82. Bardzo 
dobry wynik osiągnęła Hanna Szymań-
ska (06) w biegu na 300m-51,41. Jedyny 
junior Dominik Kujda (01) osiągnął re-
zultaty na 100m-12,48 oraz 400m-57,88. 

Pozostałe wyniki naszych zawod-
ników: 100m K Wiktoria Kalemba (03) 

Jesienne starty lekkoatletów „Chrobrego”
Na początku września lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje 
wystartowali w dwóch zawodach sprawdzających formę w drugiej części sezonu. Obydwa mitingi 
odbyły się w Białogardzie, w których wystąpili zawodnicy z grupy starszej od rocznika 2006. 

– 14,55, Marta Karwan (03) – 16,76, Weronika 
Kalemba (06) – 18,30. 100m M Kamil Dwornik 
(03) – 14,58 PB, Konrad Dubako (03) – 14,95 PB, 
Marcel Paluch (04) – 15,08 PB, Kacper Sobierajski 
(05) – 19,03 PB. 200m K A Wiktoria Kalemba 
(2003) - 29,70, Rozalia Woźniak (2004) - 31,80 PB. 
200m M Konrad Dubako (2003) - 30,08 PB. 300m 
K Anna Rejchert (04) – 45,04, Wiktoria Kalemba 
(03) – 48,03, Hanna Szymańska (06) – 51,41 PB, 
Rozalia Woźniak (04) – 54,76 PB, Marta Karwan 
(03) – 56,52 PB, Weronika Kalemba (06) – 59,29 PB. 
300m M Konrad Dubako (03) – 47,82 PB, Marcel 
Paluch (04) – 47,91 P, 600m M Kamil Dwornik 
(03) – 1:51,34 PB. 

Wyjazd na zawody został sfinansowany  
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry 

Za nami pierwsze zawody IV Edycji cyklu „Mię-
dzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz 
„Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmi-
strza Międzyzdrojów, które odbyły się 14 września 
2017 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach. 
Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub 
Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje. Tym razem 
w zawodach rywalizowało 69 uczniów z SP 1 
Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamieńska, 
SP 2 Wapnica oraz PSP Kołczewo. Ponadto w za-
wodach wystartowało 33 uczniów z roczników 
2004-2002 z Międzyzdrojów, Dziwnowa, Wysokiej 
Kamieńskiej, Kołczewa oraz Wapnicy. Podczas 
zawodów wiał mocny wiatr, który nie sprzyjał 
osiąganiu dobrych wyników w biegach sprinter-
skich oraz w skoku w dal. Więcej informacji, zdjęć 
oraz wyniki można znaleźć na stronie internetowej 
organizatora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne 
www.uks.jupe24.pl. 

I Zawody z cyklu Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwart-

ków LA:
dziewczęta: Oliwia Cicholińska (SP 1 Międzyz-

droje) 2008 r. – 60m – 10,34, Kornelia Orszulak 
(SP Wysoka Kamieńska) 2006 r. – 300m – 50,91, 
Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) 2005 r. – 
300m – 51,59, Hanna Wołkow (SP 1 Międzyzdroje)  
2008 r. – skok w dal – 3,20

chłopcy: Dawid Buczek (SP 2 Wapnica) 2005 r. 
– 60m – 9,18, Arkadiusz Bieńkowski (SP Dziwnów) 
2006 r. – skok w dal – 4,06

Najbardziej wartościowe rezultaty Grand 
Prix Gimnazjum: 

Weronika Stefańska (PSP Kołczewo) 2004 r. – 
100m – 14,35, Alina Janeczek (Gim. Międzyzdroje) 
2003 r. – pchnięcie kulą – 8,10, Kamil Dwornik 
(Gim. Międzyzdroje) 2003 r. – skok w dal – 4,25

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia 
na alkohol - III rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypomi-
namy przedsiębiorcom prowadzącym sprze-
daż napojów alkoholowych, iż z dniem 30 
września 2017 r. upływa termin wniesienia  
III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia  
w roku 2017.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
•   gotówką w kasie Urzędu Miejskiego  
 w Międzyzdrojach 
•   bezgotówkowo na rachunek bankowy  
 Urzędu: PKO Bank Polski  
 (uwaga zmiana konta bankowego) nr 
90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
Na przelewie należy wpisać, że wpłata doty-
czy zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym  
w Międzyzdrojach trwał od 20 czerwca 2017 r. do 
15 września 2017 r. Jak co roku ratownicy Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego zabezpieczali 
kąpielisko morskie w Międzyzdrojach na odcinku 
jednego kilometra. Na dziesięciu stanowiskach 
ratowniczych stacjonowało trzydziestu ratowni-
ków WOPR oraz dwóch ratowników medycznych. 

