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Świąteczne niespodzianki
Międzynarodowy Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach  zorganizowali dla wszystkich dzieci 
i młodzieży z Gminy Międzyzdroje  „Galę Mikołajkową” z niespodziankami. 
Była zabawa i program artystyczny przygotowany przez Bibliotekę Miejską w 
Międzyzdrojach. Była Królowa Śniegu, Bałwanek i Śnieżynka, konkursy, zaba-
wy, wspólne tańce i na zakończenie Mikołaj i słodkie paczki dla wszystkich. W 
trakcie rozstrzygnięto konkursu na „Szopkę pomorską”. Na konkurs wpłynęło 

13 prac. Wszystkie można oglądać w holu MDK do dnia 21 grudnia 2013 r. 
Fotorelacja dostępna na stronie internetowej www.mdkmiedzyzdroje.com  
oraz na stronie www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl. 

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wyszli  naprzeciw dziecię-
cym uśmiechom, wspierając przedsięwzięcie finansowo i duchowo. W imieniu 
najmłodszych mieszkańców Gminy – dziękujemy!                  

 Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.”

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2014 Rok.

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej 
z radnymi

Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów 
z pracownikami Urzędu Miejskiego
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AKTUALNOŚCI

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci świata 
nauki, polityki, biznesu i organizacji społecznych, 
min.: Patrycja Rogalska – dyrektorka Ośrodka 
Szkoleniowo – Badawczego w zakresie energetyki 
odnawialnej ,,Ostoja”, Ewa Koś – radna Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego, Dariusz 
Szwed – przewodniczący Rady Programowej Zie-
lonego Instytutu. Bardzo ciekawy wykład popro-
wadzili państwo Jagoda i Ludomir Duda, specjaliści 
ds. efektywności energetycznej i budownictwa 
ekologicznego, przedstawiając argumenty prze-
mawiające za budowaniem domów, które są samo-
wystarczalne pod względem kosztów ogrzewania. 

Dotychczas Polacy korzystali z energii głównie 
jako jej konsumenci, podłączeni do pobliskich elek-
trowni konwencjonalnych. Dziś nowe możliwości 
techniczne pozwalają stać się producentami energii 
na własne potrzeby. W całej Polsce realizowane 
są projekty montażu instalacji solarnych do pro-
dukcji ciepła w domach prywatnych, budynkach 
użyteczności publicznej i w przedsiębiorstwach.  
W sąsiednich Niemczech energia odnawialna  
w 90% pochodzi z inwestycji osób indywidualnych 
– rolników, małych i średnich przedsiębiorstw ener-

I Kongres Bezpieczeństwa 
Wodnego
W połowie listopada br. w Szczecinie odbył 
się I Kongres Bezpieczeństwa Wodnego pod 
Patronatem Honorowym: Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Wojewody 
Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta 
Szczecina oraz Prezesa WOPR Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

Celem konferencji były między innymi de-
baty na temat tworzenia platformy do wymiany 
informacji podmiotów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na wodach przygranicznych 
Polski i Niemiec, prezentacja rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa na wodach oraz zaprezentowanie 
wdrożonych procedur ratowniczych.   

Miło nam poinformować, że kąpielisko 
w Międzyzdrojach jest jednym z bezpieczniejszych 
miejsc na Pomorzu Zachodnim. Ze względu na 
podniesienie  bezpieczeństwa wodnego Woje-
woda Zachodniopomorski wręczył wyróżnienie 
w postaci dodatkowej gwiazdki za podwyższanie 
bezpieczeństwa kąpielisk morskich w Międzyz-
drojach - Wschód i Zachód. Obecnie mamy już 
4 gwiazdki na 5 możliwych. 

Andżelika Przygodzka
Administrator Kąpielisk Międzyzdroje

Z okazji nadchodz¹cych Świ¹t Bo¿ego Narodzenia 

i Nowego Roku Zarz¹d 

Polskiego Zwi¹zu Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

sk³ada najlepsze ¿yczenia 

wszystkim mieszkañcom  

Gminy Miêdzyzdroje pomyślności i szczêścia 

oraz wiele radości.

¯yczymy wielu radosnych i ciep³ych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz pomyślności 

w ¿yciu prywatnym i zawodowym.

Jan Modzelewski

 Przewodnicz¹cy PZERiI  

Oddzia³ 

Miêdzyzdroje 

Gwiazdka Betlejemska
Długa ciemna noc grudniowa
a na wschodzie coś jaśnieje 
gwiazdka mała leci z nieba
niosąc radość i nadzieję

przystanęła nad stajenką
w niej dziecina taka mała
w zimnym żłobie położona
nad swym losem zapłakała

gwiazdka mocno zadziwiona
bo tam w niebie jej mówili
że narodził się król świata
a tu małe dziecię kwili

nie płacz mały Jezu proszę
ja ogrzeję twe rączęta
kołysankę ci zaśpiewam
przecież to dziś jest noc święta

a Jezusek mały, gwiazdkę
wziął ostrożnie w rączki obie
podniósł ją wysoko w górę
ziemio błogosławię tobie

teraz w wieczór wigilijny
szukam pośród gwiazd na niebie
tej jedynej najjaśniejszej 
z nią przybędę dziś do Ciebie

Marianna Kargul

Medal za zasługi dla WOPR jest jednym z naj-
ważniejszych odznaczeń jakie można otrzymać 
za wkład w rozwój ratownictwa wodnego na 
terenie kraju. 

Uroczystość była okazją do sentymentalnej 
podróży ratownictwa wodnego w Międzyzdro-
jach. M. Baranowski opowiedział o zmianach jakie 
zaszły w tym czasie min. w sprzęcie ratunkowym, 
warunkach pracy, technikach ratowniczych. 
Wszystkie opowieści podsumowywał anegdota-

O ENERGII ODNAWIALNEJ 
Demokracja energetyczna czyli korzyści z rozproszonej energetyki odnawialnej, jak budować 
ekonomicznie, energooszczędnie, ekologicznie, jak pozyskać dla swojego domu energię ze 
słońca i wiatru - to  tematy spotkania, które odbyło się 28 listopada br. w siedzibie Stacji Morskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach.  

getycznych.  Prelegenci przekonywali, jak ważne jest 
tworzenie porozumień między dużymi koncernami 
energetycznymi a obywatelami. 

Demokracja energetyczna rozwija się dzięki 
nowym możliwościom technologicznym, woli 
politycznej i aktywności obywatelskiej, dzięki temu 
społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy 
w wyborze i budowaniu modelu energetycznego 
i ma nad nim kontrolę. Dlatego najważniejszym 
elementem jest edukacja całego społeczeństwa. 
Energetyka odnawialna jest też sposobem na 
tworzenie nowych miejsc pracy w małych miej-
scowościach. 

Na energetykę opartą o źródła odnawialne  
zaplanowano duże środki finansowe w Regional-
nym Programie Operacyjnym dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 
Spotkanie, które odbyło się w Stacji Morskiej jest 
pierwszym wykładem z cyklu, które będą organi-
zowane w przyszłości. O kolejnych  spotkaniach 
będziemy Państwa informować na stronie miasta 
www.miedzyzdroje.pl.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Brązowy Medal za zasługi dla WOPR
W dniu 6 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Burmistrz Mię-
dzyzdrojów uroczyście wręczył Marianowi Baranowskiemu Brązowy Medal za zasługi dla WOPR.   

mi. Należy podkreślić, iż Marian Baranowski był 
prekursorem ratownictwa wodnego w Międzyz-
drojach i wychował wiele pokoleń wspaniałych 
ratowników.

Wszyscy ratownicy wraz z burmistrzem Lesz-
kiem Doroszem serdecznie podziękowali za wie-
loletnią współprace, życząc zdrowia i zachowania 
wielkiej pogody ducha.

Mateusz Bobek
Andżelika Przygodzka 

Od 11 do 13 października międzyzdrojscy ratow-
nicy wodni brali udział w szkoleniu w przygra-
nicznym Moryniu. Projekt, zorganizowany przez 
zachodniopomorski WOPR oraz ratowników 
z niemieckich regionów Meklemburgia i Bran-
denburgia, dotyczył działań na terenach po-
wodziowych. Ratownicy w niesprzyjających 
warunkach pogodowych musieli zmagać się z sze-
regiem zadań zaplanowanych przez instruktorów. 
Podejmowanie i ewakuacja poszkodowanych 
z wałów przeciwpowodziowych, poruszanie 
się po bagnach czy doskonalenie komunikacji  

Szkolenie ratowników w Moryniu 
pomiędzy Centrum Koordynacji Ratownictwa 
Wodnego a ekipą ratunkową to tylko jedne 
z wielu zadań z jakimi przyszło się mierzyć Gru-
pom Interwencyjnym. Największy nacisk położony 
był na ewakuację z tonących pojazdów. 

Szkolenia - takie, jak w Moryniu - sprawiają, że 
ratownicy wodni stają się coraz bardziej profesjo-
nalni. Ilość sytuacji, w których woda jest zagroże-
niem dla życia ludzkiego jest ogromna, ale trzeba 
być przygotowanym na każdą ewentualność. 

Mateusz Bobek 
Filip Szyszkowski
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WYDARZENIA 

Nadchodzący 22. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Międzyzdrojach odbę-
dzie się pod hasłem „NA RATUNEK”. Podczas 
wielkiego grania będziemy zbierali środki na 
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycz-
nej seniorów.

Wielki finał, jak co roku, odbędzie się w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury i w Hali Sportowej 
im. A. Grubby w Międzyzdrojach. Rozpoczniemy w 
dniu 11 stycznia 2014 r. (sobota) w formie imprezy 
zamkniętej w Hali Sportowej im. A. Grubby od 
rozgrywek i turniejów sportowych pod hasłem 
„WOŚP na sportowo”. Zakończą się one sporto-
wymi pokazami naszych klubów sportowych 
w niedzielę 12 stycznia 2014 r.    

W dniu 12 stycznia 2014 r. (niedziela) w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury, przy wsparciu 
wolontariuszy z międzyzdrojskich placówek 
oświatowych, instytucji, zakładów, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, przygotowujemy 
szereg atrakcji kulinarnych, quizów i łamigłówek 
dla dzieci,  pokazów i występów artystycznych 
z niespodzianką, kiermasz książek. W niedzielę 
na scenie MDK wystąpi m. in. zespół coverowo-
rockowy „Titty-Twister” z Goleniowa. Będzie można 
podszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy lub 
też postrzelać na strzelnicy paint-ballowej.

