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Orkiestra z sercem
XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzyzdrojach 
zagraliśmy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów. W tym roku zebraliśmy więcej niż w roku poprzednim! 
Ze zbiórek ulicznych oraz sprzedaży fantów w Gminie Międzyzdroje 
łącznie uzbierano 21.513,94 zł. Do sztabu WOŚP w Międzyzdrojach 

dołączyła Gmina Wolin, na terenie której uzbierano kwotę 13.754,48 zł. 
Łącznie Sztab w Międzyzdrojach przekazał na konto fundacji kwotę 
w wysokości 35.268,42 zł. Wszystkim, którzy dołożyli swoje „serduszko” 
do świątecznej akcji serdecznie dziękujemy!

SIEMA!
Sztab 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Międzyzdrojach

Więcej na str. 3
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AKTUALNOŚCI

 

ZZZIIIMMMOOOWWWEEEGGGOOO   
WWWIIIEEECCCZZZOOORRRUUU   PPPOOOEEEZZZJJJIII   

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach 

 

 

serdecznie zaprasza  

mieszkańców oraz turystów  

do zaprezentowania 

wierszy i fraszek swojego autorstwa  

bądź ulubionego poety 

w lutym 2013 r. podczas 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MBP 

Jasełka w Wolinie
Grupa teatralna „Niepoprawni Artyści” pod opieką Anny Drożdż i Agnieszki 
Frątczak  z  Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego z Ostro-
mic,  zaprezentowała przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Noc cudów” w 
Publicznym Gimnazjum  w Wolinie.   Mimo, iż święta już minęły to wyjątkowy 
nastrój został wprowadzony ponownie przez świąteczne kostiumy, role i kolę-
dy śpiewane przez naszych podopiecznych i ich opiekunów podczas występu. 

W przedstawieniu uczestniczyły takie postaci, jak: aniołowie: Sylwia Su-
lecka i Marta Mieleszkiewicz, Wiatr: Nikol Węsierska, Wrzos: Jacek Daniluk, 
Żabka: Roksana Tomczak, Róża: Kornelia Więzowska, Dzwoneczek: Karol 
Szubert, Muchomor: Rafał Jędzula, Słowiki: Damian Najwer i Filip Nurkowski, 
Józef: p. Anna Winnicka,  Maryja: p. Milena Skalska. 

Występ dzieci i młodzieży z ośrodka został ciepło odebrany przez uczniów 
i kadrę pedagogiczną  z gimnazjum z Wolina. Oklaski ze strony uczniów 
i nauczycieli z gimnazjum to największa nagroda dla naszych podopiecz-
nych, którzy odważyli się wystąpić przed publicznością.

Katarzyna Winklarek- Duda

Koncert Walentynkowy
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdro-
jach zaprasza 14 lutego br. o godz. 18 na Kon-
cert Walentynkowy pt. „Loranc Śpiewa Jakub-
czak”. Wystąpią Iwona Loranc i Witold Żurom-
ski. Na program składają się utwory z repertu-
aru Ludmiły Jakubczak m.in. „Szeptem”, „Gdy mi 
Ciebie zabraknie”, „Alabama” w nowych aranża-
cjach w rytmie samby i bossa novy. 

Koncert duetu - Iwona Loranc (śpiew) 
i Witold Żuromski (gitara) - może być wspa-
niałym prezentem dla ukochanej osoby. Ser-
decznie zapraszamy. Wstęp wolny. Po koncer-
cie będzie można zakupić płyty z dedykacja-
mi artystów. 

Andżelika Gałecka 

Wigilia Miejska
Popołudniową porą 21 grudnia w Międzynarodo-
wym Domu Kultury przy wigilijnym stole spotka-
ła się międzyzdrojska społeczność. Obok przed-
stawicieli władz powiatowych, samorządowych 
i duszpasterstwa do stołu zasiedli także przed-
stawiciele jednostek mundurowych, dyrektorzy 
szkół, kierownicy placówek oświatowych, kultural-
nych i sportowych, przedstawiciele opieki społecz-
nej, wielu organizacji i związków, stowarzyszeń 
i spółek miejskich, zasłużeni mieszkańcy Międzyz-
drojów oraz zaproszeni goście.

Przed podzieleniem się opłatkiem wigilijnym 
życzenia świąteczno - noworoczne złożyła Beata 
Kiryluk, starosta powiatu kamieńskiego, Leszek 
Dorosz burmistrz Międzyzdrojów oraz Jan Magda, 
przewodniczący Rady Miejskiej, a słowo w inten-
cji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wy-
głosił  ksiądz kanonik proboszcz Marian Wittlieb.

Podczas spotkania, któremu przyświeca-
ło wniesione przez harcerzy „Betlejemskie Świa-
tło Pokoju”, zaśpiewał chór „Canti Giocosi”, a ze-
społy „Fale” oraz „Bryzy” przygrywały i śpiewały 
kolędy i pastorałki. 

Tomasz Rychłowski 

Referat promocji i współpracy z zagranicą

Po wejściu w życie uchwał informacje na temat 
wdrażania nowego systemu gospodarowania od-
padami na bieżąco będą zamieszczane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta (www.miedzyzdroje.
pl) i Zakładu Ochrony Środowiska (www.zosmie-
dzyzdroje.pl) oraz w formie ulotek informacyjnych.

Mając na względzie turystyczny charakter 
gminy Międzyzdroje, Rada Miejska zdecydowała 
o wyborze metody naliczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi od 1 m3 zużytej 
wody. Bezsprzecznie bowiem ilość powstających 
odpadów komunalnych związana jest z ilością 
przebywających na danej nieruchomości osób, 
które powszechnie korzystają z wody. Metodą 
tą objęte będą nieruchomości zamieszkałe 
i „mieszane” czyli w części zamieszkałe i w części 
przeznaczone np. na działalność gospodarczą. 
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości m3 
zużytej wody na danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

4,50 zł/m3 wody w wypadku gdy odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny lub  6,00 zł/m3 wody w wypadku 
gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób mieszany. Np. średnio miesięczne zuży-
cie wody na danej nieruchomości to 5 m3, a więc 
właściciel nieruchomości będzie zobowiązany 
uiścić miesięczną opłatę: 5 m3 x 4,50 zł. = 22,50 
zł. lub w przypadku niesegregowania odpadów: 
5 m3 x 6,00 zł. = 30,00 zł.

Na koniec każdego roku kalendarzowego 
następować będzie przez Zakład Ochrony Śro-
dowiska weryfikacja ilości zużytej wody, a także 
uiszczonej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Adam Celiński

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Jakie opłaty za śmieci?
20 grudnia 2012 roku, w związku ze zmianą „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 

z 13 września 1996 (Dz.U. z 2012r. poz.391), Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła uchwały (treść 

na stronach 6-8 Informatora) dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Podjęte 

uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i stanowić będą akty prawa miejscowego.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mostar 
z o.o.” ze Stargardu Szczecińskiego realizuje 
kluczową inwestycję projektu, tj. budowę zejścia 
turystycznego relacji Kawcza Góra – plaża. Schody 
będą miały drewniane 
stopnie i balustrady, 
natomiast konstrukcja 
będzie stalowo – żel-
betowa. Odbiór obiek-
tu planowany jest na 
27.03.2013 r.

W ramach projektu zostanie wykonana rów-
nież (w bieżącym roku) ścieżka przyrodniczo-
historyczna udostępniająca turystom urządzenia 
17. Baterii Artylerii Stałej na Białej Górze.  

Schody na Kawczą Górę
W rejonie Kawczej Góry można napotkać maszyny budowlane. Oznacza to, że projekt nr 

POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego 

przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, współfinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także ze środków Narodowego Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wszedł w fazę wykonawczą. 
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WYDARZENIA 

3 tygodnie temu umawialiśmy się z Michałem na 
kolejny wieczorny spacer na Polach Mokotow-
skich. Przywoził tam swoje psy i chodziliśmy z 
nimi po parkowych alejkach, rozmawiając o przy-
szłości polskiego samorządu. Snuł dalekosiężne i 
odważne plany, choć wiedział, że choroba z któ-
rą  zmagał się od lat – nie odpuszcza. Osoby po-
stronne nie wiedziały, że ten tryskający energią 
człowiek, odważnie podejmujący nowe wyzwa-
nia, doskonale wie, że musi się śpieszyć. Dawał 
też siebie bez granic, będąc na zawołanie swo-
ich ukochanych samorządowców, których bro-
nił przed płytkimi i niesprawiedliwymi ocenami.

Dziękuję Ci Michale za to co zrobiłeś two-
rząc polski samorząd i reformując administrację. 

Twoimi osiągnięciami można byłoby obdaro-
wać niejedno życie.

Ogromnie szkoda, że Twoje życie skończyło 
się tak szybko.

Marek Wójcik

Fragmenty z portalu internetowego z dnia 
15 stycznia 2013 roku -http://wartowiedziec.org/
index.php/start/felietony/ 

***
OSOBISTA REFLEKSJA  MOJE KONTAKTY 

Z PROFESOREM MICHAŁEM KULESZĄ

Nas, samorządowców z tak zwanych „bogatych 
gmin”, zabolał  „podatek janosikowy”, który Gmi-
na Międzyzdroje musi odprowadzać ze swego bu-
dżetu do skarbu państwa. Kuriozum to podwój-
ne jego naliczanie, które dodatkowo nas obciąża. 