Plażowicze, którzy potrzebowali pomocy 
mogli udać się do punktu medycznego zlo-

Kto wbrew wyżej określonemu zakazowi 
umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpa-
dami, podlega karze grzywny.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego 
z gospodarstw domowych jest obowiązany do 
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub 
podmiotowi uprawnionemu do zbierania zuży-
tego sprzętu.

Kto wbrew ww. przepisowi nie przekazuje 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub pod-
miotowi uprawnionemu do zbierania zużytego 
sprzętu,  podlega karze grzywny.

Podmiot udostępniający i/lub wprowadzający 
sprzęt:

- obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same 
funkcje co sprzęt sprzedawany.

- dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony 
dla gospodarstw domowych, obowiązany jest 
do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu 
pochodzącego z gospodarstw domowych  
w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty 
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same 
funkcje co sprzęt dostarczony.

- prowadzący jednostkę handlu detalicznego 
o powierzchni sprzedaży wynoszącej co naj-
mniej      400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych, 
jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia  
w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych, którego żaden z zewnętrznych wy-
miarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności 
zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych.

Zgodnie  z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2009r. 
o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016      poz. 
1803 z późn. zm.), zakazuje się  umieszczania zu-
żytych baterii i zużytych akumulatorów razem 
z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Kto wbrew ww. przepisowi, umieszcza zużyte 
baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi 
odpadami w tym samym pojemniku, podlega 
karze grzywny.

Podmiot wykorzystujący energię elektryczną 
z baterii lub akumulatorów jest obowiązany do 
przekazania zużytych baterii przenośnych i zuży-
tych akumulatorów przenośnych, w tym baterii 
przenośnych i akumulatorów przenośnych, które 
nie mogą stanowić już źródła energii, do zbiera-
jącego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub 
do miejsca odbioru.

Strażnicy straży gminnych uprawnieni są do 
nakładania grzywien w drodze  mandatu karnego 
za wyżej opisane  wykroczenia.

W funkcjonującym w ramach systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi Punkcie 
Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych, 
przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez 
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 
18.00  i  w okresie od 1 maja do 31 października 
w soboty, w godz. od 10.00 do 14.00,   w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,  odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory.

Ponadto w Punkcie odbierane są następujące 
frakcje odpadów komunalnych:

szkło, frakcja sucha (papier i tektura, tworzy-
wa sztuczne, metale,  odpady opakowaniowe), 
odpady komunalne ulegające biodegradacji,  
w tym  odpady zielone,  przeterminowane leki 

Zakaz umieszczania odpadów niebezpiecznych razem z innymi odpadami
Zgodnie z ustawą z  dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz.1688 z późn. 
zm.), zakazuje się  umieszczania zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

i chemikalia, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe,  zużyte opony, odpady budowlane  
i rozbiórkowe (do 500 kg rocznie na pojedynczą 
nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane są również pocho-
dzące z gospodarstw domowych  odpady proble-
mowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne, 
pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów,  
tusze, zużyte oleje).

Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej 

Podsumowanie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach
kalizowanego po zachodniej stronie mola. 
Zdarzały się różnego rodzaju zranienia i urazy,  
a także zaginięcia dzieci, ale w tym roku takich 
przypadków było znaczniej mniej, a to za spra-
wą wieloletnich akcji profilaktycznych, opasek 
z możliwością wpisania numeru kontaktowego 
do opiekunów oraz funkcjonującego radiowęzła 
rozciągającego się na całej długości plaży strze-
żonej. 

Regularne komunikaty przypominające o za-
sadach bezpiecznego plażowania w znacznym 

stopniu ułatwiły pracę ratownikom.
W trakcie sezonu letniego 2017 na terenie 

Gminy Międzyzdroje nie odnotowano żadnego 
utonięcia.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w akcjach 
ratowniczych i poszukiwawczych  oraz za czynny 
udział w eventach profilaktycznych.

Zapraszamy serdecznie w sezonie 2018 r.
Andżelika Przygodzka 

Inspektor ds. działalności
gospodarczej
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