Wszystkich, którzy chcieliby przekazać fanty 
oraz przedmioty na wieczorną orkiestrową wy-
przedaż, prosimy o przynoszenie ich do MDK 
już dziś.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz 
gości do aktywnego spędzenia czasu  w dniu 11 
i 12 stycznia 2014 r. w Międzyzdrojach podczas 
22. Finału WOŚP.                                Sztab 22. Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Międzyzdrojach

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Międzyzdrojach
Uprzejmie informuję, 

że Rada Miejska w Międzyzdrojach Uchwałą Nr 
XLVI/436/13 z dnia 28 listopada 2013 r. przedłużyła 
termin obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje na okres jednego roku, począwszy od 
1 stycznia 2014 r.

Cena netto 
dostarczenia 1 m3 wody:
1) dla gospodarstw domowych 3,51 zł + VAT
2) dla pozostałych odbiorców   3,51 zł + VAT

Cena netto 
odprowadzenia 1 m3 ścieków:
1) dla gospodarstw domowych 5,07 zł + VAT
2) dla pozostałych odbiorców   5,07 zł + VAT

Z poważaniem
Prezes zarządu Grażyna Ingielewicz

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
nowe deklaracje w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach do pokoju nr 3 w Referacie Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Obowiązku składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy dopełnić do 15 stycznia 2014 r.

Opłatę za miesiąc styczeń uiszczać należy do 
31 stycznia, za miesiąc luty do końca miesiąca, na-
tomiast za kolejne miesiące do 30 dnia bieżącego 
miesiąca. 

Opłatę uiszczać należy na jeden wspólny nu-
mer konta bankowego 38 2030 0045 1110 0000 
0054 7180 w Banku Gospodarki Żywnościowej lub 
w kasie Urzędu Miejskiego, znajdującej się aktualnie 
na parterze, wpisując w tytule: „opłata za gospoda-
rowanie odpadami za miesiąc …”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozsyłać będzie 
zaświadczenia o średniej miesięcznej ilości zużytej 
wody za rok poprzedni dla danej nieruchomości 
wraz z ostatnią fakturą za wodę za rok 2013  r.

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Zorganizowane spotkanie było swoistym hołdem i 
podziękowaniem, a książka dowodem wdzięczności, 
dla ludzi którzy poświęcili swoje życie dla rozwoju 
turystyki naszego regionu. Wśród obecnych na sali 
byli: przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK 
w Warszawie, Rady Oddziałów PTTK Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele 
Powiatu Kamieńskiego,  samorządu gminy 
Międzyzdroje, byli kolejni burmistrzowie Mię-
dzyzdrojów, przedstawiciele Wolińskiego Parku 
Narodowego, członkowie PTTK oraz mieszkańcy. 

W tym roku przypada 95. rocznica urodzin p. 
Kędzierskiego, wieloletniego prezesa oddziału 
PTTK w Międzyzdrojach, osoby zasłużonej dla 
rozwoju turystyki w naszym regionie. Eugeniusz 
Kędzierski odegrał także znaczącą rolę w historii 
naszego miasta. Ponad 40 lat temu,  23 sierpnia 
1972 roku Gmina Międzyzdroje   straciła swoją  
samodzielność administracyjną i ekonomiczną. Na 
mocy uchwały Prezydium WRN w Szczecinie z dnia 
23 sierpnia 1972 roku Nr 110/1453/72 Międzyzdroje 
stały się dzielnicą Świnoujścia. Sytuacja ta trwała 
12 lat, negatywnie odbiła się na funkcjonowaniu 
miasta oraz  na życiu  jego mieszkańców.  Sprawa 
oddzielenia Międzyzdrojów od Świnoujścia stała się 
bardzo głośna w kraju. Ukazało się ponad 30 arty-
kułów w lokalnej i krajowej prasie. Międzyzdrojanie 
byli jednak zdecydowani na zmiany i domagali się 
samodzielności. 

Pełnomocnikiem społeczności  został wybrany 
właśnie Eugeniusz Kędzierski, jako przedstawiciel 
niezależny od władz lokalnych, znający przepisy 
prawne. Został on  upoważniony do samodzielnego 
występowania do władz państwowych i innych 
organów. W dniu 16 marca 1984 roku została pod-
jęta uchwała przez Wojewódzką Radę Narodową 

w Szczecinie w sprawie utworzenia Miasta i Gminy 
Międzyzdroje i ustalenia granic. Wieloletnie starania 
o prawo przywrócenia tożsamości Miasta i Gminy 
Międzyzdroje zakończyły się sukcesem. P. Kędzierski 

miał w tym swój ważny udział. W 2014 roku minie 
dokładnie 30 lat od tamtych wydarzeń.

Pomysłodawcami wydania książki o działalności 
Państwa Kędzierskich byli przedstawiciele Zarządu 
Głównego PTTK w Warszawie, podjęli się także 
realizacji wydawnictwa. Natomiast Oddział PTTK 
w Międzyzdrojach sfinansował jego wydanie.  Jest 
to swoisty hołd złożony ludziom, którzy  mają swoje 
miejsce w historii miasta.  Dzień ten był też dniem 
szczególnym i ważnym dla twórców i przedstawicieli 
branży turystycznej gminy Międzyzdroje. Wszyscy 
obecni  podkreślali znaczącą rolę  turystyki  dla 
rozwoju naszej Gminy i całego województwa.

Wydawnictwo pt. ,,Turystyczne odkrywanie 
Międzyzdrojów” będzie dostępne w sprzedaży w 
siedzibie PTTK przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

22. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Ważne zmiany w gospodarce odpadami
od 1 stycznia 2014 roku

,,TURYSTYCZNE ODKRYWANIE MIĘDZYZDROJÓW”
W gościnnych progach  Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w dniu 11 grudnia 
2013 roku miała miejsce szczególna uroczystość – wręczenie państwu Danucie i Eugeniuszowi 
Kędzierskim księgi pt. ,,Turystyczne odkrywanie Międzyzdrojów”. Książka dedykowana jest 
Eugeniuszowi Kędzierskiemu, jego żonie Danucie oraz wszystkim, którzy działali  wraz z nimi. 
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PLEBISCYT

Nominowani:

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Dominik SAWICKI
Data urodzenia: 14.08.1997 r.
Dyscyplina sportowa: 
Karate kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku: I miejsce w kata i I miejsce 
w kumite w „Mistrzostwach Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-

go o puchar Burmistrza Wolina”, IV miejsce w kumite 
w „Mistrzostwach Polski Północnej Kyokushin Karate 
PFKK”; III miejsce w kumite w „Mistrzostwach Polski 
Juniorów” PFKK; członek kadry Polskiej Federacji 
Kyokushin Karate

Oliwer RUDNICKI
Data urodzenia: 02.03.2004 r.
Dyscyplina sportowa: 
Karate kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku: II miejsce w grapplingu 
chłopców 8-9 lat w „Pucharze 
Polski IBK”; I miejsce w kata chłop-

ców 9-10 lat w „Zachodniopomorskiej Olimpiadzie 
Karate Dzieci i Młodzieży” I miejsce w kata chłopców 
9 lat, II miejsce w kumite chłopców 9 lat w kategorii 
OPEN, III miejsce w grapplingu chłopców 9-10 lat do 
28 kg w „Mistrzostwach Województwa Zachodniopo-
morskiego o puchar Burmistrza Wolina”;

NAJLEPSZY TRENER
Edward CHOBER
Dyscyplina sportowa: 
Karate kyokushin 
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku: Sensei Edward CHOBER 
posiadacz 1 Dan uczeń Sensei 
Dariusza BIELSKIEGO 3 Dan. Jest 
współorganizatorem przekształ-

ceń Międzyzdrojskiej sekcji karate w Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej o nazwie Międzyzdrojski Klub 
Sportowy Bushido. Jako pierwszy wychowanek 
naszego klubu zdobył mistrzowski pas 1 Dan. Dzięki 
włożonemu wysiłkowi  w system szkolenia i przygoto-
wania  w 2013 roku zawodnicy MKS Bushido zdobyli 
4 złote, 7 srebrnych i  18 brązowych medali, biorąc 
udział w wielu prestiżowych zawodach i turniejach 
karate, takich jak: Mistrzostwa Polski Północnej, 
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego, 
Zachodniopomorska Olimpiada Karate i Mistrzostwa 
Polski Juniorów.

BUSHIDO – KARATE KYOKUSHIN

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Anna ZIELIŃSKA
Data urodzenia: 16.05.1992 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2013 roku:
- srebrna medalistka Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski,

- członkini Kadry Narodowej Seniorek,
- zawodniczka l Ligi kobiet tenisa stołowego

Wioleta WITKOWSKA
Data urodzenia: 27.07.1990 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2013 roku:
- Mistrzyni Województwa Senio-
rek w grze mieszanej,
- zawodniczka l Ligi kobiet tenisa 
stołowego

Adriana KOŁASZEWSKA
Data urodzenia: 25.06.1996 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy

UKS „CHROBRY” – tenis sto³owy

Opis osiągnięć zawodnika w 2013 roku:
- Mistrzyni Województwa Seniorek,
- Mistrzyni Województwa Juniorek,
- zawodniczka l Ligii kobiet tenisa stołowego

Weronika ZYGAN
Data urodzenia: 27.05.2001 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2013 roku:
- Wicemistrzyni Województwa 
Młodziczek,

- Mistrzyni Województwa Młodziczek w drużynie,
- Vll miejsce w drużynie na Mistrzostwach Polski 
Szkolnego Związku Sportowego

Agata KONICKA
Data urodzenia’. 03.12.2002 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2013 roku:
- Mistrzyni Województwa Żaczek,
- Mistrzyni Województwa Młodzi-
czek w drużynie,

- Vll miejsce w drużynie na Mistrzostwach Polski 
Szkolnego Związku Sportowego

NAJLEPSZY TRENER

Jacek WANDACHOWICZ  
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy 
Opis osiągnięć trenera w 2013 
roku:
- Trener drużyny kobiet, która 
zajęła lll miejsce w rozgrywkach 
l Ligi.

Trener zawodniczek zdobywających czołowe lokaty 
W Polsce i w Województwie

Po raz drugi ogłaszamy konkurs na:
5 najlepszych sportowców Międzyzdrojów,
5 najpopularniejszych sportowców Międzyzdrojów,
3 najlepszych trenerów Międzyzdrojów,
3 najpopularniejszych trenerów Międzyzdrojów w 2013 roku.

 Ideą konkursu jest próba wyłonienia czołowych postaci 6 klubów spor-
towych działających na terenie Gminy Międzyzdroje spośród sportowców 
i trenerów. Wskazywanie ich jako osoby godne naśladowania to jednocześnie 
podziękowanie za ich trud i zaangażowanie w promocję Gminy Międzyzdroje.

Najlepszych sportowców powinny typować osoby związane z działalnością 
sportową, które, mając doświadczenie i znając kryteria, potrafią w sposób 
czytelny i sprawiedliwy dokonać wyboru, kierując się wyłącznie klasą sportową 
zawodnika, jego determinacją i uporem w dochodzeniu do sukcesu sportowego. 

Najlepszych trenerów niech wybiorą osoby ze środowiska sportowego, 
które, mając informację o zaangażowaniu trenera w proces treningowy 
i wychowawczy  swoich podopiecznych i wiedzę o jego doświadczeniu i osią-
gnięciach trenerskich, w sposób czytelny i obiektywny, wskażą najlepszych 
trenerów, spośród wszystkich działających w klubach sportowych  na terenie 
Gminy Międzyzdroje.

Najpopularniejszych sportowców i trenerów  powinni wybierać wszyscy 
mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, którzy w jakikolwiek sposób utożsamiają się 
z działalnością  sportową i rekreacyjną w naszej Gminie: kibice sportowi, rodzice 
i krewni naszych sportowców, ich koleżanki i koledzy, osoby bywające na zawo-
dach sportowych, meczach, imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Powinniśmy mieć świadomość, że nie zawsze najlepszy będzie najpopular-
niejszym. W pierwszym przypadku, decydować będzie bezwzględny rezultat 
sportowy, który da się wymierzyć, porównać i ocenić. Natomiast w drugim, 

górę mogą wziąć osobiste sympatie, bezpośrednie  relacje, czy preferowanie 
jednej dyscypliny sportowej.

Każdy klub sportowy nominuje do Konkursu maksymalnie 5 zawodników 
i 3 trenerów, 2 działaczy, 1 zawodnika – „Odkrycie Roku” oraz najlepiej zorgani-
zowaną imprezę sportową w 2013 roku.

Wskazana przez Radę Sportu Kapituła, wyłoni na podstawie zgłoszeń 
klubowych 5 najlepszych sportowców i 3 najlepszych trenerów roku 2013.

Kapituła wskaże także najbardziej zaangażowanego działacza sportowego 
i zawodnika – „Odkrycie 2013 roku” oraz najlepiej zorganizowaną imprezę 
sportową w 2013 roku.

Tak, jak w ubiegłym roku udostępniamy łamy Informatora Samorządo-
wego Gminy Międzyzdroje do dyspozycji tego przedsięwzięcia. W wydaniu 
grudniowym i styczniowym drukowane będą  kupony konkursowe. Należy 
wyciąć kupon, wypełnić, czytelnie podpisać i wrzucić do urny ustawionej w holu 
Urzędu Miejskiego  w Międzyzdrojach.  Dobrze wypełniony kupon konkursowy, 
będzie podstawą do wyłonienia najpopularniejszych sportowców i trenerów.

Prosimy nie kserować, nie skanować kuponów. 1 wycięty kupon to 
jeden głos, który bierze udział w konkursie. 

Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy złożą do urny  prawidłowo 
wypełnione kupony na najpopularniejszego zawodnika i trenera 2013 roku w 
Urzędzie Miejskim (w godzinach pracy Urzędu) zostaną  rozlosowane nagrody 
rzeczowe.

Uroczyste  ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym 2014r. podczas 
oficjalnej II Gali Sportu. O terminie powiadomimy w styczniowym wydaniu 
Informatora. Wyniki ogłosimy również na stronie internetowej www.miedzyz-
droje.pl, oraz w lutowym Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Anetta Czyżak

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

 Wartości sportu oraz idea olimpijska s¹ uniwersalne i nie do przecenienia. To ogromny kapita³ do zagospodarowania. Wychowa-
nie naszych dzieci i m³odzie¿y poprzez ich aktywnośæ sportow¹, to fundament na doros³e ¿ycie. Samorz¹d Gminy Miêdzyzdroje 
docenia te wartości i wspiera dzia³ania naszych klubów sportowych.

Sportowcy Roku 2013
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Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Natalia JAWORSKA
Data urodzenia 05/03/2000
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym 
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku 3 – m-ce na Mistrzostwach 
Polski, I – m-ce na Mistrzostwach 
Makroregionu

Paweł KOPACZKA
Data urodzenia 21/09/2001
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku 3 – m-ce na Mistrzostwach 
Polski, II – m-ce na Mistrzostwach 
Makroregionu

Adrian JAWORSKI
Data urodzenia 24/05/2001
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku 12 – m-ce na Mistrzostwach 
Polski, II – m-ce na Mistrzostwach 
Makroregionu

Aleksander KOPACZKA
Data urodzenia 21/05/1999
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku – 5 m-ce na Mistrzostwach 
Polski, I – m-ce na Mistrzostwach 
Makroregionu

NAJLEPSZY TRENER
Artur SOBOLEWSKI
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy styl wolny
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku 2 medale na Mistrzostwach 
Polski, 4 medale na Mistrzo-
stwach Makroregionu

UKS „Gimsport” – zapasy

TKS „Jantar” – taniec towarzyski

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Marcin Wojtkowiak 
Data urodzenia 08/08/88 
Justyna Gierłowska
Data urodzenia 14/11/89
Dyscyplina sportowa:
Taniec sportowy
Opis osiągnięć zawod-
ników w 2013 roku: IV 
miejsce Grand Prix Polski 
Głogów, II miejsce  Mi-
strzostwa Polski Północ-
nej Bydgoszcz,V miejsce 
WDSF OPEN Trencin Sło-
wacja, Wicemistrzostwo 
Okręgu  Zachodniopo-
morskiego Szczecin 

Filip Marchalewski
Wiktoria 
Kaszubowska

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Radosław  KŁECZEK
Data urodzenia  12.04.1985
Dyscyplina sportowa: 
Lekkoatletyka
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku:  wicemistrz Polski seniorów 
w biegu ulicznym na dystansie 10 
km, III miejsce w mistrzostwach 

Polski seniorów  na dystansie 5 km.

KB „SPORTING” – lekkoatletyka 

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Piotr BURSA
Data urodzenia: 02.01.1995
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis  os iągnięć  zawodnik a 
w 2013 r.: najmłodszy zawodnik 
pierwszej drużyny, wyróżniający 
się wśród starszych kolegów, gra-
jący we wszystkich spotkaniach 
mistrzowskich. 

Ernest PASZEK
Data urodzenia: 1993
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku: podstawowy zawodnik 
pierwszego zespołu  K.S. FALA, 
najszybszy zawodnik zespołu.

Krzysztof GAWINA
Data urodzenia: 1966.03.29
Dyscyplina sportowa: 
Piłka siatkowa
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku: wicemistrz Polski zawodni-
ków w kategorii +45 – DRZON-
KÓW 2013, podpora siatkarskiej 
drużyny. 

Katarzyna WOJCIECHOWSKA
Data urodzenia: 06.02.1992r.
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnika w 
2013 roku: najskuteczniejsza 
zawodniczka III ligowej drużyny 
kobiet  KS FALA MIĘDZYZDROJE, 

wielokrotna reprezentantka kadry województwa w 
różnych kategoriach wiekowych. 

Sara SPORSZYL 
Data urodzenia: 1997.07.02
Dyscyplina sportowa: 
Piłka siatkowa
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 
roku: wyróżniająca się siatkarka 
w roku 2013 w klubie, kapitan 
zespołu.

NAJLEPSZY TRENER
Dariusz CADER
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku: Trener  młodzieżowych     
Grup  w klubie (rocznik 2002 – 
2005), przekazuje podopiecznym 
wartości gry fair – play. 

Marian KOWALEWSKI 
Dyscyplina sportowa: 
Piłka siatkowa
Opis osiągnięć trenera w 2013 
roku: trener sekcji piłki siatkowej 
dziewcząt, autor innowacyjnego 
programu szkoleniowego. 

„Fala” 
– pi³ka no¿na i pi³ka siatkowa

Sylwia WANDACHOWICZ
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć trenera w 2013 
roku:
- Trenerka młodszej kadry UKS 
„Chrobry”, której zawodnicy i za-
wodniczki zdobywają wielokrot-
ne mistrzostwa województwa.

Dyscyplina sportowa: taniec sportowy
Opis osiągnięć zawodnika w 2013 roku:  II miejsce GPP 
Międzyzdroje, Mistrzostwa Polski Północnej Korono-
wo I miejsce, GPP Szczecin II miejsce,, Mistrzostwa 
Okręgu III miejsce

NAJLEPSZY TRENER
Anna ZJAWIŃSKA
Dyscyplina sportowa: 
Taniec sportowy
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku: IV miejsce Grand Prix Polski 
Głogów 23 marca 2013, II miejsce  
Mistrzostwa Polski Północnej 
Bydgoszcz  5 października 2013,

V miejsce WDSF OPEN Trencin Słowacja 26 paździer-
nika 2013, Vice Mistrzostwo Okręgu  Zachodniopo-
morskiego Szczecin 8. grudnia 2013 roku  II miejsce 
GPP 18 maja 2013 Międzyzdroje, Mistrzostwa Polski 
Północnej Koronowo 5/10/2013 I miejsce, GPP Szcze-
cin 7 grudnia 2013 II miejsce, Mistrzostwa Okręgu 
8 /12/2013 III miejsce.

Piotr KARASIEWICZ
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku: trener grup młodzieżowych, 
drugi trener grupy seniorów, 
bardzo zaangażowany szkole-
niowiec.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Międzyzdrojach na  XLVI  Sesji  
w dniu 28.11.2013 r.  

podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLVI/432/13

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-
cie na rok 2013

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-
nie dochodów na kwotę 190 885,80zł i zwiększenie 
wydatków na kwotę 62 894,80zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 2 164 380,19 
(dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 
1 973 494,39 zł (dochody bieżące).

Wydatki zwiększa się o kwotę 152 072,80 zł  
(wydatki bieżące na kwotę 100 172,80 zł; wydatki 
majątkowe 51 900,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 
89 178,00zł (wydatki bieżące). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów 

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych na  kwotę 14 000,00 zł  i zwiększe-
niu wydatku na tę samą kwotę na zakup maty 
w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
profilaktycznych – zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży trenujących karate,

2/ zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu 
podatku VAT za rok 2012 w kwocie 160 595,00 zł,

3/ zwiększeniu dochodu z tytułu  zrefundowa-
nych  środków na realizację projektu „Partnerski 
projekt Comeniusa” na kwotę 16 290,80 zł oraz 
zwiększeniu wydatku związanego z realizacją 
tego projektu w szkole nr 1 na kwotę 172,80 zł. 
Różnica kwoty pomiędzy dochodem, a wydatkiem 
tj. 16 118,00zł była już wydatkowana w związku 
z realizacją projektu  przez szkołę w roku 2013,

4/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodu o tę 
samą kwotę 1 973 494,39 zł z uwagi na zmianę 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanym 
pismem z Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5/ uzupełnieniu środków na dotację celową 
dla ZGWW z przeznaczeniem na poprawę zaopa-
trzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, 
Wolin, Świnoujście w kwocie 36 900,00 zł (plan po 
zmianach wynosi 501 225,00 zł),

6/ uzupełnieniu środków w kwocie 15 0000,00 zł 
z przeznaczeniem na opracowanie projektu za-
miennego kanalizacji deszczowej w ulicy Komunal-
nej w Międzyzdrojach w ramach zadania „Budowa 
drogi ulicy Komunalnej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach”,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 31 000,00zł 
z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu za rok 
2011 wpływu z utraconych dochodów z tytułu 
zwolnienia podatku od nieruchomości. Podatnik 
złożył korektę deklaracji, w której uwzględnił do-
tychczas zwolniony podatek do opodatkowania, 

8/ uzupełnieniu środków na koszty egzeku-
cyjne w kwocie 15 000,00 zł (plan po zmianach 
wynosi 33 000,00 zł,

9/  uzupełnieniu środków na zakup żywności 
w szkole nr 2 w kwocie 12 000,00 zł (plan po zmia-
nach wynosi 54 500,00 zł),

10/ zwiększeniu wydatków na remonty nie-
ruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy na 
kwotę 27 000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatku z ty-
tułu dodatków mieszkaniowych na tę samą kwotę,

11/ uzupełnieniu środków na wykonanie 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i uzu-
pełnienie Gminnej ewidencji Zabytków  w kwocie 
1 000,00 zł (plan po zmianach wynosi 5 000,00 zł) 
oraz zmniejszeniu wydatku z tytułu wynagrodzeń 
bezosobowych na tę samą kwotę,

12/ zmniejszeniu wydatków w szkole nr 2 
(wychowanie przedszkolne) w  kwocie 11 178,00 zł 
(zmniejszenie wynika z otrzymanej dotacji celowej 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w okresie wrzesień – grudzień 2013 r.),

13/ zmniejszeniu wydatków w szkole nr 2 
w łącznej kwocie 50 000,00 zł:

- wynagrodzenia pracowników 25 300,00zł,
-  sk ładki na ubezpieczenia społeczne 

14 000,00 zł,
- nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagro-

dzeń 10 700,00 zł,
W związku z powyższymi zmianami ustala się 

planowaną nadwyżkę  budżetu gminy w kwocie 
90 662,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę 
rat kredytów.

Uchwała Nr XLVI/433/13
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 2013-2014

W uchwale Nr IV/23/11 z dnia 04.01.2011 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 
zmienia się treść załączników nr 1,2,3.

Uchwała Nr XLVI/434/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 
grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany:
- załącznika nr 3 „Przychody i rozchody bu-

dżetu Gminy Międzyzdroje w 2013 r.” w związku 
z  planowaną nadwyżką budżetu gminy na kwotę 
90 662,10zł  zmniejsza  się kwota wolnych środków 
i wynosi 1 762 590,94 zł (było 1 890 581,94 zł).

- załącznik nr 6 „Plan przychodów oraz kosz-
tów samorządowego zakładu budżetowego” 
w związku z realizacją ponadplanowych przycho-
dów na łączną kwotę 513 991,26 zł, z czego: ze 
sprzedaży składników majątkowych 53 914,85 zł, 
z wpływów z usług 373 315,83 zł, pozostałych 
odsetek 2 279,53 zł, z wpływów z różnych do-
chodów 4 668,96 zł, z wpływów z różnych opłat 
1 012,00 zł oraz z wpływów ze sprzedaży wyrobów 
78 800,09zł. 

Uchwała Nr XLVI/435/13
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Międzyzdroje z organizacjami poza-
rządowymi oraz z innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014”

Gminny program współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie 
Międzyzdroje i stanowi spis działań będących 
zadaniami  własnymi gminy, w obszarze zagadnień 
społecznych. Obowiązek uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego wynika z artykułu 5 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Działalność organizacji pożytku publicznego w 
świetle opracowanego programu współpracy po-
zwala im aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu 
zadań publicznych Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XLVI/436/13
w sprawie przedłużenia czasu obowiązy-

wania dotychczasowych taryf dla  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 

Zgodnie z  art. 24 ust. 9a ustawy z dnia  7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  na uzasad-
niony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, 
przedłuża czas obowiązywania   dotychczasowych 
taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Dotychczasowe taryfy weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2013r. i obowiązują przez 1 rok.

W dniu 22.10.13r. wpłynął do Urzędu Miejskie-
go  wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjnego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp z o.o. w Międzyzdrojach, o przedłużenie o 1 rok 
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, 
zawierający informacje dotyczące zakresu świad-
czonych usług oraz warunków ekonomicznych 
uzasadniających przedłużenie obowiązywania 
dotychczasowych taryf.

Uchwała  Nr XLVI/437/13
w sprawie  ustalenia strefy płatnego par-

kowania oraz ustalenia wysokości stawek 
i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych miasta  Międzyzdroje

Wszyscy korzystający z dróg publicznych są 
obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych tylko we wprowadzonej strefie płatnego 
parkowania. Strefę płatnego parkowania ustala 
się na obszarach charakteryzujących się znacz-
nym deficytem miejsc postojowych. Parkowanie 
samochodów może odbywać się w wyznaczonym 
miejscu, w określone dni robocze, w określonych 
godzinach.

Rada Gminy na wniosek Burmistrza, zaopinio-
wany przez organ zarządzający ruchem na drogach 
(Starosta), może ustalić strefę płatnego parkowa-
nia. Ustala również wysokość stawek opłaty, z tym  
że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu 
samochodowego nie może przekroczyć 3 zł.

Zgodnie z art. 13 b ust. 5 ustawy o drogach 
publicznych, który określa sposób ustalania stawek 
za parkowanie, tj. przy ustalaniu stawek opłat 
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty 
przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy 
czym progresja  nie może przekraczać powięk-
szenia stawek opłaty o 20% za kolejne godziny w 
stosunku do stawki za poprzednią godzinę parko-
wania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i kolejne  
godziny parkowania nie może przekraczać stawki 
opłaty za pierwszą godzinę parkowania.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 15.00 – 16.00    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00 – 14.00
e-mail dorota_klucha@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl   

Mieszkańców sołectw, zapraszamy do kontak-
towania się z sołtysami pod niżej podanymi 
nr telefonów: 
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 603620073;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl   
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

PLAN DYŻURÓW RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH  
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY

OD GODZ. 15.30 DO 16.30 
W URZÊDZIE MIEJSKIM, 

ul. KSI¥¯¥T POMORSKICH 5 
– POKÓJ NR 14

Kontakt - tel. 91 3275647

18.12.2013 r. - Jan WĘGLORZ

30.01.2014 r. - Waldemar WITKOWSKI

06.02.2014 r. - Rafał WOLNY

13.02.2014 r. - Jan BURZYŃSKI

Z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały 
zostanie ogłoszony przetarg na zorganizowanie       
i zarządzanie  strefą płatnego parkowania. Wyko-
nawca jest zobowiązany przekazywać wszystkie 
przychody z opłat za parkowanie Zamawiającemu, 
natomiast Wykonawca za wykonanie przedmiotu 
umowy otrzymywać będzie za dany miesiąc każ-
dorazowo wynagrodzenie  ustalone w umowie.

Uchwała  Nr XLVI/438/13
W sprawie ustalenia stawek dotacji przed-

miotowej dla zakładu budżetowego w zakresie 
dofinansowania utrzymania cmentarza komu-
nalnego w Międzyzdrojach i Lubinie

Ustala się na rok 2014 wysokość stawki dotacji 
przedmiotowej w zakresie dofinansowania utrzy-
mania cmentarza komunalnego w Międzyzdro-
jach i Lubinie przez Zakład Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach w wysokości 13 576,71 zł/ha 
powierzchni cmentarnej.

Uchwała Nr  XLVII/439/13
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy

 Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat część 
nieruchomości gminnej o łącznej powierzchni 
6.623 m², stanowiącej działki nr 487/32 i nr 487/34, 
położone w obrębie 19 miasta Międzyzdroje.

Przewiduje się wydzierżawienie w/w terenu 
z przeznaczeniem na usytuowanie na przedmio-
towym terenie „Parku Miniatur Zabytków Krajów 
Morza Bałtyckiego” wraz z zagospodarowaniem 
terenu zielenią urządzoną w formie ogrodu 
różanego.

Uchwała Nr XLVI/440/13
W sprawie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Miasta Świnoujście a Gminą 
Międzyzdroje dot. wspólnej realizacji lokalne-
go transportu zbiorowego.

W celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
mieszkańców w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego, Rada Miejska w Międzyzdrojach 
wyraża zgodę na zawarcie między Gminą Miasto 
Świnoujście a Gminą Międzyzdroje porozumienia 
międzygminnego w zakresie transportu zbio-
rowego, wg założeń określonych w projekcie 
porozumienia załączonym do niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/441/13
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mię-

dzyzdroje 
Podstawę do regulowania ustroju jednostek 

samorządu terytorialnego w formie statutów daje 
art. 169 ust. Konstytucji RP. Zgodnie z jego brzmie-
niem „Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu 
terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich 
organy stanowiące”. Z zasady konstytucyjnej wyni-
ka, więc, że statuty samorządowe – oprócz ustawy 
konstytucyjnej i ustaw samorządowych – stanowią 
ważne źródło prawa samorządowego. 

Ustrój gminy, w tym przede wszystkim orga-
nizacja i zasady działania władz gminy, podlega 
regulacji przez radę gminy wyłącznie w statucie 
gminy. Przedstawiona teza znajduje swoje 
odzwierciedlenie w treści art. 3 ust. 1 Ustawy 
o samorządzie gminnym. Jak jednak stwierdził 
Sąd Najwyższy, przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym regulujące zagadnienia ustroju gminy 
wyznaczają jedynie granice regulacji statutowej, 
co oznacza, że uregulowanie w statucie zagadnień 

ustrojowych gminy należy do zakresu autonomii 
statutowej gminy. Swoboda statutowa gminy 
jest jednak ograniczona, po pierwsze, bowiem, 
rada gminy nie może uregulować szczegółowych 
kwestii ustrojowych odmiennie niż czynią to 
przepisy ustawy, po drugie, rada gminy nie może 
w statucie powtarzać rozwiązań ustrojowych 
przyjętych w przepisach ustawowych, a po trzecie, 
rada gminy jest obowiązana uregulować w statucie 
te zagadnienia, do których uregulowania w dro-
dze statutu została upoważniona przez wyraźny 
przepis ustawy.

Gmina jest rządzona, bazując na statucie 
gminy, który jest uchwalany przez wybraną demo-
kratycznie radę. Taki akt prawotwórczy możemy 
nazwać konstytucją gminy, tj. najważniejsza jej 
uchwałą. To w statucie gminy za pomocą wybra-
nych przedstawicieli, mieszkańcy formułują, kwe-
stie wewnętrznej organizacji rady gminy, metod 
pracy nie tylko całej rady, ale także wszystkich jej 
wewnętrznych organów oraz sposobu podejmo-
wania przez nie decyzji.   

Do spraw mieszczących się w pojęciu trybu 
pracy rady, które reguluje szczegółowo nowy 
statut należy zaliczyć w szczególności inicjatywę 
uchwałodawczą (rozszerzoną dla grupy mieszkań-
ców), procedurę uchwałodawczą (postępowanie 
z projektami uchwał i ich uchwalanie), sposób 
realizacji zadań przez radnych i członków komisji, 
zasady i tryb składania przez radnych interpelacji 
i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi, do-
kumentowanie prac rady. W statucie znalazły się 
zasady postępowania z dokumentami tworzonymi 
przez Radę w trakcie swojej działalności, tryb roz-
patrywania skarg i wniosków, zasady powoływania 
jednostek pomocniczych (sołectwa oraz osiedla) 
i prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w 
ramach budżetu Gminy.  Sformalizowano zasady 
zwoływania i odbywania posiedzeń Rady, komisji, 
w tym w szczególności Komisji rewizyjnej. Okre-
ślono szczegółowo prawo dostępu obywateli 
do informacji publicznej oraz zasady wglądu do 
dokumentów Rady i korzystania z nich.

Uchwała Nr XLVI/442/13
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Międzyzdrojów”.
29.03.2013 r. do Przewodniczącego RM 

W Międzyzdrojach płynął wniosek PTTK oddział 
w Międzyzdrojach o nadanie pośmiertnego tytułu 
,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” dr med. Alfredowi 
Trost urodzonemu 7 maja 1892 r. w Rostocku. 

Alfred Trost 12 września 1912 r. uzyskał 
świadectwo maturalne i następnie studiował 
medycynę i stomatologię na Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu w Rostocku. 13 maja 1921 r. otrzymał 
tytuł Doktora Medycyny. 24 maja 1921 r. został za-
rejestrowany jako lekarz ogólny w Międzyzdrojach 
aktualnie przy ul. Kolejowej 58. W latach 30-tych 
i 40-tych ub. wieku żył i pracował w Międzyzdro-
jach. Był żonaty, wychował 3 dzieci. 

Zawirowania historii postawiły dr. Trosta tuż po 
wojnie w bardzo trudnej sytuacji. Będąc Niemcem 
nagle znalazł się wśród Polaków. Zniszczenia 
wojenne dot. nie tylko istnień ludzkich, czy strat 
materialnych, spowodowały również, że pomiędzy 
narodem polskim i niemieckim powstała przepaść. 
Dr Trost postanowił pozostać w Międzyzdrojach 
i leczyć ludzi. Nikomu nie odmawiał leczenia, 
pomagał wszystkim jak mógł bez względu na 
narodowość chorego. W latach 1945-1946 był 
jedynym lekarzem w Międzyzdrojach. Był człowie-
kiem pracowitym i sumiennym. Cieszył się dużym 
zaufaniem i sympatią Polaków. 

Od pierwszych  dni po wojnie budował mosty 
porozumienia między polskim i niemieckim, 
przygotowując podwaliny zjednoczonej Europy.  

,,Honorowa Kapituła” w sprawie rozpatrzenia 
ww. wniosku o nadanie tytułu ,,Zasłużony dla 
Międzyzdrojów” spotkała się dwa razy: 10.04.2013 r. 
i 20.11.2013 r. popierając wniosek większością 
głosów. 

Uchwała Nr XLVI/443/13
w sprawie  zawiadomienia B. F.-P.  o  nieza-

łatwieniu skargi w terminie.
Uzasadnienie:
Zawiadamia się skarżącą, B. F.-P. że skarga z dnia 

25.09.2013 r. na zaniedbanie i  nienależyte wykony-
wanie zadań przez Burmistrza Międzyzdrojów nie 
może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 
35 §3 Kpa, z uwagi na złożoność spraw poruszo-
nych w skardze.  Wyznacza się termin załatwienia 
sprawy na Sesji Rady Miejskiej w dniu 19.12.2013  r.

Uchwała nr XLVI/444/13
w sprawie skargi  na  bezczynność  Burmi-

strza Międzyzdrojów 
Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją wła-

ściwość do rozpoznania skargi p. Jacka J. z dnia 
14.11.2013 r. dot. niewydania interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie 
pobierania opłaty targowej, i przekazać skargę 
Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności 
zarzutów objętych skargą.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTUALNOŚCI

Tomsk to miast liczące prawie pół miliona 
mieszkańców. Nazywane jest „syberyjskimi Ate-
nami” gdyż posiada aż 7 wyższych uczelni, w tym 
najstarszy w tej części Rosji Tomski 
Uniwersytet Państwowy założony w 
drugiej połowie XIX wieku. Tomsk 
to jedno z miast dawnych zsyłek 
Polaków. W czasie I wojny światowej 
w obozach jenieckich przebywało 
tu wielu Polaków - jeńców, którzy 
w mundurach niemieckich dostali 
się do niewoli. W większości byli to 
Polacy z zaboru pruskiego, których 
wcielono do armii wbrew ich woli. 
Podczas II wojny światowej w Tomsku 
znajdował się Polski Dom Dziecka dla 
dzieci osób deportowanych z Polski 
na Syberię. Potem został on przenie-
siony do Krasnodarze, a po wojnie do 
Polski - do Włocławka.

Społeczność polska jest tu dość 
liczna, ponad 400 rodzin. Szacuje się jednak, że co 
piąty mieszkaniec Syberii ma choćby częściowe 
korzenie polskie. Dość często można tu spo-
tkać takie nazwiska, jak: Kamiński, Baranowski, 
Kalinowski, Kowalski, Piotrowski, Malachowski, 
Wojciechowski, Lewicki, Martynowski, Kisielewski. 
Tomska Polonia jest bardzo aktywna. Działają tu 
dwa stowarzyszenia: Centrum Kultury Polskiej 

„Dom Polski” oraz Narodowościowo - Kulturalna 
Autonomia Polaków miasta Tomsk „Tomska Po-
lonia”. Ta druga organizacja była organizatorem 

„Poloniady”- festiwalu, który odbył się z okazji 
10-lecia jej istnienia. 

Na wschodzie bardzo dużą wagę przywiązuje 
się do obchodów polskich świąt, Dni  Kultury 
Polskiej. Często organizowane są też konkursy 
wiedzy o Polsce. Podczas koncertu, który odbył 
się w ramach Poloniady, licznie zgromadzona 
widownia wraz z ambasadorem RP w Rosji Woj-

ciechem Zajączkowskim i Konsulem Generalnym 
RP w Irkucku Markiem Zielińskim, miała okazję 
zobaczyć polskie tańce narodowe w wykonaniu 
zespołu Syberyjski Krakowiak z Abakanu: polone-
za, krakowiaka i kujawiaka. Koncert wzbogaciły 
występy solistów i zespołów. Można było usłyszeć 
takie przeboje, jak m.in.: „Ta ostatnia niedziela” 
i „Mała błękitna chusteczka” z repertuaru Jerzego 
Petersburskiego, „Polonez Ogińskiego”, czy „Hej, 
sokoły”. 

W tym samym czasie co Poloniada w 
Tomsku odbyła się też konferencja dla 
nauczycieli języka polskiego jako obcego 
w Rosji. Zajęcia prowadzone przez panie 
ze stowarzyszenia Bristol i Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej były okazją do zapo-
znania się z najnowszymi zagadnieniami 
związanymi z egzaminami certyfika-
towymi z języka polskiego, pomocami 
i podręcznikami niezbędnymi w naucza-
niu języka polskiego oraz możliwościami 
wykorzystania elementów kultury polskiej 
na zajęciach. 

Na koniec warto wspomnieć, że Tomsk 
posiada swoistą drewnianą zabudowę. 
Centrum miasta charakteryzuje się uroczą 
zabytkową drewnianą zabudową, nad 
którą dominują liczne wielopiętrowe 

bloki. Część z tych drewnianych domów jest 
bardzo zniszczona, ale zdarzają się też odnawiane 
i zadbane budynki. Tak jak w wielu miastach na 
wschodzie tak i tutaj jest ulica Lenina z pomnikiem 
dawnego przywódcy. W samym centrum miasta 
znajduje się też kamień upamiętniający polskie 
ofiary reżimu stalinowskiego spoczywające na 
tomskiej ziemi.                    Anna Matysiak, Omsk

Barwy Syberii
Wielu osobom, zwłaszcza starszym, Syberia kojarzy się głównie z zsyłkami i trudnymi warunka-
mi klimatycznymi. Jak się jednak okazuje Syberia, jak i cały wschód, ma ciekawą architekturę 
i kulturę. Pierwotnie kraina ta była słabo zaludniona. Dopiero po przyłączeniu jej do Rosji zaczęła 
tu napływać ludność. Na przełomie XVI i XVII wieku założono tu pierwsze osady, które dziś są 
dużymi miastami: Tiumeń, Tobolsk, Tomsk. 

Kujawiak w wykonaniu młodzieży z Abakanu

Świątecznie…
10 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbył się 
II Kiermasz Świąteczny. Jego celem było propagowanie kreatywności i przed-
siębiorczości uczniów oraz integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego. 
Każda klasa eksponowała swoje wyroby na indywidualnie zaaranżowanym 
stoisku. Uczniowie wraz z wychowawcami i  rodzicami przygotowali wiele 
wyrobów rękodzielniczych, m.in. stroiki, choinki, bombki, świeczniki, babecz-
ki, piernikowe domki i ciasteczka, przetwory oraz ciasta domowego wypieku. 
Te ostatnie można było skosztować przy kawce i herbatce w zaaranżowanej 
na ten cel  kawiarence. 

D o d a t k o w ą 
atrakcją i niespo-
dzianką dla rodzi-
ców oraz gości była 
prezentacja nowego 
projektu współpracy 
i wymiany między-
narodowej Come-
nius, pt. „ Była sobie 
wyspa”. Prezentację   
przygotowała klasa 
V b, pod kierunkiem 
dyr. Iwony Banacho-

wicz. Rodzice mieli okazję zapoznać się z założeniami i kierunkami działań, 
jakie społeczność szkolna będzie podejmowała przez kolejne 2 lata.

Kiermasz Świąteczny połączony był też ze spotkaniami klasowymi oraz 
Drzwiami Otwartymi, w czasie których rodzice w miłej atmosferze mogli 
dowiedzieć się o postępach w nauce i zachowaniu swoich pociech, a także 
mieli możliwość poznania różnych form działalności szkoły, obejrzenia prac 
uczniów i zapoznania się z ich dokonaniami.

W imieniu Dyrekcji i wychowawców serdecznie dziękujemy za zaangażo-
wanie w przygotowania do kiermaszu wszystkim uczniom i rodzicom oraz 
za liczne przybycie wszystkich gości. Szczególne podziękowania kierujemy 
do osób, które aktywnie wspierały dzieci w obsłudze stoisk przez cały czas 
trwania kiermaszu, a także po nim.                                   Izabela Suchłabowicz 

Aleksandra Andraszewicz - Lewandowska

Andrzejkowy Biwak
W ostatni weekend listopadowy w Międzyzdrojach odbył się Andrzejkowy 
Biwak Zuchowy. Na biwaku oprócz zuchów z Międzyzdrojów pojawiły się 
także zuchy ze Świnoujścia. Zuchy biwakowały od  piątku do niedzieli na 
terenie Placówki Straży Granicznej w Międzyzdrojach.

Podczas jednego z biwakowych spotkań odczytano rozkaz Komendanta 
Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP o powołaniu do życia 34 Drużyny Harcerskiej 
„Orlęta” im. Orląt Lwowskich, a jej drużynowym został minowany druh To-
masz Rychłowski. Barwy koloru białego, oznaczające okres próbny, w którym 
drużyna musi się dobrze sprawować przez co najmniej kilka miesięcy - zostały 
nadane przez drużynowego. Druh po kolei wymawiając imiona wręczał 
chusty od najmłodszych do najstarszych druhen i druhów. 

Dziękujemy serdecznie funkcjonariuszom Straży Granicznej z Międzyz-
drojów, za udostępnienie nam „kawałka” Strażnicy. Dziękujemy również 
druhnom ze Świnoujścia, które przyjechały do nas wraz ze swoimi zuchami 
i uprzyjemniły nam biwak, oraz dh. Oli Buczek - Żyła, która pomogła nam w 
realizacji programu biwaku. Chcielibyśmy też podziękować Domowi Wczasów 
Dziecięcych w Międzyzdrojach za przepyszny obiad. 

Ocht. Patrycja Zawisza
44 GZ „Pracowite Pszczółki” i Próbna 34 DH „Orlęta”

Powołanie nowej drużyny harcerskiej
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Powrócił poprzez… 

bajki
Wydarzeniem literackim w Międzyzdrojach 
stał się fakt wydania napisanych przez Krzysz-
tofa Klimaszewskiego - byłego międzyzdro-
janina -”Bajek Ezopa dla dzieci młodszych 
i starszawych”.

Krzysztof Klimaszewski urodził się w  1956 roku 
Świnoujściu. W swojej skróconej autobiografii 
wspomina lata międzyzdrojskiego przedszkola 
(61-62), oraz lata nauki w SP nr 1 przy ulicy Kole-
jowej (63-71), liceum świnoujskie w klasie mat.-fiz. 
(71-75), Politechnikę Warszawską - Wydział Mate-
matyki i Fizyki Stosowanej (mgr nauk tech.). Lata 
80-84 są doświadczeniem pracy  w przemyśle, 
a ciekawostką biograficzną jest fakt, że w latach 
84-85 Krzysztof był dyrektorem technicznym 
w Inspektoracie Oświaty w Międzyzdrojach! 
(cyt. Byłem Dyr. Tech. Moje biurko stało prawie 
dokładnie tam, gdzie stało moje łóżeczko, kiedy 
byłem w grupie Biedronek, bo Inspektorat był 
przy ul. Leśnej.”).

W 1985 roku Krzysztof wyjechał z Międzyzdro-
jów by powrócić poprzez „Bajki” (cyt.: „ Jak już Ci 
mówiłem, choć próbowałem do miasta powrócić, 
nie zdołałem. Okazało się też, że miejsca nigdy 
nie opuściłem, mimo że próbowałem.”). Kolejne 
lata to praca w Japonii w Tokio, praca i studia 
w USA (doktorat w dziedzinach technicznych na 
Uniwersytet Brighama Younga). Krzysztof ma żonę 
Kanako i trójkę dorosłych dzieci, obecnie mieszka 
w Kalifornii.

Książkę wydało w październiku Wydawnictwo 
Aksjomat z Torunia. Matematyk, Piotr Nodzyński, 
właściciel wydawnictwa, które przede wszyst-
kim specjalizuje się w publikacjach związanych 
z królową nauk, zgodził się, by to dzieło  „ujrzało 
światło dzienne”, a nie spoczywało tylko w szu-
fladzie autora. 

A  „Ezop”, to 72 wiersze napisane na kanwie 
ezopowych morałów pięknym polskim języ-
kiem  na 332 stronach formatu A4.

Książka jest do kupienia w Wydawnictwie 
Aksjomat, ale są jeszcze dostępne egzemplarze 
w Gimnazjum nr 1 (ul. Kolejowa 33) oraz w miej-
scowej parafii rzymskokatolickiej.

Tamara Starachowska

26 listopada gościliśmy w gimnazjum dwie panie: Jolantę 
Brejdak i Teresę Babińską, które na co dzień są instruk-
torkami zajęć artystycznych w MDK w Stargardzie Szcze-
cińskim oraz pracują w Szczecińskim  Stowarzyszeniu 
Kultury Plastycznej. W warsztatach ceramicznych (praca 
z gliną) prowadzonych pod kierunkiem nauczycielek:  
I. Sołtysiak, B. Jasiewcz i naszych gości wzięli udział uczniowie 
klasy IIIb i III c.  Uczniowie wykonywali serię „międzyzdroj-
skich aniołów” pilnie słuchając wskazówek i uwag prowa-
dzących. Wykonane przez uczniów prace zostały wypalone 
w piecu oraz poszkliwione, a następnie trafiły na  Jarmark 
Świąteczny. 

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Warsztaty ceramiczne

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyz-
drojach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Tajemnice gazu ziemnego”, 
ogłoszonym przez firmę GEN-GAZ –ENERGIA. 
Zadaniem konkursowym było stworzenie komiksu 
przedstawiającego historię powstawania złóż 
gazu, sposoby jego wydobycia, zastosowanie 
oraz oddziaływanie na środowisko. Dla dzieci 
ze szkoły podstawowej było to trudne zadanie. 
Z tym większą radością przyjęliśmy wiadomość 
o wyróżnieniu, które zdobyły dwa nasze zespoły. 

Brawa dla twórców komiksów
Szóstego grudnia przedstawiciele firmy wręczyli 
zwycięzcom nagrody osobiście. Prace powstały 
pod kierunkiem nauczycielki plastyki Anny 
Mackiewicz.

 Zdobywcy nagród:
Zespół z klasy Vb: Julia Konarzewska, Andżelika 

Piorun, Aleksandra Litwiniuk, Wiktoria Małkińska, 
Dominika Hanczaruk, Julia Koralewska;

Zespół z klasy VIb: Adam Wilczek, Dawid 
Stasiak, Remigiusz Pender.

Anna  Mackiewicz

W dniach 19-20 listopada br. klasy IV a 
i IV b rozpoczęły cykl lekcji muzealnych, 
będących integralną częścią  tematyki 
realizowanej na lekcjach historii. Rów-
nocześnie wpisują się one w zadania re-
alizowane w ramach programu Come-
nius. Będą odbywały się one kilka razy 
w roku szkolnym jako  podsumowanie 
wybranych działów tematycznych. Za-
jęcia realizowane są w Muzeum Regio-
nalnym w Wolinie i prowadzone przez 
dyrektora Ryszarda Banaszkiewicza. Celem tych 
żywych lekcji historii jest uatrakcyjnienie procesu 
edukacji, a także przybliżenie dzieciom w sposób 
dla nich przystępny tematyki historycznej regionu. 

Żywe 

lekcje historii

W dalszej kolejności w lekcjach muzealnych będą 
brali udział także uczniowie   klas V.

A. Andraszewicz – Lewandowska
I. Suchłabowicz

Rada Sołecka zaprasza 
Rada Sołecka w Wapnicy zaprasza Mieszkańców Zalesia, 
Wicka, Lubina i Wapnicy na Zabawę Sylwestrową i Toast 
Noworoczny do „Wikliny” 31 grudnia (wtorek) 2013 
roku. Początek imprezy o godzinie 19.00.

W świetlicy „Wiklina” trwa remont pomieszczeń. Jest on na tyle 

zaawansowany, że umożliwia, w skromnych warunkach, organizację 

zabawy. Organizatorzy zapewniają przygotowanie i częściowe ogrza-

nie pomieszczeń, ustawienie stołów według zgłoszeń oraz podanie 

kawy i herbaty.

Uczestnicy zabawy przynoszą dania i napoje, które będzie można 

podgrzać w pomieszczeniu kuchennym.  Piotr Dymitruk zaproponował 

poprowadzenie zabawy od strony muzycznej oraz zabezpieczenie 

urządzeń nagłaśniających.

Zgłaszanie rezerwacji przyjmują (osobiście lub telefonicznie): Sołtys 

Wapnicy Bożena Magda i Sołtys Lubina Krystyna Brzezińska,  do dnia 27 

grudnia (piątek) 2013 roku. Ilość miejsc ograniczona.

W dniu 01 stycznia 2014 roku o godzinie 14, uczestnicy zabawy 

zaproszeni będą do „Wikliny” na Toast Noworoczny oraz wspólne 

porządkowanie pomieszczeń.

Zebranie organizacyjne osób zgłaszających rezerwacje odbędzie 

się w dniu 27 grudnia (piątek) 2013 r. o godzinie 17.00 w „Wiklinie”.

Kontakt: Bożena Magda – Sołtys Wapnicy ul. Turkusowa 60, 

tel. 91 328 41 34, kom. 603 620 078, Krystyna Brzezińska – Sołtys Lubina 

ul. Główna 19, tel. 91 328 42 38, kom. 609 306 297
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II i III Liga Tenisa Stołowego
Po rozegraniu ośmiu kolejek ligowych nasz zespół 
grający w II Lidze zajmuje obecnie czwartą lokatę 
z dorobkiem dziewięciu punktów oraz bilansem 
38:42. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Stal 
Szczecin z kompletem zwycięstw oraz imponują-
cym bilansem 77:3.

Wyniki II Liga
23.11.2013 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje 7:3 ATS Stargard 

Szczeciński
07.12.2013 r.
ATS Stargard Szczeciński 2:8 UKS Chrobry 

Międzyzdroje
Drużyny grające na co dzień w III Lidze tenisa 

stołowego zakończyły pierwszą rundę rozgrywek. 
Znakomicie spisuje się nasz pierwszy zespół 
trzecioligowców, który na półmetku ligi zajmuje 
pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 16 pkt. 
oraz bilansem 73:17. Warto dodać, że pierwsze dwa 
miejsca w tabeli będą premiowały awansem do II 
Ligi. Drugi zespół „Chrobrego” w III Lidze zajmuje 
aktualnie dziesiątą lokatę z bilansem 11:59.

Wyniki III Liga
23.11.2013 r.
II UKS Chrobry Międzyzdroje 8:2 III UKS Chrobry 

Międzyzdroje
07.12.2013 r.
II UKS Chrobry Międzyzdroje 4:6 KTS Koszali-

nianin Koszalin
III UKS Chrobry Międzyzdroje 3:7 UKS Team 

Tenis Białogard
07.12.2013 r.
II UKS Chrobry Międzyzdroje 8:2 UKS Team 

Tenis Białogard
III UKS Chrobry Międzyzdroje 2:8 KTS Koszali-

nianin Koszalin

Mistrzostwa w zapasach
W dniach 29.11.2013-01.12.2103 we Włodawie od-
były się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach 
w stylu wolnym. W zawodach tych udział brało 
trzech zawodników UKS GIMSPORT Międzyzdroje 
zdobywając, po ciężkich i wyrównanych walkach, 
wysokie miejsca w swoich kategoriach wagowych. 

- Paweł Kopaczka zajął 3 m-ce w kat 35 kg 
i zdobył brązowy medal

- Aleksander Kopaczka zajął 5 m-ce w kat 47 kg
- Adrian Jaworski zajął 12 m-ce w kat 42 kg
W sumie w zawodach tych udział brało ponad 

160 zawodników ze wszystkich klubów zapaśni-
czych w Polsce. Zarząd klubu serdecznie gratuluje 
zawodnikom i trenerom oraz rodzicom wspania-
łych zawodników.

Rafał Jaworski 
Wiceprezes UKS  Gimsport

Brąz Natalii
W dniach 06.12-08.12.2013 w Raciborzu 
odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików 
w zapasach w stylu klasycznym i zapasach 
kobiet. W zawodach tych udział brało ponad 
300 zawodników i zawodniczek z całej Polski, 
a wśród nich zawodniczka międzyzdrojskiego 
klubu GIMSPORT Natalia Jaworska. Z radością 
informujemy, że Natalia na tych zawodach 
zdobyła brązowy medal, czym powtórzyła 
sukces sprzed roku. Jest to drugi medal 
Mistrzostw Polski zdobyty w tym roku przez 
zawodników UKS GIMSPORT. Zarząd klubu 
składa serdeczne gratulacje zawodnikom 
i trenerom oraz dziękuje za tak wspaniały 
prezent mikołajkowy.

Rafał Jaworski 
Wiceprezes UKS  Gimsport

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zarz¹d Uczniowskiego 

Klubu Sportowego 

Chrobry Miêdzyzdroje wraz z trenerami 

oraz zawodnikami pragnie ¿yczyæ 

wszystkim Czytelnikom oraz Kibicom 

spokojnych Świ¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz Szczêśliwego Nowego Roku. 

W sobotę 23 listopada w Kaliszu odbyły się 
„IX Mistrzostwa Polski Juniorów Kyokushin Karate 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate”.  W Mistrzo-
stwach wzięli udział zawodnicy z całej Polski, 
również z Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido. Reprezentant naszego klubu Dominik 
SAWICKI w tym roku zajął III miejsce w kumite 
juniorów 16 lat w kategorii powyżej 75 kg. 

Każde miejsce medalowe to sukces nie tylko 
zawodników, ale także instruktorów. Gratuluje-
my i życzymy wytrwałości w osiąganiu dalszych 
sukcesów.

Andrzej SAWICKI

IX mistrzostwa polski juniorów pfkk Kyokushin karate

W niedzielę, 24 listopada br. najmłodsi adepci tenisa stołowego z całego 
województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli w II Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym żaków i żaczek. Turniej został rozegrany w 
Hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach. Organi-
zatorem zawodów był Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego 
oraz UKS Chrobry Międzyzdroje. Podczas zawodów wystąpiła czwórka 
tenisistów z Międzyzdrojów. Z najlepszej strony pokazała się Laura Ko-
ber (na zdjęciu), która zajęła trzecie miejsce na podium przegrywając 
ze starszymi o rok przeciwniczkami. Oprócz Laury w kat. żaczek piąte 
miejsce zanotowała Aurelia Burza. Wśród żaków piąte miejsce zajął 
Michał Wandachowicz, natomiast Piotr Sołtysiak uzyskał 13. miejsce. 
Warto dodać, że zarówno Michał, jak i Piotr rywalizowali ze starszymi 
o trzy lata przeciwnikami.                                                           Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

II WTK żaków i żaczek w Międzyzdrojach

W środę 27.11.2013 r. w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mię-
dzyzdrojach odbył się drużynowy turniej 
tenisa stołowego w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz 
Licealiady. Głównym Organizatorem 
turnieju było Starostwo Powiatowe w Ka-
mieniu Pomorskim. Absolutną dominację 
w tej dyscyplinie sportu potwierdziły 
międzyzdrojskie placówki oświatowe. 
W IMS pierwsze miejsce zarówno wśród 
chłopców, jaki i dziewczynek zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. 
W ramach Gimnazjady najlepszą szkołą wśród 
chłopców i dziewcząt okazało się Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach. Wśród licealistów zwycięstwo 
odniosła młodzież z Technikum Hotelarskiego 
w Międzyzdrojach. Po zakończeniu zawodów 
najlepsze trzy drużyny we wszystkich katego-

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym

riach otrzymały okazałe puchary, dyplomy oraz 
medale. Zwycięzcy szczebla powiatowego będą 
reprezentować swoje szkoły oraz powiat kamieński 
w turnieju regionalnym.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Turniej siatkówki w Międzyzdrojach
Wysoka Kamieńska zwyciężyła w Mikołajkowym Amatorskim Turnieju Piłki 
Siatkowej rozegranym w sobotę, 7 grudnia w hali sportowej im. A. Grubby 
przy SP nr 1 w Międzyzdrojach. Organizatorami turnieju był Klub Sportowy 
Fala Międzyzdroje oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach.

Drużyna z Wysokiej Kamieńskiej pokonała w meczu finałowym zespół PSG 
Świnoujście wynikiem 2:1. Ostatni pojedynek tego wieczoru stał na wysokim 
poziomie sportowym o czym świadczyła gra punkt za punkt w ostatnim, 
decydującym secie. Trzecie miejsce wywalczył zespół Dream Team, który 
pokonał FC Orkan rezultatem 2:0. Grę na poziomie grupowym zakończyły 
następujące zespoły: Terroryści, Stara Fala, Gimbusy, Słuchowo, KS Fala oraz 
Wodziczko Team.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Damian Wojciechowski 
(Wysoka Kamieńska). Najlepszą zawodniczką okazała się Patrycja Woreta 
(Dream Team). Wręczono również pamiątkowe statuetki dla najstarszego 
zawodnika – Jerzy Wojtyś (Terroryści) oraz najmłodszego – Maks Oswald 
(Gimbusy).                                                                                              SP 1 Międzyzdroje

KS Fala Międzyzdroje

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u
Wystartowały rozgrywki IV Edycji Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u 
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach. Zawody 
rozgrywane są w każdy piątek o godz. 20:00 w hali sportowej im. A. Grubby 
przy SP nr 1 w Międzyzdrojach. W tym roku liga ruszyła w nieco innej odsłonie 
w porównaniu do poprzednich edycji. Największą zmianą jest wprowadzenie 
limitu wiekowego zawodników w celu stopniowego przekształcania ligi 
w rozgrywki przeznaczone dla oldboyów. Do rywalizacji zgłosiło się pięć 
zespołów: Klif Międzyzdroje, SP Leśnik-Oldboy Międzyzdroje, Przytór Team, 
Kapitanat Portu Dziwnów oraz Markel Orkania Kołczewo. Zapraszamy do 
śledzenia wyników, statystyki oraz zdjęć na oficjalnej stronie internetowej 
MALF www.malf.ligspace.pl.

WYNIKI
1 kolejka – 29.11.2013 r.
SP Leśnik Oldboy 14 : 3 Przytór Team
Kapitanat Portu 8 : 1 Klif
2 kolejka – 06.12.2013 r.
SP Leśnik Oldboy 9 : 4 Markel Orkania Kołczewo
Przytór Team 5 : 3 Klif

LP

1

2
3
4
5

Zespół

SP „LEŚNIK - OLDBOY” 
Międzyzdroje
Kapitanat Portu
PRZYTÓR TEAM
MARKEL ORKANIA
KLIF

Mecze

2

1
2
1
2

Punkty

6

3
3
0
0

Z

2

1
1
0
0

R

0

0
0
0
0

P

0

0
1
1
2

Bramki

23:7

8:1
8:17
4:9

4:13

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku Klub 
Sportowy „Fala” Międzyzdroje zorganizował tur-
nieje piłki nożnej dla zawodników z rocznika 1999 
– 2003 z cyklu Międzyzdroje Cup - Jesień 2013. 

23.11.2013 r. rywalizację rozpoczęli trampkarze 
Fali Międzyzdroje rywalizując o Puchar Prezesa K.S. 
„FALA” Międzyzdroje . Występ w nim był dla mło-
dych piłkarzy z Fali niezwykle udany i wywalczyli oni 
pierwsze miejsce. A indywidualne wyróżnienie dla 
zawodnika imprezy zdobył Maksymilian Oswald 
(Fala). Do turnieju trampkarzy - rocznik 1999 
i młodsi zgłosiły się kluby Vinety Wolin, Floty Świ-
noujście oraz nasz klub. Trampkarze Fali Międzyz-
droje pokazali się na  parkiecie z dobrej strony i w 
całym turnieju okazali się zespołem najlepszym. 

30.11.2013 zawodnicy z rocznika 2002 rywa-
lizowali z rówieśnikami i zaliczyli udany występ. 
W turnieju wzięło udział 7 drużyn: AP „Fair Play” 
Szczecin, AP „Fair Play” II Szczecin, Jantar Dziwnów, 
Korona Słuchowo, Akademia Mistrzów Futbolu 
Szczecin, Iskra Golczewo i Fala  Międzyzdroje.

Skład Fali: Sieczka Dominik (Br.), Szczytniewski 
Gracjan, Ilczenko Kamil, Oswald Szymon, Puszczyk 
Dawid, Malinowski Bartosz, Załanowski Dominik, 
Michałowski Gracjan.

08.12.2013 odbył się turniej w katego-
rii orlików z rocznika 2003, w którym wy-
stąpiło osiem drużyn: Kotwica I Kołobrzeg, 
Kotwica II Kołobrzeg, Rasel Dygowo, 
Vineta Wolin, Wybrzeże Rewalskie Rewal, 
Flota Świnoujście oraz dwie drużyny Fali 
Międzyzdroje. 

Skład Fali I: Oswald Szymon (Br.), 
Michałowski Gracjan, Puszczyk Dawid, 
Wojtyś Dawid, Budysz Krystian, Perucki 
Janusz, Siemak Kacper, Różycki Damian, 
Meller Paweł.

Skład Fali 
I I :  O g i ń s k i 
Seweryn, Mi-
chalski Oliwer, 
K lein Kevin, 
Sowa Dawid, 

Skierski Kacper, Oso-
wicki Mikołaj, Poskart 
Aleks, Grzywaczewski 
Jan, Jendrysiak Piotr. 

Turnieje odbywały 
się  w hali sportowej 
gdzie trwało piłkar-
skie święto dla dzieci. 
W turnieju adepci piłki 
nożnej rozgrywali spo-
tkania z każdym zespo-
łem, najważniejsze było 
tylko zdobywanie bra-
mek oraz - w szczegól-
ności - dobra zabawa 
i uśmiech na twarzy 
uczestników turnieju.  

TURNIEJOWE GRANIE DZIECI I MŁODZIEŻY K.S. „FALI” MIEDZYZDROJE
Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal, 
dyplom, drużyny puchary. 

Nasi zawodnicy także brali udział w wyjazdo-
wych turniejach. Grupa orlików pod kierunkiem 
trenera Dariusz Cadera występowała 29.11-
01.12.2013 w Dźwirzynie w Ogólnopolskim 
III Nadmorskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Kołobrzeg, w którym zali-
czyli udany występ. Natomiast 07.12.2013 w Dziw-
nowie nasza druga grupa orlików rywalizowała 
o Puchar Burmistrza Miasta Dziwnów.

Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg 
rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śle-
dzić można na klubowej stronie internetowej: 
www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl

Jan Rączewski
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Remonty ulic 

zakończone
W dniu 10.12.2013 r. zakończone zostały 
i odebrane roboty drogowe polegające na 
utwardzeniu nawierzchni gruntowych dróg-ulic 
gminnych na terenie sołectw Wicko i Wapnica: 
Żwirowej w Wicku, Pogodnej i dojazdowej do 
nieruchomości WPN w Wapnicy.

Zadanie inwestycyjne przebiegało  pn: „Remont 
dróg: remont nawierzchni ulicy Żwirowej w miej-
scowości: Wicko, utwardzenie nawierzchni drogi na 
działce nr 2058, obręb 23 Wapnica, ułożenie płyt 
drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica”. 

Roboty o łącznej wartości 480.670,00 złotych 
(brutto) wykonane zostały przez Przedsiębior-
stwo Budowlano Inwestycyjne Kornel Koralewski 
z Międzyzdrojów na podstawie rozstrzygnięcia 
ofert przetargu publicznego w okresie od dnia 
17.09.2013 do dnia  30.11.2013 r. pod nadzorem 
inwestorskim Wiesława Krystka.

Wykonane roboty w zdecydowany sposób po-
prawiły warunki bezpieczeństwa ruchu, estetykę 
i możliwości komunikacyjne oraz warunki dojazdu 
do przylegających zabudowanych nieruchomości 
i podmiotów gospodarczych działających w obrę-
bie przebudowanych ulic.

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej 
do nieruchomości WPN wykonane zostało przy 
współudziale materiałowym Wolińskiego Parku 
Narodowego w Międzyzdrojach, który zabezpie-
czył i dostarczył na miejsce budowy niezbędną 
ilość betonowych płyt drogowych z rozbiórki.

Wiesław Krystek

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013.
alkoholowych, iż są obowiązani do złożenia, do 
dnia 31 stycznia 2014 r. pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku 2013.  

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA   MIĘDZYZDROJÓW

Na  podstawie  rozporządzenia  porządkowego  Nr 1/2013  Wojewody  Zachodniopomorskiego  z  dnia  02.12.2013 r. w sprawie  ograniczenia  uży-
wania  wyrobów  pirotechnicznych  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego oraz  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Międzyzdrojach  Nr 90/XIII/94  
z dnia  30 grudnia  1994 r.  dotyczącej zatwierdzenia  zarządzenia  Nr 43/SM/94 Zarządu  Miasta  w  Międzyzdrojach  z  dnia  15 grudnia  1994 r. w  sprawie  
ograniczeń  sprzedaży i  stosowania  środków  pirotechnicznych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  MIĘDZYZDROJE w  celu  zapewnienia  spokoju  i  bezpie-
czeństwa  publicznego  oraz  ochrony  życia  i  zdrowia,  wprowadza  się  zakaz  używania  wyrobów  pirotechnicznych  w  miejscach  publicznych  na  
terenie  Miasta i  Gminy  MIĘDZYZDROJE  w  dniach  od 16 grudnia 2013 r.  do  02 stycznia  2014 r. z  wyjątkiem 31  grudnia  2013 r.  i  1  stycznia  2014 r.  

Powyższego  zakazu  nie   stosuje  się  do  pokazów  pirotechnicznych  organizowanych  przez  podmioty  zawodowo trudniące  się  tego  typu  
działalnością  oraz  do  podmiotów  uprawnionych  do  korzystania  z  materiałów  pirotechnicznych  na  mocy  odrębnych  przepisów.

Zakazu  nie  stosuje  się  również  w  przypadku  używania  przez  uprawnione podmioty, w  celu  wykonywania  przez  uprawnione  podmioty, 
w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań  ustawowych  lub  statutowych,  petard  sygnalizacyjnych  oraz  rakiet  do  sygnalizacji  podczas  mgły  lub  desz-
czu  oznaczonych  symbolem 20.51.14.0  według  Polskiej  Kwalifikacji  Wyrobów i  Usług, stanowiącej  załącznik  do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  
z  dnia  29 października 2008 r. w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z  późn. zm.).

Odpowiedzialność  karna
Kto  narusza  zakaz  używania  środków pirotechnicznych  podlega  karze  grzywny  wymierzonej     w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie   

z  dnia  20 maja 1971 r.  Kodeks  wykroczeń (Dz.U.z 2013 r. poz. 482 i poz. 1247).

1. Zmianie sposobu użytkowania pomiesz-
czenia magazynu Wilii 1 oraz garażu budynku 
recepcji na pomieszczenie stacji pomp ciepła wraz 
z wykonaniem dolnych źródeł energii opartych o 
pionowe sondy gruntowe, na terenie Kompleksu 
Edukacyjnego „GRODNO”, na  działce o numerze 
geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 
jednostki  ewidencyjnej gm. Międzyzdroje.

Wnioskodawca: Woliński Park Narodowy, 
ul. Niepodległości 3A, 72-500 Międzyzdroje,  peł-
nomocnik: Pan Andrzej Jaworowski,  ul. Malczew-
skiego 8B/13, 71-616 Szczecin.

2. Budowie linii kablowych, przy ulicach Bu-
kowej i Leśnej w Międzyzdrojach, na działkach o 
numerach geodezyjnych: 18/5, 18/15, 18/16, 40, 
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86,  87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 
87/8, 87/9, 87/11, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,  171, 172, 173/6, 
188/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych w obrębie 
nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje,                  
do granicy obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała  Nr 
XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
27 września 2011r. w sprawie zmiany planu pod 
nazwą: ”Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego w Międzyz-

drojach oraz planu zagospodarowania przestrzen-
nego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: 
Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej,  Zwycięstwa  
(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopo-
morskiego z 2011r.  Nr 126, poz. 2288).

Wnioskodawca: ENEA Operator Sp. z o.o., 
ul. Strzeszyńska 58,60 - 479 Poznań, pełnomocnik: 
Piotr Majchrzak, ul. Smolańska 3/313, 70-026 
Szczecin.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących w/w postępowań administracyjnych 
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu  (w po-
niedziałki, 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 niniejszych postępowań 
administracyjnych 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 wątpliwości i zapy-
tań proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska
Sylwia Jagielska 

Planowanie Przestrzenne
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Informacja
Uprzejmie informujemy, iż trwają postępowania administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:

Oświadczenia dostępne są na stronie www.bip.
miedzyzdroje.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach pokój nr 13. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów 


