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Najlepsi wyróżnieni
W dniu 23 lutego br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się I Gala Sportu, podczas której wręczono statuetki 
najlepszym i najpopularniejszym sportowcom i trenerom wyłonionym w drodze konkursu przez Czytelników Informatora oraz kapitułę złożoną 
z przedstawicieli gminnych klubów sportowych.

Celem konkursu było podziękowanie całemu środowisku sportowemu w Międzyzdrojach za trud włożony w organizację i prowadzenie trenin-
gów i zawodów, za kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych dzieci i młodzieży. Dziękujemy za wpajanie zasad szlachetnej rywalizacji 
sportowej i możliwość przeżycia przygody sportowej. Sportowcom dziękujemy za pot na treningach i sportowe emocje.

Wyróżnionym w konkursie składamy gratulacje i życzymy dalszego rozwoju oraz kolejnych sukcesów.                                        Redakcja
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AKTUALNOŚCI

ZZZIIIMMMOOOWWWYYY   
WWWIIIEEECCCZZZOOORRR   PPPOOOEEEZZZJJJIII   

Serdecznie zapraszamy 

mieszkańców oraz turystów, młodzież i dorosłych, 

do zaprezentowania 

wierszy i fraszek swojego autorstwa bądź ulubionego poety. 

222888   LLLUUUTTTYYY   222000111333 (CZWARTEK) 

GGGOOODDDZZZ...   111888...000000   
(WSTĘP WOLNY) 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach 

Spotkanie uświetni występ 

JANUSZA KALEMBY 

W  dniu 9 lutego 2013 roku pożegnaliśmy 
śp. Stanisława Nowińskiego.

Odszedł od nas pedagog, absolwent Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, radny I i III kadencji, 
członek Zarządu Miasta, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych. 

Jako samorządowiec miał zawsze swoje 
przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, 
jednocześnie był otwarty na argumenty 
innych, zaangażowany w niesienie pomocy 
mieszkańcom Gminy Międzyzdroje.

Zawsze uśmiechnięty, dla każdego miał 
dobre słowo. Jego pogoda ducha była dla nas 
dobrym przykładem zachowań w różnych sy-
tuacjach, podczas debat o problemach gminy.

Przeżywszy 82 lata pozostawił po sobie 
wizerunek dobrego nauczyciela, aktywnego 
samorządowca i pogodnego człowieka.

Część Jego Pamięci

Rodzinie Zmarłego 
śp. Stanisława Nowińskiego
wyrazy głębokiego współczucia

składają 
samorządowcy Gminy Międzyzdroje

Odszedł od nas 
śp. Stanisław Nowiński

Najpóźniej 19 marca ma nastąpić wyłączenie 
telewizyjnego sygnału analogowego w naszym 
regionie. W związku z tym kamieńscy policjanci 
od kilku miesięcy ostrzegają przed oszustami, 
którzy nakłaniają do podpisania fałszywych umów 
abonamentowych z dostawcami programów 
telewizyjnych lub oferują do sprzedania bardzo 
drogie dekodery. Niektórzy z nich podają się za 
przedstawicieli operatorów telewizji cyfrowej 
oferujących usługi w zakresie dostrajania odbior-

Uwaga na oszustów
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przestrzegają przed oszusta-
mi, którzy wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej mogą potraktować jako świetną okazję do 
wzbogacenia się. 

ników do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 
Najważniejsze jest by pamiętać, że naziem-

na telewizja cyfrowa nie wymaga uiszczania 
dodatkowych comiesięcznych opłat i jest rozpo-
wszechniana w ten sam sposób co dotychczaso-
wy analogowy sygnał. Trzeba jedynie posiadać 
dostosowany telewizor, który spełnia obowią-
zujące w Polsce wymagania dla emisji DVB-T lub 
dokupienia tzw. dekodera do telewizora obecnej 
telewizji analogowej.

Sierż. Marta Szołtun

Dyżury pracowników ZOŚ w Urzędzie i Zakładzie
Mając świadomość tego, że „rewolucja śmieciowa” jaka nas czeka jest dla wielu zagadnieniem wciąż 
niezrozumiałym, uprzejmie informuję, że pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska pełnić będą, zgodnie 
z harmonogramem przedstawionym poniżej, dyżury w Urzędzie Miejskim, a także w siedzibie Zakładu 
Ochrony Środowiska, w celu pomocy przy wypełnianiu deklaracji, a także odpowiedzi na nurtujące 
Państwa pytania.

Adam Celiński

Proboszcz prałatem
Za księdzem Arcybiskupem Metropolitą Andrze-
jem Dzięgą, z radością serca podajemy do wiado-
mości, że papież Benedykt XVI, dnia 30 stycznia 
br. nadał godność prałata księdzu doktorowi Ma-
rianowi Janowi Wittliebowi, proboszczowi parafii 
pw. Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. 
Księdzu prałatowi serdecznie gratulujemy i życzy-
my Bożego błogosławieństwa.

Ks. Mariusz Ogórski
URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYZDROJACH

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA

CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 800 - 1400

a w dniach:

DATA

GODZINA

01.03

800 - 1400

06.03

900 - 1700

07.03

800 - 1400

13.03

900 - 1700

DATA

GODZINA

04.03

800 - 1700

11.03

800 - 1700

14.03

800 - 1700

15.03

800 - 1700
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WYDARZENIA

Urodziny Pani Zofii
W dniu 8 lutego 2013 roku odbyła się miła uroczy-
stość - delegacja z Gminy Międzyzdroje, w imieniu 
Burmistrza Międzyzdrojów, złożyła wizytę długo-
letniej mieszkance pani Zofii Góreckiej. Dostojnej 
Jubilatce w imieniu władz Gminy Międzyzdroje 
złożono serdeczne życzenia i bukiet kwiatów z 
okazji 90-tych urodzin. Wspólnym rozmowom 
towarzyszyły wspomnienia. Nic nie jest  tak 

szlachetne, mocne i zbawienne oraz przydatne 
w życiu jak dobre wspomnienia oraz pogoda 
ducha, która nie opuszcza pani Zofii w codzien-
nym życiu. 

Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniej-
sze życzenia, długich lat życia.

Bogumiła Bajek 
Urząd Stanu Cywilnego

* Błękitna Flaga – Wyróżnienie dla kąpieliska 
Międzyzdroje, wyróżnienie przyznawane obiek-
tom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie 
jakości wody, zarządzania środowiskowego, bez-
pieczeństwa oraz działań edukacyjnych.

* Infrastruktura techniczna – wymiana pomp 
w oczyszczalni, przebudowa ulicy Polnej  z dofi-
nansowaniem ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, budowa mariny   
w Wapnicy ramach Zachodniopomorskiego Szla-
ku Żeglarskiego, 53 miejsca postojowe z pełnym 
zapleczem.

 * Projekty  w ramach LGR Zalew Szczeciński 
,,Zakup pomp melioracyjnych wraz demontażem 
starego i montażem nowego zestawu pompo-
wego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach”.

* ,,Zabezpieczenie i oznakowanie pomników 
przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz 
tablic informacyjnych o treści przyrodniczej 
w 3 językach przy pomnikach przyrody na terenie 
Gminy Międzyzdroje”.

* Udział w XVI edycji  Ogólnopolskiego Kon-
kursu  Modernizacja Roku 2011 – w kategorii Sport 
i Rekreacja –  wyróżnienie dla Gminy Międzyzdroje 
za zajęcie I miejsca w internetowym głosowaniu 
na najbardziej popularne modernizacje w Polsce 

– dla międzyzdrojskiej promenady. 
* III miejsce w Rankingu Zrównoważonego 

Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
2012 w kategorii Gminy Miejsko – Wiejskiej. 

* Wyróżnienie Polskiej Unii Onkologii dla Gmi-
ny Międzyzdroje za udział w Konkursie  Zdrowa 
Gmina.

* Nadwyżka operacyjna wypracowana na 
koniec 2012 roku wyniosła 1.282.000 zł. Gdyby 
nie „podatek janosikowi” od tzw. bogatych gmin 
w kwocie 4.290.000 zł, to nadwyżka ta wynosiłaby 
5.572.000zł. Stanowi ona podstawę wiarygodności 
gminy w kontekście pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej na kolejne inwestycje. Jest to jeden 
z głównych elementów, służących do wyliczenia 
wskaźnika, na którym będzie się można opierać 
wg znowelizowanej ustawy o finansach publicz-
nych, składając kolejne projekty na rozwojowe 
inwestycje w Gminie Międzyzdroje.

* Budżet na 2013 rok jest trudny, ale bezpiecz-
ny. Placówki oświatowe i jednostki budżetowe 
będą działać nie zagrożone brakiem środków. 
Celem nadrzędnym naszych działań będą kolejne 
inwestycje i dalszy rozwój Gminy Międzyzdroje.