Duże samorządy, takie jak Warszawa czy Kraków, 
obciążane są ogromnymi kwotami „podatku ja-
nosikowego” mimo, że same zaciągają kredyty, 
aby sprostać wydatkom w swoich budżetach.

Liczyliśmy na pomoc profesora w tej sprawie. 
Mówił, że zajmie się tym problemem. W osobi-
stym kontakcie wyczuwało się Jego wielką tro-
skę o sprawy dotyczące samorządu. Na konfe-
rencjach i spotkaniach jawił się nam jako czło-
wiek ogromnej wiedzy, merytorycznie bardzo 
przygotowany, trafiający swymi argumentami 
do słuchaczy.

Był dla nas autorytetem, był naszym obrońcą.  
Panie Profesorze, Twoje lekcje muszą pro-

centować.
Wierzymy, że idea samorządności będzie 

się umacniać.
My samorządowcy widzimy w niej drogę 

do rozwoju.
Cześć Twojej pamięci.

 Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Wspomnienie o Michale Kuleszy
Współtwórca reformy samorządowej zmarł po ciężkiej chorobie w niedzielę13 stycznia 2013 

roku. Miał 65 lat.

Tego dnia  rozegrano II Halowy Turniej Piłki Noż-
nej WOŚP. Organizatorem turnieju była SP nr 1, 
KS „Fala” Międzyzdroje oraz międzyzdrojski sztab 
WOŚP. W turnieju piłkarskim wzięło udział 10 dru-
żyn. Oprócz piłkarskich emocji organizatorzy za-
dbali również o inne atrakcje. Pierwszą z nich był 

występ tancerzy Szkoły Tańca „JANTAR” Międzyz-
droje. W przerwie spotkań turniejowych wystąpi-
ła również najmłodsza grupa skrzatów KS „Fala”. 
Był to pierwszy w życiu poważny mecz dla pię-
cio- i sześciolatków. 

Swoistą atrakcją popołudnia był pojedynek 
w piłkę nożną pomiędzy samorządowcami i 
sportowcami rozegrany tuż przed meczem fina-
łowym. Spotkanie zakończyło się minimalnym 
zwycięstwem drużyny sportowców. 

Następnie zaprezentowała się grupa taneczna 
Rene’s z Dziwnowa. W pokazie oprócz osób doro-
słych uczestniczyły dzieci, które specjalnie przyje-
chały z Dziwnowa na występ do Międzyzdrojów. 
Pomiędzy spotkaniami turnieju piłkarskiego odbył 
się pokaz Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
„Bushido-Karate Kyokushin”. Największą atrakcją 
tego pokazu było rozbijanie pięścią podpalonych 
suporeksów. Po południu odbył się maraton ko-
szykarski, w którym uczestniczyła młodzież. Dru-
żyny bez przerwy przez blisko 3 godziny rozgry-
wały 10-cio minutowe spotkania.

Po rannej odprawie Sztabu WOŚP w Między-
narodowym Domu Kultury wolontariusze rozpo-
częli zbiórkę pieniężną do puszek na terenie ca-
łej gminy. W południe najmłodszych wolontariu-
szy pod opiekę wzięli żołnierze z Jednostki Woj-
skowej nr 1905 z Dziwnowa, którzy wspólnie kwe-

stowali zbiórkę pieniężną chodząc 
po ulicach Międzyzdrojów.

Atrakcje WOŚP w MDK rozpo-
częły się od godz. 10. Podczas  „Jar-
marku gorących serc” można było 
zakupić rozmaite fanty i skoszto-
wać pysznych (21 rodzajów) ciast, 
które upiekły niezawodne panie 
emerytki z PZERiI Oddział Międzyz-
droje. Pomoc przy produkcji ciast 
wsparł Zarząd Oddziału PTTK w 
Międzyzdrojach. Na stoisku Domu 
Wczasów Dziecięcych można było 
znaleźć pełen stół deserów i babe-
czek z niespodzianką. Panie także 
sprzedawały biżuterię specjalnie 
wykonaną przez siebie na WOŚP. 
Słowianie z „Archeozdroje” prezen-
towali swoje pradawne stroje i bi-
żuterię słowiańską. „Grajki-Poma-
gajki”- pod 

tym hasłem przedstawi-
ciele Pracowni „Motywacja 
i Działanie” poprowadzi-
li zajęcia dydaktyczne dla 
dzieci i dorosłych w formie 
profilaktycznej gry kom-
puterowej, z których moż-
na było się wiele nauczyć. 

Na stoisku Biblioteki 
Miejskiej można było spo-
tkać Ptasie Radio. Biblio-
tekarze, przebrani za ptaki 
z bajki Juliana Tuwima, za-
proponowali bogatą ofer-
tę. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się kiermasz 
prac wykonanych na WOŚP przez dzieci z Przed-
szkola „Morskie Skarby”. Ratownicy WOPR ze Sto-
warzyszenia Ratowników Międzyzdroje uczyli za-
interesowanych udzielać pierwszej pomocy.  Na 
promenadzie przy Punkcie Informacji Turystycznej 
strażacy z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożar-

nej w Międzyzdrojach zaprezentowali swój sprzęt 
znajdujący się w wozie strażackim oraz wykonali 
pokaz akcji ratownictwa drogowego.

Od godziny 14 rozpoczęły się sceniczne wyda-
rzenia w Sali Teatralnej MDK. Jako pierwsze wystą-
piły artystyczne zespoły śpiewacze: „Bryza” i „Fale”, 
następnie odbył się pokaz taneczny Szkoły Tańca 
„Jantar” i dwa przedstawienia kabaretowe przy-
gowane przez Koło Teatralne „Czy są trzy Jajka”. 

O godz. 17 Sala Teatralna była przepełniona 
widzami czekającymi na premierę przedstawie-
nia pod tytułem „Panna na wydaniu” z udziałem 
radnych, pracowników urzędu i MDK. Spektakl 
opowiadał o przyjęciu, na którym znaki zodiaku w 
zabawnych przebraniach rywalizowały o względy 
Panny. Publiczność zgotowała wykonawcom 
gorącą owację.

Pomiędzy występami odbywały się licyta-
cje, na których było można kupić WOŚP-owe 
gadżety, kupony, vouchery i wiele wspaniałych 
przedmiotów. Hitem tegorocznej licytacji był 
skórzany portfel specjalnie wykonany na 21. Finał 
WOŚP. Również wysoko zostało wylicytowane 
duże serce wykonane przez dzieci z Przedszkola 
„Morskie Skarby”.

Po południu i wieczorem zagrały dwa  zespo-
ły: „Akord & Kasta” i „Lord Sounds of Queen”, pre-
zentując największe przeboje polskie i zagranicz-
ne. Przed wieczornym finałem czekała na wszyst-
kich obecnych niespodzianka pod tytułem „Roma-
nia Show”. Wykonawcy w pięknych, kolorowych 

cygańskich przebraniach rozbawili publiczność, 
śpiewając znane piosenki. 

Punktualnie o g.  20 niebo w Parku Chopina 
rozjaśniało od kolorowych fajerwerków dla WOŚP 
- „Światełko do nieba”.

Sztab WOŚP w Międzyzdrojach

Dla najmłodszych i seniorów
Areną tegorocznego XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zagrał w niedzielę 

13 stycznia br., obok promenady i ulic miasta, stał się Międzynarodowy Dom Kultury oraz Hala 

Sportowa im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1. 
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PLEBISCYT

Nominowani zawodnicy  
UKS „CHROBRY” – tenis sto³owy

MARTA SMĘTEK – rocznik 1986
Osiągnięcia w roku 2012: 
Najlepsza zawodniczka 2012 r. 
w rankingu I Ligi Tenisa Stoło-
wego Kobiet, 
Srebrna medalistka Mistrzostw 
Polski Seniorów

ANNA ZIELIŃSKA – rocznik 
1992
Osiągnięcia w roku 2012: 
Brązowa medalistka Mistrzostw 
Polski Seniorów,
Srebrna medalistka Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski,

Zawodniczka  I Ligi Tenisa Stołowego Kobiet 

SYLWIA SKŁADANEK 
– rocznik 1992
Osiągnięcia w roku 2012: 
Brązowa  medalistka Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski,
Zawodniczka  I Ligi Tenisa 
Stołowego Kobiet 

ADRIANA KOŁASZEWSKA 
– rocznik 1996
Osiągnięcia w roku 2012: 
Mistrzyni  Województwa 
Juniorek,
Wicemistrzyni Województwa 
Seniorek,

Zawodniczka I Ligi Tenisa Stołowego Kobiet

SYLWIA WANDACHOWICZ

– rocznik 1975
Osiągnięcia w roku 2012: 
Wicemistrzyni Województwa 
Seniorek
Zawodniczka I Ligi Tenisa 
Stołowego Kobiet

Nominowani zawodnicy KS „Fala” 
– pi³ka no¿na i pi³ka siatkowa

KRZYSZTOF MICKIEWICZ

 – rocznik 1955
Osiągnięcia w roku 2012: 
IV miejsce  w Mistrzostwach 
Polski Oldboy w Piłce Siatkowej  

Nominowani zawodnicy 
UKS „Gimsport” – zapasy

NATALIA JAWORSKA 
– rocznik 2000
Osiągnięcia w roku 2012: 
III miejsce i brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski Młodzi-
czek w Siedlcach, 
I miejsce w finałach Olimpiady 

Młodzieży w Mielnie, 
II miejsce w finałach Olimpiady Młodzieży 
w Koszalinie, 
I miejsce w VIII Turnieju Zapasów w Poznaniu

KLAUDYNA BARTCZAK 
– rocznik 1988
Osiągnięcia w roku 2012: 
VII miejsce w Mistrzostwach 
Polski Seniorek w Zapasach

Nominowani zawodnicy 
(pary taneczne)  
TKS „Jantar” – taniec towarzyski

JUSTYNA GIERKOWSKA – rocznik 1989
MARCIN WOJTKOWIAK – rocznik 1988
Osiągnięcia w roku 2012: 
Para taneczna, która w 2012r. uzyskała wejście do 
półfinałów w tańcach latynoamerykańskich pod-

czas rozgrywanego 
w Hradec Kralove w 
Czechach Międzyna-
rodowego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego 
federacji IDSF.
Para taneczna, któ-
ra posiada najwyż-
szą klasę sportową 
w  t a ń c a c h  l a t y -
noamer yk ańsk ich 
-  klasę S.     

