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Wielkie granie
Podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – odbywającej się 
pod hasłem  „NA RATUNEK” – z  pomocą 100 wolontariuszy WOŚP, instytucji, 
stowarzyszeń i ludzi dobrej woli Sztab Międzyzdroje, działający na terenie gminy 
Międzyzdroje i gminy Wolin, uzbierał kwotę 33 997,42 zł. Pieniądze mają być 
przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

Główną, ale nie jedyną sceną międzyzdrojskiej akcji był Międzynarodowy 
Dom Kultury. Gościem  22. Finału WOŚP w Międzyzdrojach był Olaf Luba-

szenko - dyrektor artystyczny Festiwalu Gwiazd, który zajął się sprzedażą 
voucherów na najbliższy 19. Festiwal Gwiazd.

Dzień przed finałem w hali sportowej im. A. Grubby przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Międzyzdrojach rozegrano III Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorem turnieju była Szkoła 
Podstawowa nr 1, Klub Sportowy „FALA” oraz międzyzdrojski sztab WOŚP. 
W turnieju wzięło udział 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. 
Po kilkugodzinnej walce zwycięzcami turnieju okazała się drużyna SP Leśnik 
Oldboy, która na co dzień uczestniczy w rozgrywkach Międzyzdrojskiej 
Amatorskiej Ligi Futsal-u.

Więcej o finale 22. WOŚP na str. 3
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AKTUALNOŚCI

Województwo Zachodniopomorskie jest jednym 
z 9 partnerów w projekcie RECReate – Rewitali-
zacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Ob-
szarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga 
św. Jakuba, realizowanego w latach 2011-2013 z 
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Południowy Bałtyk. Celem projektu jest reakty-
wacja historycznych traktów wpisujących się w 
struktury szlaku, który ze względu na ogromną 
wartość dla rozwoju i kultury Starego Kontynentu 
został w 1987 r. uznany przez 
Radę Europy jako Europejski 
Szlak Kulturowy. Od tego 
czasu w całej Europie trwają 
intensywne prace związane z 
jego odtwarzaniem. 

Szlaki Jakubowe to ist-
niejąca od ponad tysiąca lat 
i największa europejska sieć 
szlaków, które w średniowie-
czu pokrywały prawie całą 
Europę, prowadząc do naj-
dalej na zachód wysuniętego 
zakątka Europy - Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. 
W mieście tym znajduje się 
katedra, miejsce spoczynku św. Jakuba Więk-
szego zwanego też Starszym, pierwszego z 12 
apostołów, który zginął śmiercią męczeńską. Kult 
św. Jakuba trwa od wieków. W Kościele Zachodu 
Jakub Starszy jest patronem Hiszpanii, Portugalii 
oraz opiekunem pielgrzymów.

W odróżnieniu od znanych w Polsce piel-
grzymek pieszych (do Częstochowy czy Kalwarii 
Zebrzydowskiej), Droga św. Jakuba przeznaczona 
jest dla pątników indywidualnych lub małych 
grup, bez względu na wyznanie i narodowość, 
chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej 
przemiany. 

Szlak jednak, aby spełniał swoją rolę musi 
być w czytelny dla turysty sposób oznakowany 
i powinien zachować ciągłość. Szlak daje dużą 
możliwość aktywizacji społecznej i gospodarczej 
mieszkańców, którzy mogą stać się usługo-
dawcami dla przemierzających szlak turystów. 

Podczas wytyczania szlaku, w zakresie nieod-
płatnego udostępnienia dróg i infrastruktury w 
celu umieszczenia oznakowania współpracowały 
ze sobą  gminy, powiaty, nadleśnictwa, Woliński 
Park Narodowy i wiele innych podmiotów. Szlak 
ma charakter niekomercyjny - jest to ogólno-
dostępny szlak turystyczny. Z uwagi na to, że w 
całej Europie funkcjonuje on przede wszystkim 
jako szlak pieszy, z możliwością pokonywa-
nia na rowerze, został on wytyczony głównie 

w oparciu o drogi gminne i trak-
ty leśne. Sposób oznakowania 
szlaku to głównie znaki – żółte 
muszle malowane na drzewach 
oraz tabliczki montowane na 
słupach.  Koszty oznakowania 
w całości pokrywa wojewódz-
two Zachodniopomorskie.             

Żółte muszle pojawiły się 
także na drzewach i znakach 
drogowych na terenie Międzyz-
drojów. Szlak wytyczony został 
przez teren gminy, Woliński Park 
Narodowy, tereny Nadleśnictwa 
Międzyzdroje. Do naszej gminy 
szlak prowadzi z Wolina przez 

Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 24,5 
km. Natomiast kolejny etap ma swój początek 
przy węźle szlaków przy siedzibie WPN, prowadzi 
z Międzyzdrojów przez Przytór, Ognicę, Warszów, 
do przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 
20,5km. Województwo Zachodniopomorskie 
w ramach projektu wytyczyło ok. 630 km szlaku. 
Fakt, że nasz region znalazł się na tym jednym 
z najważniejszych szlaków kulturowych Europy to 
zaszczyt i duża szansa na promocję.

Działania przy wytyczaniu szlaku na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego zakoń-
czyła konferencja, która odbyła się 3 grudnia 2013 
roku w Szczecinie. Na spotkaniu podsumowano 
kilkuletnie prace przy szlaku, przedstawiono 
przewodnik oraz mapę,  które  w najbliższym 
czasie otrzymają punkty informacji turystycznej 
i turyści. Przedstawiciele gmin naszego woje-
wództwa podpisali na konferencji list intencyjny 

Ludu pracujący miast i wsi!
Wzywamy Was na WIEC 

kostiumowo – muzyczny

PRL  PARTY
8 lutego 2014 r. od godz. 2000

w budynku ZUS w Lubinie, ul. Główna 7
Na imprezę w stylu PRL

Zaprasza Komitet organizacyjny Rady 
Rodziców przy SP- 2 w Wapnicy

Z nami towarzyszu zatańczysz, zjesz 
i wypijesz jak za dawnych lat:

ogórek kiszony i żytnia w barze…

Przydział kartek (biletów – 50 zł od osoby) 
pod nr tel. 695 403 124
lub w Przedszkolu przy SP-2 w Wapnicy 
w godz. od 700 do 1500

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony 
na potrzeby dzieci z SP-2 w Wapnicy

We wtorek 14 stycznia 2014 w Między-
narodowym Domu Kultury w Międzyz-
drojach odbyły się pierwsze zajęcia w 
nowopowstałej Pracowni Rękodzieła Arty-
stycznego. Licz-
ba osób uczest-
niczących w za-
jęciach przeszła 
o c z e k i w a n i a 
samych prowa-
dząc ych:  Ani 
Piecyk i Moniki 
Jakubowskiej, 
które były mile 
zaskoczone fre-
kwencją. Przed-
stawiony został 
cel i funkcjono-
wanie pracowni 
oraz propozycje technik wykorzysty-
wanych na zajęciach, które spotkały się 
z uznaniem przybyłych osób.                                           

Pierwsze warsztaty pt. „Quilling – twój 
wyjątkowy podarunek” były poświęcone 
technice z rodzaju papieroplastyki, która 

polega na zwijaniu pasków kolorowego papieru, 
formowaniu odpowiednich kształtów i robieniu 
niesamowitych prac. Uczestniczki podczas zajęć 
opanowywały tę sztukę i tworzyły  swoje pierwsze 

dzieła takie, jak: 
motyle, kwiaty, 
serca, a nawet 
naszyjniki.                                                    

N a  w a r s z -
tatach narodził 
się pomysł, aby 
wspólnie zrobić 
wazon oraz bi-
żuterię metodą 
quillingu, którą 
Pracownia Ręko-
dzieła Artystycz-
nego przezna-
czy na licytację 

podczas koncertu charytatywnego dla Zbyszka 
Mittelstadta.

Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa 
w zajęciach w każdy wtorek o godz. 18.00 w MDK 
w Międzyzdrojach.                             Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

w sprawie wspólnego promowania Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi 
informacjami  o przebiegu szlaku na terenie gminy 
Międzyzdroje oraz całego województwa zachod-
niopomorskiego zapraszamy na stronę: www.
re-create.pl lub www.pomorskadrogaswjakuba.pl 

Oprac. na podstawie materiałów Urzędu 
Marszałkowskiego                                   Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

ZACHODNIOPOMORSKA DROGA ŚW. JAKUBA

Pracownia rękodzieła ruszyła
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WYDARZENIA 

Artur Andrus 
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
zaprasza na spotkanie autorskie z Arturem An-
drusem  – polskim dziennikarzem, poetą, autorem 
tekstów piosenek, piosenkarzem, artystą kaba-

retowym i konferansjerem. Spotkanie odbędzie 
się 6 lutego 2014 o godzinie 19:00. Wstęp wolny. 
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu 
książek pana Andrusa z dedykacją.

Bibliotekarze

Hej, kolęda, kolęda

Na Promenadzie przy Międzynarodowym Domu 
Kultury podczas 22. Finału WOŚP, który odbył się 
w niedzielę 12 stycznia br., grali z nami żołnierze 
z Jednostki Wojskowej Nr 1905. Obok żołnierzy 
stanęli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed wejściem na 
molo paint-ballowcy z NAVICON rozstawili strzel-
nicę. Na naszej międzyzdrojskiej plaży dla WOŚP 
zimowe morsy z Klubu „Kurka Wodna” kąpały się 
w Bałtyku.

Podczas Jarmarku Gorących Serc na 22. Finale 
WOŚP w Międzyzdrojach wspólnie z nami grali 
ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, wolontariuszki z Lokalnego Cen-
trum Wolontariatu, studenci oraz kadra naukowa 
ze Stacji Badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego, 
pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego, 
Domu Wczasów Dziecięcych, międzyzdrojskie 
harcerki z przedszkolakami przy stoisku Przed-
szkola Miejskiego „Morskie Skarby”, Słowianie ze 
Stowarzyszenia Archeozdroje, bajkowo przebrana 
ekipa z biblioteki miejskiej oraz nasi wspaniali 
międzyzdrojscy emeryci, renciści i inwalidzi. 
Gorący posiłek dla uczestników WOŚP przygoto-
wali państwo Tereszczyk z Willi Martini.

Na Sali Teatralnej podczas 22. Finału WOŚP 
grano na całego! 

Pod kierownictwem Ewy Sobolewskiej – Kaś-
kosz na scenie występowały dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 

w przedstawieniu pt. „Gdzie 
jest Mikołaj?”. W występie 
kabaretowym „Janickowe 
poletko” wystąpili seniorzy 
z Zespołu „Bryza”. Koncertowo 
też wystąpili seniorzy z Zespo-
łu „Fale”. Między występami 
odbywały się sprzedaże orkie-
strowych gadżetów. Wieczór 
uświetniły: zespół muzyczny 
AKORD & KASTA, rockowy 
zespół Titty Twister oraz Bey-
ond Side.

Bardzo serdecznie dziękuję 
Wam wszystkim za POMOC 
i UDZIAŁ przy 22. Finale WOŚP. 

Dziękuję za dotychczasową współpracę, dziękuję 
tym wszystkim, z którymi 
miałem przyjemność praco-
wać przy tegorocznej WOŚP 
i przez ostatnie lata.

SIEMA!
Tomasz Rychłowski 

Szef Sztabu 22. Finału 
WOŚP Międzyzdroje

PZERiI a Finał 22. WOŚP

Zarząd oraz przewod-
niczący Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów Oddział  w Międzyzdro-
jach składa podziękowanie 
dla wszystkich osób, które 
czynnie przyczynili się do 
zebrania około 2,500 zł na 
tak szczytny cel jakim jest 
Zdrowie i Życie Ludzkie. W/w kwota została 
przekazana do sztabu WOŚP w Międzyzdrojach. 
Szczególne podziękowanie  składamy paniom, 
które na rzecz orkiestry upiekły wyśmienite ciasta 
oraz prezesowi PTTK Oddział w Międzyzdrojach i 
jego zarządowi, który szczególnie wspierał przy-
gotowania do finału.

Jan Modzelewski 
Przewodniczący PZERiI Międzyzdroje

Finał na sportowo
W dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w hali sportowej przy SP 1 został 
rozegrany Turniej Zbijaka „Starcie Tytanów”, 
czyli wielka konfrontacja międzyzdrojskich 
klubów sportowych. Najlepszą sekcją w zbi-
jaka okazali się tenisiści stołowi UKS Chrobry 
Międzyzdroje, którzy pokonali w finale UKS 
Gimsport Zapasy.

Oprócz emocji związanych z grą w zbijaka na-
sze kluby sportowe przygotowały liczne pokazy. 
Pierwszym z nich był Wielki Mecz „Skrzacików” KS 
Fala Międzyzdroje, w którym wystąpili najmłodsi 
piłkarze trenera Krzysztofa Pioruna oraz Piotra 
Karasiewicza. Następną z atrakcji był mecz zbijaka, 
w którym zmierzyli się nauczyciele SP 1 z Radą 
rodziców SP 1. W tym pojedynku lepsi okazali 
się nauczyciele. W przerwach pomiędzy poka-
zami swoje umiejętności prezentowali tancerze 
Szkoły Tańca Jantar pod opieką trenerki Anny 
Zjawińskiej. Gwoździem programu był pokaz MKS 
Bushido Kyokushin, w którym oprócz zaprezento-

wania techniki kata zobaczyliśmy łamanie gołymi 
rękami podpalonych suporeksów. Na koniec 
pokazów mieliśmy przyjemność ujrzeć występ 
grupy Rene’s Fitness prowadzony przez Renatę 
Maruszewską z Dziwnowa. W międzyczasie Rada 
Rodziców sprzedawała na rzecz WOŚP smaczne 
wypieki, przekąski oraz ciepłe i zimne napoje.

Rafał Błocian
Hala Sportowa im. A. Grubby

Już po raz 6. spotkaliśmy się na wspólnym ko-
lędowaniu. 18 stycznia 2014 r. w sali Teatralnej 
Międzynarodowego Domu Kultury odbyło się 

To ju¿ tradycja kolędowanie z udziałem zaprzyjaźnionych zespo-
łów: „Schola Confido”, „Fale”, „Bryza” z Międzyzdro-
jów, „Julin” z Wolina, „Relax” z Kamienia Pomor-
skiego, „Keja”, „Malwy” z Przytoru, „Słowianki” ze 
Świnoujścia,  „Balbiny” z Polic oraz mieszkańców 
Międzyzdrojów. Zaśpiewali ludzie „złotego wieku”, 
wielkiego serca i pasji,  którzy kultywują to co jest 

najpiękniejsze - nasze tradycje. 
Ludzie, którzy po przejściu na 
emerytury nadal są aktywni 
i chcą coś w swoim pięknym 
wieku  zrobić dla innych. Było 
to piękne muzyczne popołu-
dnie, ciekawe interpretacje 
kolęd i autorskie widowisko, z 
udziałem naszych emerytów i 
ich wnuków. Więcej informacji 
i galeria zdjęć znajduje się na 
naszej stronie internetowej: 
www.mdkmiedzyzdroje.com.

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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PLEBISCYT

Nominowani:

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

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

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

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

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

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

BUSHIDO – KARATE KYOKUSHIN

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

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

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

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

UKS „CHROBRY” – tenis sto³owy

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

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

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

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

- Vll miejsce w drużynie na Mistrzostwach Polski 
Szkolnego Związku Sportowego

NAJLEPSZY TRENER

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

Trener zawodniczek zdobywających czołowe lokaty 
W Polsce i w Województwie

Głosować można do 31 stycznia br. Głosując 

należy wyciąć przedstawiony kupon, czytelnie 

wypełnić wskazując maksymalnie 5 zawodników 

i 3 trenerów, czytelnie podpisać i oddać do urny 

w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.  Dobrze 

wypełniony kupon konkursowy będzie podstawą 

do wyłonienia najpopularniejszych sportowców 

i trenerów. 

Prosimy nie kserować ani nie skanować 
kuponów. Jeden wycięty kupon to jeden głos, 
który bierze udział w konkursie. Dla głosujących 
przewidziano nagrody, które losowane będą 
podczas II Gali Sportu. 

W dniu 09 stycznia br. w Urzędzie Miejskim od-

było się spotkanie Rady Sportu, podczas którego 

wyłoniono Kapitułę, która wybierze: 

- 5 najlepszych sportowców Międzyzdrojów 

2013 roku;

- 3 najlepszych trenerów Międzyzdrojów 

2013 roku;

- odkrycie 2013 roku;

- najlepszego działacza sportowego;

- najlepiej zorganizowaną imprezę sportową 

2013 roku.

W skład Kapituły, która swoje obrady zaplano-

wała na dzień 03 lutego br. weszli przedstawiciele 

każdego z Klubów Sportowych działających na 

terenie Gminy Międzyzdroje oraz przedstawiciele 

społeczności lokalnej, związani ze sportem. I tak w 

składzie Kapituły znaleźli się:

UKS Chrobry:  Waldemar Witkowski, 

Jacek Wandachowicz,

UKS Gimsport: Danuta Jakubiak, Rafał Jaworski,

KS „Fala”:  Jan Rączewski, Marian Kowalewski,

MKS „Bushido”: Andrzej Sawicki, 

Franciszek Sklenarz,

TKS „Jantar”: Anna Zjawińska, 

Jarosław Marchalewski,

KB „Sporting”:  Tomasz Kozłowski,

Przewodniczący Rady Sportu:   Mateusz Bobek,

Hala Sportowa im. A. Grubby:  Rafał Błocian,

Sekretarz Gminy Henryk Nogala

Stadion Miejski: Adam Celiński

Kapituła dokona również obliczeń i zestawie-

nia kuponów,  związanych z plebiscytem na naj-

popularniejszego sportowca i trenera roku 2013. 

Podsumowanie plebiscytu nastąpi podczas 

II Gali Sportu, na którą Państwa już dzisiaj serdecz-

nie zapraszamy. 

II Gala Sportu  odbędzie się w sobotę 08 lute-
go 2014 r. w sali teatralnej Międzynarodowego 
Domu Kultury, rozpoczęcie o godz. 1700. 

Po uroczystej Gali odbędzie się Bal Sportow-
ca, którego organizacji podjął się Hotel „Vestina”. 
Bilety, w cenie 100 zł/osoba, można nabyć 
w recepcji hotelu. Osoba kontaktowa: Żaneta 
Kowalczuk, tel. 518 509 399, e-mail: zaneta.
kowalczuk@hotelvestina.pl”. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 

miłego spędzenia wieczoru wśród sportowców.    

 Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Konkurs     II Gala Sportu     Bal Sportowca 
Ju¿ drugi miesi¹c na ³amach Informatora trwa konkurs na najpopularniejszego sportowca  i trenera 2013r., które-
go mo¿ecie Pañstwo sami wybraæ  w drodze g³osowania! Poni¿ej przedstawiamy i przypominamy nominowanych  
w kategoriach: najpopularniejszy sportowiec roku 2013 i najpopularniejszy trener roku 2013. 

* * 
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Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach

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

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

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

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

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

UKS „Gimsport” – zapasy

TKS „Jantar” – taniec towarzyski

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

Filip Marchalewski
Wiktoria 
Kaszubowska

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

Polski seniorów  na dystansie 5 km.

KB „SPORTING” – lekkoatletyka 

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

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

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

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

wielokrotna reprezentantka kadry województwa w 
różnych kategoriach wiekowych. 

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

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

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

„Fala” 
– pi³ka no¿na i pi³ka siatkowa

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

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

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

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

Piotr KARASIEWICZ
Dyscyplina sportowa: 
Piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  w 2013 
roku: trener grup młodzieżowych, 
drugi trener grupy seniorów, 
bardzo zaangażowany szkole-
niowiec.
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Uchwała Nr XLVII/445/13
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Mię-

dzyzdroje na 2014 rok
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) 

w kwocie 44 200 134,60 zł
z tego:
1) dochody bieżące 31 391 510,60 zł
2) dochody majątkowe 12 808 624,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) 

w kwocie 44 353 907,52 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 33 370 180,52 zł
2) wydatki majątkowe 10 983 727,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu 

w kwocie 153 772,92 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzą-

cymi z:
1/ wolnych środków, jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wy-
nikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
153 772,92 zł                                                                                             

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu 
(Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 1 978 669,92 zł 
2) rozchody 1 824 897,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł
2) celową w kwocie 100 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  

zarządzania kryzysowego.   
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

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

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 560 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

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

programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego 

zakładu budżetowego (Załącznik Nr 6) w kwotach:
1) przychody 2 813 000,00 zł
2) koszty  2 916 362,36 zł
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu za-

ciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

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

samorządu terytorialnego, do kwoty
                                                               1 000 000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 824 897,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 
wartościowych, o których mowa w § 9 , do wysokości 
kwot w nim określonych.

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

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

240 000,00 zł  
c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik nr 9) 

w kwocie 102 500,00 zł                                                 
d. celowe na zadania własne (Załącznik nr 10)  

w kwocie 313 825,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów pu-
blicznych

a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 555 100,00 zł                                                        
§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych 

(Załącznik nr 12) w kwocie 38 480,00 zł 
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków 38 480,00 zł

Cała uchwała  budżetowa  jest do wglądu  na stro-
nie  www.bip.miedzyzydroje.pl (w zakładce  - prawo 
lokalne – uchwały) 

Uchwała Nr XLVII/446/13
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 4 
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024 zmienia się treść załącznika nr 1, 
który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 
2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika 
nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XLVII/447/13
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2013
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów na kwotę 4 842 010,90 zł
 i zmniejszenie wydatków na kwotę 769 491,54 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 19 066,73 (docho-

dy bieżące) i zmniejsza się o kwotę 4 861 077,63zł 
(dochody bieżące na kwotę 96 388,84 zł; dochody 
majątkowe na kwotę 4 764 688,79 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę  49 066,73 zł  (wy-
datki bieżące) i zmniejsza się o kwotę 818 558,27 zł     
(wydatki bieżące na kwotę 118 558,27 zł; wydatki 
majątkowe na kwotę 700 000,00 zł). 

Uchwała Nr XLVII/448/13
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2013-2024

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia 
4 stycznia 2011  roku w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 
na lata 2013-2024 zmienia się treść załącznika nr 1, 
który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 
2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika 
nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XLVII/449/13
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

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

Gminy Międzyzdroje w 2013 r.” w związku z  ustale-
niem planowanego deficytu budżetu gminy na kwotę 
3 981 857,26zł  zwiększa się kwota wolnych środków i 
wynosi 5 835 110,30 zł (było 1 762 590,94 zł).

- załącznik nr 6 „Plan przychodów oraz kosztów 
samorządowego zakładu budżetowego” w związku 
z realizacją ponadplanowych przychodów na łączną 
kwotę 880 667,34 zł, z czego:  z wpływów z usług 
862 966,06 zł, pozostałych odsetek 101,35 zł, z 
wpływów z różnych dochodów 282,33 zł, z wpływów 
z różnych opłat 17,60 zł oraz z wpływów ze sprzedaży 
wyrobów 17 300,00 zł. 

Uchwała Nr XLVII/450/13
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmio-

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

Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowanie 
i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, w skład 
którego wchodzą: płyta piłkarska, bieżnia lekkoatle-
tyczna, punkt kasowy Zakładu Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach.

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

Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego proponuje się w wysokości 150.000 zł.

Uchwała Nr XLVII/451/13
w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

W związku z przejęciem prowadzenia systemu 
przez Urząd Miejski oraz ze względu na dotychcza-
sowe doświadczenia dotyczące terminów wnoszenia 
opłat, proponuje się podjecie nowej treści w/w 
uchwały uwzględniającej następujące modyfikacje 
w stosunku do dotychczas obowiązującej treści:

- wprowadza się inny termin uiszczania opłaty: 
do 30 dnia każdego miesiąca i do ostatniego dnia 
miesiąca lutego, w miejsce terminu - do 10 dnia 
każdego miesiąca,

- określa się tryb płatności opłaty - w kasie Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach w miejsce kasy Zakładu 
Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XLVII/452/13
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje

W związku z planowaną zmianą miejsca składania 
deklaracji z siedziby Zakładu Ochrony Środowiska 
na Urząd Miejski w Międzyzdrojach, proponuję się 
podjęcie uchwały uwzględniającej tę zmianę. 

Uchwała Nr XLVII/453/13
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” na 2014 r.
Przyjmuje się do realizacji ,,Gminny Program Prze-

ciwdziałania Narkomanii” na 2014 rok, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

Cały program jest do wglądu na stronie   www.
bip.miedzyzydroje.pl (w zakładce - prawo lokalne 
– uchwały) 

Uchwała Nr XLVII/454/13
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych” na 2014 rok.

Przyjmuje się do realizacji ,,Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych” na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Cały program jest do wglądu  na stronie www.
bip.miedzyzydroje.pl (w zakładce - prawo lokalne 
- uchwały). 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  XLVII  Sesji  w dniu 19.12.2013 r.  podjęła

następujące uchwały:
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Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt pomorskich 5 – pokój nr 14

/ Zachęcamy Państwa do  spotkań w ramach 
dyżurów radnych. Szanując Państwa czas,  

celem usprawnienia spotkań, prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania 
z  dyżurującym radnym  - tel. 91 3275647  

lub e-mail rada_miejska@miedzyzdroje.pl /

18.12.2013 r. - Rafał WOLNY

30.01.2014 r. - Jan BURZYŃSKI

06.02.2014 r. - Adam JAKUBOWSKI

13.02.2014 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 15.00-16.00    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00-14.00
e-mail dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00-13.00
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl   

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

Uchwała  Nr XLVII/455/13
w sprawie  ustalenia strefy płatnego parko-

wania oraz ustalenia wysokości stawek i sposo-
bu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych miasta  
Międzyzdroje

Korzystający z dróg publicznych są obowiązani 
do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych  tylko w 
wprowadzonej strefie płatnego parkowania. Strefę 
płatnego parkowania ustala się na obszarach charak-
teryzujących się znacznym deficytem miejsc postojo-
wych. Parkowanie samochodów może odbywać się  
w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, 
w określonych godzinach.

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

Zgodnie z art.13 b ust.5 ustawy o drogach pu-
blicznych, który  określa sposób ustalania stawek za 
parkowanie, tj: przy ustalaniu stawek opłat uwzględ-
nia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze 
trzy godziny parkowania, przy czym progresja  nie 
może przekraczać powiększenia stawek opłaty 
o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za 
poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za 
czwartą godzinę i kolejne  godziny parkowania nie 
może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę 
parkowania.

