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III Gala Sportu w Międzyzdrojach
Zapraszamy wszystkich Czytelników i Mieszkańców Gminy Międzyzdroje do wspólnej zabawy i do głosowania na 5 najpopularniejszych zawodników 
w 2014 roku oraz najpopularniejszego trenera 2014 roku.                                                                                         (szczegóły na str. 4 - 5)

Id¹ Świêta...
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AKTUALNOŚCI

Ksiądz rezydent Stanisław Diaków, sprawujący 
posługę kapłańską w kaplicy Stella Matutina przy 
Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek w Międzyzdro-
jach, obchodził w grudniu podwójny piękny jubi-
leusz – 80. rocznicę urodzin, która przypada w dniu 
8 grudnia oraz 55. rocznicę święceń kapłańskich 
- w dniu 21 grudnia. 

Uroczysta msza św. z tej okazji została odprawiona 
w kaplicy w dniu 6 grudnia w obecności wiernych 
oraz  rodziny  Jubilata. 

Ks. Stanisław Diaków - Salwatorianin - urodził 
się na Kresach Wschodnich w miejscowości Wolica, 
powiat Podhajce, woj. Tarnopol. Tam przeżył okres 
okupacji rosyjskiej, a potem niemieckiej. Podczas 
wojny wraz z rodzicami przebywał we Lwowie. 
Po zakończeniu wojny na skutek ciężkich przeżyć 
wojennych zmarł ojciec, a pół roku później siostra. 
W ramach tak zwanej repatriacji wraz z matką i krew-
nymi przybył do Trzebnicy koło Wrocławia. Ludzie, 
którzy znaleźli się na nowym, nieznanym terenie 
osiedlali się najchętniej w takich miejscowościach, 
gdzie znajdował się kapłan. Tu czuli się bezpieczniej. 
Jedną z takich miejscowości była wioska Bagno. 

W niej znajdował się Dom Salwatorianów, w którym 
utworzono później  Wyższe Seminarium Duchowne 

PODWÓJNY JUBILEUSZ Salwatorianów. Ks. Stanisław ukończył Liceum w Mi-
kołowie na Górnym Śląsku. Po zdaniu matury wstąpił 
do Zgromadzenia Salwatorianów i podjął studia 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie. Tam 
też przyjął święcenia kapłańskie. 

Przez ks. Prowincjała został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w charakterze wikariusza i katechety 
w para�ach prowadzonych przez Salwatorianów oraz 
księży diecezjalnych (Bledzew, Choszczno). Posługę 
duszpasterską w charakterze proboszcza pełnił 
w para�ach: Koczurki koło Trzebnicy, w Kołczewie 
koło Wolina, najdłużej - 12 lat - w nowo powstałej 
para�i na Mazurach, w Baranowie, dekanat Miko-
łajki. Po przejściu na emeryturę przebywał w Krzyżu 
Wielkopolskim, Międzywodziu, a od 2007 roku pełni 
posługę kapłańską w Domu Sióstr Boromeuszek 
w charakterze kapelana w Międzyzdrojach. 

Z okazji pięknego  podwójnego Jubileuszu  ży-
czymy Księdzu Stanisławowi  prawdziwie duchowego 
przeżycia Jubileuszu,  dobrego zdrowia i radości.  

Wspomnienia księdza Stanisława spisała 
Joanna Ścigała
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

Stacja Morska Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w Międzyzdrojach (SMUS), to 
placówka funkcjonująca dopiero od 
dwóch lat, ale historia jej powstania 
wiąże się ze zorganizowaniem w 1990 
r. przez prof. dr hab. Stanisława Musie-
laka Instytutu Nauk o Morzu (INoM), 
znajdującego się obecnie w strukturze 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

W programie Stacji Morskiej US 
w Międzyzdrojach, oprócz ekspery-
mentalnych badań naukowych, istotną 
rolę odgrywa edukacja ekologiczna, 
związana głównie ze środowiskiem 
morskim.

Stacja Morska Uniwersytetu Szczeciñskiego w Miêdzyzdrojach 

Badania naukowe strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej i edukacja ekologiczna

Działania edukacyjne skierowane 
są zarówno do lokalnej społeczności, 
szkół, stowarzyszeń, jak i przybywają-
cych tu turystów. Pod hasłem „Gdzie 
woda i wiatr kształtują świat” prowa-
dzone są cykle wykładów, warsztatów 
i imprez plenerowych. Lokalizacja stacji 
umożliwia realizowanie wielu różno-
rodnych tematów z zakresu ochrony 
środowiska, np. „Czy życie na wydmach 
to fatamorgana?”; „Zawieszone w toni 
i czyhające na dnie” (zajęcia praktyczne 
dotyczące umiejętności rozpozna-
wania gatunków ryb bałtyckich); 
„W pogoni za biegusem – rzecz o 
poznawaniu i obserwacji ptaków 

Wręczenie nagród w konkursie rzeźby z piasku

strefy brzegowej Bałtyku”. Praktycz-
ną wery�kacją stopnia opanowa-
nia przekazywanej wiedzy o morzu 
był konkurs ze znajomości organi-
zmów morskich o nazwie „Piasko-
we potwory z głębin”, przeprowa-
dzony na plaży w Międzyzdrojach 
w sąsiedztwie Stacji Morskiej US. Jed-
nym z głównych zadań było wykonanie 
przez każdego z uczestników rzeźby 
z piasku, przedstawiającej wybranego 
przedstawiciela fauny morskiej. 

Zajęcia na plaży to nie jedyna 
forma prowadzenia edukacji, przez 
jednostkę. Stacja Morska US organizuje 

oraz bierze udział w licznych wyda-
rzeniach plenerowych promujących 
ekologię w stre�e morskiej. Do najważ-
niejszych zalicza się: Międzynarodowe 
Sprzątanie Bałtyku, (Hel, Gdańsk,) 
„Agro Pomerania” - współudział 
w organizacji Eko-strefy (Barzkowi-
ce), Europejską Majówkę (Szczecin), 
Jarmark Jakubowy (Szczecin), Piknik 
Rodzinny we wrześniu tego roku 
w Międzyzdrojach.

Oferta edukacyjno-ekologiczna 
tra�ła już do ponad 3500 osób. Ważne 
jest, aby w kolejnych latach, dzięki 
działaniom międzyzdrojskiej placówki 
naukowej, coraz więcej osób bawiło się 

i jednocześnie uczyło. Dlatego serdecz-
nie zapraszam do skorzystania z naszej 
oferty w nowym roku. 

Więcej infornacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.smus.edu.pl

Prowadzenie tak szeroko zakrojonej 
edukacji ekologicznej jest możliwe 
dzieki wsparciu spółki GAZ SYSTEM S.A., 
która jest sponsorem głównym edukacji 
ekologicznej Stacji Morskiej US.

Tomasz Olechwir
Kierownik Stacji Morskiej US 

w Międzyzdrojach, 
Uniwersytet Szczeciński

Widok na budynek SMUS i wieżę z zainstalowaną aparaturą pomiarową.

 Warsztaty z uczniami szkoły podstawowej z Mierzyna dotyczące działalności 
wiatru. Każdy z uczestników własnoręcznie wykonał wiatromierz.
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WYDARZENIA 

Zgodnie z ustalonym programem 
Sabina Pawliczak, Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Mię-
dzyzdrojach, wręczyła Burmistrzowi 
oraz Radnym zaświadczenia o ich wy-
borze, po czym nastąpiło ślubowanie  
na Radnych. Tekst ślubowania odczytał 
najmłodszy z Radnych VII kadencji  
Filip Szyszkowski, następnie każdy 
z Radnych indywidualnie ślubował 
słowami „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg”. 

Po ślubowaniu przedstawiono po-
rządek obrad, podczas których radny 
Jan Magda zaproponował rozszerzenie 

W sobotę 13 grudnia 2014r. w sali 
teatralnej Międzynarodowego Domu 
Kultury odbyła się gala podsumowu-
jąca działalność sportową w roku 2014 
w Klubie Sportowym „FALA” Międzyz-
droje. Spotkanie zostało zorganizowa-
ne przez Zarząd Klubu Sportowego 
„Fala” Międzyzdroje, a wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło władz Sa-
morządu Miasta, Przedstawicieli ZZPN, 
Partnerów Klubu oraz członków klubu.

W tym dniu ZZPN uhonorował zło-
tą odznaką członków klubu: Henryka 
Sfatowskiego, Józefa Ciechanowicza, 
Jana Rączewskiego oraz Dariusza 
Cadera, srebrną odznaką Piotra Kara-

15 listopada 2014r. zostało zakończone 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
drogi ul. Komunalnej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
w Międzyzdrojach”.

Zakres ww. inwestycji obejmo-
wał przebudowę ulicy Komunalnej 
w Międzyzdrojach polegającą na uzu-
pełnieniu infrastruktury technicznej 
poprzez przebudowę nawierzchni 
z dostosowaniem ulicy do parametrów 
klasy L – kategorii gminnej, budowę 
obustronnych ciągów pieszych, bu-
dowę zjazdów, budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.

W celu właściwego odprowadzenia 
wód opadowych z pasa drogowego 
ulicy Komunalnej wybudowano do-
datkowy kanał kanalizacji deszczowej, 
co pozwoliło na likwidację przydroż-
nego rowu (zlewni wód opadowych) 
znajdującego się w pasie drogowym 

Po raz kolejny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbędzie się 
w Międzyzdrojach. W niedzielę 11 
stycznia 2015 r. będziemy zbierali 
pieniądze dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów. Tak jak w latach ubiegłych, 
sztab WOŚP został powołany w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach. Finał WOŚP odbędzie się 
również w  Hali Sportowej im. Andrzeja 
Grubby (turnieje sportowe, pokazy).

W programie tegorocznego �na-

Sesja inauguracyjna Radnych VII kadencji
W dniu 28 listopada br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, w obecności licznie przybyłej publicz-
ności,  odbyła się I sesja Radnych VII kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję zainaugurował Radny Senior 
Adam Jakubowski. Wśród obecnych na sesji nie zabrakło przedstawicieli Gminnej Komisji Wyborczej,  Komitetów Wy-
borczych, międzyzdrojskiej młodzieży, kierowników i prezesów jednostek gminnych oraz mieszkańców Międzyzdrojów. 

porządku obrad o punkty związane 
z wyborem Wiceprzewodniczących, 

powołaniem radnych do stałych Komi-
sji Rady Miejskiej tj.  Budżetowej, Spraw 

Komunalnych i Społecznych, Komisji 
Rewizyjnej oraz przedstawicieli dele-
gatów do Związku Gmin Wyspy Wolin. 

Kandydatem na Przewodniczące-
go Rady Miejskiej został Jan Magda, 
który w tajnym głosowaniu uzyskał 
maksymalną liczbę głosów  -  14, przy 
nieobecnym Zbigniewie Mittelstädt. 

Następnie ślubowanie złożył Bur-
mistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz. 
Serdeczne gratulacje Burmistrzowi w 
imieniu młodzieży złożyła gimnazja-
listka Alicja Kraszczyńska, w imieniu 
mieszkańców i przedstawicieli jed-
nostek dyrektor Iwona Banachowicz, 
a nowo zaślubionym Radnym  gratu-
lacje złożyła dyrektor Tamara Stara-
chowska. 

Wszystkim radnym życzymy wy-
trwałości i owocnej współpracy. 

Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

Podsumowanie KS „FALA” Międzyzdroje

siewicza, a brązową odznakę otrzy-
mały panie Anetta Czyżak i Jadwiga 

Bober oraz członkowie klubu: Marian 
Kowalewski, Łukasz Szumlewski, 

Dariusz Tokarz, Krzysztof Piorun. 
Podczas uroczystości wyróżniono 

wszystkich zawodników w najmłod-
szych grupach, każdy zawodnik otrzy-
mał upominek, natomiast zawodników 
grup starszych wyróżniano indywidu-
alnie statuetkami.

Najważniejszym momentem tego 
wieczoru, nie tylko dla zawodników ale 
i rodziców było pasowanie na piłkarza 
Fali najmłodszej grupy „Skrzacików”, 
które przeprowadził prezes wraz 
z Zarządem Klubu. Adepci piłki nożnej 
z rocznika 2009 – 2010, uroczyście 
w obecności władz klubu i rodziców 
złożyli przyrzeczenie i o�cjalnie zostali 
zawodnikami KS „Fala” Międzyzdroje.

Zarząd KS Fala

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

łu udział wezmą m.in. zespoły Fale 
i Bryza, Teatr Rodzinny Fantazja, Wyrób 
Kabaretopodobny, Biblioteka Miejska 
„Dziki Zachód”, Międzyzdrojskie Morsy 
„Kurka Wodna”, WOPR, wojsko, straż 
pożarna, policja, zespół Kalibabki 
z Dziwnowa, Fundacja „Motywacja 
i Działanie” - go!pro.Art.notDrugs Skate 
edition, Stacja Morska US. Odbędą 

się również  pokazy WPN, loterie, gry, 
kiermasz wypieków przygotowanych 
przez panie z  PZERiI oraz wiele innych 
niespodzianek.

Wszystkich, którzy chcieliby prze-
kazać fanty oraz przedmioty na wie-
czorną orkiestrową wyprzedaż, prosi-
my o przynoszenie ich do MDK.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców oraz gości do aktywnego 
spędzania czasu w dniu 11 stycznia 
2015 r. w Międzyzdrojach podczas 23. 
Finału WOŚP. Siema!

Sztab 23. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 

w Międzyzdrojach

ul. Komunalnej.
Ciągi piesze wykonane są z kostki 

brukowej betonowej, natomiast na 
jezdni ułożona została nawierzchnia 
bitumiczna.  

Na realizację zadania Gmina 
otrzymała do�nansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 805.000,00zł 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność - 
Rozwój.

Roboty o wartości umownej 
w kwocie 2.103.953,54zł wykonywało 
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur 
z Goleniowa.

Nadzór inwestorski sprawowała 
�rma pn. „INŻYNIERIA DROGOWA” 
Edward Drzymała z Wolina. 

Tadeusz  Konopacki
Kierownik Referatu Infrastruktury 

Technicznej i Inwestycji

Komunalna przebudowana

Z dniem 1 listopada 2014 roku, Grze-
gorz Muklewicz zrzekł się stanowiska 
Sołtysa Sołectwa Wicko. Burmistrz 
Międzyzdrojów, Zarządzeniem nr 
200/Sek/2014 z dnia 20 listopada 
2014 roku, zwołał Zebranie Wiejskie 
i ogłosił wybory uzupełniające na 
Sołtysa Sołectwa Wicko.

Zebranie odbyło się w świetlicy 
„Wiklina” w Wapnicy, 28 listopada 
2014 roku.

Przybyło 21 mieszkańców So-
łectwa Wicko. Zgłoszono czterech 
kandydatów na sołtysa.

W wyniku wyborów, Sołtysem 
Sołectwa Wicko został do końca 

kadencji, tj. do 14 marca 2015 roku, 
Piotr Płoński.

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz złożył podziękowanie Grze-
gorzowi Muklewiczowi, za pełnienie 
funkcji sołtysa  w latach 2007-2014, 
przekazał życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz zaprosił do dalszej aktywności 
społecznej i współpracy z Samorzą-
dem Gminy Międzyzdroje.

Nowo wybranemu sołtysowi Pio-
trowi Płońskiemu życzymy satysfakcji 
z pełnienia tej ważnej funkcji spo-
łecznej.

Redakcja

Nowy Sołtys Sołectwa Wicko
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PLEBISCYT

Ideą konkursu jest próba wyłonienia czołowych postaci spośród sportowców, 
trenerów i działaczy zaangażowanych w sport w naszej gminie.  Wskazywanie 
ich, jako osoby godne naśladowania, a jednocześnie podziękowanie za ich trud i 
zaangażowanie włożone w promocję Gminy Międzyzdroje.

Wzorem lat ubiegłych każdy klub sportowy działający na terenie naszej Gmi-
ny nominuje do konkursu maksymalnie 5 zawodników, 3 trenerów, 1 działacza 
sportowego, 1 zawodnika – „odkrycie roku” oraz najlepiej zorganizowaną imprezę 
sportową w 2014 roku.

Wskazana przez Radę Sportu Kapituła wyłoni   5 najlepszych sportowców 
Międzyzdrojów, 1 najlepszego trenera 2014 roku, odkrycie 2014 roku, najlepszego 
działacza sportowego i najlepiej zorganizowaną imprezę sportową 2014roku; 

Zapraszamy wszystkich czytelników i mieszkańców Gminy Międzyzdroje do 
wspólnej zabawy i do głosowania na 5 najpopularniejszych zawodników w 2014 
roku oraz najpopularniejszego trenera 2014 roku. 

Wszyscy Państwo, którzy utożsamiają się z działalnością  sportową i rekre-
acyjną w naszej Gminie,  kibice sportowi, rodzice i krewni naszych sportowców, 
ich koleżanki i koledzy, osoby bywające na zawodach sportowych, na meczach i 

III Gala Sportu w Międzyzdrojach
Ju¿ po raz trzeci og³aszamy konkurs na:
• 5 najlepszych sportowców Międzyzdrojów w  2014 roku, 
• 5 najpopularniejszych sportowców Międzyzdrojów 2014, 
• 1  najlepszego trenera 2014, 
• 1  najpopularniejszego  trenera 2014, 
• odkrycie roku 2014, 
• najlepszego działacza sportowego 2014, 
• najlepiej zorganizowaną imprezę sportową 2014. 

imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym -  zachęcamy Was do czynnego 
i aktywnego uczestnictwa w konkursie. 

 Wartości sportu, idea olimpijska są uniwersalne i nie do przecenienia. To 
ogromny kapitał do zagospodarowania. Wychowanie naszych dzieci i młodzieży 
poprzez ich aktywność sportową, to fundament na dorosłe życie. Samorząd Gminy 
Międzyzdroje docenia te wartości i wspiera działania naszych klubów sportowych.

Tak, jak w ubiegłym roku udostępniamy łamy Informatora Samorządowego 
Gminy Międzyzdroje do dyspozycji tego przedsięwzięcia. W wydaniu grudniowym 
i styczniowym drukowane są  kupony konkursowe. 

Należy wyciąć kupon, wypełnić, czytelnie podpisać i wrzucić do urny w Urzę-
dzie Miejskim w Międzyzdrojach.  Dobrze wypełniony kupon konkursowy, będzie 
podstawą do wyłonienia najpopularniejszych sportowców i trenerów.

Prosimy nie kserować, nie skanować kuponów. 1 wycięty kupon to jeden 
głos, który bierze udział w konkursie. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos!

 Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy złożą do urny  poprawnie 
wypełnione kupony na najpopularniejszego zawodnika i trenera 2014 roku w 
Urzędzie Miejskim (w godzinach pracy Urzędu), będą losowane nagrody rzeczowe.

Uroczyste  ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej III Gali 
Sportu w sobotę 7 lutego 2014r. w Międzynarodowym Domu Kultury w 
Międzyzdrojach o godz. 17:00. Wyniki ogłosimy również na stronie internetowej 
www.miedzyzdroje.pl, oraz w Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje.

Wszystkich chętnych zapraszamy na organizowany w dniu 07 lutego o godz. 
19:00 II Bal Sportowca, który odbędzie się w hotelu „Vestina” . Cena biletu 100 zł od 
osoby.  Szczegółowe informacje dotyczące balu prosimy kierować bezpośrednio  
do p. Natalie Bartels. Tel. 32 80 973, e-mail: n.bartels@hotelvestina.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

  TKS JANTAR
ZAWODNICY

Marcin Wojtkowiak
Data urodzenia 08/08/1988
Justyna Gierłowska
Data urodzenia 14/11/1989
Dyscyplina sportowa: Taniec 
sportowy
Opis osiągnięć zawodnika w 
2014 roku:  v-ce Mistrzostwo 
Polski Północnej w stylu latyno-
amerykańskim

Jakub Gołos  
Data urodzenia 16/05/1997
Beata Mamińska
Data urodzenia 19/11/1997
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku:  zdobywcy 

klasy tanecznej B w stylu standardowym i latyno-
amerykańskim, �naliści Mistrzostw Okręgu w stylu 
standardowym

Dominik Pyrkosz 
Data urodzenia
11/09/1996 
Magda Stańkowska
Data urodzenia 
25/01/1997
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski

Opis osiągnięć zawodnika w 2014 roku:  zdobywcy 
klasy tanecznej B w stylu latynoamerykańskim

TRENER

Anna Zjawińska
Dyscyplina sportowa: taniec  
towarzyski
Opis osiągnięć trenera  w 2014 
roku:  wielokrotne miejsca �na-
łowe par na turniejach ogólno-

polskich, v-ce Mistrzostwo Polski Północnej pary 
klasy S- Marcina Wojtkowiaka i Justyny Gierłowskiej

  UKS CHROBRY
ZAWODNICY

Joanna Kiedrowska
Data urodzenia: 05/05/1996 r.
Dyscyplina sportowa: Tenis sto-
łowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku:
- 5. miejsce w Grand Prix Polski 
Seniorek,

- Najlepsza zawodniczka I Ligi Kobiet (bilans gier 18:0),
- członkini Kadry Narodowej w kategorii Młodzie-
żowiec,

Anna Zielińska
Data urodzenia: 16/05/1992 r.
Dyscyplina sportowa: Tenis sto-
łowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku:
- 5 miejsce na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorek w grze podwójnej,

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

Adriana Kołaszewska
Data urodzenia: 25/06/1996 r.
Dyscyplina sportowa: Tenis sto-
łowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku:
- Mistrzyni Województwa 
Seniorek,
- Mistrzyni Województwa 
Juniorek,
- zawodniczka I Ligi kobiet tenisa 
stołowego,

 
Wioleta Witkowska
Data urodzenia: 27/07/1990 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy

Opis osiągnięć zawodnika w 2014 roku:
- Mistrzyni Województwa Seniorek w grze mieszanej,
- zawodniczka I Ligi kobiet tenisa stołowego
 

Weronika Zygan
Data urodzenia: 27/05/2001 r.
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku:
- Wicemistrzyni Województwa 
Młodziczek w drużynie,

- Zwyciężczyni dwóch Wojewódzkich Turniejów 
Klasy�kacyjnych Kadetów,
- XIII miejsce w drużynie na Mistrzostwach Polski 
Szkolnego Związku Sportowego

TRENERZY

Rafał Błocian
Dyscyplina sportowa: 
Lekkoatletyka
Opis osiągnięć trenera  w 2014 
roku: Trener sekcji lekkoatletycz-
nej UKS Chrobry Międzyzdroje, 
inicjator i koordynator Czwart-

ków Lekkoatletycznych w Międzyzdrojach,

Sylwia Wandachowicz
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć trenera  w 2014 
roku: Trenerka zawodniczek 
zdobywających czołowe lokaty w 
Polsce i województwie. Trenerka 
i zawodniczka I Ligi Kobiet.

  UKS GIMSPORT
ZAWODNICY

Natalia Jaworska
Data urodzenia 05/03/2000
Dyscyplina sportowa:
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnik a 
w 2014 roku 
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Dariusz Kozłowski
Data urodzenia: 25.09.1995 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku: 
Wyróżniający się zawodnik pierw-
szego zespołu K.S. Fala Międzyz-
droje, najskuteczniejszy strzelec

TRENERZY

Łukasz Szumlewski
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć trenera w 2014 
roku: 
Trener III – Ligowej drużyny ko-
biet oraz członek Zarządu KS Fala 
Miedzyzdroje. Opiekun trzech 
reprezentantek kadry wojwówdz-
twa ZZPN. 

Dariusz Cader
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć trenera w 2014 
roku: 
Trener II klasy Piłki Nożnej. Upraw-
nienia trenerskie II stopnia – co-
erver football coach. Uczestnik 
wielu szkoleń piłkarskich w tym 

psychologii sportu. Członek Zarządu KS Fala Mie-
dzyzdroje. Trener piłkarzy z rocznika 2002-2003 oraz 
2005-2006.

Krzysztof Piorun
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć trenera w 2014 
roku: 
Trener Piłki Nożnej. Członek 
Zarządu KS Fala Międzyzdroje. 
Opiekun piłkarzy z rocznika 2009 
i młodszych. 

Prosimy nie kserować, nie skanować ku-
p o n ó w.  J e d e n  w y c i ę t y  k u p o n  t o  j e -
den głos, który bierze udział w konkursie. 
Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. 
Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach.

I – m-ce na Mistrzostwach Polski, 
I – m-ce Puchar Polski Kadetek

Adrian Jaworski
Data urodzenia 24/05/2001
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku 
III – m-ce na Mistrzostwach 
Makroregionu

TRENER

Artur Sobolewski
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy styl wolny
Opis osiągnięć trenera w 2014 
roku:
Złoto podczas Mistrzostwach 
Polski, 
Złoto podczas Pucharu Polski 
Kadetek

  MKS BUSHIDO
ZAWODNICY

Oliwer Rudnicki
Data urodzenia: 02.03.2004 r.
Dyscyplina sportowa: 
Karate kyokushin
Opis  os iągnięć  zawodnik a 
w 2014 roku: 
I miejsce w kumite chłopców 
10 lat na „Zachodniopomorskiej 

Olimpiadzie Sztuki Walki”
I miejsce w kata chłopców 10 lat oraz II miejsce 
w kumite chłopców 10 lat w kategorii do 33 kg, 
podczas „Mistrzostw Województwa Zachodniopo-
morskiego”

TRENER

Dariusz Bielski
Dyscyplina sportowa: 
Karate kyokushin
Opis  os iągnięć  zawodnik a 
w 2014 roku: 
Sensei Dariusz BIELSKI posiada 
3 Dan. Założyciel sekcji karate 
w Międzyzdrojach, która działa 

od września 1996 roku. Od 2012 roku Międzyzdrojski 

Klub Sportowy Bushido działa jako Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej. Dzięki dużej wiedzy senseia uczeń 
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido zdał 
egzamin na pas mistrzowski 1 Dan. W 2014 roku za-
wodnicy MKS Bushido zdobyli 7 złotych, 8 srebrnych 
i 8 brązowych medali oraz czołowe miejsca w wielu 
prestiżowych zawodach i turniejach karate, takich jak: 
Mistrzostwa Polski Północnej, Mistrzostwa Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej 
Olimpiadzie Karate, Międzynarodowy Turniej Karate 
Full-Contact Oyama Cup.

  KS Fala
ZAWODNICY

Julia Ordon
Data urodzenia: 29.12.1999 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku: 
Reprezentantka Kadry 
Województwa ZZPN (u-16)

Barbara Dylawerska
Data urodzenia: 18.03.1996 r.
Dyscyplina sportowa: 
Piłka Siatkowa
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2014 roku: 
Wyróżniająca się zawodniczka 
K.S. Fala Międzyzdroje. Reżyser 
gry zespołowej – rozgrywająca.

Robert Ropęgo
Data urodzenia: 23.11.1993 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć zawodnika w 
2014 roku: 
Wyróżniający się zawodnik pierw-
szego zespołu K.S. Fala Międzyz-
droje.

Piotr Rutkowski
Data urodzenia: 08.05.1993 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka Nożna
Opis osiągnięć zawodnika w 
2014 roku: 
Wyróżniający się zawodnik pierw-
szego zespołu K.S. Fala Międzyz-
droje.
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Międzyzdroje wła-
ściciele nieruchomości zobowiąza-
ni są udostępnić pojemniki (worki) 
przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, w dniu odbierania 
tych odpadów (wg harmonogramu 
odbioru). Pojemniki (worki) muszą 
być udostępnione (wystawione) dla 
odbierającego odpady przy wejściu 
od strony ulicy z możliwością wejścia 
na teren nieruchomości lub poprzez 
wystawienie pojemnika (worka) przed 
wejściem na teren nieruchomości, 
w  m i e j s c u  u m o ż l i w i a j ą c y m 
swobodny dojazd do nich, z zastrze-
żeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) 
nie mogą być lokalizowane dłużej niż 
12 godzin poza terenem nieruchomości 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki 

(worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki
 (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez 

wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem 

odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Wtorek
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

Czwartek Biała Góra, Grodno , Nadleśnictwo,  Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Lubin, Wapnica

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomy-

śliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) 
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-
styczna, Zwycięstwa.  

Czwartek

Biała Góra, Grodno, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki:
09.01.15r., 13.02.15r., 13.03.15r., 10.04.15r., 08.05.15r., 12.06.15r.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
w okresie od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.:
Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca: 13.01.15r., 10.02.15r., 10.03.15r., 14.04.15r.
w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. :
1 x w tygodniu  :

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek 
 Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 

Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

Wtorek 
 Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Plaża - Promenada Gwiazd

Środa 

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem.

Czwartek Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-

styczna, Zwycięstwa, Plaża – Bohaterów Warszawy
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)
Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego-Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 3275657, o wystawieniu odpadu.      
Część zachodnia miasta, 18.03.15r., 18.06.15r.: Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów
Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, 

Ludowa, Mickiewicza, Miernicza,    
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna,
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wo-

dziczki, Zdrojowa.
Część wschodnia miasta, 19.03.15r., 19.06.15r.:Biała Góra, Grodno, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska,
 Za Torem, Zwycięstwa.
Gmina, 20.03.15r., 20.06.15r.: Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Wapnica, Lubin 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, 

podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
01.01.2015r. →   02.01.2015r.              06.04.2015r. →  07.04.2015r.
                               06.01.2015r. →07.01.2015r.             01.05.2015r.  → 30.04.2015r.
04.06.2015r. →  05.06.2015r. 

Aktualny Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje dostępny jest na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim oraz na stronach : www.miedzyzdroje.pl i www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -> Odpady komunalne ). 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 10 do 18,   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

-  szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), 
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ).

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

Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (kontakt)
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieru-

chomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 91 32 75 657,   e-mail: um_wiolettasosinska@
miedzyzdroje.pl.

Ewa Scholz 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki 

(worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki
 (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez 

wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem 

odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Wtorek
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

Czwartek Biała Góra, Grodno , Nadleśnictwo,  Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Lubin, Wapnica

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomy-

śliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) 
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-
styczna, Zwycięstwa.  

Czwartek

Biała Góra, Grodno, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki:
09.01.15r., 13.02.15r., 13.03.15r., 10.04.15r., 08.05.15r., 12.06.15r.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
w okresie od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.:
Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca: 13.01.15r., 10.02.15r., 10.03.15r., 14.04.15r.
w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. :
1 x w tygodniu  :

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek 
 Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 

Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

Wtorek 
 Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Plaża - Promenada Gwiazd

Środa 

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem.

Czwartek Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-

styczna, Zwycięstwa, Plaża – Bohaterów Warszawy
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)
Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego-Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 3275657, o wystawieniu odpadu.      
Część zachodnia miasta, 18.03.15r., 18.06.15r.: Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów
Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, 

Ludowa, Mickiewicza, Miernicza,    
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna,
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wo-

dziczki, Zdrojowa.
Część wschodnia miasta, 19.03.15r., 19.06.15r.:Biała Góra, Grodno, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska,
 Za Torem, Zwycięstwa.
Gmina, 20.03.15r., 20.06.15r.: Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Wapnica, Lubin 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, 

podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
01.01.2015r. →   02.01.2015r.              06.04.2015r. →  07.04.2015r.
                               06.01.2015r. →07.01.2015r.             01.05.2015r.  → 30.04.2015r.
04.06.2015r. →  05.06.2015r. 

Aktualny Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje dostępny jest na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim oraz na stronach : www.miedzyzdroje.pl i www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -> Odpady komunalne ). 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 10 do 18,   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

-  szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), 
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ).

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

Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (kontakt)
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieru-

chomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 91 32 75 657,   e-mail: um_wiolettasosinska@
miedzyzdroje.pl.

Ewa Scholz 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki 

(worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki
 (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez 

wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem 

odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Wtorek
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

Czwartek Biała Góra, Grodno , Nadleśnictwo,  Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Lubin, Wapnica

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomy-

śliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) 
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Po-
przeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-
styczna, Zwycięstwa.  

Czwartek

Biała Góra, Grodno, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna. 

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki:
09.01.15r., 13.02.15r., 13.03.15r., 10.04.15r., 08.05.15r., 12.06.15r.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
w okresie od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.:
Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca: 13.01.15r., 10.02.15r., 10.03.15r., 14.04.15r.
w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. :
1 x w tygodniu  :

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru

Poniedziałek 
 Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 

Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

Wtorek 
 Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, 

Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Plaża - Promenada Gwiazd

Środa 

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem.

Czwartek Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

Piątek
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Tury-

styczna, Zwycięstwa, Plaża – Bohaterów Warszawy
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)
Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego-Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 3275657, o wystawieniu odpadu.      
Część zachodnia miasta, 18.03.15r., 18.06.15r.: Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów
Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, 

Ludowa, Mickiewicza, Miernicza,    
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna,
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wo-

dziczki, Zdrojowa.
Część wschodnia miasta, 19.03.15r., 19.06.15r.:Biała Góra, Grodno, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 

Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska,
 Za Torem, Zwycięstwa.
Gmina, 20.03.15r., 20.06.15r.: Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  Wapnica, Lubin 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, 

podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
01.01.2015r. →   02.01.2015r.              06.04.2015r. →  07.04.2015r.
                               06.01.2015r. →07.01.2015r.             01.05.2015r.  → 30.04.2015r.
04.06.2015r. →  05.06.2015r. 

Aktualny Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje dostępny jest na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim oraz na stronach : www.miedzyzdroje.pl i www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -> Odpady komunalne ). 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 10 do 18,   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

-  szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), 
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ).

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

Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (kontakt)
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów od właścicieli nieru-

chomości, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 91 32 75 657,   e-mail: um_wiolettasosinska@
miedzyzdroje.pl.

Ewa Scholz 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich 
i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) 
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
w okresie od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.:
Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca: 13.01.15r., 10.02.15r., 10.03.15r., 14.04.15r.
w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015r.:
1 x w tygodniu:

przed i po określonym w harmonogra-
mie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) 
nie mogą powodować ograniczeń ko-
munikacyjnych osobom trzecim.

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w 

tym butelki i słoiki po napojach i żywno-
ści, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, 
piątki: 09.01.15r., 13.02.15r., 13.03.15r., 
10.04.15r., 08.05.15r., 12.06.15r.

Odpady wielkogabarytowe i zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(w tym meble, AGD, RTV)

Zaleca się, aby właściciel nieru-
chomości, co najmniej na trzy dni 
przed ustalonym terminem odbioru 

odpadu, poinformował pracownika 
Urzędu Miejskiego-Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
tel. 91 3275657, o wystawieniu odpadu.      

Część zachodnia miasta, 18.03.15r., 
18.06.15r.: Aleja Róż, Armii Krajowej, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Cam-
pingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa 
Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, 
Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, 
Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, 
Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, 
Morska, Myśliwska, Niepodległości, 
Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, 
Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, 
Sportowa, Światowida, Traugutta, Tury-
styczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wcza-
sowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.

Część wschodnia miasta, 19.03.15r., 
19.06.15r.:Biała Góra, Grodno, Bukowa, 

Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, 
Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipo-
wa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, 
Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, 
Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, 
Zwycięstwa.

Gmina, 20.03.15r., 20.06.15r.: Nad-
leśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko,  
Wapnica, Lubin 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Spółka z o.o. przy ul. Szcze-
cińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, 
w związku z przypadającymi dniami 
wolnymi w roku 2015, podaje pla-
nowane daty odbioru odpadów za 
przypadające dni wolne: 01.01.2015r., 
02.01.2015r. , 06.04.2015r., 07.04.2015r., 
06.01.2015r., 07.01.2015r., 01.05.2015r., 
30.04.2015r., 04.06.2015r., 05.06.2015r. 

Aktualny Harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych z terenów miej-
skich i wiejskich Gminy Międzyzdroje 
dostępny jest na tablicy informacyjnej 
w Urzędzie Miejskim oraz na stronach: 
www.miedzyzdroje.pl i www.bip.
miedzyzdroje.pl (zakładka: Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, Odpady komunalne ). 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Od-
padów Komunalnych (PSZOK-u), przy  
ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym 
przez Zakład Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach  od 10 do 18,   
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości  opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi  odbie-
rane są następujące frakcje odpadów 
komunalnych:

-  szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, metale, odpady 
wielomateriałowe), 

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,
- meble i inne odpady wielkoga-

barytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórko-

we (do 500kg rocznie na pojedynczą 
nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane są rów-
nież pochodzące z gospodarstw do-
mowych  odpady problemowe i nie-
bezpieczne (np. lampy �uoroscencyjne, 
pozostałości farb, rozpuszczalników, 
kwasów,  tusze, zużyte oleje).

Uwagi i reklamacje dotyczące 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (kontakt)

Wszelkie uwagi oraz reklamacje 
dotyczące świadczonej przez Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów 
od właścicieli nieruchomości, proszę 
zgłaszać pracownikom Urzędu Miej-
skiego - Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej - tel. 91 
32 75 657,   e-mail: um_wiolettasosin-
ska@miedzyzdroje.pl.

Ewa Scholz 
Referat Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Wybrani kandydaci na radnych: 
Mateusz Bobek
Iwona Czyż
Adam Jakubowski 
Dorota Klucha
Andrzej Kościukiewicz 
Jan Magda 
Katarzyna Natkańska 
Anna Oleksy 
Janusz Piłat
Józef Bogusław Sutyła
Krzysztof Szlaski
Filip Szyszkowski
Ewa Trott
Jan Węglorz
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, 

złożyli  na sesji ślubowanie. 
Na sesji nieobecny (usprawiedliwiony)  był  Zbi-

gniew Mittelstädt, który ślubowanie złoży na kolejnej 
sesji,  w dniu 18.12.2014 r.   

Objęcie obowiązków przez Burmistrza Międzyz-
drojów Leszka Dorosza poprzedzone zostało  również 
złożeniem ślubowania.

Na sesji Rada Miejska podjęła następujące 
uchwały: 

W sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach 
wybrano Jana Magdę. 

W sprawie określenia liczby Wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej 

Rada Miejska postanowiła  dokonać wyboru trzech 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach 
wybrano:

Mateusza BOBKA
Annę OLEKSY
Józefa Bogusława SUTYŁĘ.

 W sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej Rady 
Miejskiej i określenie jej składu 

Do składu  Komisji Rewizyjnej powołano: 
Adama JAKUBOWSKIEGO na  Przewodniczącego 

Komisji
Jana WĘGLORZA na  Wiceprzewodniczącego 

Komisji  
Dorotę KLUCHĘ
Janusza PIŁATA

 W sprawie powołania Komisji  Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu, określenia jej składu oraz 
przedmiotu działania

Do składu  Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu powołano: 

Mateusza BOBKA na Przewodniczącego Komisji
Iwonę CZYŻ na Wiceprzewodniczącą Komisji
Adama JAKUBOWSKIEGO
Dorotę KLUCHĘ
Andrzeja KOŚCIUKIEWICZA
Józefa Bogusława SUTYŁĘ
Krzysztofa SZLASKIEGO
Jana WĘGLORZA

Ustalając następujący  zakres czynności:
opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań 

z wykonania budżetu;
opiniowanie projektów uchwał rady miejskiej 

związanych ze  zobowiązaniami  i  wierzytelnościami 
�nansowymi;

opiniowanie projektów uchwał dotyczących 
podatków lokalnych oraz opłat i cen za usługi ko-
munalne;

ocena systemów �nansowania miejskich jedno-
stek organizacyjnych oraz efektywności ich gospo-
darowania;

zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem 
komunalnym;

opiniowanie gminnych inwestycji;
współudział w tworzeniu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;

rozwój turystyki i promocja Gminy Międzyzdroje;
tworzenie i opiniowanie długo i średniookre-

sowych prognoz i programów rozwoju Gminy 
Międzyzdroje;

funkcjonowanie handlu, usług, rzemiosła oraz 
działalność gospodarcza w dziedzinie turystyki;

opiniowanie programów i inicjowanie działań na 
rzecz ochrony  powietrza, wody, gleby, upraw, zieleni 
komunalnej i zadrzewień oraz eliminacji szkodliwości 
dla środowiska;

wspieranie inicjatyw klubów sportowych w zakre-
sie imprez sportowych;

nadzór nad rozwojem bazy sportowej i dbanie 
o istniejące obiekty;

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz 
opiniowanie projektów uchwał przedstawionych 
przez Burmistrza;

rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców.

W sprawie  powołania Komisji Spraw Komu-
nalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz 
przedmiotu działania 

Do składu  Komisji Spraw Komunalnych i Społecz-
nych  zostali powołani: 

Janusz PIŁAT na Przewodniczącego Komisji
Katarzyna NATKAŃSKA na Wiceprzewodniczącą 

Komisji 
Jan MAGDA
Anna OLEKSY
Filip SZYSZKOWSKI
Ewa TROTT
Ustalając  następujący zakres czynności:
polityka społeczna,
promocja i ochrona zdrowia – polityka prorodzin-

na i prozdrowotna,
mieszkaniowy  zasób Gminy, 
opiniowanie zarządzeń porządkowych,
współpraca organów Miasta z organami zajmują-

cymi się bezpieczeństwem publicznym,
zwalczanie patologii społecznej, 
ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych,
funkcjonowanie edukacji, nauki i oświaty 

w Gminie,
działalność instytucji, organizacji  i stowarzyszeń 

na terenie Gminy,
funkcjonowanie kultury, sportu,  turystyki i rekre-

acji w Gminie,  
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz 

opiniowanie projektów uchwał przedstawianych 
przez Burmistrza,

rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców.

W sprawie powołania przedstawicieli do Związ-
ku Gmin Wyspy Wolin.

W skład zgromadzenia ZGWW wchodzi czterech 
przedstawicieli ze strony każdej gminy uczestniczącej 
w związku.

 Zgodnie z ustawą samorządową w skład zgroma-
dzenia wchodzą  burmistrzowie gmin uczestniczących 
w związku. Statut ZGWW przyznaje zrzeszonym 
gminom dodatkowo po trzy głosy dla dalszych przed-
stawicieli gmin, ze składu rad, w tym obligatoryjnie dla 
przewodniczących Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
i Rady Miasta i Gminy Wolin. 

Pierwsza sesja VII kadencji
I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VII kadencji odby³a siê w dniu 28.11.2014 r.  w Miêdzynarodowym Domu Kultury.

Do Związku Gmin Wyspy Wolin powołano nastę-
pujących  przedstawicieli: 

1. Mateusza BOBKA
2. Janusza PIŁATA
         

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmi-
strza Międzyzdrojów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właści-
wości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia 
wójta, natomiast zasady wynagradzania wójta określa 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych maksymalna wysokość wynagro-
dzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest 
uzależniona od kwoty bazowej ustalanej w ustawie 
budżetowej na dany rok i nie może ona przekroczyć 
siedmiokrotności tej kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe.

Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wpły-
nęło zawiadomienie o utworzeniu Klubu Radnych 
Obywatelskie Międzyzdroje, w którego skład wchodzą 
następujące osoby:

Ewa Trott – Przewodnicząca Klubu Radnych  
Katarzyna Natkańska
Iwona Czyż
Jan Węglorz 
Józef Bogusław Sutyła

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30 
do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy o wcze-

śniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

17.12.2014 r. - Iwona Czyż
07.01.2015 r. - Adam Jakubowski
14.01.2015 r. - Dorota Klucha
21.01.2015 r. - Andrzej Kościukiewicz
28.01.2015 r. - Katarzyna Natkańska

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

Mieszkańców sołectw zapraszamy do kontak-
towania się z sołtysami: 
Krystyna Brzezińska, sołectwo Lubin 
                                                                    – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotrem Płońskim, sołectwo Wicko – 603620079.
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KULTURA

- Pani Doroto, nie pochodzi Pani z Międzyz-
drojów. Proszę powiedzieć skąd Pani do nas 
przyjechała? 

- Urodziłam się w Trzebiatowie, ale nie dlatego, 
że stąd pochodzę. Moi  rodzice dużo wędrowali, 
by ostatecznie osiedlić się się na Lubelszczyźnie. 
Pochodzę z rodziny o korzeniach galicyjskich,  polsko-
-łemkowskich. Skończyłam Liceum Ogólnokształcące 
o pro�lu matematyczno – �zycznym. Wybierałam się 
na studia na kierunek polonistyka, ale tam było zde-
cydowanie za mało chłopaków! Żartuję!  Ostatecznie 
zdecydowałam się na historię  na UMCS  w Lublinie. 
Mój nauczycielka historii w LO wmówiła mi, że jestem 
w tym najlepsza, a ja uwierzyłam. Była ogromnym au-
torytetem. W Międzyzdrojach mieszkam już od 18 lat. 

- W listopadzie miała Pani piękną okazję do 
świętowania. Założony przez Panią Wyrób Ka-
baretopodobny, grupa teatralna składająca się 
z młodzieży naszego Gimnazjum, obchodził 10 
rocznicę istnienia. Proszę nam powiedzieć skąd 
zainteresowanie teatrem ?

- Sama dokładnie nie wiem. Próbowałam w liceum  
coś tam  tworzyć i grać w przedstawieniach, pisałam 
prześmiewcze wierszyki o nauczycielach,  kolegach 
i koleżankach, wszyscy bali się mojego „ pióra”. Mam 
też za sobą etap pisania wierszy na studiach, ale nie 
ujrzały one światła dziennego. Jedynym ich recenzen-
tem była moja przyjaciółka. W przyszłości zamierzam 
napisać książkę, a najchętniej to w ogóle tylko bym 
pisała. W gimnazjum działalność teatralna rozpoczęła 
się od  przedstawień  na potrzeby szkoły, a od 2004 
roku współpracuję z MDK jako instruktor grupy Wyrób 
Kabaretopodobny. Moją ulubioną aktorką i pokrewną 
duszą, jeśli chodzi o sposób patrzenia  na świat,  jest 
Krystyna Janda. Natomiast za najlepszy polski kabaret 
uważam ,,Kabaret Moralnego Niepokoju”, bo lubię jak 
jest nie tylko śmiesznie, ale i inteligentnie.

- Na przedstawieniu z okazji 10 lecia grupy 
zjawili się młodzi ludzie, którzy byli jego członka-
mi, ale są już poza Międzyzdrojami. Widać, że jest 
Pani osobą jednoczącą grupę. Proszę opowiedzieć 
o tym, jak wygląda Wasza praca.

- Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, ale 
gdy mamy termin przedstawienia to zwiększamy 
częstotliwość i wtedy jest naprawdę ciężko.  Ponie-
waż nasza grupa bazuje tylko  na moich autorskich 
tekstach to praca z „żywym człowiekiem”  jest tylko 
częścią mojej pracy. Większość to praca domowa. 
Piszę scenariusze zrywami. Czasami cały dzień non 
stop. Bywa, że  przez tydzień nie napiszę ani słowa, bo 
zwyczajnie nie ma weny albo czasu. Długość pisania 
zależy też od rodzaju  przedstawienia i od tego czy 
jest to skecz czy dłuższa forma. Scenariusz „A co nam 
da Ameryka ?” tworzyłam parę  miesięcy. Jestem 
siłą rzeczy  i  reżyserem tego całego zamieszania,  
a był czas, że zajmowałam się nawet choreogra�ą 
taneczną. Jednak obecnie, proszę wybaczyć, nie 
mam już tyle sił. Tematyka  naszych przedstawień jest 
bardzo zróżnicowana, od politycznej po obyczajową 
i społeczną. Wiem, że jest czasem nawet trudna 
w odbiorze dla osób dorosłych, ale ręczę, że aktorzy 
rozumieją wypowiadane kwestie. Sama ich do tego 
przygotowuję i to jest kwestia priorytetowa. Mają 
się przy okazji uczyć. Wsparcie �nansowe mamy od 
Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak często stroje 
i rekwizyty musimy przygotowywać sami.

- Czym dla Pani jest Wyrób Kabaretopodobny?
- Nazywam naszą grupą  grupą terapeutyczną, 

bo wchodzenie w role działa oczyszczająco. Możemy 
się tam wyzbyć negatywnych emocji, wykrzyczeć, 
wyśmiać, a nawet dostać wsparcie, gdy komuś z grupy 
z jakiegoś powodu wali się świat. Próbuję tam zapo-
mnieć, że jestem ich nauczycielem, ale do końca się 
nie da. Pilnuję ich, żeby się uczyli, bo zawsze mówię, 

że od nich wymagam więcej.  Cieszę się, gdy widzę 
jak nabierają większej pewności siebie, biorą udział 
w wielu projektach, olimpiadach,  są takimi liderami 
społecznymi. Rodzice moich podopiecznych często 
nie kryją zaskoczenia, gdy widzą swoje dzieci na 
scenie. Oni widzą najlepiej jakie postępy w rozwoju 
emocjonalnym one robią. Najpiękniejszym komple-
mentem jaki dotychczas usłyszałam ze strony rodzica 
były słowa: ,,Panią powinni klonować”. To cieszy, zobo-
wiązuje i motywuje. Publiczność też czasem nie może  
się nadziwić, że oni potra�ą tak swobodnie czuć się na 
scenie i nauczyć się na pamięć tyle trudnych tekstów, 
w tak młodym wieku. Całej grupie marzy się możli-
wość uczestniczenia  w warsztatach z profesjonalnymi 
kabareciarzami oraz występy na przeglądach stricte 
kabaretowych. A takich w ich kategorii wiekowej nie 
ma. Może można by się pokusić o organizację takiego 
w Międzyzdrojach? Mam nadzieję, że  również nowa 
Rada Miejska będzie wspierać nasze działania. Od 10 
lat przecież udowadniamy, że możemy być powodem 
do dumy i dla gimnazjum i dla całej gminy. O naszych 
sukcesach można było ostatnio dużo poczytać 
z okazji naszego jubileuszu. Ja osobiście chciałabym 
dostać też szansę na stworzenie grupy kabaretowej 
dla dorosłych, bo wiele osób pyta mnie o możliwość 
spróbowania swoich sił w czymś takim. Jest na to 
zapotrzebowanie. Z takim zespołem byłoby większe 
pole manewru w sensie promocyjnym,  a i tematyka 
poruszana w skeczach  mogłaby być dużo bogatsza, 
a może i odważniejsza?

- Życzę Pani spełnienia tych marzeń, proszę 
także przyjąć serdeczne życzenia urodzinowe. 
Dziękuję za rozmowę.

Joanna Ścigała
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicy 

,,KABARET - MOJA PASJA”
Przedstawiamy Państwu Panią Dorotę Sielewicz,  nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach, która od 10 lat na co dzień zajmuje się  z pasją Wyrobem Kabaretopodobnym.  

Na początku spotkania bibliotekarze, Anna Pie-
cyk i Szymon Głod, przedstawili krótką prezentację 
o życiu i twórczości poetki. Następnie młodzież 
z Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach zaprezentowała 
wiersze Agnieszki Osieckiej. Utwory czytały: Izabela 
Burbo, Marcelina Spychalska i Oktawia Gódzińska. 

Na zakończenie pierwszej części wieczoru swoje 
utwory przedstawili przybyli goście: Halina Kowalska, 
Wojciech Kokot, Mirosław Wołoszyk, Julianna Rogow-
ska oraz Jakub Szot, uczeń szkoły podstawowej, który 
wyrecytował wiersz o orle. Bibliotekarze przeczytali 
również wiersze mieszkanek Międzyzdrojów: Krysty-
ny Rycombel i Sylwii Jabłońskiej.

Między prezentowanymi wierszami pracownicy 
biblioteki odczytali kilka fragmentów z drugiej części 
„Dzienników” Agnieszki Osieckiej.

Następna część spotkania należała do Janusza 
Kalemby, który wykonał kilka utworów Agnieszki 
Osieckiej takie jak: „Niech żyje bal”, „Prawdziwych Cy-
ganów już nie ma”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, 
„Czy te oczy mogą kłamać”, „Uciekaj moje serce”, „Nie 
spoczniemy”. Oczywiście nie odbyło się bez bisów, na 
które wszyscy z niecierpliwością czekali.

Po spotkaniu można było obejrzeć wystawę, 
która przedstawia Agnieszkę Osiecką nie tylko jako 

Wieczór z poezją

poetkę i autorkę tekstów, ale również jako wrażliwego 
człowieka, który potra�ł dojrzeć w ludziach to, co 
najpiękniejsze.

Serdecznie podziękowania należą się p. Annie 
Podhorodeckiej-Nurkowskiej oraz młodzieży z 
Gimnazjum w Międzyzdrojach za przygotowanie 
utworów, p. Januszowi Kalembie za muzyczną opra-
wę wieczoru i przybyłym gościom, którzy zechcieli 
podzielić się swoja poezją.

Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Koło nr 19 w Międzyzdrojach.

24 listopada w poniedziałkowy wieczór Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała 
wieczór poezji. Spotkanie poświęcone było twórczości Agnieszki Osieckiej, poetce, autorce tekstów 
piosenek, pisarce, którą ludzie pokochali za jej wrażliwość literacką. Osiecka pisała piosenki dla wielu 
znanych wokalistów takich jak: Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Violetta Villas czy Magda Umer. 

Na kolejny wieczór poezji zapraszamy w przy-
szłym roku. 

Bibliotekarze
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Wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy na prośbę ówczesnego 
dyrektora MDK Huberta Michalskiego grupa uczniów Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach, pod kierownictwem Doroty Sielewicz - nauczycielki 
historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, przygotowała przed-
stawienie „Ostatni będą pierwszymi”. Spektakl przedstawiony został po 
raz pierwszy  30 kwietnia 2004 roku na scenie MDK, w czasie obchodów 
uroczystości z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. To przedstawienie 
spodobało się na tyle, że zespół  postanowił  zagościć w MDK na stałe pod 
nazwą Wyrób Kabaretopodobny. Dlaczego taka nazwa? Tak jak Wyrób 
Czekoladopodobny w PRL miał przypominać czekoladę, tak i nowo 
utworzony zespół miał przypominać kabaret, choć  nim do końca nie 
jest. Zachowując satyryczną formułę wystawianych przedstawień, które 
trwają  nawet 50- 60 minut,  bliżej jest zespołowi do grupy teatralnej. 

W swoich przedstawieniach grupa porusza tematykę polityczną, 
tematy obyczajowe, historyczne, pro�laktyczne, promuje w oryginalny 
sposób przyrodę i atrakcje Międzyzdrojów. 

Bardzo politycznym przedstawieniem pt.  „Skandal co się zowie 
w Wielkim Obciachowie” grupa dotarła  do eliminacji  najbardziej 
prestiżowego przeglądu kabaretowego w Polsce, czyli  do Przeglądu 
Artystycznego Kabaretów Amatorskich  PAKA i wystąpiła w klubie 
„O.B.O.R.A.” kierowanym wtedy przez Zenona Laskowika (O.B.O.R.A. to 
Ostatni Bastion Obrony Rozumu Artystycznie)  w Poznaniu. Był to rok 
2005, a rywale stanowili  studencką elitę intelektualną  np. kabaret 
Hlynur czy Czesuaf.  Prawdopodobnie zespół z Międzyzdrojów był  jedyną 
tak młodą grupą w historii przeglądu, której się udało wystąpić w tak 
zaszczytnym towarzystwie. 

Twórczyni zespołu Dorota Sielewicz uważała, że  forma zaangażo-
wania uczniów jako aktorów w sztukach teatralnych lepiej przyczyni się 
do zainteresowania ich sytuacją polityczną w kraju niż niejedna wycięta 
z gazety tzw. „ prasówka”, albo obejrzany z przymusu program informa-
cyjny. Dzięki wcielaniu się w postaci z pierwszych stron gazet uczniowie 
przyswajają niełatwe pojęcia z różnych dziedzin nauk społecznych, uczą 

się rozumieć otaczającą ich rzeczywistość, a także przygotowywać się do 
świadomego  korzystania ze swoich praw politycznych. Młodzi aktorzy 
nieraz muszą wykazać się umiejętnością zagrania w językach obcych: 
angielskim, rosyjskim, a nawet serbskim.

Trudnością dla twórcy grupy jest to, że co 3 lata - kończąc naukę 
w gimnazjum - odchodzą członkowie grupy i, aby jej działalność  mogła 
być kontynuowana, trzeba od nowa szukać i edukować kolejne pokolenie 

młodych aktorów. Z drugiej strony dzięki temu, tak wielu młodych ludzi 
z gminy mogło spróbować tu swoich sił, przyswoić wiedzę z różnych 
dziedzin, zyskać pewność siebie, wzmocnić samoocenę. A taki jest, 
oprócz artystycznego, cel istnienia tej grupy. Warto podkreślić, że  zespół 
korzysta z tekstów własnych, których autorką jest Dorota Sielewicz. 

Największe sukcesy grupy, oprócz opisanego wyżej w Poznaniu, 

Integracja  
w Przybiernowie
W dniu 5 listopada 2014 odbyło się spotkanie integracyjne. Dzieci z klasy 
drugiej A i drugiej B Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach spotkały 
się z dziećmi z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Przybierno-
wie. W czasie spotkania dzieci z klas drugich zaprezentowały dwa tańce. 
Dziewczynki zatańczyły „Walc kwiatów”  do muzyki Piotra Czajkowskiego, 
a chłopcy wykonali hip-hopowy     freestyle. Potem dzieci z ośrodka 
wraz z wychowawcami: B. Daniluk, M. Deją, J. Bladzińską, E. Marzec, 
M. Szczygieł wykonały piosenki zainspirowane programem: „Twoja 
twarz brzmi znajomo”. W ciekawych, barwnych aranżacjach usłyszeliśmy 
piosenki V. Villas, M. Wiśniewskiego, J. Wójcickiego, Donatana i Cleo, 
D. Roussosa i A. i R. Power.

Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą i poczęstunkiem. 
Współpraca obu placówek będzie nadal kontynuowana.

 I. Szczawińska i A. Marszał 

Dziesięciolecie Wyrobu Kabaretopodobnego 
              
W sobotnie jesienne popołudnie w dniu 29 listopada w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach zgroma-
dziła się licznie publiczność, aby uczcić 10-lecie istnienia grupy teatralnej ,,Wyrób Kabaretopodobny”. Spektakl, pod znamiennym 
tytułem  ,,Czy jeszcze dycha ?”, był okazją do uroczystego podsumowania twórczości dla członków zespołu, jej twórczyni, sympatyków 
kabaretu oraz publiczności. 

to Finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Pro�-
laktycznych Warszawa 2012  („Jazda po bandzie”), III miejsce w �nale 
ogólnopolskim Szkolnej Giełdy Turystycznej „ Przygoda” w Szczecinie 
2006 („O aferze przy Amberze”) , III miejsce w Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych Szczecin 2006 („Bycie �t to nie mit”) oraz ostatni – dostanie 
się do organizowanego przez TVP �nału ogólnopolskiego Internetowego 
Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych  z przedstawieniem „Ja 
jeszcze mamie pokażę !”

Obecny skład grupy: Alicja Kraszczyńska, Julia Mularczuk, Marta 
Mularczuk, Olimpia Kastrau, Kamila Piotrowska, Milena Kuryłowicz 
i Robert Nawe. Wsparcie wokalne: Anna Kolesińska i Emilia Deptuła.

Podczas sobotniego ponad 2-godzinnego występu przedstawione 
zostały fragmenty sztuk, np.: ,,Prosto z pola na idola”, ,, O aferze przy 
Amberze”, ,,Lekcja języka rosyjskiego w PRL”, ,,Matriarchat” i inne. 
Publiczność żywo reagowała na wykonane piosenki ,,Na diecie” czy 
piosenkę w wykonaniu Anny Kolesińskiej pt.: ,,Międzyzdroje”. Występ 
zespołu zakończył się gromkimi brawami, odśpiewaniem ,,Hymnu” 
oraz uroczystym pamiątkowym zdjęciem obecnych i byłych już człon-
ków zespołu. 

Dziesiąta rocznica powstania zespołu jest dla ich twórczyni oraz 
aktorów nie tylko okazją do podsumowania tych 10 owocnych lat, ale 
i zobowiązaniem szczególnie wobec międzyzdrojskiej publiczności, 
że będą dokładać wszelkich starań o jak najwyższą jakość swoich sztuk, 
w których - śmiejąc się z absurdów  rzeczywistości - udowadniają, że się 
nią interesują i wiedzą o czym mówią. 

 „Wyrób Kabaretopodobny” na pewno będzie można zobaczyć 
w najbliższym czasie na występach w ramach WOŚP i III Gali Sportu.  

Na podstawie materiałów otrzymanych 
od Doroty Sielewicz

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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Dziewięć drużyn wystąpiło w turnieju siat-
karskim w Międzyzdrojach z okazji Miko-
łajek. Turniej został zorganizowany w nie-
dzielę 7 grudnia przez Szkołę Podstawową 
Nr 1 oraz KS Fala Międzyzdroje w hali 
sportowej im. Andrzeja Grubby. Podczas 
zawodów drużyny zostały podzielone na 
trzy grupy, a następnie zwycięzcy każdej 
grupy awansowali do grupy mistrzowskiej, 
w której rozstrzygnęły się losy turnieju. 
Po rozegraniu spotkań eliminacyjnych w 
grupach okazało się, że do �nałowej trójki 
awansowały zespoły: WOLIN, WYSOKA KA-
MIEŃSKA oraz PSG ŚWINOUJŚCIE. Bardzo 
emocjonująca oraz zacięta walka w grupie 
mistrzowskiej wyłoniła najlepszy zespół turnieju, 
którym został WOLIN. Oprócz nagród grupowych 
zostały również przyznane wyróżnienia indywidualne 
dla najstarszego zawodnika, najlepszego zawodnika 
oraz najlepszej zawodniczki turnieju. Najstarszym 
zawodnikiem okazał się Marek Welc (PSG Świnoujście), 
najlepszym zawodnikiem został wybrany Krzysztof 
Czach (WOLIN) natomiast najlepszą zawodniczką 
została Magdalena Frankowska (WOLIN). Organiza-
torzy turnieju pragną podziękować wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji turnieju, a przede wszystkim 
sędziom, którzy w formie wolontariatu pomogli 
sprawnie przeprowadzić zawody.

Podsumowanie
I rundy rozgrywek I Ligi
29 listopada 2014 r. tenisistki UKS Chrobry Międzyz-
droje rozegrały na wyjeździe ostatnie spotkanie 
w pierwszej rundzie rozgrywek I Ligi Kobiet tenisa 
stołowego. Sobotni pojedynek z ATS Białystok nale-
żał do jednych z trudniejszych w tej rundzie z uwagi 
na mocny skład przeciwniczek, w którym wystąpiła 
Chinka Bigran Ren oraz Białorusinka Ekaterina Larina. 
Ostatecznie nasze zawodniczki wygrały wynikiem 
7:3. Punkty dla naszego zespołu zdobyły: Joanna 
Kiedrowska 2,5 pkt., Anna Zielińska 1 pkt., Sylwia 
Wandachowicz 2,5 pkt. oraz Wioleta Witkowska 1 pkt. 
Po rozegraniu dziewięciu spotkań UKS Chrobry jest 
wiceliderem I Ligi Kobiet z dorobkiem 16 pkt. oraz 
bilansem 71:19. Na pierwszym miejscu znajduje się 
LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno, z którym nasze zawodnicz-
ki przegrały jedyny mecz. W rankingu indywidualnym 
nie ma sobie równych Joanna Kiedrowska, która 
prowadzi w klasy�kacji z fantastycznym bilansem 
18:0. Na trzecim miejscu w rankingu znajduje się Anna 
Zielińska z bilansem 14:4. Aktualnie trwa przerwa 
w rozgrywkach ligowych i kolejna runda rozpocznie 
się już na początku stycznia 2015 r. Zarząd, trenerzy 
oraz zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje życzą 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W Konkursie na Szopkę Pomorską „Razem 
z dziadkiem, wujkiem, tatą”  organizowanym przez 
Międzynarodowy Dom Kultury i Ośrodek Pomo-
cy  Społecznej udział wzięło 13 Rodzin. Komisja 
w składzie: Henryk Nogala, Grażyna Dubako, Jo-
anna Ścigała, Artur Duszyński, Krzysztof Szlaski, 
miała problem z wytypowaniem tych najpiękniej-
szych i przyznaniem miejsc konkursowych oraz 
nagród.  W uzgodnieniu z Burmistrzem Leszkiem 
Doroszem, kierownictwem Międzynarodowego 
Domu Kultury i kierownikiem Ośrodka Pomocy 
Społecznej Elżbietą Jakubiak, komisja przyznała 
wszystkim uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe:
6 Tabletów  - Rodzinie Zwierzchowskim - Julia, 
Wioletta, Wojciech - 53 punkty; Rodzinie Tymińskim 
- Marika, Konrad, Nikodem, Zbigniew - 51 punktów; 
Rodzinie Małkińskim - Wiktoria, Sławomir - 44 punkty; 
Rodzinie Ruszczyk - Piotr, Anna, Tomasz - 43 punkty; 
Rodzinie Wrońskim - Oliwia, Paulina, Andżelika - 43 
punkty; Rodzinie Sobczak - Piotr, Bartosz, Karolina 
i Paweł - 41punktów.

3 Dyski Zewnętrzne: Rodzinie Skocz - Oliwia, Alek-
sandra, Paweł i Grzegorz Jakubowski - 40 punktów;
Rodzinie Mackiewicz - Bogusz, Rafał - 34 punkty; 
Rodzinie Kaczmarek - Aleksander i Longina Marek 
- 34 punkty. 

Słuchawki - Firma Creative: Rodzinie Bombala 
- Kacper i Elżbieta, 30 punktów; Rodzinie Głod - Zuzan-
na, Eryk, Aleksandra - 27 punktów; Rodzinie Tomczak 
- Dalia, Malina i Agnieszka - 21 punktów.

Fundatorem nagród była Gmina Międzyzdroje, 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Międzynarodowy 
Dom Kultury.

N a gro d a  S p e c j a l n a  zo s t a ł a  p r z y z n a n a  
- Rodzinie Wołkow – Hanna, Marta, Katarzyna oraz 
Danuta Lisowiec - 56 punktów, którą ufundowali 
p. Katarzyna i Szymon Szafarczyk – �rma „Dinoland” 
-  Odwrócony Domek.

Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się wspólna 
zabawa Mikołajkowa. Skrzaty Psotek i Wesołek wraz 

Mikołajkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej

Galeria zdjęć: www.hala.sp1.com.pl
Klasy�kacja końcowa:
1. WOLIN
2. PSG ŚWINOUJŚCIE
3. WYSOKA KAMIEŃSKA
4. NAFTO-CONSTRUCT
5. COACH FALA +
6. DESPERADO
7. FALA MIĘDZYZDROJE
8. BRYZA MIĘDZYZDROJE
9. WUJASY 

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

Gminne Mikołajki
W sobotę 6 grudnia, jak co roku, w Międzynarodowym Domu Kultury odbyła się Gala 
Mikołajkowa. Uroczystość zaczęła się od ogłoszenia wyników rodzinnego konkursu 
na najpiękniejszą szopkę pomorską. 

z Panią Mikołajową porwały dzieci do wspólnego 
tańca. Interaktywne zabawy na dużym ekranie 
przeniosły dzieci do wyimaginowanego świata 
i przez chwilę pozwoliły im poczuć się jak prawdziwi 
piraci, tańcząc na pokładzie statku, lub wcielić się 
w rolę Mikołaja, tańczącego w różnych zakątkach 
świata, albo przenieść się do Krainy Lodu, tańcząc 
z Elsą. Odwiedziło nas mnóstwo dzieci, sala dosłownie 

pękała w szwach. Dzieci spróbowały swoich sił w 
konkursie muzycznym. Graliśmy na Bum Bum Rurkach 
świąteczne piosenki. Każdy uczestnik konkursu dostał 
symboliczną nagrodę. Elsa ze Skrzatami Psotkiem i 
Wesołkiem przeprowadzili zimowy konkurs zagadek. 

Ale najważniejszą atrakcją, na którą dzieci tak 
czekały, było przyjście Świętego Mikołaja, który miał 
mnóstwo pracy, rozdając ponad 400 paczek! Dobrze 
że miał tylu pracowitych pomocników, i razem 

mogliśmy sprawić, że uśmiech zagościł na twarzach 
wszystkich dzieci.

Organizatorzy bardzo dziękują za pomoc 
i wsparcie organizacji Gali Mikołajkowej: państwu 
Szafarczyk, pani Małgorzacie Żołna, Sieci Sklepów 
Netto w Międzyzdrojach, młodzieży z Gimnazjum: Ka-
mili Piotrowskiej, Milenie Kuryłowicz  i Julii Mularczuk. 

Międzynarodowy Dom Kultury 
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W dniu 7 grudnia 2014 r. w Czaplinku został rozegrany 
II Wojewódzki Turniej Żaków w tenisie stołowym, 
w którym bardzo dobrze zaprezentował się Michał 
Wandachowicz z UKS Chrobry Międzyzdroje. Pod-
czas turnieju Michał  walczył z dwa lata starszymi 
przeciwnikami i mimo tego potra�ł we wspaniałym 
stylu wygrać cały turniej. Tuż za naszym zawodni-
kiem na drugim miejscu znalazł się Antoni Rachwał 
z LUKS Gry�ce. Warto dodać, że w Czaplinku wystąpili 
najlepsi Żacy z województwa zachodniopomorskie-
go. Pierwsze miejsce w Czaplinku dało Michałowi 
awans do gry w II Grand Prix Polski, które zostanie 
rozegrane w Brzegu Dolnym w dniach 20-21 grudnia. 
W tym samym turnieju w kategorii Żaczek wysokie 
piąte miejsce zajęła Laura Kober, natomiast siódme 
miejsce zajęła Aurelia Burza. Gratulujemy sukcesu 
trenerce Sylwii Wandachowicz oraz trenerowi Jackowi 
Wandachowiczowi. 

Rafał Błocian, UKS Chrobry Międzyzdroje

Paulina najlepsza 
na Wojewódzkim 
Turnieju
W dniu 30 listopada 2015 r. w Sianowie został rozeg-
rany II Wojewódzki Turniej Klasy�kacyjny Juniorek 
w tenisie stołowym. Fenomenalnie spisała się Paulina 
Komisarska, która zwyciężyła całą rywalizację i tym 
samym awansowała do turnieju ogólnopolskiego. 
W zawodach wystartowała cała czołówka juniorek 
z województwa zachodniopomorskiego. Wygrana 
naszej zawodniczki była miłym zaskoczeniem dla 
trenera Jacka Wandachowicza, który podkreśla, że 
w ostatnim czasie Paulina poczyniła duże postępy. 
W tym samym turnieju Weronika Zygan zajęła 14 
miejsce.

Rafał Błocian, UKS Chrobry Międzyzdroje

W sobotę 29 listopada 2014 r. w hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 
odbył się „Międzynarodowy Turniej Karate Full – Con-
tact Oyama Cup”. W zawodach udział wzięli zawodnicy 
z Polski i Rosji (Kaliningradu). Organizatorem turnieju 
był Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, który tak 
prestiżową imprezę organizował po raz pierwszy przy 
współpracy i wsparciu �nansowym Urzędu Miasta 
Międzyzdroje.

O�cjalnego otwarcia w imieniu Burmistrza 
Międzyzdrojów dokonała p. Katarzyna Kutereba 
– Gnitecka. 

Poziom walk �nałowych był bardzo wyrównany 
i zacięty, większość z nich kończyła się dopiero po 
drugiej dogrywce. 

Dekoracji zwycięzców dokonał Prezes Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate Shihan Bogusław Jere-
micz, Sensei Artur Wilento, Dariusz Bielski. Wybrano 
również najlepszego technika, którym został Kacper 
Glanc z Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad Międzynarodowym Tur-
niejem objęła Ambasada Japonii w Polsce oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskie-
go, a patronat medialny: portal internetowy – nasze-
miastomiedzyzdroje.com.pl, ikamien.pl, kamienskie.
info oraz zka.pl  

Zarząd Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido dziękuje pracownikom hali sportowej za 
pomoc przy organizacji zawodów, członkom klubu 
i wolontariuszom oraz sponsorom Zdrowa Woda 
Vital, Norbertowi Romanowskiemu – NAVITECH, 
Wandzie Bojarun. 

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido start w turnieju mogą zaliczyć do udanych, 
zajmując następujące miejsca:

Dariusz Miodoński – III miejsce w kumite seniorów 
w kategorii poniżej 80 kg;

Dariusz Konopacki – IV miejsce w kumite seniorów 
w kategorii poniżej 80 kg;

Dominik Sawicki – IV miejsce w kumite juniorów 
17-18 lat w kategorii OPEN;

Zbigniew Lewicki – V miejsce w kumite seniorów 
w kategorii poniżej 80 kg.

Andrzej Sawicki

Kolejne zwycięstwo Michała

Michał Wandachowicz – pierwszy z lewej

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE 
FULL-CONTACT OYAMA CUP

Wystartowała V edycja Międzyzdrojskiej Amatorskiej 
Ligi Futsal-u organizowanej przez Szkołę Podstawową 
Nr 1 w Międzyzdrojach. Do rozgrywek zgłosiło 
się łącznie siedem drużyn, które w jednej grupie 
będą walczyć o tytuł Mistrza MALF. We wszystkich 
zespołach zgłoszonych jest 76 zawodników, którzy 
muszą mieć skończone minimum 25 lat, z wyjąt-
kiem dwóch młodszych zawodników w każdym 
zespole. Po rozegraniu dwóch kolejek najlepszymi 
snajperami są Krzysztof Nowak (Young Boys) oraz 
Paweł Wroniak (Young Boys) z pięcioma tra�eniami 
na koncie. Zapraszamy do śledzenia wyników, tabeli 
oraz statystyk na stronie internetowej ligi www.malf.
ligspace.pl oraz na pro�lu facebook: www.facebook.
com/LigaMALF. Zapraszamy również do przeglądania 
zdjęć, które będą zamieszczane na wyżej wymienion-
ych stronach. Zapraszamy wszystkich sympatyków 

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u piłki nożnej na rozgrywki ligowe MALF w każdy piątek 
od godz. 19:45 do hali sportowej przy ul. Leśnej 17.

WYNIKI

Tabela MALF

LP Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 Young Boys 2 6 2 0 0 20:5

2 PRZYTÓR TEAM 2 3 1 0 1 11:9

3 KLIF 1 3 1 0 0 4:2

4 LEŚNIK 2 3 1 0 1 8:7

5 SP “LEŚNIK - OLDBOY” Międzyzdroje 2 3 1 0 1 7:6

6 RED DEVILS VESTINA TEAM 1 0 0 0 1 3:9

7 NAFTO-CONSTRUCT 2 0 0 0 2 5:20

1 kolejka
Przytór Team 2:6 Young Boys 
Nafto-Construct 2:6 Leśnik
SP Leśnik Oldboy 2:4 Klif
2 kolejka
Leśnik 2:5 SP Leśnik Oldboy
Red Devils Vestina Team 3:9 Przytór Team
Young Boys 14:3 Nafto-Construct

Rafał Błocian, Szkoła Podstawowa Nr 1

Leśnik
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OGŁOSZENIA

INFORMATOR
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego po-
legającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej,  na działkach o numerach geodezyjnych: 18/5, 18/15, 18/16, 40, 
42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 
87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/10, 87/11, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 118/2, 171, 172, 173/2, 173/3, 
173/4, 173/5, 173/6, 188/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych  w obrębie   nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, do granicy obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego  (Uchwała  Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany planu pod 
nazwą: ”Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w Międzyzdrojach oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum  
w Międzyzdrojach, w rejonie  ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011r. 
Nr 126, poz. 2288, oraz Uchwała Nr IX/87/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Międzyzdroje - na cele rozbudowy szkoły, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 60, poz. 1089).  

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

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy 
w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz 
wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

INFORMATOR
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej z przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą techniczną (ogrodzenie, oświetlenie 
terenu, zjazd i powierzchnia wewnętrzna utwardzona, linii kablowej NN),   na działkach o numerach geodezyjnych: 188/10, 491, 509/1, 548,  zlokalizowanych 
w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje,  przy ulicy Niepodległości i Myśliwskiej w Międzyzdrojach.

     Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, 
pełnomocnik: Andrzej Rychlicki, Firma Projektowo-Budowlana, ul. Batalionów Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin.

        W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących w/w postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy 
w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz 
wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI 
SPRZEDAŻY NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH ZA ROK - 2014

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napo-
jów alkoholowych, iż są obowiązani do złożenia, 
do dnia 31 stycznia 2015r. pisemnego oświadcze-
nia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku 2014.

Druki oświadczeń dostępne są na stronie 
www.bip.miedzyzdroje.pl oraz w pokoju nr 13 
i w informacji Urzędu Miejskiego.

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Informujemy, że wdrożenie nowego Systemu 

Rejestrów Państwowych zostało przesunięte 

o 2 miesiące. Stosowane prace legislacyjne 

polegające na zmianie ustawy o dowodach 

osobistych i ustawie o ewidencji ludności są 

obecnie przygotowywane w MSW. Zmiany 

przewidziane w tych ustawach wejdą    w życie 

1 marca 2015.

Natomiast ustawa Prawo o aktach stanu 

cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres 

przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywil-

MSW o Systemie Rejestrów Państwowych
nego przez 6 miesięcy będą mogły pracować na 

tych samych zasadach co do tej pory. Pomimo 

wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia 

równoległe funkcjonowanie dotychczasowych 

aplikacji (6 miesięcy).

W związku z podjętymi decyzjami informu-

jemy, że po 1 stycznia 2015 roku obywatele zo-

staną obsłużeni na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje dostępne są na 

stronie www.msw.gov.pl pod tym linkiem.

Redakcja