ANDRZEJ GAŁCZYŃSKI 
– rocznik 1981
Osiągnięcia w roku 2012: 
Kapitan drużyny seniorskiej 
„Fali” w piłce nożnej, lider ze-
społu, najlepiej grający zawod-
nik w 2012 r. 

DARIUSZ KOZŁOWSKI 
– rocznik 1995
Osiągnięcia w roku 2012: 
Kapitan drużyny juniorskiej 
„Fali” w piłce nożnej, lider ze-
społu, najlepiej grający zawod-
nik w 2012 r. 

ERNEST PASZEK 
– rocznik 1993
Osiągnięcia w roku 2012: 
Wyróżniający się zawodnik 
w roku 2012

DARIUSZ CADER 
– rocznik 1979
Osiągnięcia w roku 2012: 
Wyróżniający się zawodnik 
w roku 2012, „Król strzelców” 

ALEKSANDER KOPACZKA 
– rocznik 1999
Osiągnięcia w roku 2012: 
III miejsce w finałach Olimpiady 
Młodzieży w Koszalinie, 
II  miejsce w VIII Turnieju Zapa-
sów w Poznaniu, 

III miejsce w finałach Olimpiady Młodzieży 
w Mielnie

ADRIAN JAWORSKI 
– rocznik 2001
Osiągnięcia w roku 2012:
IV miejsce w finałach Olimpiady 
Młodzieży w Koszalinie, 
I  miejsce w VIII Turnieju Zapa-
sów w Poznaniu, 

III miejsce w finałach Olimpiady Młodzieży 
w Mielnie

PAWEŁ KOPACZKA 
– rocznik 2001
Osiągnięcia w roku 2012: 
I miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju w Zapasach w Wolinie, 
I  miejsce w VIII Turnieju Zapa-
sów w Poznaniu, 

III miejsce w finałach Olimpiady Młodzieży 
w Mielnie.

Członkowie Kapituły w tajnym głosowaniu wybiorą - spośród 6 klubów spor-
towych działających na terenie Gminy Międzyzdroje -  5 najlepszych sportow-
ców, 3 najlepszych trenerów w 2012 roku oraz najbardziej zaangażowanego 
działacza sportowego, sportowca – „odkrycie roku” i najlepiej zorganizowaną 
imprezę sportową w roku 2012.

Gala Sportu
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w Międzynarodowym 
Domu Kultury 23 lutego 2013 roku. Początek Gali Sportu o godzinie 16.

Zapraszamy serdecznie wszystkich nominowanych i całą „sportową ro-
dzinkę” klubów międzyzdrojskich – zawodników, trenerów, działaczy, kibiców 
i sympatyków  sportu, a także rodziców i krewnych naszych sportowców.

Cześć artystyczną przygotuje Zespół Międzynarodowego Domu Kultury, 
który odsłania swoje talenty i zaskakuje kunsztem artystycznym.

Redakcja

Konkurs na Sportowca i Trenera  Roku 2012  trwa
W dniu 9 stycznia 2013 roku, podczas posiedzenia Rady Sportu, podjęto decyzje w sprawie konkursu na Sportowca i Trenera 2012 roku. Usta-

lono, ze w styczniowym wydaniu Informatora zostaną powtórzone propozycje klubów sportowych i sylwetki nominowanych do konkursu wraz 

z kuponem do wypełnienia  przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje. Wypełnione kupony należy wrzucać do urny znajdującej się w holu Urzędu 

Miejskiego do dnia 12 lutego br. W dniu 13 lutego członkowie Kapituły, na podstawie wszystkich prawidłowo wypełnionych kuponów, wskażą 

5 najpopularniejszych sportowców i 3 najpopularniejszych trenerów roku 2012. 

Cz³onkowie Kapitu³y wskazani przez Radê Sportu
Uczniowski Klub Sportowy

 „Chrobry”

1. Waldemar Witowski
2. Jacek Wandachowicz

Klub Sportowy „Fala”

1. Jan Rączewski
2. Marian Kowalewski

Uczniowski Klub Sportowy

 „Gimsport”

1. Danuta Jakubiak
2. Rafał Jaworski

Taneczny Klub Sportowy „Jantar”

Anna Zjawiska
Jarosław Marchalewski

Klub Sportowy 

„Bushido-Karate Kyokushin”

1. Andrzej Sawicki
2. Dariusz Konopacki

Klub Biegacza „Sporting”

1. Tomasz Kozłowski
2. Bogusław Mamiński
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PLEBISCYT

Kupon do konkursu  
na najpopularniejszego 

sportowca i trenera Miêdzyzdrojów
w roku 2012.

Najpopularniejszy sportowiec

1. .........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

4. ........................................................................

5. ........................................................................

Najpopularniejszy trener

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

Czytelny podpis i kontakt

.............................................................................

.............................................................................

Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach

DARIUSZ BIELSKI

Międzyzdrojski Klub Sportowy 

Bushido – Karate Kyokushin

Dzięki jego staraniom w 2012r. 
sekcja Międzyzdrojskiego Klu-
bu Sportowego Busido prze-
kształciła się w Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej pod niezmienioną nawą. Dzięki 
jego dużej wiedzy i doświadczeniu uczeń MKS 
Busido zdał egzamin na pas mistrzowski 1 Dan. 
W 2012r.  pod jego kierownictwem zawodnicy 
MKS Bushido zdobyli: tytuł Mistrza Polski Juniorów, 
11 złotych, 9 srebrnych i 14 brązowych medali 
biorąc udział w wielu prestiżowych zawodach i 
turniejach karate.

TOMASZ KOZŁOWSKI

Klub Biegacza  „Sporting” 

– lekkoatletyka

Trener zawodników Radosława 
Kłeczka (Mistrza Polski Senio-
rów w biegu na 5 km i brązo-

wego medalisty Mistrzostw Polski Seniorów w 
przełajach na 12 km)  i Kamila Poczwardowskiego 
(uczestnika Mistrzostw Świata w Biegach Gór-
skich), ponadto  trener Mistrza Polski Seniorów w 
biegu  ulicznym na 10 km oraz  IX-tego  zawodni-
ka  w  rankingu europejskiego maratonu  Artura 
Kozłowskiego.

 ROBERT LESZCZYŃSKI

Klub Biegacza „Sporting”  

– lekkoatletyka

Trener Agnieszki Leszczyń-
skiej czwartej zawodniczki 
Mistrzostw Polski Seniorów w 
biegu na 800 m. 

JAN RĄCZEWSKI

Klub Sportowy „FALA” 

– piłka nożna

Trener pierwszej drużyny „Fali” 

Międzyzdroje.
ARTUR SOBOLEWSKI 

Uczniowski Klub Sportowy  

„GIMSPORT” – zapasy

Trener zapasów w stylu wolnym 
od 2008r. . W 2012 r. jego pod-
opieczni zdobywali czołowe 

miejsca w finałach Olimpiady Młodzieży a zawod-
niczka  Natalia Jaworska zdobyła brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski Młodziczek.   

ŁUKASZ SZUMILEWSKI

Klub Sportowy  „FALA” 

– piłka nożna

Trener grup młodzieżowych 
i grupy żeńskiej „Fali” Międzyz-
droje

JACEK WANDACHOWICZ

Uczniowski Klub Sportowy  

„CHROBRY” – tenis stołowy

Trener zawodniczek odpowie-
dzialny za awans w 2012r. dru-
żyny kobiecej „Chrobrego” do 
I Ligi Tenisa Stołowego Kobiet. 

Jego podopieczne zdobywają czołowe lokaty 
w województwie zachodniopomorskim i w Polsce.

SYLWIA WANDACHOWICZ

Uczniowski Klub Sportowy  

„CHROBRY” – tenis stołowy

Trenerka młodszej kadry UKS 
„Chrobry”, której zawodnicy 
i zawodniczki zdobywają wielo-
krotne mistrzostwa wojewódz-

twa zachodniopomorskiego. 

ANNA ZJAWIŃSKA

Taneczny Klub Spor tow y  

„JANTAR” – taniec towarzyski

Trenerka „Jantara” Międzyz-
droje, której para taneczna 
w kategorii wiekowej – powyżej 
15 lat w 2102 r. awansowała do 

jednej z najwyższych klas sportowych w tańcu 
towarzyskim (klasa A). W 2012 r. została wybrana 
do Zarządu Okręgowego Polskiego Tańca Towa-
rzyskiego i Federacji Tańca Sportowego. 

Lista nominowanych do tytułu najpopularniejszego 
trenera roku 2012 w Gminie Międzyzdroje

WIKTORIA KASZUBOWSKA – rocznik 1998
FILIP MARCHALEWSKI – rocznik 1998
Osiągnięcia w roku 2012: 
I miejsce w kategorii tańców latynoamerykańskich 
w kategorii wiekowej 14 – 15 lat w Międzynarodo-
wym Turnieju Tańca Towarzyskiego „Karkonosze 
Open” 2012, 
Finaliści Mistrzostw Polski Północnej w tańcu 
towarzyskim w kategorii wiekowej 14 – 15 lat 
w tańcach latynoamerykańskich 

Nominowany zawodnik Miêdzyzdroj-
skiego Klubu Sportowego 
BUSHIDO – KARATE KYOKUSHIN

DOMINIK SAWICKI 
– rocznik 1997
O s i ą g n i ę c i a  z a w o d n i k a 
w 2012 r.:
I  miejsce w kumite i  ty-
tuł Mistrza Polski Juniorów 
w „Mistrzostwach Polski Junio-

rów Kyokushin Karate / Shinkyokushin PFKK i POS,
 II miejsce w kata i II miejsce w kumite w „Zachod-
niopomorskim Turnieju Sztuk Walki”, 
I miejsce w kata i I miejsce w kumite w „Mistrzo-
stwach Województwa Zachodniopomorskiego 
o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów”,   
IV miejsce w kata i III miejsce w kumie w „Mistrzo-
stwach Polski Północnej Karate Kyokushin PFKK”,
II miejsce w kata i II miejsce w kumie w „IV Ogólno-
polskim Turnieju Sztuk Walk Oyama Cup”

Nominowani zawodnicy 
KB „SPORTING” – lekkoatletyka 

RADOSŁAW KŁECZEK 
– rocznik 1985
Osiągnięcia w roku 2012: 
Mistrz Polski  Seniorów  w biegu 
na 5km,
Brązowy medalista Mistrzostw  
Polski  Seniorów  w biegu  prze-

łajowym na 12 km,
Zwycięzca najbardziej prestiżowych biegów ulicz-
nych w Polsce min. Biegnij Warszawo, Festiwalu 
Biegowego w Krynicy, 
Klasa sportowa mistrzowska

KAMIL POCZWARDOWSKI 
– rocznik 1984
Osiągnięcia w roku 2012: 
IV miejsce w  Mistrzostwach 
Polski w Biegach Górskich,
Uczestnik Mistrzostw Świata 
w Biegach Górskich

Klasa sportowa mistrzowska

AGNIESZKA LESZCZYŃSKA 
– rocznik 1987
Osiągnięcia w roku 2012: 
IV miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Seniorów w biegu na 
800 m
Klasa sportowa  pierwsza
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXXIV/296/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20.12.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2012

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków na kwotę 67 095  zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 67 095 zł (docho-

dy bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 183 018 
zł (wydatki bieżące 177 018 zł, wydatki majątkowe 
6 000 zł) i zmniejsza się o kwotę 115 923 zł (wydatki 
bieżące 6 000 zł, wydatki majątkowe 109 923 zł).  

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 67 095 zł 

z tytułu subwencji oświatowej,   
2/ zwiększeniu wydatku na kwotę 177 018 zł 

z przeznaczeniem na zapłatę za usługę związaną 
z odzyskaniem podatku VAT za okres od czerwca 
do września 2012 r.,

3/ zwiększeniu wydatku na kwotę 6 000 zł na 
dotację celową dla Zakładu Ochrony Środowiska 
z przeznaczeniem na zakup rozrzutnika zawieszane-
go piasku i soli niezbędnego do przeprowadzenia 
akcji zimowej, który sfinansowany będzie z zakupu 
usług związanych z akcją zimową,

4/ zmniejszeniu wydatku na zadanie inwe-
stycyjne „Remont i przebudowa drogi ul. Polnej 
w Międzyzdrojach” na kwotę 109 923 zł,

Uchwała Nr XXXIV/297/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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 2012-2024 

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2012-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane 
i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje 
w latach 2012-2023.

W załączniku nr 3 zmiana występuje:
1/ w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury Portu 

Jachtowego w Wapnicy”- w związku  
z płatnościami dotyczącymi usług Inżyniera 

Kontraktu w kwocie 87 475,94 zł w roku 2013 
a nie jak planowano w roku 2012 zwiększono 

limit wydatków w roku 2013, 
2/ w zadaniu pn. „Remont i przebudowa drogi 

ul. Polnej w Międzyzdrojach …” - w związku ze 
zmniejszeniem wydatku w uchwale w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie na  kwotę 109 
923 zł zmniejsza się limit wydatków w roku 2012, 
łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,

3/ w umowach, których realizacja w roku bu-
dżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 
płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok- 
umowy na sporządzenie planów zagospodarowa-
nia przestrzennego-zmieniono limit wydatków w 
roku 2013 z kwoty 90 000 zł na kwotę 134 000 zł 
w związku z niezrealizowaniem części wydatków 
w roku 2012.    

Uchwała Nr XXXIV/298/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  22 grudnia 

2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Międzyzdroje na 2012 rok 

Uzasadnienie
W niniejszej uchwale zmienia się załącznik nr 6 

„Plan przychodów oraz kosztów samorządowego 
zakładu budżetowego” w związku z realizacją 
ponadplanowych przychodów na łączną kwotę 
113 672,05 zł, z czego: ze sprzedaży składników 
majątkowych 18 374,88 zł, pozostałych odsetek 
3 914,24 zł, z różnych dochodów 6 382,93 zł, 
z wpływów z usług 85 000 zł. 

Uchwała Nr XXXIV/299/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Mię-

dzyzdroje na 2013 rok

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) 
w kwocie 48 686 818,65 zł

z tego:
1) dochody bieżące 31 816 330,11 zł
2) dochody majątkowe 16 870 488,54 zł
Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) 

w kwocie 48 700 753,46 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 33 683 517,96 zł
2) wydatki majątkowe 15 017 235,50 zł
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 

13 934,81 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z:

1/ wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wy-
nikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych 13 934,81 zł                                                                                            

Ustala się przychody i rozchody budżetu 
(Załącznik Nr 3) 

w kwotach:
1) przychody 2 452 291,81 zł 
2) rozchody 2 438 357,00 zł
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł
2) celową w kwocie 100 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  

zarządzania kryzysowego.   
Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i in-

nych zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu tery-
torialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na-

pojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 530 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii.
Ustala się przychody i koszty samorządowego 

zakładu budżetowego (Załącznik Nr 6) w kwotach:
1) przychody 4 141 494,39 zł
2) koszty 3 765 158,08 zł
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zacią-

ganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku  przej-
ściowego deficytu budżetu jednostki

s a m o r z ą d u  te r y to r i a l n e g o,  d o  k wo t y                                                               
1 000 000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów, do kwoty 2 438 357,00 zł

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kre-
dytów i pożyczek oraz emitowania papierów war-

tościowych, o których mowa w § 9 , do wysokości 
kwot w nim określonych.

Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7 ) w kwocie                                                    

2 390 000,00 zł
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie                                                     

200 000,00 zł  
c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik nr 9) 

w kwocie 100 000,00 zł                                                 
d. celowe na zadania własne (Załącznik nr 10)  

w kwocie 750 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 11)  w kwocie

621 300,00 zł                                                        
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych 

(Załącznik nr 12) w kwocie26 350,00 zł 
z tego:
1)w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł
2 ) w  r a m a c h  p o z o s t a ł y c h  w y d a t k ó w                                                                        

26 350,00 zł

Uchwała  Nr XXXIV / 301 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony 

Środowiska w Międzyzdrojach 

Uzasadnienie:
W związku z zamiarem powierzenia wykonywa-

nia zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach Zakładowi Ochrony Środo-
wiska w Międzyzdrojach, konieczne jest dokonanie 
zmian w zapisach statutu Zakładu i dopisaniu do 
przedmiotu i zakresu działania zadania polegające-
go na zarządzaniu systemem gospodarki odpadami 
w Gminie Międzyzdroje.

Jednocześnie wprowadza się w treści propo-
nowanego statutu zmian redakcyjnych oraz zno-
welizowane zapisy pozwalających na prowadzenie 
dotychczasowej działalności przez Zakład.  

Uchwała Nr XXXIV / 302 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Regulamin określa prawidłowości, które mają 

na celu kontrolowanie gospodarki odpadami na 
terenie gminy, a co za tym idzie przyczyniają się do 
zwiększenia bezpieczeństwa pod względem higie-
nicznym i znacząco wpływają na poprawę estetyki 
środowiska i jakości życia mieszkańców. Regulamin 
określa wymagania w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

wskazanie rodzajów i minimalnych pojemności 
pojemników przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych,

warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,

określenie częstotliwości i sposobów pozby-
wania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości,

określenie obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe,

określenie wymagań dotyczących utrzymywa-
nia zwierząt gospodarskich.

Uchwała Nr  XXXIV / 303 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu 

Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do za-
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łatwiania spraw indywidualnych z zakresu obo-

wiązkowych zadań własnych Gminy Międzyzdroje 

związanych z utrzymaniem porządku i czystości 

na terenie Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
 W związku z zamiarem powierzenia wykony-

wania zadań wynikających ze znowelizowanej 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Zakładowi Ochro-
ny Środowiska w Międzyzdrojach, proponuje się 
upoważnienie Kierownika Zakładu do  załatwiania 
spraw indywidualnych w drodze wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu w/w ustawy.

Uchwała Nr XXXIV / 305 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-

ją odpady komunalne

Uzasadnienie:
Gmina jest już zobowiązana do zorganizowania 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-
cy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę charakter gmi-
ny pod względem demograficznym, urbanistycz-
nym, komunikacyjnym, obecnego stanu rozwoju 
gospodarczego oraz ilości i rozproszenia nierucho-
mości niezamieszkałych, podjęto decyzję o stwo-
rzeniu jednolitego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi dla nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych. Uznano, że takie rozwiąza-
nie sprzyjać będzie lepszej organizacji prowadzenia 
gminnej gospodarki odpadami, kontroli i interwen-
cji. Efektem końcowym powinno być prawidłowe 
utrzymanie czystości i porządku w gminie w zakre-
sie zorganizowanego odbioru, transportu, a także 
unieszkodliwiania, a w końcu odzysku i recyklingu 
odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy.

Uchwała Nr  XXXIV / 306 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uzasadnienie:
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 
391) w art. 6c ust. 1 nakłada na gminy obowiązek 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy. Ustawa nakłada na gminy obowiązek 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Powyższe dokonuje Rada Miejska w Międzyz-
drojach podejmując uchwałę stanowiącą akt prawa 
miejscowego.

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi od właścicieli nieruchomości. 

Zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 ww. ustawy opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych może 
stanowić iloczyn: 

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, albo 

- ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
- powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 

6k ust. 1 ww. ustawy.
Natomiast zgodnie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, 

w przypadku właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, Rada Miejska może uchwa-
lić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie 
z 6 k ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Rada Miejska ustali 

stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Zaproponowana w niniejszej uchwale metoda 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych oraz nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady jako 
iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 
oraz stawki opłaty (ustalonej  odrębnej uchwale), 
jest najbardziej zasadna z uwagi na fakt, iż ilość 
powstających odpadów komunalnych zależy od 
ilości osób bytujących na danej nieruchomości. 
Osoby bytujące natomiast korzystają powszechnie 
z wody co stanowi podstawę do naliczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami.

Metodę ustalenia opłaty w zależności od po-
wierzchni lokalu mieszkalnego oraz od gospodar-
stwa domowego odrzucono ze względu na to, iż 
te wskaźniki są najmniej miarodajne jeśli chodzi o 
korelację dotyczącą rzeczywistej ilości wytwarzania 
odpadów komunalnych i wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Metodę ustalenia opłaty w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
rozważono w sposób dogłębny, określając ją jako 
bardziej korzystną niż metoda ustalania opłaty w 
zależności od gospodarstwa domowego czy od 
powierzchni lokalu mieszkalnego. Nie mniej jed-
nak ze względu na charakter gminy z kierunkiem 
rozwoju turystyczno-rekreacyjnym oraz wysokim 
wskaźnikiem zwodociągowania gminy stwierdzono, 
że gmina ma możliwości techniczne i organizacyjne 
wdrażania systemu pobierania opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość 
zużytej wody z danej nieruchomości. Taka metoda 
daje również lepsze możliwości organizacyjne na-
liczania samej opłaty w oparciu o funkcjonujący już 
system naliczania opłat za samą wodę.

Uchwała Nr  XXXIV / 307 / 2012 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Uzasadnienie:
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 
391) w art. 6l Rada Miejska w Międzyzdrojach ma 
obowiązek w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego określić termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

 Uchwała Nr  XXXIV / 308 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności

Uzasadnienie:
Rada Miejska w drodze uchwały zobowiązana 

jest w przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby pojemni-
ków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości poprzez ustalenie stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności.

Postanowienia art. 6k ust. 3 nakazuje Radzie 
Miejskiej określić niższe stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z 6k ust. 2 Rada Miejska w Międzyz-
drojach ustaliła stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie analizy 

finansowej gospodarki odpadami w gminie biorąc 
pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych;
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi (włącznie z punktem 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych);

- przypadki, w których właściciele nieruchomo-
ści wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególno-
ści to, że na niektórych nieruchomościach odpady 
komunalne powstają sezonowo.

Uchwała Nr  XXXIV / 309 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

obowiązujących na terenie  Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Podjęcie niniejszej uchwały ma zasadnicze 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
nowego systemu gminnej gospodarki odpadami 
komunalnymi, ponieważ złożona przez właściciela 
nieruchomości deklaracja, stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, a zebrana 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi stanowiąca dochód gminy musi pokryć koszty 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Koszty te obejmują: 
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i uniesz-
kodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie 
i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, oraz obsługi administra-
cyjnej całego systemu.

W razie nie złożenia przez właściciela nierucho-
mości deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi albo w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w złożonej deklaracji Burmistrz określi w drodze 
decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uza-
sadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.

W przypadku braku uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez wła-
ściciela nieruchomości lub uiszczenia jej w niższej 
wysokości od należnej Burmistrz określi w drodze 
decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi co skutkuje 
wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Uchwała Nr XXXIV / 310 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  20 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała określa sposób, zakres świad-

czenia usług dotyczących funkcjonowania systemu 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy. Przedstawione zo-
stały również zasady działania systemów odbiorów 
odpadów z rozróżnieniem na: u źródła (z posesji), ze 
zbiórki objazdowej oraz w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Dla określone-
go finansowania gminnej gospodarki odpadami, 
określono odpowiednie limity przyjmowania od-
padów komunalnych z wyłączeniem limitów dla 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
z selektywnej zbiórki tzw. odpadów opakowanio-



8 INFORMATOR  MIÊDZYZDROJSKI  NR 1/2013

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, FERIE ZIMOWE

wych (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe oraz metal).

Przedstawiono częstotliwości odbioru odpa-
dów według poszczególnych frakcji odpadów, 
rodzaju nieruchomości.

Odpady komunalne z terenu Gminy Międzyz-
droje, będą zagospodarowane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz 
zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Odpady odbierane z terenu Gminy Międzyz-
droje zagospodarowywane będą w Regionalnych 
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
zgodnie z przynależnością do wyznaczonych 
regionów.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Międzyzdroje wyznaczono 
instalację główną oraz zastępczą.

Gmina Międzyzdroje należy do regionu gospo-
darki odpadami CZG R - XXI.

Docelowym, głównym elementem regionu go-
spodarki odpadami CZG R - XXI będzie Regionalny 
Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, 
gm. Nowogard. Będzie to instalacja do mecha-
niczno - biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Gminy Międzyzdroje oparte będzie o stację prze-
ładunkową w Świnoujściu.

Według zapisów zawartych w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Zachodniopomorskiego w regionie planuje się 
budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowa-
nia Odpadów w miejscowości Śniatowo w Gminie 
Kamień Pomorski. Instalacja ta ma pełnić rolę 
instalacji - zastępczej RIPOK. 

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 

w czwartki od godz. 14.00 – 15.30    
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 naszych sołectw, zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami pod niżej 
podanymi telefonami: 
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 609306297;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
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

23.01.2013 r. - Jan BURZYŃSKI

30.01.2013 r. - Adam JAKUBOWSKI

06.02.2013 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

13.02.2013 r. - Piotr NOGALA

20.02.2013 r. - Roman PAWŁOWSKI

I (dzień) 28 stycznia (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby 

i inne gry) 
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30 Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

starszych
Gimnazjum 
9.00 – 11.00 – zajęcia z gry na perkusji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00 Kreatywna pracownia plastyczna

II (dzień) 29 stycznia (wtorek) 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.10  Zajęcia profilaktyczne „Odjechane 

ferie – bez odjazdów!” vol. 3, 
w tym:
10.00 – 11.00 Uczniowie klas I – III SP (grupa 

do 15 osób) 
11.05 – 12.05 Uczniowie klas IV – VI SP (grupa 

do 15 osób)
12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 

do 15 osób)
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby 

i inne gry) 
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła 
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30 Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne  dla dzieci 

starszych
Gimnazjum 
9.00 – 11.00 Zajęcia z gry na perkusji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10:00 – 13:00  Kreatywna pracownia plastyczna

III (dzień) 30 stycznia (środa)

Dzień Rekreacji – SEANSE FILMOWE  KINO EVA
11.00 Seans filmowy dla najmłodszych, klasy 

0 – VI SP
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 15.00  Zajęcia ogólnorozwojowe
10.00 – 15.00 Warsztaty z rękodzieła 

Gimnazjum 
9.00 – 11.00 Zajęcia z gry na perkusji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 –13.00 Kreatywna pracownia plastyczna                                                     

IV (dzień) 31 stycznia (czwartek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.10  Zajęcia profilaktyczne  „Odjecha-

ne ferie – bez odjazdów!” vol. 3, w tym:
10.00 – 11.00  Uczniowie klas I – III SP (grupa 

do 15 osób)
11.05 – 12.05  Uczniowie klas IV – VI SP (grupa 

do 15 osób)
12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 

do 15 osób)
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe ( szachy, warcaby 

i inne gry)
10.00 – 15.00 Warsztaty z rękodzieła 
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia muzyczno – rytmiczne 
12.30  Poczęstunek
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

starszych
Gimnazjum 
9.00 – 11.00  Zajęcia z gry na perkusji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00  Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00  Kreatywna pracownia plastyczna

V (dzień) 01 lutego (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
Warsztaty teatralne z Szymonem Bobrowskim 

(informacje dotyczące godzin będą dostępne 
w MDK bądź pod nr tel. 91 3282600)

10.00 – 13.10  Zajęcia profilaktyczne „Odjechane 
ferie – bez odjazdów!” vol. 3, w tym:

10.00 – 11.00 Uczniowie klas I – III SP (grupa 
do 15 osób)

11.05 – 12.05 Uczniowie klas IV – VI SP (grupa 
do 15 osób)

12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)

13.00 Poczęstunek
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła 
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warca-

by i inne gry)
10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
10.00 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 

Ferie zimowe w gminie Międzyzdroje
od 28 stycznia do 8 lutego 2013 r.

z programem profilaktycznym
ORGANIZATORZY
Burmistrz Międzyzdrojów, Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy Dom Kultury Miejska 

Biblioteka Publiczna, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole 
Miejskie, Dom Wczasów Dziecięcych

Organizatorzy zapewniają: nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instruktorów zajęć edukacyjno – 
rekreacyjnych oraz usługi niezbędne do wykonania zajęć.

PROGRAM
„FERII ZIMOWYCH W GMINIE MIĘDZYZDROJE”

od 28.01. do 08.02.2013 roku 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje
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MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA  

W MIĘDZYZDROJACH 
ORAZ STOWARZYSZENIE 

BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
NR 19 W MIĘDZYZDROJACH  

OGŁASZAJĄ KONKUNRS 
PLASTYCZNY 

Konkurs dotyczący twórczości                 
Jana Brzechwy został zorganizowany           

z okazji 115. rocznicy urodzin                  
pisarza i poety. 

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie i na stronie internetowej www.biblioteka.miedzyzdroje.pl 

Prace plastyczne wykonane dowolną 
techniką należy składać do  

05.04.2013 r. 

„„„WWW   KKKRRRAAAIIINNNIIIEEE      
   

                                                   BBBAAAJJJDDDOOOCCCJJJIII”””   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci podczas ferii zimowych do udziału 
w Kreatywnej Pracowni Plastycznej w bibliotece w Międzyzdrojach. Zajęcia będą się 
odbywać w terminie 28.01.-08.02.2013 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00 
- 13.00. W Kreatywnej Pracowni będziemy wspólnie czytać książki, odbędzie się 
mini dyskoteka i zajęcia teatralne. Będziemy robić m.in. pamiętniki, makiety miast, 
skarbonki, świeczniki, biżuterię, leśne polany z jelonkami, kukiełki, orgiami, itp. 
Będzie również słodki poczęstunek, a po feriach, jak co roku, odbędzie się wernisaż 
prac wykonanych przez dzieci.

Ferie w bibliotece w Międzyzdrojach to zadanie finansowane ze środków po-
chodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2013 r. Materiały plastyczne na zajęcia w ramach „Kreatywnej Pracowni 
Plastycznej”, które będą odbywały się w bibliotece podczas ferii zimowych, zostały 
zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

Monika Jakubowska

Młodszy bibliotekarz

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00 Kreatywna pracownia plastyczna

IX (dzień) 05 lutego (wtorek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.10  zajęcia profilaktyczne  „Odjecha-

ne ferie – bez odjazdów!” vol. 3, w tym:
10.00 – 11.00 Uczniowie klas I – III SP (grupa 

do 15 osób)
11.05 – 12.05 Uczniowie klas IV – VI SP (gru-

pa do 15 osób)
12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 

do 15 osób)
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła 
12.00 – 13.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
12.00 – 15.00  Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
13.00 Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke”
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne dla dzie-

ci starszych
Gimnazjum 
9.00 – 11.00 Zajęcia z gry na perkusji
Zajęcia z ceramiki (informacje na stronie 

www.gm1.pl)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00 Kreatywna pracownia plastyczna

X (dzień) 06 lutego (środa)

Dzień Rekreacji – SEANSE FILMOWE  KINO EVA
16.00 seans filmowy - młodzież z Gimnazjum 

i szkół średnich (za okazaniem legitymacji szkol-
nej lub z dokumentem potwierdzającym miejsce 
zamieszkania)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 15.00  Zajęcia ogólnorozwojowe
Gimnazjum 
9.00 – 11.00  Zajęcia z gry na perkusji
Zajęcia z ceramiki (informacje na stronie 

www.gm1.pl)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

9.00 – 13.00  Zajęcia rozwojo-
we, edukacyjne, profilaktyczne

Hala Sportowa w Międzyzdrojach
13.30 – 15.00 Zajęcia sportowe

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach 

10.00 – 13.00  Kreatywna 
pracownia plastyczna

XI (dzień)   07 lutego 

(czwartek)

Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.10  Zajęcia pro-

filaktyczne  „Odjechane ferie 
– bez odjazdów!” vol. 3, w tym:

10.00 – 11.00 Uczniowie klas I – III SP (grupa 
do 15 osób)

11.05 – 12.05 Uczniowie klas IV – VI SP (gru-
pa do 15 osób)

12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)

10.00 – 15.00  Tenis stołowy
12.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
12.00 – 15.00 Gry stolikowe( szachy, warca-

by i inne gry)
12.30 Poczęstunek
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci star-

szych
14.00 – 15.00 „Karaoke”
10.00 – 15.00   Warsztaty z rękodzieła 
Gimnazjum 
9.00 – 11.00 Zajęcia z gry na perkusji
Zajęcia z ceramiki (informacje na stronie 

www.gm1.pl)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00 Kreatywna pracownia plastyczna

XII (dzień) 08 lutego (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.10  Zajęcia profilaktyczne „Odjecha-

ne ferie - bez odjazdów!” vol. 3, w tym:
10.00 – 11.00 Uczniowie klas I – III SP (grupa 

do 15 osób)
11.05 – 12.05 Uczniowie klas IV – VI SP (gru-

pa do 15 osób)
12.10 – 13.10 Uczniowie Gimnazjum (grupa 

do 15 osób)
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Gry stolikowe( szachy, warca-

by i inne gry)
13.00 Poczęstunek
10.00 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
10.00 – 12.30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

młodszych
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła 
Gimnazjum 
9.00 – 11.00  Zajęcia z gry na perkusji
Zajęcia z ceramiki (informacje na stronie 

www.gm1.pl) 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
12.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10.00 – 13.00 Kreatywna pracownia plastyczna
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmia-

ny w Programie. Serdecznie zapraszamy!

W dniach 30 stycznia (poniedziałek) oraz 05 lute-
go (wtorek) w godzinach 11.00-13.00 Klub Przewod-
ników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach zapra-
sza na spacery po najciekawszych miejscach w na-
szym mieście. Wymarsz z Międzynarodowego Domu 
Kultury. Zapraszamy!

Ferie w Kreatywnej Pracowni Plastycznej

Gimnazjum 
9.00 – 11.00  Zajęcia z gry na perkusji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00  Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
10:00 – 13.00  Kreatywna pracownia plastyczna                                                     

VI (dzień) 02 lutego (sobota)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
Warsztaty teatralne z Szymonem Bobrowskim 

(informacje dotyczące godzin będą dostępne 
w MDK bądź pod nr tel. 91 328 26 00)

VII (dzień) 03 lutego (niedziela)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
Warsztaty teatralne z Szymonem Bobrowskim 

(informacje dotyczące godzin będą dostępne 
w MDK bądź pod nr tel. 91 3282600)

VIII (dzień) 04 lutego (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Warsztaty teatralne z Szymonem Bobrowskim 

(informacje dotyczące godzin będą dostępne 
w MDK bądź pod nr tel. 91 3282600)

10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe( szachy, warcaby 

i inne gry)
10.00 – 15.00  Warsztaty z rękodzieła 
10.00 – 12.30 Zajęcia plastyczne dzieci młod-

szych
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30 Poczęstunek
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 

starszych 
Gimnazjum 
9.00 – 11.00  Zajęcia z gry na perkusji
Zajęcia z ceramiki (informacje na stronie 

www.gm1.pl)
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
9.00 – 13.00 Zajęcia rozwojowe, edukacyjne, 

profilaktyczne
Hala Sportowa w Międzyzdrojach
13.30 – 15.00  Zajęcia sportowe
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Z początkiem nowego roku zawodniczki i zawod-

nicy UKS CHROBRY Międzyzdroje przystąpili do 

dalszych zmagań ligowych w II rundzie rozgrywek. 

Najwięcej pracy będą miały zawodniczki grające 

na co dzień w I Lidze, ze względu na dalekie, 

wyjazdowe spotkania do Łodzi, Gorzowa Wlkp., 

Gdańska oraz Moszczenicy. Poniżej przedstawia-

my dokładne daty i godziny spotkań „Chrobrego” 

w poszczególnych ligach, które będę się odbywać 

na własnym parkiecie hali sportowej im. A. Grub-

by przy SP nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17. 

Zawodnicy, trenerzy oraz Zarząd UKS „Chrobry” 

Międzyzdroje ma zaszczyt zaprosić Państwa na 

rozgrywki ligowe. Zapewniamy wiele emocji oraz 

wspaniałe widowisko sportowe. 

I Liga kobiet (II runda) 

– spotkania u siebie

09.02.2013 r. godz. 16:00  UKS CHROBRY Mię-

dzyzdroje – AGRO-SIEĆ LUKS Chełmno
09.03.2013 r. godz. 16:00  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – IKTS NOTEĆ Inowrocław
16.03.2013 r. godz. 16:00  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – GKTS Gdańsk
14.04.2013 r. godz. 12:00  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – GLKS II Nadarzyn
04.05.2013 r. godz. 16:00  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – LUKS WARMIA II Lidzbark Warm.

II Liga mężczyzn (II runda) 

–  spotkania u siebie

09.02.2013 r. godz. 10:00  UKS CHROBRY Mię-

dzyzdroje – UKS 2005 TEAM Białogard
09.02.2013 r. godz. 15:30  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin

III Liga mężczyzn (II runda) 

– spotkania u siebie

12.01.2013 r.  godz. 10:00  UKS II CHROBRY 

Międzyzdroje – Lech Czaplinek
12.01.2013 r. godz.  14:00  UKS II CHROBRY 

Międzyzdroje – Traper Złocieniec
IV Liga mężczyzn (II runda) 

– spotkania u siebie

12.01.2013 r. godz. 10:00  UKS III CHROBRY 

Międzyzdroje – Pobierowia Pobierowo
16.02.2013 r. godz. 10:00  UKS III CHROBRY 

Międzyzdroje – Pomorzanin Sławoborze
16.02.2013 r. godz. 14:00  UKS III CHROBRY 

Międzyzdroje – UKS Orlik Złocieniec
16.03.2013 r. godz. 10:00  UKS III CHROBRY 

Międzyzdroje – SALOS Szczecin
16.03.2013 r. godz. 14:00  UKS III CHROBRY 

Międzyzdroje – II ATS Stargard Szczeciński
Rafał Błocian

Terminarz ligowy UKS „Chrobry” Międzyzdroje w 2013 roku

Najmłodsi recytowali
18 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 
odbył się Konkurs Recytatorski. Przygotowane 
wiersze zaprezentowało 29 uczniów z klas I – 
III. Repertuar był bardzo różnorodny, dobrany 
odpowiednio do indywidualnych możliwości 
uczniów. Wielkie emocje towarzyszyły zarówno 
uczestnikom konkursu,  jak i obecnym na widowni 
rodzicom. 

I miejsce zajęła Klaudia Nowak z kl. III b,                                                                                                          
miejsce II – Wiktoria Jadanowska z kl. III c,                                                                                                   
miejsce III – Marcel Paluch z kl. II b.

Wyróżnienia otrzymali:  Martyna Deptuła 
z kl. I b, Matylda Kopaczko z kl. II b oraz Dominika 
Pierścińska z kl. III c.

Nagrodę publiczności przyznano Klaudii 
Nowak. 

Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców.                                  
Ewa Żabińska

Jasełka
W ostatnim dniu zajęć lekcyjnych przed przerwą świąteczną, 21 grudnia 

2012r.  w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Jasełka. Przygotowali 

je uczniowie z klas: V a, V b i III b - pod kierunkiem Ewy Sobolewskiej 

–Kaśkosz, którzy z wielkim zapałem ćwiczyli tygodniami swoje role. 

Dzieci z całej szkoły z uwagą śledziły wędrówkę Józefa i Maryi do stajenki. 
Rozśmieszyli ich sprzeczający się pastuszkowie, a trzej Mędrcy pomogli zro-
zumieć powagę chwili narodzin Jezusa. Jednak najwięcej emocji w widzach 
wzbudziły kolędy w wykonaniu małych artystów, do których można było się 
przyłączyć. Było to możliwe, bo nawet jeśli ktoś nie pamiętał lub dobrze nie 
znał słów, mógł śledzić je na wielkim ekranie. Dzięki wspólnemu kolędowaniu 
wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt. W troszkę innej aranżacji 
uczniowie powtórzyli swoje Jasełka w Kościele parafialnym pw. św. Piotra 
Apostoła w Wigilię w czasie Pasterki.

Ewa Sobolewska-Kaśkosz

Wizyta w Fabryce Bombek
O tym, aby zobaczyć, jak się robi bombki, marzy każde dziecko i niejeden 

dorosły. Nam się udało!  Tuż przed przerwą świąteczną uczniowie klas V 

a i V b, pod opieką  wychowawczyń: Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz i Izabeli 

Suchłabowicz oraz rodziców, mieli okazję wziąć udział w warsztatach 

w Fabryce Bombek w Koszalinie. 

Podróż była długa, ale uczniowie miło spędzili czas w autokarze, wymy-
ślając różne zabawy i lepiej się poznając. W fabryce zobaczyli całą produkcję 
bombek. Przekonali się, że nie jest łatwo nadać kształt szklanej formie, 
dmuchając w nią. 
Następnie widzie-
li, jak ozdoby tra-
fiają do kąpieli, 
w której  mają 
nadawaną odpo-
wiednią barwę. 
Ostatnim etapem 
było zdobienie 
bombek. Pracow-
nice fabryki robiły 
to z taką wprawą, 
że wydawało się to bardzo proste. Później wszyscy uczestnicy wycieczki 
zdobili przygotowane specjalnie dla nich bombki i okazało się, że nic bardziej 
mylnego. Było przy tym mnóstwo śmiechu i zabawy. Efekty swojej pracy 
dzieci zabrały do domu. 

Na koniec czekała na nie dodatkowa niespodzianka – bombka z imieniem 
każdego uczestnika oraz zakupy w przyfabrycznym sklepiku. Uczniowie 
wrócili do domów pełni wrażeń, niezapomnianych wspomnień i wyposażeni 
we wspaniałą pamiątkę do zawieszenia na choince w postaci bombki. Choć 
może… nie każdy ją dowiózł w całości.

Ewa Sobolewska-Kaśkosz
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Znaczącą była obecności Jana Bednarka, Wice-
prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a jedno-
cześnie Prezesa Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, który podziękował Zarządowi 
KS „Fala” za intensywne działania, wkład pracy  
na rzecz rozwoju i szkolenia kadr piłkarskich,  ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzie-
ży szkolnej. 

Prezes klubu „Fala” w kilku słowach opisał 
działania klubowe w roku 2012. Następnie od-
była się prezentacja drużyn i trenerów poszcze-
gólnych grup wiekowych, którzy podsumowali 
rok 2012 statystycznie. 

KS „Fala” Międzyzdroje jest klubem wielosek-
cyjnym, zrzeszającym w 2012 roku ok. 200 za-
wodników w 10 grupach szkoleniowych, w tym 
8 kategorii wiekowych w sekcji piłki nożnej oraz 
2 grupy piłki siatkowej (damska i męska – ama-
torska). „Fala” czynnie uczestniczy w życiu spor-
towym Gminy Międzyzdroje. Oprócz szkolenia 
zawodników organizuje dodatkowe imprezy 
sportowe, jak również  zimowy  i letni wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży.

Podczas uroczystości wyróżniono wszystkich 
zawodników w najmłodszych grupach. Każdy za-
wodnik otrzymał nagrodę rzeczową, natomiast za-
wodników grup starszych wyróżniano indywidu-
alnie m.in. w grupie trampkarz wyróżnili się: Ry-
dzewski Adrian, Potrzebny Wiktor, grupie junior: 
Kozłowski Dariusz, Bursa Piotr, Rychter Patryk, Ka-
rasiewicz Paweł, Czajkowski Dawid; grupie senior: 
Paszek Ernest, Rutkowski Piotr, Gałczyński Andrzej. 
Wyróżniona została także siatkarka - Sporszyl Sara. 

Po wyróżnieniach Zarząd Klubu serdecznie 
podziękował wszystkim instytucjom oraz oso-
bom prywatnym za wsparcie finansowe i rze-
czowe klubu, a mianowicie: Burmistrzowi Mię-
dzyzdrojów Leszkowi Doroszowi, Iwonie Bana-
chowicz Dyrektor SP nr 1, Lechowi Garbowskie-
mu  „Lech Travel”, Stanisławowi Chabinkce „Spa 

Bagiński & Chabinka”, Agnieszce i Jerzemu No-
wakom – Pizzeria Virgo, Romanowi Tomaszo-
wi, Patrycja i Krzysztofowi Marchelakom Fir-
ma „Saviano”, Wojciechowi Osuchowi Prezeso-
wi Port – Serwis Świnoujście, Grupie LGR - An-
drzejowi Szczodry, Karolowi Tomczakowi Ho-
tel Slavia, Małgorzacie Wierzbickiej - Kwiaciar-

nia Tulipan, Ewie i Przemysławowi Chabin-
kom - Tawerna „Róża Wiatrów”, Firmie Dom-Bud 
w Międzyzdrojach, ZZPN w Szczecinie, Jadwidze 
Bober, Dyrektor MDK, Hotelowi Lubiewo.

W tym dniu ZZPN uhonorował srebrną od-
znaką Burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Do-
rosza za pomoc i wsparcie oraz stworzenie od-
powiedniej infrastruktury technicznej dla szkole-
nia kadr. Brązową odznakę PZPN otrzymał Henryk 

Jabłoński, wieloletni działacz klubowy, który nie-
przerwanie od kilkudziesięciu lat związany jest z 
klubem. Brązową odznaką uhonorowano także 
partnera wspierającego klub – Stanisława Cha-
binkę (SPA Bagiński & Chabinka) oraz działaczy: 
Piotra Karasiewicza i Janusza Kleina.

OKRES PRZYGOTOWAWCZY 
Znany jest już plan sparingów jakie zespół 

„FALI” Międzyzdroje rozegra podczas zimowe-
go okresu przygotowawczego. Pierwszy zespół 
rozpocznie przygotowania 22 stycznia 2013 roku 
na stadionie miejskim w Międzyzdrojach. Sztab 
trenerski zaplanował dziesięć gier kontrolnych z 
zespołami z III ligi, Klasy Okręgowej  A klasy oraz 
z drużynami juniorskimi. 

W okresie ferii zimowych odbędzie się obóz 
dochodzeniowy 28.01.-03.02.2013 roku.  Pierw-
szy mecz ligowy rundy wiosennej drużyna z Mię-
dzyzdrojów rozegra 6 kwietnia u siebie z „Or-
łem” Prusinowo.

Plan sparingów „FALI” MIĘDZYZDROJE 

zima 2013

2 lutego  Fala Międzyzdroje : Fala Mię-
dzyzdroje (juniorzy) - (Międzyzdroje), 10 lute-
go WLJS Flota Świnoujście(juniorzy): Fala Mię-
dzyzdroje - (Świnoujście), 16 lutego - Fala Mię-
dzyzdroje: Wybrzeże Rewalskie Rewal - (miejsce 
do uzgodnienia), 23 lutego - Fala Międzyzdroje: 
Iskra Golczewo - (Międzyzdroje), 2 marca - Po-
goń Barlinek „A”: Fala Międzyzdroje - (Barlinek), 
3 marca - Pogoń Barlinek „III”: Fala Międzyz-
droje - (Barlinek), 9 marca - Fala Międzyzdroje: 
Wicher Brojce - (Międzyzdroje), 16 marca - Fala 
Międzyzdroje: Pionier Żarnowo - (Międzyzdro-
je), 24 marca - Fala Międzyzdroje: Znicz Wysoka 
Kamieńska - (miejsce do uzgodnienia), 30 mar-
ca - Fala Międzyzdroje: Fala Międzyzdroje(junio-
rzy) - (Międzyzdroje)

Jan Rączewski

Podsumowanie KS „FALA” Międzyzdroje w 2012 roku  
01 grudnia 2012r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się gala podsumowująca działalność sportową w roku 2012 w Klubie 

Sportowym „FALA” Międzyzdroje. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, a wśród zaproszonych 

gości nie zabrakło władz Samorządu Miasta oraz Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

12 stycznia 2013 r. w hali sportowej im. A. Grubby 
przy SP nr 1 w Międzyzdrojach została rozegrana 
7 kolejka ligowa III Edycji Międzyzdrojskiej Ama-
torskiej Ligi Futsal-u. Tym samym zakończyła się 
runda zasadnicza rozgrywek. Pomiędzy rundą 

zasadniczą i rewanżową kapitanowie drużyn 
mają możliwość dokonywania zmian w składach 
oraz zawodnicy mogą przechodzić do innych 
zespołów. Runda rewanżowa rozpocznie się od 
8 kolejki w dniu 19 stycznia 2013 r.

Wyniki 7 kolejki

UKS ORLIKI – MARKEL TEAM 5:1
LEŚNIK – PRZYTÓR TEAM 8:9
FALA – KLIF 6:4
RED DEVILS KINO EVA – SP LEŚNIK OLDBOY 3:2

 
TABELA MALF po 7 kolejkach:

1. FALA - 19 pkt.
2. KLIF - 15 pkt.
3. SP LEŚNIK OLDBOY - 13 pkt.
4. LEŚNIK - 12 pkt.
5. UKS ORLIKI - 9 pkt.
6. RED DEVILS KINO EVA - 6 pkt.
7. MARKEL TEAM - 6 pkt.
8. PRZYTÓR TEAM - 3 pkt.
Zapraszamy do śledzenia wyników, ta-

beli oraz statystyk na stronie internetowej 
Ligi www.malf.ligspace.pl oraz na profilu 
facebook: www.facebook.com/LigaMALF. 
Zapraszamy również do przeglądania zdjęć, 

które będą zamieszczane na wyżej wymienionych 
stronach. Zapraszamy wszystkich sympatyków 
piłki nożnej na rozgrywki ligowe MALF w każdą 
sobotę po godz. 18:00 do hali sportowej przy 
ul. Leśnej 17.                                           Rafał Błocian

Szkoła Podstawowa nr 1

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u

Najważniejszym momentem tego wieczoru, 

nie tylko dla zawodników ale i rodziców,  

było pasowanie na piłkarza „Fali” naj-

młodszej grupy „Skrzacików”. Adepci piłki 

nożnej z rocznika 2007 – 2008, uroczyście 

w obecności władz klubu i rodziców złożyli 

przyrzeczenie i oficjalnie zostali zawodnika-

mi KS „Fala” Międzyzdroje.

Trzy ogólnopolskie 
imprezy zapaśnicze 
w Międzyzdrojach!
Uczniowski Klub Sportowy GIMSPORT w Mię-
dzyzdrojach będzie organizatorem 2 dużych 
ogólnopolskich imprez zapaśniczych w 2013 roku. 

Działacze UKS GIMSPORT podjęli się kolejnego 
trudnego wyzwania - organizacji trzeciej ważnej 
imprezy zapaśniczej. Tak więc przed nami 3 wy-
darzenia sportowe: 

* 25-26.01.2013r.Puchar Polski |Seniorów 
i Seniorek w Zapasach w stylu wolnym;

* 24-25.05.2013r.Ogólnopolski Turniej Młodzi-
ków w Zapasach w stylu wolnym;

* 26.10.2013r. Mistrzostwa Województwa Mło-
dziczek i Młodzików w Zapasach w stylu wolnym  
(Wojewódzka  Olimpiada Młodzieży);

Warto wspomnieć, że imprezy te odbędą się 
dzięki bardzo dobrej współpracy GIMSPORTU 
z Dyrekcją hotelu VESTINA, która zapewnia zakwa-
terowanie zawodnikom z całej Polski. 

Wszystkich chętnych zapraszamy w tych 
dniach do hali sportowej na trybuny do kibico-
wania zawodnikom z międzyzdrojskiego klubu.

Rafał Jaworski

Wiceprezes Klubu
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży   
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:

1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą 
działkę  nr 139/2  o powierzchni 356m², 

2.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stano-
wiącą działkę nr 439 o powierzchni  22.880 m², 

3. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 

4. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  
działkę nr 9/4 o powierzchni 475 m²  oraz  działkę nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  

5. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  
działkę nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę  
nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stano-
wiącą działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o po-
wierzchni 1.653m2, 

10. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, stanowiącą  
działkę nr 83/7 o powierzchni 1.024m2,

11. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą 
działkę nr  120/44 o powierzchni 37.738m2,

12. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą 
działkę  nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,

13. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą 
działkę  nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,

14. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą 
działkę   nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie 

www.miedzyzdroje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnic-

twa  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18 , numer telefonu  91 32 756 66.

Edyta Konarzewska

Przetarg
Zarząd „Nowe Centrum” sp. z o.o. ogłasza 

pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż 
nieruchomości położonych przy ul. Nowomyśliw-
skiej w Międzyzdrojach:

 działka  568/1 o powierzchni 3417m² -  cena 
wywoławcza 1.731.000 zł  netto oraz 

działka 568/2  o powierzchni 3282m² – cena 
wywoławcza 1.681.000 zł netto. 

Dla przedmiotowych nieruchomości obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego  
(Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 22 grudnia 2010r.). Przetarg od-
będzie się  12 lutego 2013r.  o godz. 12.00 w sie-
dzibie spółki przy ul. Gryfa Pomorskiego 23/16 w 
Międzyzdrojach.  

Dodatkowych informacji uzyskać można pod 
numerem telefonu 556-344-552, na stronie www.
bip.miedzyzdroje.pl (zakładka przetargi) lub 
w siedzibie spółki. 

       Mateusz Flotyński

 Prezes Zarządu

Oświadczenie o wartości 
sprzedaży napojów 

alkoholowych za rok 2012 
Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 

26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, iż są obowiązani 
do złożenia, do dnia 31 stycznia 2013 r. pisemne-
go oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku 2012.  

Oświadczenia dostępne są na stronie www.
bip.miedzyzdroje.pl lub w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach - pokój nr 3. 

Andżelika Przygodzka

Działalność Gospodarcza

Termin składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia 2013 r.

1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbowym 
w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b i jest czynny:

• poniedziałki i czwartki od godz. 8:00 do godz. 16:00
• wtorki, środy i piątki  od godz. 7:00 do godz. 15:00

UWAGA

Punkt przyjmowania zeznań rocznych w Urzędzie Skarbowym 
będzie dodatkowo czynny:
• 25 kwietnia (czwartek)     od godz. 8:00 do godz. 17:00
• 26 kwietnia (piątek)        od godz. 8:00 do godz. 17:00
• 29 kwietnia (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 17:00
• 30 kwietnia (wtorek)             od godz. 8:00 do godz. 18:00

Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 91 38-21-
554, 91 38-20-054 lub 91 38-23-544.  

2. Zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań obsłu-
giwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w 
siedzibach Urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje i Wolin od godziny 9:00 
do godz. 14:30 w dniach:

• 25 lutego , 04, 11, 18, 25 marca 2013 r. (poniedziałki),
• 08, 15, 22, 29  kwietnia 2013 r. (poniedziałki) 

3. Zeznanie można również złożyć:
• przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypeł-

niania oraz przesyłania zeznań drogą elektroniczną są dostępne  na stronie  
www.e-deklaracje.gov.pl) 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parte-

rze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,
4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego 

z zeznania podatkowego można dokonać:
• w bankach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz 

urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomor-
skim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000

• bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego.
5. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają-

cej z zeznania podatkowego następuje w formie wybranej przez podatnika. 
W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz przyspieszenia 
terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazywał nadpłaty na 
aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy wypełnić druk 
NIP-7 lub ZAP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej poinformowa-
li Urząd o numerze rachunku bankowego.

6. Formularze zeznań podatkowych można pobrać:
• w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Mieszka I  5b,
• w urzędach gmin : Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin,
• ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podat-

ki/formularze podatkowe/.
• ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

   Tadeusz Wróblewski

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim
                                 

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW 
W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 

SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE