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

Uchwała Nr XLVII/456/13
w sprawie skargi  na zaniedbanie i niena-

leżyte wykonywanie zadań  przez Burmistrza 
Międzyzdrojów

Skarga Pani B.F.P. z dnia 25.09.2013 r. (data wpływu 
do Rady Miejskiej 27.09.2013) posiada dwa wątki: 
Odnośnie wątku pierwszego należy stwierdzić, iż 
pismem złożonym dnia 2.03.2012 r. do Burmistrza 
Międzyzdrojów Pani B. F.-P. wyraźnie wskazała swoją 
intencję, formułując wniosek o wszczęcie postępo-
wania administracyjnego w celu dokonania kontroli 
nad prawidłowością składowania i magazynowania 
odpadów na działce nr 61/1 położonej w Wicku, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym 
zakresie o wydanie stosownej decyzji.

Postępowanie na podstawie Art. 26. ustawy 
o odpadach wszczynane jest z urzędu, a nie na 
wniosek, a jego adresatem jest wyłącznie posiadacz 
odpadów. Oznacza to, iż w sprawie nie można złożyć 
wniosku o wszczęcie postępowania, a to z kolei 
przesądza, iż ewentualny wnioskodawca, jako osoba 
zainteresowana nie może uzyskać statusu strony 
w postępowaniu i co również należy mieć na uwadze, 
nie może wpływać na przebieg postępowania. 

Dlatego też Burmistrz Międzyzdrojów wy-
dał Postanowienie z dnia 25 maja 2012r., znak: 
ITI.6236.1.2012.KS, odmawiające wszczęcia postępo-
wania administracyjnego w celu dokonania kontroli 
nad prawidłowością składowania i magazynowania 
odpadów na działce nr 61/1 w Wicku.

Na to Postanowienie służyło zażalenie do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za 
pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów.

Zażalenie na w/w Postanowienie Burmistrza 
zostało złożone i po jego rozpatrzeniu Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze Postanowieniem z dnia 12 
lipca 2012 r. utrzymało w mocy zaskarżone Postano-
wienie organu pierwszej instancji. 

Jednakże strona, Pani B. F.-P., złożyła skargę na 
powyższe Postanowienie SKO do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W dniu 13.12.2012 r. został wydany wyrok przez 
WSA, na który Pani B. F.-P. złożyła skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Apelacyjnego. Komisja Rewizyjna 
czeka na rozstrzygnięcie NSA.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna 
postanawia na podstawie Art. 97. § 1. pkt. 4) Kpa 
zawiesić rozpatrywanie wątku pierwszego w skardze, 
w związku z nienależytym spełnianiem obowiązków 
Burmistrza na wniosek Pani B. F.-P. o wszczęcie po-
stępowania administracyjnego w przedmiotowej 
sprawie do czasu rozstrzygnięcia jej przez Naczelny 
Sąd Administracyjny. 

Skargę w części dotyczącej zaniechania czynności 
Burmistrza w sprawie kontroli nad prawidłowością 
składowania odpadów na działce 61/1 położonej 
w Wicku uznać za bezzasadną, gdyż w trakcie roz-
poznawania skargi, Komisja Rewizyjna zapoznała 
się z dokumentami, z których wynika, że Burmistrz 
Międzyzdrojów prowadzi postępowanie w trybie 
Art. 26. ustawy o odpadach w stosunku do posia-
dacza odpadów zgromadzonych na działce gruntu 
61/1 w Wicku. 

Konkludując, Komisja Rewizyjna rekomenduje 
Radzie Miejskiej, skargę Pani B. F.-P. na zaniedbanie 
i nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza 
Międzyzdrojów uznać za bezzasadną ze względu na 
brak podstaw podmiotowych po stronie Skarżącej 
do ingerowania w postępowanie administracyjne 
z udziałem posiadacza odpadów zgromadzonych na 
działce nr 61/1 w Wicku.

Uchwała Nr XLVII/457/13
w sprawie skargi  na  bezczynność  Burmistrza 

Międzyzdrojów
Skargę rozpatrywano na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej 4.12.2013 r. W trakcie analizowania zgro-
madzonej dokumentacji oraz uzyskanych informacji 
od pracowników Urzędu Miejskiego (Skarżący nie 
przybył na posiedzenie Komisji Rewizyjnej), Komisja 
rozpoznała sprawę i ustaliła następujące fakty:

W dniu 31.07.2013 r. do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach wpłynęły dwa wnioski Pana J. J. 
do Burmistrza Międzyzdrojów o wydanie indywidu-
alnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w 
zakresie rozumienia regulacji odnoszących się do po-
bierania opłaty targowej. Obydwa wnioski dotyczyły 
opisanych zdarzeń przyszłych oraz przedstawiały 
własne stanowisko w tych sprawach. 

Na w/w wnioski Burmistrz Międzyzdrojów wydał 
także dwie interpretacje indywidualne pismami z dnia 
19.08.2013 r., znak: SOS.DG.3132.026.2013, znak: SOS.
DG.3132.027.2013, które zawierały opis przedmiotu 
wniosków Pana J. J., ocenę stanowiska podatnika, 
uzasadnienie oraz pouczenie, że na niniejsze interpre-
tacje wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie po uprzednim wezwaniu na piśmie 
Burmistrza Międzyzdrojów – w terminie 14 dni od 
dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się 
dowiedzieć o wydaniu interpretacji – do usunięcia 
naruszenia prawa.

Wyżej wymienione pisma zostały wysłane 
w jednej kopercie do adresata - Pana J. J., jako prze-
syłka priorytetowa polecona za potwierdzeniem 
odbioru. 

5. W dniu 18.11.2013 r. wpłynęło do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach pismo Pana J. J. z dnia 
14.11.2013 r. skierowane do Burmistrza Międzyz-
drojów – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
i wydania interpretacji indywidualnych prawa podat-
kowego w zakresie rozumienia regulacji odnoszących 
się do pobierania opłaty targowej – w szczególności 
art. 15 oraz art. 16 u.p.o.l.

Wnioskodawca stwierdził, że do dnia 14.11.2013 r.  
nie zostały załatwione jego wnioski w w/w sprawie. 

 W odpowiedzi na wezwanie z dnia 14.11.2013 r. 
Pana J. J. do usunięcia naruszenia prawa przez 

Burmistrza Międzyzdrojów zostało wysłane do 
wnioskodawcy pismo z dnia 19.11.2013 r. znak: SOS.
DG.3132.037.2013 podpisane z up. Burmistrza przez 
Sekretarza Gminy Henryka Nogalę, informujące 
o tym, iż zgodnie z żądaniem wnioskodawcy zostały 
wydane dwie interpretacje indywidualne dotyczące 
przepisów prawa podatkowego w zakresie rozumie-
nia regulacji odnoszących się do pobierania opłaty 
targowej. Zostały przesłane wnioskodawcy pod 
wskazany adres zamieszkania i nieodebrane przez 
adresata. 

W dniu 21.11.2013 r. wpłynęło pismo do Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
informujące, że do Izby wpłynęła skarga Pana J. J. 
kwestionująca prawidłowość prowadzenia gospo-
darki finansowej w Gminie Międzyzdroje w zakresie 
poboru opłat targowych. RIO przekazuje tę skargę 
Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach do wykorzystania 
w pracach Komisji Rewizyjnej.

Po zebraniu dowodów i wnikliwym rozpoznaniu 
skargi Pana J. J. na bezczynność organu podatko-
wego, tj. Burmistrza Międzyzdrojów, w sprawie 
niewydania dwóch interpretacji podatkowych 
w zakresie poboru opłaty targowej, Komisja Rewi-
zyjna stwierdza, iż wnioski skarżącego do Burmistrza 
z dnia 23.07.2013 r. zostały załatwione zgodnie z art. 
35. § 2. Kpa, tj. bez zbędnej zwłoki    i rekomenduje 
Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach uznać skargę za 
bezzasadną.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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GOSPODARKA KOMUNALNA

W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, w dniu 30 grudnia 2013 r.  Gmina Międzyzdroje 
zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczeciń-
ska 2, 72-400 Kamień Pomorski, umowę  na świadczenie w 2014 r.  usługi odbioru 
i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy,  nie zamieszkują mieszkańcy z wyłączeniem terenów 
publicznych ogólnodostępnych, w części zamieszkałych i w części niezamiesz-
kałych, z terenu Gminy Międzyzdroje.

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

W dniu  15  stycznia 2014r. minął termin składania nowych  deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
dla których podstawą ustalenia  tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody 
z nieruchomość w 2013r.  

Opłatę, bez wezwania, w zmienionej wysokości  należy uiścić  za styczeń 
do  31 stycznia.

Terminy płatności  w kolejnych miesiącach:  do 30 dnia każdego miesiąca, 
którego obowiązek  ponoszenia opłaty dotyczy, a za miesiąc luty do końca lutego. 

Terminowe wpłaty pozwolą na uniknięcie płacenia odsetek za zwłokę, które 
są naliczane od niezapłaconej w terminie opłaty.

Opłatę należy   dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego lub  na rachunek 
bankowy Gminy Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5,72-500 Międzyzdroje: 
38 2030 0045 1110 0000 0054 7180, prowadzony przez BGŻ S.A. Oddział 
w Międzyzdrojach.

W tytule wpłaty proszę wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla nieruchomości … (należy podać dokładny adres nieruchomości oraz 
dane wpłacającego, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, które winny być zgodne 
z danymi wykazanymi  w złożonej deklaracji )” . 

Dziękujemy właścicielom nieruchomości za wywiązywanie się z ustawo-
wego obowiązku składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych 
będących  podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych  powstających na danej nieruchomości, w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany.

Dodatkowe informacje dotyczące gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez Gminę, w tym wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach, stanowiących akty prawa miejscowego, deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępne są na stronie internetowej: 
www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka: odpady komunalne 2014).

Pozostałe informacje,  w tym  dotyczące wnoszonych opłat,  zaległości  od 
niezapłaconych w terminie płatności, prowadzonych postępowań w sprawie  
określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do uzyskania od 
pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miejskim, pok. nr 3, tel. 91 32 75 657.

Poniżej Harmonogram  wywozu odpadów komunalnych  (dostępny również 
na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl, zakładka: odpady komunalne 2014).

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
z terenów miejskich i wiejskich 

Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 

Przedsiębiorca realizujący  usługę odbioru i transportu odpadów komunal-
nych z terenu Gminy Międzyzdroje:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91 3820550

W dniu wywozu właściciel nieruchomości  zobowiązany jest udostępnić 
(wystawić) pojemniki (worki) odbierającemu odpady  w godzinach rannych.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Odpady komunalne  segregowane 

Frakcja sucha  (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe)

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, soboty - 18.01.2014r., 15.02.2014r., 

15.03.2014r., 12.04.2014r., 17.05.2014r., 14.06.2014r. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji, odpady zielone)

Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca - 14.01.2014r. 
i 28.01.2014r., 11.02.2014r. i 25.02.2014r., 11.03.2014r. i 25.03.2014r., 
08.03.2014r. i 22.04.2014r., 13.05.2014r. i 27.05.2014r., 10.06.2014r. 
i  24.06.2014r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV )

Zaleca się aby właściciel nieruchomości,  co najmniej na trzy dni przed usta-
lonym terminem odbioru odpadu, poinformował odbierającego odpady - Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., tel. 91 3820550 oraz pracownika 
Urzędu Miejskiego -Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 
91 3275657, o wystawieniu odpadu.

Część zachodnia miasta, 23.04.2014r. (środa) i 15.10.2014r. (środa): 
Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, 
Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, 
Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Mier-
nicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac 
Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty 
Handlowe – Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, 
Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa

Część wschodnia miasta, 24.04.2014r.(czwartek) i 16.10.2014r. (czwar-
tek): Biała Góra, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, 
Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, 
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Za Torem, Zwycięstwa

Gmina, 26.04.2014r.(sobota) i 17.10.2014r. (piątek): Lubin, Nadleśnictwo, 
Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 
2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 
2014r., podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

• 21.04.2014r. (PN.WIELKANOCNY) - 22.04.2014r.
• 01.05.2014r. (ŚWIĘTO PRACY) - 02.05.2014r.
• 19.06.2014r. (BOŻE CIAŁO)  - 20.06.2014r. 

Ewa Scholz 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażo-
wa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 
Poprzeczna, Punkty handlowe- Promenada, Spokojna, 
Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki

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

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Czwartek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażo-
wa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 
Poprzeczna, Punkty handlowe- Promenada, 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, Turystyczna, Zwycięstwa.  

Biała Góra, Grodno, Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, 
Wicko, Wolińska 1, Zalesie. Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, 
Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, 
Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastow-
ska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, 
Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Środa

Czwartek

Piątek

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejo-
wa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodocią-
gach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem.

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

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

W grudniu 2013r. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Wapnicy zakończył się półtoraroczny projekt 
językowy „Have fun, be a nature fan” w ramach 
Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacji Rozwoju NIDA.  
Na ten cel uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 
11 640 zł. Projekt łączył treści przyrodnicze z na-
uką języka angielskiego. W trakcie jego realizacji 
zorganizowano dla uczniów: zajęcia kulinarno 
– przyrodnicze pod hasłem GO GREEN, zajęcia 

Program ferii 2014 w bibliotece:
• Warsztaty ceramiczne prowadzone przez Jolantę Brejdak , Teresę 

Babińską  i bibliotekarzy w Gimnazjum nr 1  
• wspólne czytanie bajek
• mini dyskoteka
• zajęcia teatralne, konkursy
• zabawy z tablicą interaktywną
• zajęcia plastyczne, robienie m.in.: makiet prehistorycznych z di-

nozaurami, aniołków, karmników dla ptaków, masek karnawałowych, 
skarbonek,  zwierzaków, ceramiki, domków dla lalek, ekologicznych 
torebek na zakupy, uli z pszczółkami, biżuterii, figurek z gipsu, za-
proszeń na wernisaż

• zajęcia z origami
• słodki poczęstunek
• na koniec, jak co roku, odbędzie się wernisaż prac wykonanych 

przez dzieci
Zapraszamy również do zapisywania  

pociech do biblioteki.
 

 

Ferie Zimowe w MDK Międzyzdroje
Od 17 -  27 lutego 2014 r.

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 16.00

W programie:
- Gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, plastycz-

ne, zręcznościowe, informatyczne, fotograficzne, profilaktyczne, 
sportowe, warsztaty rękodzielnicze oraz edukacyjne.

Organizator:
Międzynarodowy Dom Kultury przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Domem Wczasów Dziecięcych, Wolińskim Parkiem Narodowym.
Organizatorzy zapewniają : nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instrukto-

rów zajęć edukacyjno – rekreacyjnych oraz usługi niezbędne do wykonania 
zajęć.

Serdecznie zapraszamy!

przyrodnicze BUGS oraz zajęcia I LIKE MY VILLAGE. 
Efektami pracy uczniów były m.in. książeczki z 
komiksami – pracami konkursowymi „SPRING DAY 
ON WOLIN ISLAND” i zakładki do książek. Odno-
wiono również ścieżkę dydaktyczną wzbogacając 
ją o nowe tabliczki. Dzięki udziałowi w projekcie 
szkoła pozyskała nowe pomoce przydatne 
w nauce języka angielskiego. 

Oprócz otrzymanego grantu do realizacji 
projektu otrzymaliśmy wsparcie od wielu part-
nerów m.in. Gminy Międzyzdroje, Nadleśnictwa 

Międzyzdroje, Wolińskiego Parku Narodowego. 
Pozyskaliśmy nagrody dla uczestników konkursu 
plastyczno-językowego od: Fundacji Nasza Zie-
mia, WWF, Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gazsystem, Wydawnictw: Pearson, Macmillan, 
MMPublications oraz Księgarni Omnibus i Edu-
carium. Wszystkim osobom i instytucjom, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły się do naszego 
sukcesu serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że udział uczniów 
w projekcie przyczynił się do wzrostu kompetencji 
językowych i zainteresowania nauką języka an-
gielskiego.                                       Bogumiła Popko 

Iwona Samołyk

 

 

 

 

 

Projekt językowy zakończony

Klasyfikacja 

śródroczna 2013/2014
Po dokonaniu podsumowania pierwszego pół-
rocza w Szkole Podstawowej nr 1 wyłoniono 
najlepszych uczniów, którzy otrzymają stypendia 
za wyniki w nauce:

Uczniowie klas IV- VI, którzy uzyskali średnią 
ocen 4,75 i więcej oraz wzorową i bardzo dobrą 
ocenę zachowania:

 klasa IVa
Konrad Dubako - 5,18, Julia Karpeta - 4,82,  

Weronika Krzyżanowska - 4,82, Martyna Sen-
kowska - 4,82

klasa IVb
 Oliwia Wilczyńska - 5,09, Marta Karwan - 5,0, 

Klaudia Nowak - 5,0, Joanna Wilczek - 4,90
klasa IVc

Wiktoria Jadanowska - 5,0, Weronika Kujda- 
4,90, Bogusz Mackiewicz - 4,90

klasa IVd
 Klaudia Stefan - 4,82

klasa Va
Julia Szczepaniak - 4,90,  Iga Wachowicz - 4,81

klasa Vb
Wiktoria Małkińska- 5,27, Julia Konarzewska- 

5,18, Iga Frączek-5,0, Dominika Hanczaruk- 4,81
 klasa VIa

Aleksandra Strużyna - 4,90, Laura Nederlof - 4,81
 klasa VIb

Weronika Ruśkiewicz - 4,90, Emilia Deptuła - 4,82
Iwona Banachowicz

Dyrektor SP1

W obiekcie „Wiklina” w listopadzie i grudniu 
2013 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu 
mieszkańców Wapnicy, w tym w szczególności:  
Janusza i Mariusza Halinowskich, Mariana Kisz-
kunas, Katarzyny i Tomasza Piotrowskich oraz 

Ireny Lewandowskiej, mogliśmy - korzystając 
ze środków budżetowych naszej gminy, które 
w większości przeznaczone zostały na zakup 
materiałów budowlanych - częściowo wyremon-
tować wnętrze budynku. Odnowiliśmy świetlicę 
wiejską z zapleczem kuchennym, pomieszczenie 
sanitarne, salę komputerową oraz korytarz sta-
nowiący nowe wejście do świetlicy bezpośrednio 

od strony ul. Turkusowej, pełniący także funkcję 
drogi ewakuacyjnej. 

W obiekcie znajduje się również siłownia dla 
kobiet i mężczyzn oraz sala wielofunkcyjna, w któ-
rej można grać w tenisa stołowego, organizować 
imprezy integracyjne oraz zebrania i szkolenia. 
W bieżącym roku planujemy dalsze prace w tych 
pomieszczeniach, które poprawią estetykę i wygo-
dę ich użytkowania, a także wyposażenie kuchni 
w podstawowy sprzęt. 

Naszym marzeniem jest by „Wiklina” stała się 
stałym miejscem spotkań mieszkańców naszych 

sołectw, miejscem gdzie będzie 
można spotkać się i porozmawiać z ze 
znajomymi przy kawie czy herbacie. 
Od maja br. obiekt będzie gotowy 
do wynajęcia na organizację imprez 
okolicznościowych np. spotkań ro-
dzinnych, pokazów, szkoleń itp. 

Dziękuję wszystkim, którzy oso-
bistym udziałem przyczynili się do 
otwarcia nowego etapu w życiu 
naszych mieszkańców, a którego 
początkiem było przekazanie obiektu 
„Wiklina” na realizacje zadań statuto-
wych naszego sołectwa w uchwalo-
nym w 2012 roku przez Radę Miejską 

w Międzyzdrojach Statucie Sołectwa Wapnica. 
Jestem przekonana, że realizacja powyższych 
zadań w „Wiklinie” przyczyni się do integracji na-
szego społeczeństwa wokół naszego wspólnego 
mienia, o które będziemy wspólnie dbać i z niego 
korzystać. 

Bożena Magda 
Sołtys Sołectwa Wapnica

 

Wiklina już działa
31 grudnia 2013 roku spotkaniem 
Sylwestrowym otworzyliśmy odnowion¹ 
Świetlicê „Wiklina” w Wapnicy. 
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SPORT, AKTUALNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdro-
jach od 2008r. realizuje projekt  „Aktywizacja 
zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy 
społecznej”. Projekt ten skierowany jest do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
oraz korzystających z pomocy społecznej. Ma on 
na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
zdobyciu nowych kwalifikacji,  podjęciu zatrud-
nienia i co za tym idzie odejścia od korzystania z 
systemu pomocy społecznej. 

Do w/w projektu w roku 2013 zostało zakwali-
fikowanych 16 osób w tym 6 mężczyzn i 10 kobiet. 

 Wszyscy uczestnicy  skorzystali z usług „In-
dywidualnego poradnictwa zawodowego” oraz 
grupowego szkolenia aktywizującego pt. „Aktywni 
na rynku pracy”, jak również z warsztatów „Trening 
interpersonalny i pracy zespołowej”.  Głównym ce-
lem poradnictwa indywidualnego jest wytyczenie 
ścieżki rozwoju zawodowego uwzględniającego, 
obok potencjału beneficjenta, sytuację na rynku 
pracy oraz kierunku szkolenia zawodowego.

Uczestnicy projektu wzięli również  udział w 
warsztatach psychoedukacyjnych.  Celem zajęć 
było zapoznanie z pojęciem i uwarunkowaniami 
rynku pracy, w tym lokalnego rynku pracy, kształ-
towanie umiejętności oceny zainteresowań i okre-
ślanie mocnych i słabych stron w kontekście szans 
na zatrudnienie, przygotowanie do celowego 

planowania działań na rynku pracy, umiejętność 
konstruowania profesjonalnej oferty własnej (list 
motywacyjny, CV), nabycie umiejętności prowa-
dzenia rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie umie-
jętność skutecznej komunikacji interpersonalnej 
oraz rozwiązywania problemów. Grupowe zajęcia 
służą również integracji grupy.

Uczestnicy podczas zajęć z poradnictwa 
zawodowego przy pomocy doradcy zawodowe-
go wybierali kursy zawodowe na podniesienie 
kwalifikacji zgodnie z ich preferencjami zawodo-
wymi oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Po 
zakończonych zajęciach z doradcą zawodowym 
uczestnicy projektu  rozpoczęli kursy zawodowe.

Uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje takie, 
jak:

- sześć uczestniczek „ABC pracownika hote-
lowego” 

- dwóch uczestników PRAWO JAZDY KAT „B” 
- jedna uczestniczka „Obsługa kas fiskalnych 

i komputera” 
- dwóch uczestników „OPERATOR KOPARKO 

– ŁADOWARKI”  
- jedna uczestniczka „ABC biznesu” 
- dwóch uczestników „ Kucharz z elementami 

carvingu” 
- jeden uczestnik PRAWO JAZDY KAT „C” 
- jedna uczestniczka „Kasjer walutowy”

Kursy odbywały się w Międzyzdrojach, Kamie-
niu Pomorskim, Wolinie. Wszyscy otrzymali bilety 
na dojazdy na kursy. 

W trakcie realizacji projektu siedmiu uczest-
ników podjęło zatrudnienie, a czworo z nich 
otrzymało umowy o pracę na okres dłuższy niż rok. 

Jednym z elementów projektu jest integracja 
społeczna w ramach tego uczestnicy wraz z dzieć-
mi brali udział w wyjeździe integracyjnym, gdzie 
mieli zapewnione atrakcje. Osoby biorące udział 
w projekcie uczestniczyły w spotkaniach, które 
miały na celu integrację grupy. Niektóre z tych 
spotkań były organizowane dla uczestników i ich 
dzieci. Odbyło się również spotkanie otwierające 
i zamykające projekt.

Rekrutacja do kolejnego etapu ww. projektu 
rozpocznie się od stycznia 2014 r. Wszystkie 
osoby zainteresowane i chętne do uczestnictwa 
w projekcie, spełniające ww. kryteria zapraszam. 

Kontakt: 
Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Ks. Pomor-

skich 8; 72-500 Międzyzdroje
Pracownik socjalny ds. projektu Kubeł Izabela 

- tel. 601 691 054 lub 91 32 80 311
Pracownicy socjalni - tel. 91 32 80 311

Izabela Kubeł
OPS Międzyzdroje

Terminarz ligowy UKS 
„Chrobry” Międzyzdroje 
w 2014 roku
Z początkiem nowego roku zawodniczki i zawodnicy UKS CHROBRY 

Międzyzdroje przystąpili do dalszych zmagań ligowych w II rundzie 

rozgrywek. Najwięcej pracy będą miały zawodniczki grające na co 

dzień w I Lidze ze względu na dalekie, wyjazdowe spotkania do 

Płocka, Białegostoku, Gniezna oraz Lidzbarka Warmińskiego. Poniżej 

przedstawiamy dokładne daty i godziny spotkań „Chrobrego” w po-

szczególnych ligach, które będę się odbywać na własnym parkiecie 

hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 

17. Zawodnicy, trenerzy oraz Zarząd UKS „Chrobry” Międzyzdroje 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na rozgrywki ligowe. Zapewniamy 

wiele emocji oraz wspaniałe widowisko sportowe. 

I Liga kobiet (II runda) – spotkania u siebie

18.01.2014 r. godz. 15:00  UKS CHROBRY Międzyzdroje – GKTS 

Gdańsk, 08.02.2014 r. godz. 13:00  UKS CHROBRY Międzyzdroje – 

LUKS Agro-Sieć Chełmno, 14.02.2014 r. godz. 18:00  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – IKTS Noteć Inowrocław, 22.03.2014 r. godz. 15:00  

UKS CHROBRY Międzyzdroje – GALAXY Białystok, 29.03.2014 r. godz. 

15:00  UKS CHROBRY Międzyzdroje – MRKS Gdańsk

II Liga mężczyzn (II runda) – spotkania u siebie

18.01.2014 r. godz. 10:30  UKS CHROBRY Międzyzdroje – 

LUKS Top Wierzbięcin, 18.01.2014 r. godz. 15:30  UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – TKKF Fala Trzebiatów, 15.03.2014 r. godz. 10:30  

UKS CHROBRY Międzyzdroje – UKS Czarni Pieszcz, 15.03.2014 r. 

godz. 15:30  UKS CHROBRY Międzyzdroje – Darz Bór Karnieszewice

III Liga mężczyzn (II runda) -  spotkania u siebie

08.02.2014 r. godz. 10:00  II UKS CHROBRY Międzyzdroje – 

UKS Champion Polic, 08.02.2014 r. godz. 10:00  III UKS CHROBRY 

Międzyzdroje – SALOS Szczecin, 08.02.2014 r. godz. 14:00  II UKS 

CHROBRY Międzyzdroje – SALOS Szczecin, 08.02.2014 r. godz. 14:00  

III UKS CHROBRY Międzyzdroje – UKS Champion Police, 22.03.2014 

r. godz. 10:00  II UKS CHROBRY Międzyzdroje – III UKS CHROBRY 

Międzyzdroje                                                                         Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Kobiecy zespół, grający na co dzień w I Lidze, 
zakończył I rundę rozgrywek w dniu 14 grudnia 
2013 r. zwycięstwem 9:1 nad drużyną POLMLEK 
Zamer II Lidzbark Warmiński. Po rozegraniu 
dziewięciu spotkań tenisistki Chrobrego zaj-
mują piątą lokatę, gromadząc 11 punktów na 
koncie i bilans 57:33. Warto dodać, że w tym 
roku czołówka zespołów pierwszoligowych jest 
bardzo wyrównana. Dwie kluczowe przegrane 
na wyjazdach zadecydowały, że zawodnicz-
ki naszego klubu nie znajdują się w strefie 
premiującej barażem. W II rundzie niezwykle 
ciekawie zapowiadają się spotkania u siebie 
z LUKS Agro-Sieć Chełmno (08.02.2014 r.) oraz 
z IKTS Noteć Inowrocław (14.02.2014 r.). Tak 
naprawdę po tych spotkaniach będzie można 
powiedzieć czy UKS Chrobry będzie miał szansę 
na baraże. W rankingach indywidualnych nasze-
go zespołu na pierwszym miejscu znajduje się 
Wioletta Witkowska, druga jest Anna Zielińska, 
a na trzecim miejscu Sylwia Wandachowicz. 
Oprócz trzech najlepsz ych zawodniczek 
w składzie pierwszoligowego zespołu znajduje 
się również Sylwia Składanek oraz nasza najlep-
sza juniorka Adriana Kołaszewska.

Rozgrywki II Ligi mężczyzn w I rundzie drużyna 
Chrobrego zakończyła 7 grudnia 2013 r. pokonu-
jąc 2:8 na wyjeździe ATS Stargard Szczeciński. Na 
koniec I rundy Chrobry zajmuje czwartą lokatę 
z dziewięcioma punktami na koncie i bilansem 
38:42. W zespole występują: Michał Kluczyński, 

Zdzisław Witkowski, Ireneusz Miklis oraz Jan 
Surwiło.

W tym roku w rozgrywkach III Ligi uczestniczą 
dwa nasze zespoły. Po rozegraniu dziewięciu 
spotkań I rundy zawodnicy II UKS Chrobry zajmują 
fantastyczną pierwszą lokatę w tabeli z 16 punk-
tami oraz bilansem 73:17.  W  pierwszej drużynie 
trzecioligowej występują: Adam Woźniak, Artur 
Szczurowski, Andrzej Krela oraz Dariusz Wiśniew-
ski. Druga drużyna trzecioligowa skończyła pierw-
szą część sezonu w nieco odmiennych nastrojach 
ze względu na 10. pozycję w tabeli. W  drugiej dru-
żynie trzecioligowej występują: Łukasz Borkowicz, 
Aleksander Banachowicz, Rafał Banach, Paulina 
Komisarska, Grzegorz Muth oraz Mateusz Wolny.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Chrobry Międzyzdroje dziękuje wszystkim spon-
sorom i zwolennikom za wsparcie propagowanej 
przez Klub idei upowszechnienia tenisa stołowego 
w gminie oraz możliwości stworzenia w przyszłości 
silnego, liczącego się w kraju  klubu sportowego, 
którego sukcesy będą jednocześnie sukcesem całej 
społeczności gminy Międzyzdroje. Zarząd Klubu 
liczy na dalszą  owocną współpracę i dedykuje 
Sponsorom – Urząd Miejski w Międzyzdrojach, SPA 
Bagiński & Chabinka oraz Pizzeria Virgo - wszystkie 
sukcesy drużyn męskich i żeńskiej. Zapraszamy 
również do śledzenia wyników i relacji na naszej 
stronie internetowej www.chrobrymiedzyzdroje.
ubf.pl.                                                       Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Podsumowanie I rundy rozgrywek 

ligowych UKS Chrobry
Początek roku to dobry moment na podsumowanie i ocenę osiągnięć zawodników UKS Chrobry 
Międzyzdroje biorących udział w rozgrywkach I Ligi kobiet oraz II i III Ligi mężczyzn. Wszystkie 
zespoły Chrobrego są aktualnie po zakończeniu I rundy rozgrywek. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8

Tel. 91 328 10 53     Fax 91 322 07 45 , e-mail: opsmiedzyzdroje@poczta.onet.pl
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KS „Fala” Międzyzdroje jest klubem wielosekcyj-
nym, zrzeszającym w 2013 roku ok. 250 zawod-
ników w 13 grupach szkoleniowych, w tym 10 
kategorii wiekowych w zakresie piłki nożnej oraz 
3 grupy piłki siatkowej (kadetki, juniorki oraz za-
wodniczki z klas IV-VI szkoły podstawowej). Fala 
czynnie uczestniczy w życiu sportowym Gminy 
Międzyzdroje.  Oprócz szkolenia zawodników or-
ganizuje dodatkowe imprezy sportowe oraz  zimo-
we  i letnie obozy sportowe dla dzieci i młodzieży.

Podczas grudniowej uroczystości zarząd „Fali” 
serdecznie podziękował wszystkim instytucjom 
oraz osobom prywatnym za wsparcie finansowe 
i rzeczowe klubu: a mianowicie: Leszkowi Do-
roszowi Burmistrzowi Międzyzdrojów, Lechowi 
Garbowskiemu „Lech Travel”, Stanisławowi 
Chabince „Spa Bagiński & Chabinka, Agnieszce 
i Jerzemu Nowakom – Pizzeria Virgo, Patrycji 
i Krzysztofowi Marchelakom – Firma „Saviano”, 
Wojciechowi Osuchowi – prezesowi Port – Ser-
wis Świnoujście, Karolowi Tomczakowi – Hotel 
Slavia, Beacie Klawie z Kwiaciarni „Fiołek”, Ewie 
i Przemysławowi Chabinkom Tawerna „Róża 

Wiatrów”, Kamilowi Kędzierskie-
mu Firma P.W.”KAMIL” Stargard 
Szczeciński, dyrektor MDK Ja-
dwidze Bober, Elżbiecie Obole-
wicz, Jackowi Koralewskiemu, 
Tomaszowi Iwaszczyszynowi, 
Dariuszowi Parchimowiczowi, 
Romualdowi Sawińskiemu, Ma-
riuszowi Czyrko, Wojciechowi 
Ryfczyńskiemu, Krzysztofowi 

Andrearczykowi, Tyberiuszo-
wi Jackiewiczowi,  Jakubowi 
Grzegorczykowi –Firma Nafto-
construkt, Iwonie Ekiert, przed-
stawicielom biura Art Gryfice 
– AMOS, Zdzisławowi Rutkow-
skiemu – Bar „Arka”, Pawłowi 
Głowackiemu – Bar&Restauracja 
– Przystań, Rafałowi Błocianowi, 
Firmie Mondi Szczecin – Pawło-
wi Kulesz, Jerzemu Poskartowi, 
Mariuszowi Grzywaczewskiemu, 
Małgorzacie Szaryńskiej.

Po podziękowaniach wyróżniono wszystkich zawodników 
w najmłodszych grupach, zawodniczki z sekcji piłki nożnej 
i siatkowej. Występując grupami każdy zawodnik i zawodniczka 
otrzymywali nagrody rzeczowe, natomiast zawodników grup 
starszych wyróżniano indywidualnie statuetkami m.in. w grupie 
trampkarz wyróżnienie otrzymali: Maksymilian Oswald, Oskar 
Osmanow, Wiktor Potrzebny, w grupie junior: Michał Waszczyk, 
Adrian Rydzewski, Piotr Tkaczonek; w grupie senior: Ernest 
Paszek, Piotr Rutkowski, Dominik Łaba. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w 2014 roku.

N a j w a ż n i e j s z y m  m o m e n t e m  t e g o  w i e c z o r u  -  n i e 
tylko dla zawodników, ale i  rodziców - było pasowanie 
na piłkarza Fal i  najmłodszej  grupy „Skrzacików ”,  które 
przeprowadził prezes wraz z zarządem klubu. Adepci piłki 
nożnej z rocznika 2008 – 2009, w obecności władz klubu 
i  rodziców, uroczyście złożyli  przyrzeczenie i  oficjalnie 
zostali  zawodnikami KS „Fala” Międzyzdroje.

Jan Rączewski 

10 stycznia 2014 r. w hali sportowej im. A. Grubby 
przy SP nr 1 w Międzyzdrojach została rozegrana 
5 kolejka ligowa IV Edycji Międzyzdrojskiej Ama-
torskiej Ligi Futsal-u. Tym samym zakończyła się 
runda zasadnicza rozgrywek. Pomiędzy rundą 
zasadniczą i rewanżową kapitanowie drużyn mają 
możliwość dokonywania zmian w składach, a za-
wodnicy mogą przechodzić do innych zespołów. 
Runda rewanżowa rozpoczęła się od 6. kolejki 
w dniu 17 stycznia 2014 r.

Wyniki 
3. kolejka – 13.12.2013 r.

Przytór Team – Kapitanat Portu  3:9
Klif – Markel Orkania  2:5

4. kolejka – 20.12.2013 r.
Klif – SP Leśnik Oldboy  0:5
Markel Orkania – Kapitanat 

Portu (przełożony na 17.01.2014 r.)
5. kolejka – 10.01.2014 r.
Kapitanat Portu – SP Leśnik 

Oldboy  2:2
Markel Orkania – Przytór 

Team  5:0

Zapraszamy do śledzenia 
wyników, tabeli oraz statystyk 
na stronie internetowej ligi www.
malf.ligspace.pl oraz na profilu 
facebook: www.facebook.com/
LigaMALF. Zapraszamy również 

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u

Rok 2013 podsumowany
W sobotę 14 grudnia 2013r.  w sali teatralnej Międzynarodowego Domu 
Kultury odbyła się gala, podsumowująca działalność sportową w roku 2013 
w Klubie Sportowym „FALA” Międzyzdroje. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, a wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło władz Gminy, partnerów oraz członków klubu.

LP

1
2
3
4
5

Zespół

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

Mecze

4
3
3
4
4

Punkty

10
7
6
3
0

Z

3
2
2
1
0

R

1
1
0
0
0

P

0
0
1
3
4

Bramki

30:9
19:6
14:11
11:31
6:23

Tabela MALF
do przeglądania zdjęć, które będą zamieszczane 
na wyżej wymienionych stronach. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków piłki nożnej na rozgrywki 
ligowe MALF w każdy piątek o godz. 20:00 do hali 
sportowej przy ul. Leśnej 17.

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa nr 1

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Termin planowanej 

imprezy

26 stycznia 2014
Godzina 11.00

2 lutego 2014
Godzina 11.00

16 lutego 2014
Godzina 10.00

16 lutego 2014
Godzina 14.00

2 marca 2014
Godzina 11.00

9 marca 2014
Godzina 10.00

16 marca 2014
Godzina 11.00

1-04.05.2014
Godzina 11.00

8 czerwca
Godzina 11.00

22 czerwca 2014
Godzina 11.00

Nazwa imprezy

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 

Gry i zabawy piłkarskie 

dla najmłodszych adeptów klubu 

„Wszechstronny ruch”

Halowy Turniej  Piłki Nożnej 

w roczniku 2006/07 

Halowy Turniej  Piłki Nożnej Juniorów 

Halowy Turniej  Piłki Nożnej w roczniku 

2004/05„GRAMY DLA ZBYSZKA”

IV Memoriał  zawodnika Daniela 

Muchy - Halowy Turniej  Piłki Nożnej 

w roczniku 2003

Halowy Turniej  Piłki Nożnej 

w roczniku 2002 

Festyn Sportowy oraz Turnieje Piłki 

Nożnej„Majówka na Sportowo 

w Gminie Międzyzdroje”

Mini Mistrzostwa Świata 

– rocznik 2006/2007

Wojewódzki turniej piłki nożnej 

rocznik  - 2002/2003 

MIĘDZYZDROJE CUP 2014

Miejsce imprezy

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Hala Sportowa

Stadion Miejski

PROMENADA

Stadion Miejski

Harmonogram imprez sportowych KS „Fala” 
Miêdzyzdroje w pierwszym pó³roczu 2014 roku
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Ogłoszenie USC
Wszystkie pary małżeńskie posiadające stałe 

zameldowanie  w  mieście i gminie Międzyz-
droje (sołectwa: Wicko, Wapnica, Lubin), które 
w 2014 roku obchodzą 50–lecie pożycia mał-
żeńskiego (związki cywilne  zawarte w 1964r.), 
mogą zgłosić chęć uroczystego obchodzenia 
jubileuszu do Urzędu Stanu Cywilnego w Mię-
dzyzdrojach przy ul. Książąt  Pomorskich 5. 
Tel. kontaktowy  91 327 56 58.

(wymagane dokumenty: pisemny wniosek, 
dowody osobiste małżonków, akt zawarcia związ-
ku małżeńskiego).

Bogumiła Bajek 
Kierownik USC 

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 2014 r. pisemnego oświadcze-

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

1.  Zmianie sposobu użytkowania budynku 
użyteczności publicznej nr 4,  położonego w 
kompleksie edukacyjnym  Wolińskiego Parku 
Narodowego  ”Grodno 1”, na potrzeby Centrum 
Współpracy Międzynarodowej,  wraz z przebudo-
wą infrastruktury technicznej w tym wewnętrznej 
drogi dojazdowej, na części działki o numerze 
geodezyjnym: 1, zlokalizowanej  w obrębie nr 22 
jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. Wnio-
skodawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej Counterpart Fund, ul. Miedziana 3A, 
00-814 Warszawa.  

 2. Zmianie sposobu użytkowania budynku 
Pomorskiej Straży Granicznej na  budynek Policji  
wraz z przebudową i wykonaniem pochylni, 
miejsc parkingowych, nowego wjazdu i urządzeń 
budowlanych oraz z rozbiórką  bunkra, przy ulicy 
Kopernika 2 w Międzyzdrojach,  na działce o nu-
merze geodezyjnym: 190, obręb nr 20 jednostki  
ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Wnioskodawca: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. 
Małopolska 47, 70-515 Szczecin, pełnomocnik: Jan 
Kisielewicz, Biuro Projektowe Technologii i Archi-
tektury „TE-AR”, ul. Kadłubska 41,  71-524 Szczecin. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących w/w postępowań administracyjnych 
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu  (w po-
niedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, 
w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto 
informacje dotyczące niniejszych postępowań ad-
ministracyjnych zostały zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl 
(ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone 
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapy-
tań prosimy o kontakt tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska, Sylwia Jagielska 
Planowanie Przestrzenne

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych za rok 2013

nia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku 2013.  

Druki oświadczenia dostępne są na stronie 
www.bip.miedzyzdroje.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach pokój nr 13. 

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami  
są zobowiązane do przedkładania  informacji 
o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji 
zastosowanych wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na nieruchomościach będących 
w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu 
z natury. Informację sporządza się w  dwóch 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy 
przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów a drugi 
egzemplarz  przechowywać przez okres jednego 
roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, 
wg wzoru zawartego w:

- załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r.  
Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest („Informacja o wyro-
bach zawierających azbest”). 

27 listopada 2008r. Rada Miejska uchwaliła Pro-
gram usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje. 

W ramach środków  z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska Gmina Międzyzdroje całkowicie 
finansuje koszty  transportu i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest. 

Ubiegającym się o sfinansowanie kosztów, 
o których mowa wyżej, mogą być: osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, właściciele zasobów 
mieszkaniowych, użytkownicy rodzinnego ogro-
du działkowego. 

Odbiór odpadów azbestowych z nierucho-
mości będzie realizowany na wniosek właściciela       
(użytkownika) obiektu figurującego w bazie 
danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawie-
rających azbest, złożony przed przystąpieniem 
do demontażu wyrobów zawierających azbest.  
Jednym z warunków  przyjęcia wniosku do re-
alizacji jest przedłożenie „informacji o wyrobach 
zawierających azbest”. 

Złożone wnioski będą realizowane według 
kolejności wpływu do wysokości kwoty zabez-
pieczonej w  budżecie  na dany rok kalendarzowy.

Więcej informacji na temat azbestu, w tym 
procedury dotyczące postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest, program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, ww. załącznik, dostępne są na stronie 
www.bip.miedzyzdroje (zakładka: Azbest),  w pok. 
nr 2 w Urzędzie Miejskim (tel. 913275656).

Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach 
realizacji Programu  w latach 2009-2013 zostało 
odebranych i przewiezionych celem unieszko-
dliwienia  poprzez składowanie na składowisku 
w Policach i koło Myśliborza (w miejscowości 
Dalsze) 52,8t wyrobów zawierających azbest, 
w tym 24,3t z terenu miasta i 28,5t z terenu 
sołectw.

Do unieszkodliwienia  pozostało jeszcze ok. 
167t, tj.  73%  zinwentaryzowanych ogółem wy-
robów zawierających azbest.

Ewa Scholz 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

Gmina pokryje koszty odbioru azbestu 

z nieruchomości

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

„PIT przez INTERNET”
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim zaprezentują i omówią: 
• zasady składania rocznych zeznań podatkowych za 2013 r. drogą elektroniczną 
  oraz
• najczęściej popełniane błędy w składanych zeznaniach, 
• ulgi na dzieci – nowe zasady obliczania wysokości ulgi 
• ulgi internetowe

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 1600

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
Tadeusz Wróblewski

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim