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów

Rok 2012 w skrócie - osiągnięcia

Najlepszy Sportowiec 2012 roku 
 Kapituła wskazała równorzędnie pięć osób:
Dominik Sawicki – MKS „Bushido” – karate
Natalia Jaworska – UKS „Gimsport” – zapasy
Marta Smętek – UKS „ Chrobry” 

– tenis stołowy
Justyna Gierłowska i Marcin Wojtkowiak 

– TKS „ Jantar” – taniec towarzyski
Anna Zielińska – UKS „Chrobry” 

– tenis stołowy

Najpopularniejszy Sportowiec 2012 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje wskazali 

równorzędnie pięć osób:
Adriana Kołaszewska – UKS „Chrobry” 

– tenis stołowy
Wiktoria Kaszubowska i Filip Marchalewski 

– TKS „Jantar” – taniec towarzyski
Dariusz Kozłowski – KS „Fala” – piłka nożna
Dariusz Cader – KS „Fala” – piłka nożna
Dominik Sawicki – KS „Bushido” – karate

Najlepszy trener 2012 roku
Kapituła wskazała równorzędnie trzy osoby:
Jan Rączewski – KS „Fala” – piłka nożna
Dariusz Bielski – MKS „Bushido” – karate
Jacek Wandachowicz – UKS „Chrobry” 

– tenis stołowy

Najpopularniejszy Trener 2012 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje równorzęd-

nie wskazali trzy osoby:

Jacek Wandachowicz – UKS „Chrobry” – tenis 
stołowy

Sylwia Wandachowicz – UKS „Chrobry” – tenis 
stołowy

Anna Zjawińska – TKS „Jantar” – taniec 
towarzyski

„Odkrycie 2012 roku” 
Kapituła uznała, że największym talentem 

sportowym błysnęła
- Natalia Jaworska – UKS „Gimsport” – zapasy

Najbardziej Zaangażowany Działacz 
Sportowy w 2012 roku

Zdaniem Kapituły okazał się nim

Waldemar Witkowski – UKS „Chrobry” – tenis 
stołowy
Najlepiej Zorganizowana Impreza Sportowa 

w 2012 roku 
Według Kapituły na ten tytuł zasługują rów-

norzędnie dwie imprezy:
- Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny 

im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego 
– KB „Sporting” 

- Puchar Polski Kadetów w Zapasach w Stylu 
Wolnym – UKS „Gimsport”

Wszystkim, którzy skorzystali z naszej pro-
pozycji udziału w konkursie bardzo dziękujemy.

Osobom, które przekazały nagrody do loso-
wania wśród czytelników Informatora Samorzą-
dowego Gminy Międzyzdroje należą się wyrazy 
wdzięczności. 

My ze swej strony przepraszamy za uchybienia 
organizacyjne i regulaminowe. Ale zaczęliśmy 
i uważamy, że Gala Sportu w Międzyzdrojach 
powinna się odbywać każdego roku. 

  Rada Sportu, Referat Promocji, 
Redakcja

 

I GALA SPORTU w MIĘDZYZDROJACH
W dniu 23 lutego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się I Gala Sportu, 
na której zostały wręczone okolicznościowe statuetki reprezentantom środowiska sportowego 
Gminy Międzyzdroje w następujących kategoriach:
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HISTORIA

Wanda i Jan Wiśniewscy

Informacja 
o Janie i Wandzie Wiśniewskich 

– pionierach Miêdzyzdrojów

Jan Wiśniewski ur. 21 maja 1918 rok w Bremen,  
mieszkaniec Poznania do 1940 roku, od kwietnia 
1940 do maja 1945 roku  przebywał na robotach 
przymusowych. Był pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w powojennych Międzyzdrojach, Uzdrowiska, do 
emerytury pracował  w Powiatowej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego. Odznaczony min.: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Gryf Pomorski, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł 28 
sierpnia 1999 roku. 

Wanda Wiśniewska, z domu Stankowska, 
urodzona 19 czerwca 1914 roku w Dąbienku, 
pochodziła z Poznania, całe swoje dorosłe życie 
była mieszkanką Międzyzdrojów, zmarła 13 marca 
1978 roku. 

Oboje pochowani są na międzyzdrojskim 
cmentarzu. 

WSPOMNIENIA SPISANE 
PRZEZ  JANA WIŚNIEWSKIEGO

Wyjeżdżając z Poznania na zachód Polski 
właściwie nie widziałem gdzie konkretnie się 
wybieram. Wyjechałem w pierwszych dniach 
grudnia 1945 roku w kierunku Szczecina. A może 
chciałem jeszcze raz znaleźć się w Policach, w któ-
rych spędziłem cały okres wojny w przymusowym 
obozie pracy, gdzie przebywałem 2 lata na statku 
handlowym o nazwie Bremenhaffen, następnie już 
do końca wojny w obozie – barakach przy fabryce 
benzyny syntetycznej z węgla. A że w tym czasie 

Police znajdowały się jeszcze pod 
kontrolą administracji niemieckiej, 
byłem niezdecydowany co dalej ze 
sobą zrobić. 

W okolicy przystani wodnej w 
Szczecinie zawarłem znajomość z 
takim samym wędrownikiem, który 
zamierzał dostać się do Świnoujścia. 
Namawiał mnie byśmy tam razem 
pojechali. Jego znajomy w Świno-
ujściu był burmistrzem i na miejscu 
się zobaczy co dalej. Udało się nam 
dostać jako pasażerom  na holownik 
płynący do Świnoujścia. Obsługa 
holownika była niemiecka, pod 
strażą żołnierzy radzieckich. 

Ze Szczecina wypłynęliśmy za 
dnia, natomiast do Świ-
noujścia dotarliśmy przed 
północą. Wspominając 
tamte czasy często za-
stanawiam się jakim cu-
dem obsługa holownika 
bezbłędnie trafiła w cał-
kowitych ciemnościach 
do Świnoujścia. Na całej 
trasie nie było ani jednego 
znaku świetlnego. Sam 
port też był pogrążony w 
ciemnościach. 

Poznany współtowa-
rzysz podróży udał się 
do swojego znajomego, 
ja natomiast trafiłem do 
placówki P.U.R. znajdują-
cej  się w śródmieściu.  Nie 
dane było mi spokojnie 
spędzić tę noc. Wkrótce 
do lokalu  wtargnęło  kilku 
uzbrojonych osobników 
w cywilu, którzy legity-
mowali wszystkich tam 
znajdujących się. 

Ja natomiast znala-
złem się pod szczegól-
nym obstrzałem legity-
mujących, bowiem nie 
posiadałem skierowania 
z centralnej Polski na 
osiedlenie się, a mojemu 
dowodowi osobistemu 
dobrze się przyglądano, 
gdyż miejscem mojego 
urodzenia były  Niemcy 
– Bremen. Kilkakrotnie 

W marcu 2012 roku na ³amach Informatora Samorz¹dowego zwróciliśmy siê  do 
mieszkañców Miêdzyzdrojów z prośb¹ o udostêpnienie informacji dotycz¹cych hi-
storii miasta. Na apel ten odpowiedzia³a mieszkanka Miêdzyzdrojów pani Joanna 
Stankowska.   dostêpni³a nam wyj¹tkowo cenne materia³y zwi¹zane z powojenn¹ 
histori¹ Miêdzyzdrojów.       

HISTORIA NASZEGO MIASTA
Wśród dokumentów znajdują się: rękopis 

spisany przez ojca pani Stankowskiej -  Jana Wi-
śniewskiego,  liczne zdjęcia i dokumenty związane 
z zamieszkaniem państwa Wiśniewskich na terenie 
Międzyzdrojów - zezwolenie przesiedleńcze na 
zamieszkanie w strefie przygranicznej Uznam 
– Wołyń, wiza. Ciekawe są także dokumenty po-
twierdzające spłatę wyposażenia domu, w którym 
zamieszkali państwo Wiśniewscy przy ulicy Ustro-
nie Leśne. Rękopis otrzymany od pani Stankow-
skiej został przepisany i I część tych wspomnień 

przedstawiamy Państwu poniżej. Kolejne części 
będziemy prezentować sukcesywnie na łamach 
Informatora. Wspomnienia wraz ze zdjęciami 
i kopiami dokumentów zostały umieszczone na 
stronie www.miedzyzdroje.pl w zakładce historia. 

Pani Joannie Stankowskiej składamy serdeczne 
podziękowanie za poświęcony czas, pokazanie 
cennych rodzinnych pamiątek  oraz udostępnienie 
historycznych zbiorów. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

usłyszałem słowo szpieg. Zabrano mnie do siedzi-
by Urzędu Bezpieczeństwa jako ,,wielką zdobycz”. 
Znalazłem się samotnie w celi. 

Przyznam się, że myśli nachodziły mnie 
niewesołe. W tych czasach procedura śled-
cza była krótka a nienawiść do Niemców była 
jeszcze żywa w pamięci. Podczas rannego 
przesłuchania  zadzwonił telefon. Z rozmowy 
wywnioskowałem, że chodzi o mnie. Okazało 
się, że mój towarzysz podróży dowiedział się o 
moim aresztowaniu, interweniował u swojego 
znajomego burmistrza i tak zostałem zwolniony. 
 Burmistrz ob. Molik … skierował mnie do staro-
stwa, a tam z kolei otrzymałem angaż i skierowanie 
do pracy w Urzędzie Gminnym w Międzyzdrojach. 

Angaż  Nr 38/45 z datą 7.12.1945 r., podpisał 
Pełnomocnik Rządu RP na obwód Uznam - Wołyń 
ob. Matula Władysław. Do Międzyzdrojów dotar-
łem szosą pieszo. Na całej trasie nie spotkałem 
żadnego pojazdu czy też piechura. 

W Urzędzie Gminnym, obecnie siedziba Dy-
rekcji Wolińskiego Parku Narodowego, zastałem 
urzędującego wójta – ob. Jana Walaka. W tym 
też czasie funkcję kierownika drukarni pełnił ob. 
Jan Kałkusiński z pomocnikiem Eugeniuszem 
Brzezińskim. 

Drukarnia znajdowała się przy ul. J. Krasickiego 
(obecnie Bar Mleczny). W pełni wyposażona nie 
została wykorzystana. W roku 1947 decyzją władz 
centralnych wszystkie maszyny i urządzenia zosta-
ły wywiezione. W pomieszczeniach drukarni znaj-
dowały się duże zapasy wyprodukowanych pocz-
tówek – widokówek z całego pasa nadmorskiego: 
Świnoujścia, Pobierowa, Ustronia Morskiego, 
Kołobrzegu i innych miejscowości. Widokówki te 
po zamazaniu napisów niemieckich sprzedawane 
były w naszych kioskach z pamiątkami. Posiadam 
9 pocztówek produkcji z tej drukarni. 

Koniec części I

U
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FERIE, KULTURA

Podczas ferii zimowych 2013 r. w Międzyna-
rodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, 
w ramach 3. edycji projektu „Odjechane ferie 
bez ODJAZDÓW!”, odbyły się zajęcia z zakresu 
uniwersalnej profilaktyki uzależnień dla dzieci 
i młodzieży. Po raz kolejny projekt ten realizowany 
był przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach oraz Pracowni Motywacja i Dzia-
łanie. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie 
projektu, nadzór merytoryczny oraz trenerski wo-
bec wybranych prowadzących była Karolina Flacht.

Głównym celem realizacji tegorocznej edycji 
projektu było wykształcenie w 
dzieciach i młodzieży określonych 
kompetencji społecznych (radze-
nie sobie ze stresem, asertywność, 
kooperacja w grupie). Posiada-
nie bowiem takich kompetencji 
jest podstawowym czynnikiem 
ułatwiającym wychodzenie z 
różnego rodzaju trudności na każ-
dym etapie życia, a tym samym 
pomaga to w przeciwdziałaniu 
uzależnieniom. 

Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, tak i w tym roku dzieci 
i młodzież uczestniczące w za-
jęciach podzielone zostały na 3 
grupy wiekowe (dzieci klas I – III 
Szkoły Podstawowej, dzieci klas 

IV – VI Szkoły Podstawowej, młodzież klas I – III 
Gimnazjum). Dla każdej z grup przygotowany 
został indywidualny program profilaktyczny do-
stosowany do konkretnych potrzeb. 

W zajęciach uczestniczyło łącznie 78 osób, 
z których 29  zostało wyróżnionych za wysoką 
frekwencję. Nagrodami dla nich były paczki skła-
dające się z różnego rodzaju gadżetów będących 
materiałami pomocniczymi kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.

W zajęciach uczestniczyła również wolonta-
riuszka, której rola polegała na współprowadzeniu 

przebiegów integracyjnych oraz na pomocy pro-
wadzącym w pilnowaniu, aby zajęcia przebiegały 
prawidłowo.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie pro-
jektu, nadzór merytoryczny oraz trenerski wobec 
wybranych prowadzących była Karolina Flacht. 

W tegorocznej edycji „Odjechanych ferii bez 
odjazdów!” główną pomocą wykorzystywaną 
podczas przeprowadzania wielu gier i ćwiczeń 
była chusta animacyjna, która, stanowiąc dużą 
atrakcję, pomogła motywować uczestników do 
udziału w zajęciach oraz byłą ważnym narzędziem 
integrującym całą grupę. Wykorzystanie jej rów-
nież podczas ćwiczeń kompetencji społecznych 

pozwoliło urozmaicić ich formę i sprawić, że 
przez dzieci i młodzież były one odbierane 
jako lekkie i przyjemne.

Pracownia Motywacja i Działanie, re-
alizująca „Odjechane ferie bez ODJAZ-
DÓW”, dziękuje za współpracę Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Międzyz-
drojach oraz  w ychowawcom dzieci 
i młodzieży, którzy podczas zajęć odbywają-
cych się w ramach ferii zimowych w Między-
narodowym Domu Kultury w Międzyzdro-
jach sprawowali nad nimi opiekę. Pracownia 
Motywacja i Działanie za zaangażowanie 
i pomoc w realizacji zajęć dziękuje również 
wolontariuszce. 

Zespół Pracowni Motywacja i Działanie
www.motywacjaidzialanie.pl 

www.facebook.com/motywacjaidzialanie 

13 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakończe-
nie ferii zimowych i otwarcie wystawy prac. Dzieci, 
które brały udział  w warsztatach plastycznych pt. 
„Kreatywna pracownia plastyczna w bibliotece”, 

zaprosiły najbliższych na swój pierwszy wernisaż. 
Wernisaż zaszczyciły swoją obecnością: Katarzyna 
Kutereba-Gnitecka, zastępca Burmistrza Międzyz-
drojów i Elżbieta Jakubiak, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Wszyscy 

wspólnie podziwiali efekty 
twórczej pracy najmłodszych. 

W imieniu wszystkich 
dzieci zapraszamy do biblio-
teki, by obejrzeć „kreatywną” 
wystawę pełną bajkowych 
arcydzieł: kolorowych masek 
weneckich, makiet safari, 
glinianych wazonów, doni-
czek, świnek skarbonek, prac 
wykonanych metodą origami 
oraz dzieł stworzonych z „byle 
czego”, czyli pięknej kolekcji 
kukiełek, aniołków i makiet 
miast marzeń itd. Wystawę, 
która zdobi nasz hol oraz 
czytelnię można podziwiać 

Wystawa prac w bibliotece
przez miesiąc. Później  część prac dzieci zabiorą 
do domu na pamiątkę aktywnie spędzonych 
ferii, pozostałe dzieła będzie można kupić 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w styczniu 2014. 

Na zakończenie wszyscy artyści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki, których 
zakup sfinansował Deutsche Bank Oddział 
w Świnoujściu. Podczas wernisażu zostały ogło-
szone wyniki konkursu na najgrzeczniejszego, 
najbardziej koleżeńskiego i uśmiechniętego 
uczestnika ferii. Laureatami zostali: Klaudia No-
wak, Matylda Włóka oraz Maksymilian Kułakowski, 
którzy otrzymali pamiętniki lub piórniki. 

Podziękowania, kwiaty i świnki skarbonki 
otrzymali również nasi sponsorzy, którzy ufun-
dowali poczęstunek dla naszych małych artystów. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 
p. Czesławie Tomczak, p. Ewie Sadce z Hotelu Tro-
fana, p. Halinie Michałowskiej, p Hani Ratajczak, 
państwu Agnieszce i Jurkowi Nowakom z Pizzerii 
Virgo, p. Wiolecie Zwierzchowskiej, prezesowi 
i pracownikom SPA Bagiński & Chabinka. 

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za 
udział we wspólnej zabawie i zapraszamy za rok.

Andżelika Gałecka

Iwona Loranc, pochodząca z Bielska Białej, w 2002 r. 
na festiwalu FAMA w Świnoujściu otrzymała 
nagrodę Trytona za wybitne walory artystyczne. 
W tym samym roku została również nagrodzona 
Grand Prix na PPA we Wrocławiu, Grand Prix na SFP 
w Krakowie oraz Grand Prix na Festiwalu Piosenki 
Artystycznej w Rybniku. Wydała 3 płyty. Piosen-
karka i aktorka jest związana z Teatrem Polskim 

w Bielsku-Białej, Teatrem Korez w Katowicach i 
Teatrem Komedia w Warszawie.

Witold Żuromski jest muzykiem i kompozy-
torem oraz autorem aranżacji utworów z płyty 
„Loranc Śpiewa Jakubczak” Gra na gitarze elek-
trycznej i akustycznej już od 27 lat. W 1997 roku 
został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu 
Bluesowego” Zaczarowany Świat Harmonijki” 

organizowanego przez C.K. Zamek w Poznaniu.
Na bis artyści wraz z publicznością zaśpiewali 

„Gdy mi Ciebie zabraknie”. Tradycyjnie na koniec 
spotkania były wspólne zdjęcia i słodki poczę-
stunek. Po koncercie można było kupić płyty 
muzyków i zdobyć autograf.  Andżelika Gałecka

Uroczyste zakoñczenie ferii zimowych 2013 

Loranc śpiewała Jakubczak
14  lutego w bibliotece w Międzyzdrojach odbył się koncert walentynowy pt. „Loranc śpiewa 
Jakubczak”. Iwona Loranc zaśpiewała piosenki Ludmiły Jakubczak, tragicznie zmarłej w 1961 r. 
w wypadku samochodowym. Utwory takie jak „Alabama”, „Żurawi klucz” czy „Dwie szklaneczki 
wina”, były utrzymane w rytmach samby i bossa novy. Artystce akompaniował na gitarze Witold 
Żuromski, który zdradził, że ma duszę rockendrolowca. Na koncert przybyło wielu gości z Mię-
dzyzdrojów, jak i z okolic.

Ferie bez „odjazdów”
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Uchwała  Nr XXXIV/311/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia  stawek dotacji przedmio-

towej dla zakładu budżetowego w zakresie  dofi-
nansowania utrzymania cmentarza komunalnego 
w Międzyzdrojach  i Lubinie

Uzasadnienie:
Ustala się  na rok 2013 wysokość stawki dotacji 

przedmiotowej w zakresie dofinansowania  utrzy-
mania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach 
i Lubinie przez  Zakład Ochrony Środowiska w 
Międzyzdrojach w wysokości 7.542,62 zł/ha po-
wierzchni cmentarnej.

Uchwała  Nr XXXIV/312/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmio-

towej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach , w zakresie dofinansowania i  utrzy-
mania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.7ust.1 

pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie 
gminnym, aby przekazać dotację przedmiotową dla 
zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania 
utrzymania stadionu miejskiego przez Zakład 
Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, należy 
określić stawkę jednostkową na jedną osobę ko-
rzystającą z usług w zakresie szkolenia sportowego, 
świadczonych przy wykorzystaniu infrastruktury 
sportowej – nieodpłatnie. Zadania w  zakresie 
kultury fizycznej  oraz utrzymania infrastruktury 
sportowej jest zadaniem własnym gminy.

Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowa-
nie i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, 
w skład którego wchodzą: płyta piłkarska, bieżnia 
lekkoatletyczna, punkt kasowy Zakładowi Ochrony 
Środowiska w Międzyzdrojach. 

Według  sporządzonego przez Zakład Ochrony 
Środowiska planu finansowego, który stanowi za-
łącznik do niniejszego projektu uchwały ustalono 
wysokość stawki jednostkowej w sposób następu-
jący:  15 zł x  10 000 osobo/dni = 150.000,- zł.

Uchwała Nr Xxxiv/313/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-
mieszkaniowego „Wesoła” w Międzyzdrojach

Uchwała Nr XXXIV / 314 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w  sprawie  wyrażenie zgody na wydzierżawie-

nia  nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z rezygnacją dzierżawcy z dalszej 

dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni 52,97 
m², usytuowanego w parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach, przedmiotowy 
lokal został przeznaczony do wydzierżawienia w 
trybie przetargu nieograniczonego na okres 5 lat. 
Podjęte dotąd 4 próby wydzierżawienia lokalu z 
przeznaczeniem na działalność handlowo-usługo-
wą nie przyniosły rezultatu. 

Ze względu na zły stan techniczny lokalu oraz 
konieczność poniesienia znacznych nakładów po-
zwalających na prowadzenie w lokalu działalności 
proponuje się wydłużenie okresy proponowanej 
dzierżawy do 10 lat.

Uchwała Nr  XXXIV / 315 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20 grudnia 2012 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem złożonym przez SAT 

TV Kabel s.c. w Międzyzdrojach proponuje się  
wyrażenie zgody na  ustanowienie  służebności  
przesyłu  na gminnej działce nr 83/8 położonej przy 
ul. Polnej w Międzyzdrojach, stanowiącej teren pola 
namiotowego. 

Zakres wykonywania służebności przesyłu 
ogranicza się do ułożeniu sieci telewizji kablowej 
i internetu, prawa do korzystania z nieruchomości 
zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej 
nieruchomości urządzeń teletechnicznych, umoż-
liwiającego w szczególności władanie, korzystanie 
i pobieranie pożytków z tych urządzeń oraz prawa 
swobodnego dostępu i dojazdu w celu usuwania 
awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i kon-
serwatorskich, remontowych, modernizacyjnych i 
wymiany przewodów.

Ułożenie w/w sieci telewizji kablowej i internetu 
pozwoli na uruchomienie usługi dla użytków posesji 
przy ulicy Polnej, niezależnie od realizacji II etapu 
budowy tej ulicy.

Uchwała Nr  XXXIV / 316 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej przy ulicy Światowida 
6, na której usytuowany jest obiekt toalet publicz-
nych, proponuje się przeznaczyć przedmiotową 
nieruchomość do sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Teren działki nr 252 o powierzchni 216 m2 nie 
jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwała Nr  XXXIV / 317 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w 

trybie przetargu nieograniczonego dwóch lokali 
użytkowych o powierzchniach: 32,9 m² i 20,5 m², 
usytuowanych w parterze budynku położonego 
przy ulicy Kolejowej 3 w Międzyzdrojach. Przedmio-
towe lokale stanowią ostatnie powierzchni  będące 
własnością gminy w tym budynku. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszar m.in. przedmiotowej nieruchomości stanowi 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(14 MW), w których przewiduje się w budynkach 
zlokalizowanych bezpośrednio przy przestrzeniach 
publicznych nakazu wbudowania usług przynaj-
mniej w parterach.  

Uchwała Nr XXX/318/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.       
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/319/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych” na 2013 rok

Uchwała nr XXXIV/320/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 20.12.2012 r. 
w sprawie uznania właściwości Rady Miej-

skiej do rozpatrzenia skargi  p. Iwony Jachimek 

z dnia 12.11.2012 na nieprawidłowości w Gminie 
Międzyzdroje w zakresie gospodarki finansowej

Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją wła-

ściwość do rozpoznania skargi p. Iwony Jachimek 
z dnia 12.11.2012 na nieprawidłowości w Gminie 
Międzyzdroje w zakresie gospodarki finansowej i 
zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postę-
powania wyjaśniającego.

Uchwała Nr XXXIV/321/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20 grudnia 2012 r.
w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  

Rewizyjnej  Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXIV/322/2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  20.12.2012 r.
w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  

Spraw  Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach 

Uchwała Nr XXXV/323/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 z dnia 24.01.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się następujące 

zmiany:
1/ zwiększenie wydatków dla Sołectwa Wapnica 

w łącznej kwocie 6 460 zł z przeznaczeniem na:
a/ zakup energii (budynek „Wiklina”) w kwocie 

5000 zł,
b/ zakup wody (budynek „Wiklina”) w kwocie 

480 zł,
c/ wywóz odpadów (budynek „Wiklina”) 

w kwocie 480 zł,
d/ ubezpieczenie (budynek „Wiklina”) w kwocie 

500 zł,   
2/ zwiększenie wydatku na kwotę 5 000 zł na 

dotację na sfinansowanie zadań w zakresie wolon-
tariatu z przeznaczeniem na powierzenie zadania 
utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu na 
terenie Gminy Międzyzdroje.

Powyższe wydatki planuje się sfinansować ze 
zmniejszenia wydatku na zakup usług pozostałych- 
decyzje o warunkach zabudowy.

Ponadto zwiększa się wydatek na kwotę 20 000 
zł na dotację z przeznaczeniem na wsparcie realizacji 
zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr 
w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy 
Międzyzdroje (plan po zmianie wynosi 80 000 zł), 
który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku 
na zakup usług pozostałych dotyczących audytu.  

Uchwała Nr XXXV/324/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12  

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  20 grud-
nia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 

Uzasadnienie:
W załączniku do uchwały budżetowej dotyczą-

cym wydatków jednostek pomocniczych zwiększa  
się plan wydatków dla Sołectwa Wapnica o kwotę 
6 460 zł. Zmiana załącznika jest konsekwencją 
uchwały w sprawie zmian w budżecie.3/ w umo-
wach, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i których płatności 
przypadają w okresie dłuższym niż rok- umowy 
na sporządzenie planów zagospodarowania 
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.    

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
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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

27.02.2013 r. - Janusz PIŁAT

06.03.2013 r. - Teresa PURGAL

13.03.2013 r. - Dorota SIELEWICZ

20.03.2013 r. - Michał SUTYŁA

27.03.2013 r. - Jan WĘGLORZ

Uchwała Nr XXXV/325/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 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 2013-2024 

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono dwa załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2013-2024 oraz objaśnienia wartości 
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024.

Zmiana w załączniku nr 1 i 2 dotyczy rozchodów 
z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. 
„Remont zbiornika- komór czerpalnych ścieków nr 
1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepom-
powni ścieków…”- spłata raty pożyczki w 2014 r. 
była planowana na kwotę 92 142 zł, a jest 92 140 
zł, w roku 2021 była planowana na kwotę 92 140 
zł, a jest 92 142 zł.   

Uchwała Nr XXXV/326/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/12 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 li-
stopada 2012r.   w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacja-
mi pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2013”

Uzasadnienie:
W związku z wejściem w życie i realizacją  

uchwały Nr XXXIII/292/12 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012r.   w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyz-
droje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2013”  rozszerza się  sferę zadań 
publicznych priorytetowych dla Gminy Międzyzdro-
je o wolontariat. 

Uchwała Nr XXXV / 327 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie  nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy części terenu parkingu usytuowanego przy 
ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach, stanowiącego 
działkę nr 417/6 obręb 19 miasta Międzyzdroje, 
proponuje się przeznaczyć w/w część działki o 
powierzchni 120 m²  do wydzierżawienia na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy okres do 30 kwiet-
nia 2013 r. z przeznaczeniem na plac manewrowy 
nauki jazdy. 

Uchwała Nr XXXV / 328 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  24 stycznia 2013 r. 
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie  nieruchomości 
Uzasadnienie:
Działka nr 395/10 o powierzchni 167 m² wy-

dzielona została i przeznaczona do sprzedaży na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, stanowiącej działkę  nr 564/1 
na wniosek jej właścicieli. Ze względu na pogorsze-
nie się sytuacji materialnej wnioskodawców zwrócili 
się oni o wydzierżawienie w/w działki. 

Ze względu na powyższe oraz w związku z 
faktem, iż teren działki nr 395/10 był już uprzednio 
przedmiotem dzierżawy zawartej z właścicielami 
działki przyległej nr 564/1,   proponuje się przezna-
czyć działkę gminną oznaczoną numerem 395/10 
obręb 19 miasta Międzyzdroje do wydzierżawienia 
na rzecz uprzednich dzierżawców na okres do 3 lat.

Uchwała Nr  XXXV/329/ 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu 

Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do za-
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 wszczęciem postępowania nad-

zorczego dotyczącego uchwały Nr XXXIV/303/2012 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Za-
kładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do 
załatwiania spraw indywidualnych z zakresu obo-
wiązkowych zadań własnych Gminy Międzyzdroje 
związanych z utrzymaniem porządku i czystości na 
terenie Gminy Międzyzdroje, w zakresie budzącego 
wątpliwości § 3 tej uchwały, dotyczącego wejścia 
jej w życie, proponuje się podjęcie nowej uchwały 
w przedmiotowej sprawie, ze zmienioną treścią 
wskazanego § 3. 

 Zmiana treści § 3 uchwały z dnia 20 grudnia 
2012 r. dokonana zgodnie ze wskazaniem organu 
nadzorczego pozwoli na wejścia w życie uchwały w 
sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Ochro-
ny Środowiska w Międzyzdrojach do załatwiania 
spraw indywidualnych z zakresu obowiązkowych 
zadań własnych Gminy Międzyzdroje związanych 
z utrzymaniem porządku i czystości na terenie 
Gminy Międzyzdroje, niezbędnej dla realizacji przez 
Zakład Ochrony Środowiska zadań nałożonych na 
gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.           

Uchwała  Nr XXXV/330 / 2013
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przy-

jęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska  
w Międzyzdrojach 

Uzasadnienie:
W związku z wszczęciem postępowania nad-

zorczego dotyczącego uchwały Nr XXXIV/301/2012 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony 
Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie budzące-
go wątpliwości § 4 tej uchwały, dotyczącego wejścia 
jej w życie, proponuje się podjęcie proponowanej 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w 
Międzyzdrojach. Zmiana treści § 4 uchwały z dnia 20 
grudnia 2012 r. dokonana zgodnie ze wskazaniem 
organu nadzorczego pozwoli na przyspieszenie 
wejścia w życie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, 
niezbędnej dla realizacji przez Zakład Ochrony 
Środowiska zadań nałożonych na gminy ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.           

Uchwała  Nr XXXV/331/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24.01.2013 roku
zmieniająca uchwałę nr LI/535/2010 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 
2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego par-
kowania oraz ustalenia wysokości stawek i spo-
sobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych miasta 
Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/ 535/ 

2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  z dnia 30 
marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania oraz ustalenia wysokości stawek 
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych miasta 
Międzyzdroje, spowodowane jest wskazaniem 

w ww. uchwale  nowo wybudowanej ulicy Nowomy-
śliwskiej oraz szerokiej ul. Komunalnej, która łączy 
się  ul. Nowomyśliwską.

Uchwała Nr XXXV/332/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  24 stycznia 2013 r.
w sprawie   zawiadomienia Iwony Jachimek 

o  niezałatwieniu skargi w terminie.
Uzasadnienie:
Zawiadamia się skarżącą, Iwonę Jachimek, 

że skarga z dnia 12.11.2012 r. na nieprawidłowości 
w Gminie Międzyzdroje w zakresie gospodarki 
finansowej, nie może być załatwiona w terminie 
z uwagi na konieczność udzielenia wyjaśnień nie-
zbędnych do jej załatwienia. Upoważnia się Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej do zbadania sprawy oraz 
wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na 
XXXVI Sesji Rady Miejskiej w lutym br.

Uchwała Nr XXXV/333/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  24 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komisji  

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXV/334/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie poparcia petycji przedstawicieli lo-

kalnej branży turystycznej dotyczącej wydłużenia 
terminu ferii letnich

Uzasadnienie:
Rada Miejska w Międzyzdrojach popiera petycję 

przedstawicieli lokalnej branży turystycznej w spra-
wie wydłużenia terminu ferii letnich.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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GOSPODARKA KOMUNALNA

CZYSTE MIĘDZYZDROJE, CZYLI JAK ZORGANIZOWANO GROMADZENIE I ODBIÓR 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYZDROJE

NADCHODZ¥ ZMIANY
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, od 
1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać 
w gminie Międzyzdroje nowy system 

gospodarowania odpadami. W związku ze zmianami Rada Miejska podjęła 
uchwały regulujące kwestie gromadzenia i odbioru odpadów komunal-
nych od osoby wytwarzającej odpady na nieruchomości. 

Przez osobę wytwarzającą odpady na nieruchomości rozumie się: 
właściciela, współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostki or-
ganizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie, lub użytkowaniu, 
najemców, dzierżawców, a także inne podmioty.

Nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi objęte będą 
wszystkie nieruchomości tj.:

1. Nieruchomości zamieszkałe czyli nieruchomości, na których stale 
przebywają mieszkańcy  i mieszane, na których w części zamieszkują 
mieszkańcy, a w części są wykorzystywane na cele niemieszkalne -  w 
przypadku tych nieruchomości opłata będzie obliczana następująco: 
Stawkę opłaty za 1m3 zużytej wody na danej nieruchomości mnożymy 
przez średniomiesięczną ilość zużytej wody  = miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do ilości zużytej wody nie będzie wliczana woda zużyta na cele ogrod-
nicze, pod warunkiem osobnego opomiarowania.

2. Nieruchomości niezamieszkałe, czyli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy np. przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej, placówki oświatowe itp. W wypadku tych nieruchomości 
opłata będzie obliczana następująco:
Ilość pojemników określonej wielkości mnożymy przez ilość wywo-
zów w ciągu miesiąca, obliczoną wartość mnożymy przez stawkę 
jednorazowej opłaty za wywóz pojemnika = miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach opłaty liczonej w sposób wskazany powyżej przedsiębiorca 
zobowiązany będzie odbierać od nas odpady z częstotliwością podaną w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin określa 
minimalne pojemności pojemników i minimalną częstotliwość wywozów.

SEGREGACJA SIÊ OP£ACA 
Osoby wytwarzające odpady na nieruchomościach zobowiązane są do 
segregowania odpadów.

Na nieruchomości segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów 
w odpowiednich pojemnikach:

• Szkło - pojemnik w kolorze zielonym odpowiednio opisany
• Frakcja „sucha” (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opako-

wania wielomateriałowe) – pojemnik w dowolnym kolorze odpowiednio 
opisany

• Zmieszane odpady komunalne – pojemnik w dowolnym kolorze 
odpowiednio opisany

• Odpady biodegradowalne – pojemnik w kolorze brązowym odpo-
wiednio opisany

Pozostałe frakcje odpadów należy dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowomyśliwskiej 86:

• Przeterminowane leki
• Przeterminowane leki i chemikalia
• Zużyte baterie i akumulatory
• Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
• Zużyte opony
• Odpady wielkogabarytowe (dodatkowo 2 razy w roku w ramach 

zbiórki objazdowej)
• Odpady budowlane i rozbiórkowe

KOMU,  GDZIE I ILE BÊDZIEMY P£ACIÆ?
Nowością, która czeka nas od 1 lipca 2013 roku jest wnoszenie opłaty na 
rzecz Gminy Międzyzdroje. Opłatę będziemy uiszczać w kasie Zakładu 
Ochrony Środowiska lub na podane konto bankowe. 

W przypadku segregacji odpadów komunalnych zapłacimy: 

Nie dopełnienie obowiązku segregacji odpadów wiązać się będzie 
z koniecznością uiszczania podwyższonych  opłat zgodnie z tabelą 
poniżej, a także mandatem karnym. 

Pamiętajmy, że wielkość pojemnika musi być dostosowana do zapi-
sów nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Międzyzdroje. Regulamin dostępny jest na stronach interneto-
wych Zakładu Ochrony Środowiska www.bip.zos.miedzyzdroje.pl oraz 
na stronie Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyzdroje.pl 

OBOWI¥ZKI OSÓB WYTWARZAJ¥CYCH ODPADY NA 
NIERUCHOMOŚCI 
Obowiązkiem osoby wytwarzającej odpady będzie od dnia 1 lipca 2013 r. 
wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników.  

Osoba wytwarzająca odpady z dniem 30 czerwca 2013r. powinna 
rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów komunalnych. 
Od dnia 1 lipca 2013 r. osoba wytwarzająca odpady na terenie nierucho-
mości nie będzie już podpisywała kolejnej umowy – Gmina Międzyzdroje 
zawrze umowę za nas z jednym wykonawcą - odbiorcą odpadów, który 
będzie odbierał nieczystości stałe ze wszystkich nieruchomości na któ-
rych powstają odpady komunalne.

Obowiązkiem osoby wytwarzającej odpady na nieruchomości będzie 
natomiast złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje w momencie zamiesz-
kania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Pierwszą deklarację, 
należy złożyć do dnia 15 marca 2013 r. Integralną częścią deklaracji jest 
zaświadczenie z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o średnio 
rocznej ilości zużytej wody na danej nieruchomości. 

W gminie przyjęte zostały 2 wzory deklaracji:
1) deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych i „mieszanych” 
2) deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych
Wzory deklaracji dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach, w siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska oraz na 
stronach internetowych www.bip.miedzyzdroje.pl oraz www.bip.zos.
miedzyzdroje.pl 

Aby wyliczyć stawkę opłaty za daną nieruchomość należy zapoznać 
się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Międzyzdroje, gdzie wskazano ilość i pojemność pojemników w jakie 
powinny być wyposażone nieruchomości.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji stawka 
opłaty dla danego wytwórcy odpadów, zostanie obliczona przez Bur-
mistrza Międzyzdrojów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie, a także regulaminem utrzymania czystości i porządku 
w gminie Międzyzdroje. 

Adam Celiński

Rodzaj�nieruchomo�ci PODSTAWA�NALICZENIA�OP�ATY� STAWKA�OP�ATY
Nieruchomo��� zamieszka�a� i�
mieszana

1� m� � zu�ytej� wody� na� danej�3

nieruchomo�ci
4,50�z��

Jednorazowy�wywóz�pojemnika�60�litrów 7,00�z�
Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 120�
litrów

13,00�z�

Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 240�
litrów

25,00�z�

Nieruchomo���niezamieszka�a

Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 1100�
litrów

105,00�z�

Rodzaj�nieruchomo�ci� PODSTAWA�NALICZENIA�OP�ATY�� STAWKA�OP�ATY�
Nieruchomo�ci� zamieszka�e� i�
mieszane�

1� m� 3� zu�ytej� wody� na� danej�
nieruchomo�ci�

6,00�z��

Jednorazowy�wywóz�pojemnika�60�litrów� 9,00�z�
Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 120�
litrów�

18,00�z�

Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 240�
litrów�

36,00�z�

Nieruchomo�ci�niezamieszka�e�

Jednorazowy� wywóz� pojemnika� 1100�
litrów�

140,00�z�
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OŚWIATA

Projekt ten był realizowany od września do grud-
nia 2012r. na terenie szkół podstawowych naszej 
gminy i miał na celu podniesienie jakości procesu 
kształcenia, eliminację niepowodzeń szkolnych, 
zmniejszenie dysproporcji występujących 

W ostatnim dniu przed feriami 25 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 odbył się apel podsumowujący I semestr 2012/2013. W wyniku 
klasyfikacji najlepsze wyniki w nauce osiągnęli następujący uczniowie:

IV a – Julia Szczepaniak – 4.9 i Iga Wachowicz – 4.9;
IV b – Wiktoria Małkińska – 5,09; Julia Konarzewska – 5,0; 
           Iga Frączek – 4,9; Julia Oleska – 4,9; Julia Koralewska – 4,8;
V a – Aleksandra Rębek – 4,8;
V b – Weronika Ruśkiewicz – 5,0; Emilia Deptuła – 4,9;
VI a – Roksana Marjańska – 4,8; Oliwia Nowicka – 4,8; Alicja Szulc – 4,8;
VI b – Rafał Piątkowski – 5,1; Mariusz Majzner – 5,0; 
           Sebastian Poskart – 4,8.
Nauczyciele wymienili uczniów, którzy wyróżnili się w mijającym 

semestrze innymi osiągnięciami:
Roksana Marjańska – zakwalifikowała się do finału konkursu języka 

polskiego z elementami historii (opiekun: Bogusław Bursa).
Drużyny dziewcząt i chłopców (opiekun: Sylwia Wandachowicz) 

awansowały do finału wojewódzkiego w tenisie stołowym:
- Weronika Zygan i Agata Konicka z I miejsca
- Mateusz Wolny i Dominik Kujda z II miejsca
Żeńska drużyna piłkarska SP1 zdobyła mistrzostwo powiatu. Opieku-

nem drużyny jest Zdzisław Piątkowski. 
Natalia Jaworska – uczennica SP1 jest czołową zapaśniczką w Polsce 

w swojej kategorii, Natalia trenuje w UKS Gimsport przy Gimnazjum 
nr 1 w Międzyzdrojach.

Gratulacje!
Beata Hołyńska 
Nauczycielka SP1

Podsumowanie I semestru w Szkole Podstawowe nr 1

Indywidualizacja -  unijny projekt dla naszych dzieci
Gmina Międzyzdroje i szkoły podstawowe w Międzyzdrojach oraz w Wapnicy w roku szkolnym 2012/2013 podjęły się realizacji projektu „Indywi-
dualizacja nauczania szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

w osiągnięciach edukacyjnych poszczególnych 
uczniów.

W ramach programu zostały przeprowa-
dzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z trudno-
ściami  w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji, zajęcia 
logopedyczne, spotkania 
socjoterapeutyczne i psy-
choedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej, zajęcia gimna-
styki korekcyjnej dla dzieci 
z wadami postawy, zajęcia 
rozwijające zainteresowania 
matematyczno – przyrodni-
cze oraz spotkania dla dzieci 
przejawiających trudności 
w nauce matematyki.

Dzięki tak pozyskanym 
funduszom europejsk im 
szkoły zostały doposażone 
w  ze s t aw y  p o m o c y  d y -
daktycznych, które bardzo 
uatrakcyjniły prowadzone za-
jęcia i będą wykorzystywane 
w placówkach przez wiele lat.

Wszystkie zajęcia prowa-
dzone w ramach projektu 
odbywały się w ciepłej, za-
bawowej atmosferze. Dzieci 
chętnie ćwiczyły, przeprowa-
dzały doświadczenia, ciesząc 
się nowymi grami, układan-
kami, sprzętami. Podczas 
zajęć gimnastyki korekcyjnej 
w Międzyzdrojach najwięk-
szą popularnością cieszył 
się bączek rehabilitacyjny, 

a w trakcie nauki czytania i pisania dzieci najbar-
dziej lubiły ćwiczyć skacząc po glottodywaniku 
oraz uczyć się za pomocą programów multime-
dialnych, przeznaczonych dla dzieci zagrożonych 
ryzykiem dysleksji. W szkole w Wapnicy ucznio-
wie mieli wiele radości z nowych puzzli i weso-
łych gier słuchowych. Zajęcia socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne prowadzone były metodą, 
polegającą na uczeniu się przez własne doświad-
czanie, odgrywanie scenek, improwizację - dra-
mę, techniki plastyczne, muzyczne, arteterapię. 
Działania te skierowane były na pomoc dziecku 
w przezwyciężaniu jego trudności adaptacyj-
nych. Na zajęciach rozwijających zainteresowania 
matematyczno – przyrodnicze dzieci poznawały 
różnorodne zjawiska przyrodnicze poprzez 
wykonywane doświadczenia i eksperymenty. 
Prowadzone były również ciekawe obserwacje 
otaczającego środowiska, co rozbudzało wrażli-
wość i potrzebę kontaktu z przyrodą. Logiczne 
i matematyczne myślenie doskonalone było 
poprzez rozwiązywanie zagadek i zadań. 

Projekt cieszył się poparciem i zainteresowa-
niem rodziców, którzy nie tylko wspierali swoje 
pociechy w pokonywaniu trudności i rozwijaniu 
zainteresowań, ale byli też uczestnikami spotkań, 
rozmów, wykonywali dodatkowe ćwiczenia 
z dziećmi w domu, uzyskiwali indywidualne 
diagnozy i opisy potrzeb dziecka. Realizatorki 
projektu spotkały się z wieloma ciepłymi słowami 
od rodziców za przekazane informacje i wspar-
cie indywidualnego rozwoju ich dzieci poprzez 
podjętą przez szkoły inicjatywę. 

Projekt ten w znacznym stopniu przyczynił 
się do zniwelowania trudności edukacyjnych                       
i rozwojowych występujących u dzieci, rozwinął 
ich zainteresowania, a poprzez uzyskane sukcesy 
wzmocnił wiarę dzieci w swoje możliwości. 

Izabela Suchłabowicz
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Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. 

oferuje do sprzedaży 
w planowanym do realizacji budynku przy 

ul. Norwida 5 w Międzyzdrojach:
-  lokale mieszkalne 1, 2 i 3-pokojowe 
w cenie od 4.500,- zł netto za m2 + podatek VAT (zgodnie z obowiązująca stawką)
- lokale usługowe o powierzchni od 50 m2
w cenie od 6.200,- zł netto za m2 + podatek VAT (zgodnie z obowiązującą stawką)

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

Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności bliskość centrum, i niezależność kosztów 
eksploatacji lokalu  to główne atuty inwestycji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków 
kupna oraz zawarcia umowy prosimy o kontakt: osobisty w siedzibie MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach 
przy ul. Cichej 2 lub telefoniczny pod nr  91 32 81 154 , e-mail:   mtbs2@neostrada.pl

Międzyzdrojska Amatorska 

Liga Futsal-u
Wynik 8. kolejki

KLIF – PRZYTÓR TEAM     9 : 2
UKS ORLIKI – FALA    2 : 5
SP LEŚNIK OLDBOY – LEŚNIK   7 : 0
MARKEL TEAM – RED DEVILS KINO EVA   3 : 2

Wynik 9. kolejki
UKS ORLIKI – PRZYTÓR TEAM   9 : 6
SP LEŚNIK OLDBOY – KLIF    4 : 5
RED DEVILS KINO EVA – LEŚNIK   3 : 3
MARKEL TEAM – FALA    0 : 11

TABELA MALF po 9 kolejkach:
1. FALA   - 25 pkt.
2. KLIF    - 21 pkt.
3. SP LEŚNIK OLDBOY  - 16 pkt.
4. LEŚNIK   - 13 pkt.
5. UKS ORLIKI WAPNICA  - 12 pkt.
6. MARKEL TEAM   - 9 pkt.
7. RED DEVILS KINO EVA  - 7 pkt.
8. PRZYTÓR TEAM  - 3 pkt.  
Zapraszamy do śledzenia wyników, tabe-

li oraz statystyk na stronie internetowej Ligi 
www.malf.ligspace.pl oraz na profilu facebo-
ok: www.facebook.com/LigaMALF. Zapraszamy 
również do przeglądania zdjęć, które będą za-
mieszczane 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

W sobotę 9 lutego  tancerze ST Jantar Anny Zja-
wińskiej powrócili z  tygodniowego, zimowego 
obozu w Choszcznie. Udział w zgrupowaniu wzięły 
dzieci i młodzież przynależąca do TKS Jantar  Wolin 
i Międzyzdroje oraz młodzi tancerze z Ładzina, 
Troszyna, Lubina i Dargobądza. 

Wśród  wielu instruktorów i szkoleniowców zna-
leźli się wielokrotni Mistrzowie Polski w stylu laty-
noamerykańskim-Marek Fiksa i Kinga Jurecka-Fiksa.

Liczne treningi przeplatane grami, zabawami i 
konkursami  sprawiły, że dzieci wróciły do domów 
pełne wrażeń i bogatsze o nowo nabyte umiejęt-
ności. Wszystkim uczestnikom dziękuję za super 
atmosferę i życzę samych sukcesów w drugiej 
części sezonu tanecznego.

Obszerna fotorelacja na stjantar.eu.

Anna Zjawińska

Tancerze Szkoły Tańca Jantar 
zakończyli zimowe zgrupowanie taneczne

Puchar Polski 
juniorów IBK
W sobotę, 19 stycznia 2013 r. w miejsco-
wości Choszczno odbył się otwarty Pu-
char Polski Juniorów IBK. Organizatorem 
turnieju był Choszczeński Klub Karate. 
W zawodach udział wzięło ponad 130 
zawodników, rozegrano konkurencje 
kata, kumite i grappling. Uczestniczyła 
w nich również skromna grupa zawodni-
ków Międzyzdrojskiego Klubu Sportowe-
go Bushido, zajmując miejsca medalowe:

Adrian BRESLER – I miejsce w kata juniorów 
12-13 lat i IV miejsce w kumite juniorów 12-13 lat 
w kategorii poniżej 40 kg; 

Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce w kumite 

juniorów 16-17 lat w kategorii poniżej 60 kg, 
i II miejsce w kata juniorów 16-17 lat;

Oliwer RUDNICKI – II miejsce w grapplingu 
chłopców 8-9 lat w kategorii poniżej 29 kg.

Andrzej SAWICKI

English Teaching w SP2
Minął pierwszy semestr realizacji w szkole w Wap-
nicy projektu „Have fun, be a nature fan” programu 
English Teaching. Program English Teaching 
został stworzony przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności w 2000 r. Od sierpnia 2002 
r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA. W szkole trwają zajęcia 
GO GREEN dla klasy IV, na których świetnie się 
bawimy przygotowując przepyszne dania i ucząc 
się języka angielskiego. 

Dzięki realizacji projektu baza szkoły wzboga-
ciła się o BIBLIOTECZKĘ ANGLISTY, w skład której 
wchodzą książki i filmy językowe oraz słowniki 
i ciekawe gry planszowe pomagające w nauce 
języka angielskiego. Zakupiono również projektor 
multimedialny, ekran i głośniki.

W drugim semestrze czeka nas dalsza zabawa 
z realizacją projektu. Tym razem w zajęciach pod 
hasłem BUGS wezmą uczniowie klasy III. Ponadto 
już dziś zapraszamy na obchody PIERWSZEGO 
DNIA WIOSNY  (21 marca br.). Tego dnia w szkole 
poznamy zwycięzców konkursu na komiks pod 
hasłem „SPRING DAY ON WOLIN ISLAND”. Konkurs 
skierowany jest do uczniów wszystkich szkół 
podstawowych wyspy Wolin (szczegóły na stronie 
www.sp2wapnica.pl w zakładce KONKURSY).  
W programie wiele atrakcji: QUEST „W POSZUKI-
WANIU WIOSNY”, wystawa prac konkursowych,  
ognisko i dobra zabawa.                 Iwona Samołyk
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Zawodnicy naszego Klubu brali udział w zawo-
dach i turniejach rangi regionalnej, wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej między innymi w: „Zachodniopomor-
skim Turnieju Sztuk Walk Kyokushin Karate”, „Zachod-
niopomorskiej Olimpiadzie Karate Dzieci i Młodzieży”, 
„Mistrzostwach Polski Północnej”, „Mistrzostwach 
Województwa Zachodniopomorskiego”, „Ogólnopol-
skim Turnieju Sztuk Walk Oyama Cup”, „ Zachodniopo-
morskim Turnieju Sztuk Walk”, „Mistrzostwach Polski 

Juniorów” oraz w obozach i seminariach: „Obozie 
Letnim Polskiej Federacji Kyokushin Karate – Tuchola 
2012”, „Obozie Letnim Dzieci i Młodzieży – Ostróda 
2012”, „Seminarium szkoleniowym kumite z Shiha-
nem Mariuszem TRACZYKIEM”. 

Łącznie zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu 
Sportowego Bushido w 2012 r.  zdobyli: 11 złotych, 
9 srebrnych i 14 brązowych medali. Najlepsi zawod-
nicy naszego klubu to:

Dominik SAWICKI – I miejsce w kumite i kata 
na Mistrzostwach Województwa Zachodniopomor-
skiego, III miejsce w kumite na Mistrzostwach Polski 
Północnej, II miejsce w kumite juniorów 15-16 lat 
w IV Ogólnopolskim Turnieju Sztuk Walk Oyama Cup 
oraz I miejsce   w kumite na Mistrzostwach Polski 
Juniorów zdobywając tytuł Mistrza Polski w kumite 

juniorów 15-16 lat powyżej 75 kg,
 Dariusz GÓŹDŹ – III miejsce w kumite i kata ju-

niorów 15 lat na Mistrzostwa Województwa Zachod-
niopomorskiego oraz I miejsce  w kata juniorów 15-16 
lat na Zachodniopomorskim Turnieju Sztuk Walk 
i Zachodniopomorskiej Olimpiadzie Karate,  

Adrian BRESLER – I miejsce w kumite juniorów 12 
lat i II miejsce w kata w Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego, III miejsce w kumite junio-

rów 12 lat i II miejsce w kata juniorów 
12 lat na Zachodniopomorskiej 
Olimpiadzie Karate, 

Kacper TROJAN – III miejsce 
w kata chłopców 11 lat w Mistrzo-
stwach Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz III miejsce kumite 
i kata chłopców  11 lat w Zachod-
niopomorskim Turnieju Sztuk Walk, 

Marcin LEMANCZYK – III miej-
sce w kumite juniorów 16-17 lat 
na Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego, 

Oliwer RUDNICKI (nasz naj-
młodszy zawodnik) – I miejsce w 
kata chłopców 8 lat, II miejsce w 
kata chłopców 8-9 lat i III miejsce 

w kumite chłopców 9 lat w Zachodniopomorskim 
Turnieju Sztuk Walk oraz I miejsce w kata w Zachod-
niopomorskim Turnieju Sztuk Walk Karate Kyokushin. 

To tylko niektóre osiągnięcia naszych zawodni-
ków w 2012 roku. Aby osiągać dobre wyniki trzeba 
włożyć wiele wysiłku podczas treningów i w samodo-
skonaleniu się. Wysokie wyniki naszego Klubu osią-
gane są także dzięki instruktorom, którzy wkładają 
dużo pracy w realizację metod treningowych.  Są nimi  
Sensei Dariusz BIELSKI i Edward CHOBER.

Duże podziękowania należą się także rodzicom, 
którzy wspierają działania Zarządu Klubu: Marcie 
i Pawłowi Trojanom, Sabinie i Tomaszowi Rudnickim.

Działania Klubu podparte są dobrą współpracą 
z Urzędem Miasta Międzyzdroje, Radą Miejską oraz 
kierownikiem referatu promocji.   Andrzej SAWICKI

Puchar Polski seniorek 
i seniorów w zapasach 
już za nami
W dniach 25 - 26 stycznia 2013 r. w Hali Sportowej 
im. A. Grubby w Międzyzdrojach odbył się Puchar 
Polski Seniorek i Seniorów w Zapasach w Stylu 
Wolnym. W zawodach uczestniczyło 38 zawodni-
czek i 68 zawodników z 31 klubów. 

Klasyfikacja drużynowa:
1.  Grunwald Poznań  -  9 zawodników 204 pkt.
2. Slavia Ruda Śląska - 8 zawodników 129 pkt.
3. AKS Białogard - 9 zawodników 114 pkt.
4. Ceramik Krotoszyn - 4 zawodników 95 pkt.
5. Radomski klub Teakwondo Radom 

- 10 zawodników 76 pkt.
6. Mazowsze Teresin - 5 zawodników 74 pkt.
7. Śląsk Milicz - 2 zawodników 55 pkt.
8. Orzeł Namysłów - 1 zawodnik 30 pkt.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„GIMSPORT” pragnie podziękować za pomoc przy 
organizacji Pucharu Polski Seniorek i Seniorów 
w zapasach w stylu wolnym w Międzyzdrojach 
Olgierdowi Geblewiczowi - marszałkowi wo-
jewództwa za objęcie patronatem zawodów, 
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach 
za współfinansowanie zawodów. Dyrekcji i zespo-
łowi Hotelu VESTINA za perfekcyjne przygotowa-
nie hotelu i pomoc w organizacji pobytu zawod-
ników. Iwonie Banachowicz - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Międzyzdrojach za wcześniejsze 
użyczenie hali sportowej celem jej przygotowania 
do zawodów. Referatowi Promocji za pomoc 
w nagłośnieniu medialnym imprezy oraz patro-
nom medialnym: TVP SZCZECIN, GŁOS SZCZE-
CIŃSKI, KURIER SZCZECIŃSKI za przygotowanie 
materiałów prasowych i reportaży telewizyjnych 
z zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy służyli 
nam pomocą, wsparciem przy organizacji tej dużej 
imprezy sportowej.

Artur Sobolewski
UKS „Gimsport” - Zapasy

Tenisistki grające na co dzień w I Lidze podczas 
weekendu 18-19 stycznia br. rozegrały dwa 
spotkania wyjazdowe. Pierwsze z nich odbyło się 

w Moszczenicy 
z tamtejszym 
ULKS-em odda-
lonym od Mię-
dzyzdrojów o 
ponad 600 km. 
Spotkanie to 
zostało rozegra-
ne awansem, 
przełożone z 17 
kolejki. Nasze 
zawodniczki w 
składzie: Sylwia 
Wandachowicz, 
Marta Smętek, 
Anna Zielińska, 
Adriana Koła-
szewska oraz 
Sylwia Składa-

nek, łatwo zwyciężyły 8 : 2., tym samym pod-
trzymały zwycięską passę z poprzedniej rundy. 

Drugie spotkanie tego weekendu zawodniczki 
„Chrobrego” rozegrały z MKS Jedynką Łódź. Nie-
dzielny mecz w Łodzi 11 kolejki I Ligi Kobiet rów-
nież zakończył się zdecydowanym zwycięstwem 
naszych tenisistek wynikiem 9 : 1.

W sobotę 9 
lutego w hal i 
s p o r towe j  i m . 
A. Grubby przy SP 
nr 1 w Międzyz-
drojach odbyło 
s i ę  s p o t k a n i e 
12 kolejki I Ligi 
Kobiet pomię -
dzy miejscowym 
UKS-em Chrobry, 
a  A G R O - S I E Ć 
LUKS Chełmno. 
Od początku do 
końca mecz od-
bywał  s ię  pod 
dyktando naszych zawodniczek, które w efekcie 
zwyciężyły 10 : 0, nie oddając przeciwniczkom ani 
jednego punktu. Na wynik pojedynku wpłynął 

mocno osłabiony skład zawodniczek z Chełm-
na, które nie mogły sobie poradzić z bardziej 
doświadczonymi tenisistkami z Międzyzdrojów.

W II Lidze mężczyzn zespół „Chrobrego” zakoń-
czył rozgrywki grupowe znajdując się na czwartej 
pozycji w tabeli. Tym samym nasi zawodnicy 
awansowali do rozgrywek barażowych o wejście 
do I Ligi mężczyzn grupy północnej. Pierwsze 
spotkanie barażowe nasi zawodnicy rozegrają 
2 marca br. o godz. 13:00 w hali sportowej im. 
A. Grubby z drużyną KS Krotosz Krotoszyn. Spotka-

nie rewanżowe odbędzie się 9 marca br. o godz. 
13 w Krotoszynie.                                 Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Udany początek roku dla „Chrobrego”
Zawodniczki oraz zawodnicy grający w Uczniowskim Klubie Sportowym „Chrobry” Międzyzdroje 
rozpoczęli drugą część sezonu. Zarówno w I Lidze kobiet jak i w II, III i IV Lidze mężczyzn nasze 
zespoły rozegrały spotkania drugiej rundy rewanżowej w poszczególnych ligach.

M Nazwa L.g Pkt Z R P Bilans 

1 IKTS NOTE� Inowroc�aw 12 24 12 0 0 97:23 

2 UKS CHROBRY Mi�dzyzdroje 12 22 11 0 1 100:20 

3 EUROSTYL MRKS Gda�sk (k) 12 14 7 0 5 72:48 

4 GKTS Gda�sk 12 14 6 2 4 67:53 

5 LUKS WARMIA II Lidzbark Warmi�ski 12 12 5 2 5 54:66 

6 GKS GORZOVIA (k) Gorzów 12 11 5 1 6 55:65 

7 AGRO-SIE� LUKS Che�mno 13 10 4 2 7 51:79 

8 GLKS II Nadarzyn 11 8 3 2 6 44:66 

9 MKS JEDYNKA �ód� 13 5 1 3 9 41:89 

10 ULKS Moszczenica 13 2 1 0 12 29:101 

Tabela I Ligi Kobiet

Międzyzdrojski  KS Bushido podsumował
W dniu 17 stycznia br. w Międzyzdrojskim Klubie Sportowym Bushido dokonano podsumowania 
i oceny osiągnięć oraz udziału członków w zawodach, turniejach, seminariach i obozach szkole-
niowych w roku 2012. 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży   
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, stanowiącą 

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, stanowiącą 

działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m², 
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 

o powierzchni 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.miedzyz-
droje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach pok. Nr 18, numer telefonu  91 32 756 66                        Edyta Konarzewska

 

Opłaty za wieczyste
Informujemy, że dnia 31 marca 2013 roku mija 
termin zapłaty rocznej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu. Użytkownik wieczysty może, 
nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
płatności, tj. do dnia 17 marca 2013 roku, złożyć 
wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty 
opłaty rocznej. 

Osobom fizycznym, których dochód mie-
sięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50 % przeciętne-
go wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w roku poprzedzającym rok, za który opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, t.j. kwoty 
1760,84 zł, udzielana jest na ich wniosek 50 % 
bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytko-
wania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wyko-
rzystywana na cele mieszkaniowe.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie 
Urzędu i na stronie internetowej www.bip.mie-
dzyzdroje.pl                                 Edyta Konarzewska

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, iż trwają postępowania 

administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwe-
stycyjnych polegających na:

1. Budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV 
wraz z powiązaniami kablowymi  SN 15kV i n.n. 
0,4kV na działkach o numerach geodezyjnych: 
155/8, 155/12, 235, 196, 251/1, 192/6, zlokali-
zowanych w obrębie nr 23 Wapnica jednostki   
ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, ulica Pogodna 
i Turkusowa w Wapnicy  oraz na działkach o nume-
rach geodezyjnych:  10, 116, 117/2, 117/1, zloka-
lizowanych w obrębie geodezyjnym nr 24 Lubin 
jednostki ewidencyjnej  gm. Międzyzdroje, ulica 
Główna w Lubinie;

2. Przebudowie oraz zmianie sposobu użyt-
kowania budynku koszarowego powojskowego 
na budynek magazynowy – archiwa państwowe, 
położonego na części działki o numerze geo-
dezyjnym: 400, zlokalizowanej w obrębie nr 22 
Woliński Park Narodowy jednostki ewidencyjnej 
gm. Międzyzdroje, Biała Góra;                  

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. 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 ponie-
działki, 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). Informacje 
dotyczące przedmiotowych postępowań admi-
nistracyjnych 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 wątpliwości i zapytań proszę 
o kontakt tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia po-
datnikom terminowego wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2012 r. 
pracownicy Urzędu Skarbowego w dniach:

4, 11, 18, 25 marca 2013 r. (poniedziałki)
8, 15, 22 i 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałki)

w godzinach od 9:00 do 14:30
pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach przyjmowania zeznań 
w siedzibach Urzędów  Miast: Golczewo, Międzyzdroje i Wolin.
Pracownicy pełniący dyżur:
• udostępnią druki zeznań rocznych,
• udzielą informacji dotyczących sporządzenia zeznań rocznych oraz poinformują o najwygod-
niejszej formie zwrotu nadpłaty, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
• przyjmą zeznanie roczne.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje o możliwości 
skorzystania z szybkiej, prostej i wygodnej metody przesłania zeznań rocznych drogą elektronicz-
ną poprzez portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie dostępne są interaktywne formularze 
podatkowe oraz instrukcje ich wypełnienia i przesłania.                                                                                                                                     

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     

Szybki PIT w Kamieniu Pomorskim
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl 

Dy¿ury w gminach
Golczewo, Miêdzyzdroje, WolinUrząd Skarbowy 

w Kamień Pomorski

Zasłużeni i Honorowi
Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  z dnia 03 lutego 2009 roku 
w sprawie ustanowienia tytułów: „Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel Międzyzdro-
jów”, Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje zgłoszenia kandydatów do dnia 31 marca 2013 roku.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej


