Artur Sobolewski

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Jan Rączewski

Aleksander Kopaczka

II Gala Sportu

Adriana Kołaszewska

Turniej Tańca Towarzyskiego

Radosław Kłeczek

Informacje
na str. 3

Foto: kluby sportowe, Urząd Miejski

NR
2014
r. R.
NR2 (60)
1 - luty
LUTY
2009

Sylwia Wandachowicz

aktualności

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ,,ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Krajowej. Aresztowany i przetransportowany do obozu jenieckiego
w okolicach Kaługi w sierpniu 1944 r.,
udało mu się uciec i po kilku miesięcznej tułaczce, wiosną 1945 r. powrócił
do kraju z licznymi odmrożeniami
i zapaleniem płuc. Po
wojnie pracował w mięr., która miała miejdzyzdrojskim MPGK
sce właśnie w miejoraz w FWP. Zmarł w
scowości Borujsko,
1983 roku. Historia Żołpod Mirosławcem,
nierzy Wyklętych to
na terenie naszehistoria dotycząca nas
go województwa.
wszystkich, naszych
Po zaciętej walce
rodzin, sąsiadów, przez
konno i na bagnety
lata przemilczana. Nie
zdobyto Borujsko
można pozwolić na
przy bardzo małych
to, aby została zapostratach własnych,
mniana.
większość Niemców
Kierowani potrzebą
poległa. Obecnie
uczczenia bohaterów,
wieś Borujsko nosi
zachowania w pamięci
nazwę Żeńsko.
historii, o której przez
Grupa RekonB.Podmostko z żoną, ślub w lata nie mówiono, mieszstrukcyjna przyjedzie
Rabiążu - arch. rodzinne
kańcy Międzyzdrojów
do Międzyzdrojów
postanowili zrobić coś,
z inicjatywy dwóch
co pozwoli na pokazanie młodemu
mieszkańców naszego miasta – Leszpokoleniu wydarzeń z tamtego okreka Nyrkowskiego i Remigiusza Pender.
su. Uczestnictwo w pokazie grupy
Ojciec Leszka Nyrkowskiego – Jerekonstrukcyjnej jest świetną lekcją
rzy Nyrkowski, urodzony w 1921 roku
historii dla młodszych i starszych, na
we Lwowie, walczył z bandami UPA,
którą wszystkich bardzo serdecznie
był świadkiem rzezi na Wołyniu, został
zapraszamy, wstęp wolny.
skazany w 1944 roku na karę śmierci
Serdecznie zapraszamy wszystkich
za przynależność do Armii Krajowej,
mieszkańców naszej Gminy, którym
zamienioną na 10 lat łagrów. Po odbytemat Żołnierzy Wyklętych jest bliski,
ciu kary wrócił do Polski w 1956 roku,
bądź dotyczy ich najbliższych. Proosiedlił się w Międzyzdrojach w 1963
simy o podzielenie się informacjami
r., pracował w FWP, zmarł w 1985 r.
o losach tych osób. Zapraszamy
Dziadek Remigiusza Pender – Bodo Referatu Promocji i Współpracy
lesław Podmostko, urodzony w 1924
z Zagranicą, ul. Książąt Pomorskich 8,
r. w powiecie Wilejka, jako niespełna
I piętro pokój nr 8, budynek OPS.
16 letni chłopiec wstąpił do Związku
Joanna Ścigała
Walki Zbrojnej, ukończył konspiracyjReferat Promocji i Współpracy
ną szkołę podchorążych. Kontynuował
z Zagranicą
działalność konspiracyjną w Armii

W dniu 1 marca 2014 roku po raz czwarty obchodzić będziemy święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci
,,Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
1 marca 2014 roku w Kościele pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach, o godz. 17.30 zostanie odprawiona
msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Natomiast 11 marca br. o godz. 13 zapraszamy do hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach na prelekcję połączoną z prezentacją umundurowania
i uzbrojenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej ,,Borujsko” ze Szczecina.
Święto to zostało ustanowione na
umundurowania i uzbrojenia Grupy
wniosek środowisk kombatanckich,
Rekonstrukcji Historycznej ,,Borujsko”
licznych organizacji patriotycznych
ze Szczecina. Pokaz odbędzie się od
oraz bliskich i rodzin tych, którzy
godz. 13.00 do 15.00. Członkowie
polegli w boju, zostali zamordowani
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
w komunistycznych więzieniach. Tych,
wystąpią w mundurach z okresu II
którzy po zajęciu Polski przez Armię
wojny światowej i lat powojennych.
Czerwoną nie złożyli broni. Gotowi byli
Zaprezentują także broń z tamtego
walczyć o odzyskanie niepodległości,
okresu. Nazwa grupy rekonstrukcyjnej
wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do
powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa
polskiego wobec narzuconej
władzy. Inicjatywę ustanowienia Dnia Pamięci ,,Żołnierzy
Wyklętych” popierał aktywnie
prezydent Lech Kaczyński,
który złożył do Sejmu projekt
J. Nyrkowski - pierwszy z prawej w pierwustawy w tej sprawie.
szym rzędzie (klęczy) - arch. L. Nyrkowskiego
Celem upamiętnienia tego
pochodzi od ostatniej szarży bojowej
dnia w dniu 11 marca 2014 roku, w hali
kawalerii Wojska Polskiego wykonasportowej im. A. Grubby przy SP nr 1
nej przez 1 Warszawską Samodzielną
w Międzyzdrojach odbędzie się
Brygadę Kawalerii w dniu 1.03.1945
prelekcja połączona z prezentacją

Jest taka skrzynka w Urzędzie Miejskim
Na pierwszym piętrze przy klatce
schodowej Urzędu Miejskiego od
kilku lat wisi skrzynka do poczty
wewnętrznej dla Interesantów Urzędu. Ostatnio
trochę zapomniana nie
spełniała swego przeznaczenia. Obok skrzynki jest
informacja następującej
treści:
„Poczta wewnętrzna
dla Interesantów Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach.
Urząd przyjazny obywatelom.
Równość standardem naszego
samorządu.

Chcemy być kompetentni, sumienni, sprawni i bezstronni.
Napisz swoją opinię o pracy
urzędu i włóż do skrzynki.
Każda uwaga krytyczna pozwoli nam lepiej pełnić służebną rolę.
Każda pochwała będzie
informacją, że zmierzamy we właściwym kierunku. Dziękujemy”.
Każda Państwa opinia
zostanie rozpatrzona i właściwie
wykorzystana. Zapraszamy.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu w Międzyzdrojach

INFORMACJA
W sprawie realizacji przez Gminę zadań własnych w zakresie zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
W celu zapewnienia obiegu
informacji umożliwiających podjęcie szybkich działań i wyłapanie
bezdomnych psów, uprzejmie informuję, że na zgłoszenie interwencyjne, w przypadku gdy bezdomne
zwierzę stanowi zagrożenie dla
otoczenia, jego wyłapaniem zajmą
się pracownicy Straży Miejskiej w
Międzyzdrojach.
Wyłapane zwierzę zostanie
czasowo umieszczone w przygotowanym kojcu dla bezdomnych
zwierząt, który znajduje się na te2

renie Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86, następnie zostanie
przewiezione do Komunalnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.
W celu zgłoszenia interwencji
proszę dzwonić do Straży Miejskiej
w Międzyzdrojach pod podane numery telefonów: 91 32-75-640 oraz
693-660-273.
Klaudia Szach-Matuszewska
Podinspektor
ds. gospodarki komunalnej

Królowa Śniegu
Koniec stycznia to czas, w którym
przedszkolaki zapraszają Babcie
i Dziadków na występy i przedstawienia z okazji ich święta. Były tańce,
piosenki, wierszyki, krótkie inscenizacje oraz przygotowana przez grupę„0”, wystawiona w Międzynarodo-

wym Domu Kultury w Międzyzdrojach, bajka „Królowa Śniegu”. Atmosfera spotkań była bardzo przyjemna,
a wrażenia pozostaną na długo
w sercach Babć i Dziadków.
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola
w Międzyzdrojach
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II GALA SPORTU W MIĘDZYZDROJACH
W sobotę 8 lutego br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się II Gala
Sportu. Uroczystość miała na celu podsumowanie sezonu sportowego ubiegłego roku oraz wyłonienie najlepszych i najpopularniejszych sportowców oraz działaczy 2013 roku. Nominowani do
konkursu sportowcy, działacze walczyli o głosy Kapituły oraz mieszkańców w 7 różnych kategoriach.
Celem organizowanego konkursu było złożenie podziękowań
całemu środowisku sportowemu w
Międzyzdrojach za trud włożony w
organizację i prowadzenie treningów i zawodów, za kształtowanie
pozytywnych cech osobowościowych dzieci i młodzieży.
Uroczystość wręczenia nagród
(„Oskarów Sportu”) uświetniły występy Anny Kolesińskiej, która zaprezentowała przygotowaną specjalnie na tą uroczystość piosenkę
pt. „Dla Was ta Gala”, oraz Emilii
Deptuły, która zaśpiewała piosenkę
pt. „Sportowe Marzenia”. „Wyrób
kabaretopodobny” pod dyrekcją
Doroty Sielewicz, przedstawił kabaret pt. „Duchowe wsparcie”, który w
zabawny i błyskotliwy sposób splótł
elementy historii Polski, atrakcji
turystycznych Międzyzdrojów oraz
klubów sportowych z terenu naszej
gminy.
Wyniki plebiscytu:
Najlepszy Sportowiec
2013 roku
Kapituła wskazała pięć osób:
I miejsce – Radosław Kłeczek - KB
„Sporting” – lekkoatletyka
II miejsce – Anna Zielińska   - UKS
„Chrobry” – tenis stołowy
III miejsce - Dominik Sawicki - MKS
„Bushido” – karate kyokushin
IV miejsce – Natalia Jaworska - UKS
„Gimsport” – zapasy w stylu wolnym
V miejsce – Paweł Kopaczka - UKS
„Gimsport” – zapasy w stylu wolnym
Najpopularniejszy Sportowiec
2013 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje
wskazali pięć osób:
I miejsce - Adriana Kołaszewska –
UKS „Chrobry” – tenis stołowy
II miejsce – Weronika Zygan

- UKS „Chrobry” – tenis stołowy
III miejsce – Agata Konicka		
- UKS „Chrobry” – tenis stołowy
IV miejsce – Sara Sporszyl
- KS „ Fala” - piłka siatkowa
V miejsce – Wioletta Witkowska
- UKS „Chrobry” – tenis stołowy
Najlepszy Trener 2013 roku
Kapituła wskazała trzy osoby:
I miejsce – Artur Sobolewski - UKS
„Gimsport”– zapasy w stylu wolnym
II miejsce – Sylwia Wandachowicz
- UKS „Chrobry” – tenis stołowy
III miejsce – Edward Chober - MKS
„Bushido” – karate kyokushin
Najpopularniejszy Trener
2013 roku
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje
wskazali trzy osoby:
I miejsce - Sylwia Wandachowicz –
UKS „Chrobry” – tenis stołowy
II miejsce – Marian Kowalewski – KS
„Fala” – piłka siatkowa
III miejsce - Jacek Wandachowicz UKS „Chrobry” – tenis stołowy
Odkrycie 2013 roku
Kapituła uznała, że największym
talentem sportowym błysnął
- Paweł Kopaczka – UKS „Gimsport”
– zapasy
Najbardziej Zaangażowanym
Działaczem Sportowym 2013
roku, zdaniem Kapituły okazał się:
- Jan Rączewski – KS„Fala” – piłka nożna

Najlepiej Zorganizowana Impreza
Sportowa 2013 roku – zdaniem
Kapituły to:
- Turniej Tańca Towarzyskiego „Perła
Bałtyku” Open Grand Prix Polski
Senior Hobby organizowany przez
TKS „Jantar” Międzyzdroje.
Wyróżnionym w konkursie składamy szczere gratulacje. Dziękujemy
za wpajanie i przestrzeganie zasad
szlachetnej rywalizacji sportowej.
Wszystkim, którzy skorzystali
z naszej propozycji udziału w konkursie i przez dwa miesiące głosowali na łamach Informatora Samorządowego serdecznie dziękujemy
za oddane glosy. Łącznie w konkursie oddano 1342 głosy, w tym 111
głosów uznano za nieważne.
Osobom i instytucjom, które
przekazały nagrody do losowania
wśród czytelników Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
należą się wyrazy wdzięczności.
Nagrody ufundowane zostały przez:
Kino „Eva” (5 podwójnych biletów
na wybrane seanse do Planetarium
w Międzyzdrojach), Klub Sportowy
„Fala” (2 zestawy kibica), Klub Biegacza ”Sporting” (kalendarz biurowy na
2014r. oraz koszulka „Biegnij Warszawo”), UKS „Gimsport” (2 koszulki
klubowe), MKS „Busido” (koszulka

FERIE ZIMOWE W MDK
Od dnia 17 lutego 2014 r. w Międzynarodowym Domu Kultury
trwają ferie zimowe. Program jest
bardzo urozmaicony. Zajęcia, które
odbywają się w MDK to: zajęcia z rękodzieła prowadzone przez nauczy-

papieru. Codziennie odbywają się
również zajęcia muzyczne, plastyczne, karaoke. Starsi chłopcy -gimnazjaliści bardzo chętnie grają w tenisa
stołowego. W tym roku do organizacji ferii przyłączył się również z ofertą

Woliński Park Narodowy. Dzieci były
na spacerze w rezerwacie żubrów, na
punkcie widokowym – Kawcza Góra.
Uczyły się również: jak bezpiecznie
spędzać ferie - oferta przygotowana
przez panów ratowników WOPR.

wydarzeniA
klubowa), TKS „Jantar” (3 zestawy
gadżetów w tym książki dla dzieci
oraz kosmetyczki), UKS „Chrobry
(2 rakietki z podpisami drużyny
żeńskiej I ligi tenisa stołowego),
Międzynarodowy Dom Kultury (11
zaproszeń na poszczególne wydarzenia 19. Festiwalu Gwiazd), Amber
Baltic Golf Club (lekcja golfa na polu
golfowym), Hotel Amber Baltic
(kawa i ciastko w Kawiarni Wiedeńskiej), Hotel „Vestina” (karnet na 10
wejść na nowo otwarty basen, saunę
suchą, łaźnię parową oraz prysznic
wrażeń), Golden Tulip Residence (zaproszenie dla dwóch osób na kawę i
ciasto do restauracji), Urząd Miejski
(3 zestawy gadżetów sportowych i
reklamowych). Fundatorzy nagród
losowali szczęśliwe kupony, jednak
niewiele osób odebrało osobiście
swoje wygrane. Nagrody zostaną
przekazane indywidualnie przez
Referat Promocji Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach.
Wszystkim nominowanym i
nagrodzonym składamy serdeczne

gratulacje, a obecnym na Gali serdecznie dziękujemy za uczestnictwo
w tym uroczystym sportowym
wieczorze. Jesteśmy przekonani,
iż rozpoczęta w ubiegłym roku inicjatywa będzie się nadal rozwijać,
a Gala Sportu w Międzyzdrojach na
stałe wejdzie do kalendarza imprez
miejskich.
Przepraszamy za uchybienia organizacyjne i regulaminowe.
Rada Sportu,
Referat Promocji,
Redakcja Informatora
Samorządowego
fot.: Tomasz Rychłowski
Odbywają się również zajęcia interaktywne „Odjechane ferie bez
odjazdów” przygotowane przez
Pracownię Motywacja i Działanie.
Artur Duszyński
kierownik
Międzynarodowego Domu Kultury

cieli z Domu Wczasów Dziecięcych
w Międzyzdrojach, na których dzieci
przygotowywały kartki świąteczne,
serduszka wykonane z ruloników
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HISTORIA MIĘDZYZDROJÓW LATA 1972 – 1984
Dwunastoletnia przerwa w funkcjonowaniu Międzyzdrojów jako samodzielnej jednostki administracyjnej
i gospodarczej spowodowała ogromną stratę dla rozwoju miasta.
Zlikwidowano Urząd Miasta i Gminy w Międzyzdrojach, zwolniono z pracy wszystkich
pracowników. Powołano pełnomocnika Urzędu
Miasta Świnoujścia do spraw Międzyzdrojów.
Zlikwidowano dobrze prosperujący zakład remontowo – budowlany, wywieziono do Świnoujścia
sprzęt do wykonywania robót budowlanych - nie
zabezpieczając wykonania usług w Międzyzdrojach. Przez 12 lat nie wybudowano w Międzyzdrojach ani jednego budynku mieszkalnego
(poza budownictwem prywatnym), zmniejszono
zakres działalności przychodni lekarskiej, nie
remontowano szkół, skreślono z planu inwestycyjnego budowę szkoły średniej w Międzyzdrojach,
doprowadzono do ruiny Miejski Dom Kultury, z
plaży wywieziono około 100 koszy plażowych oraz
punkty obserwacyjne dla ratowników. Obsługa
administracyjna we wszystkich sprawach była
wykonywana przez poszczególne wydziały Urzędu
Miasta Świnoujścia, co powodowało stratę czasu i
koszty dla mieszkańców.

wodę pitną z ujęcia w Międzyzdrojach. Degradacja miasta i gminy, pogorszenie warunków
życia mieszkańców i występujące konflikty spowodowały ich oburzenie i żądanie przywrócenia
statusu samodzielnego miasta. Nie zgadzały się
na to ówczesne władze: Rada Miejska Narodowa
w Świnoujściu, Komitet Miejski PZPR oraz Wojewoda Szczeciński. Po raz pierwszy z takim żądaniem wystąpił w połowie 1982 roku mieszkaniec
Międzyzdrojów Tadeusz Garboś na konferencji
Komitetu Miejskiego PZPR z udziałem Miejskiej
Rady Narodowej w Świnoujściu. Potraktowano to
z oburzeniem i sprzeciwem.
Mieszkańcy Międzyzdrojów byli jednak zdecydowani na zmiany i nie ustępowali. Do bezpośredniego prowadzenia sprawy potrzebny był niezależny od władz lokalnych, znający przepisy prawne
przedstawiciel. Pełnomocnikiem Obywatelskiego
Komitetu Ocalenia Narodowego został wybrany
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego mgr Eugeniusz Kędzierski.

Po przyłączeniu Międzyzdrojów do Świnoujścia
upadły komitety dzielnicowe, co było przyczyną
rozwiązania Rady Miejskiej. Władze Świnoujścia
wyznaczyły z urzędu pełnomocnika. Zwiększająca
się ilość problemów i brak reakcji ze strony władz
Świnoujścia spowodowały wiele konfliktów z
władzami Świnoujścia.
Krytyczna sytuacja była także w przyległych
do Międzyzdrojów wioskach. Poniemieckie ujęcie
wody przy zburzonej cementowni w Lubinie nie
zostało uruchomione. Mieszkańcy pozyskiwali
wodę z płytkich studzienek wykonanych we
własnym zakresie. Dopiero po powstaniu Gminy
Międzyzdroje wioski te zostały zaopatrzone w

Został on upoważniony do samodzielnego występowania do władz państwowych i innych organów.
Pełnomocnik przyjął zasadę nie angażowania do
tych czynności kierowników zakładów pracy, aby
uchronić ich przed ewentualnymi represjami.
Mgr Eugeniusz Kędzierski opracował wystąpienie
przesłane do Ministra Administracji i Gospodarki
Terenowej. Opór przeciwników był dość duży,
osoby występujące w tej sprawie musiały brać
pod uwagę negatywne ustosunkowanie się do
nich władz i skutki z tego wynikające.
Wojewoda, zdopingowany wielokrotnymi
wystąpieniami mieszkańców, zlecił wykonanie
ekspertyzy w zakresie oszacowania kosztów usa-

„KLUBIK RODZINNY – PIERWSZE KROKI”

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „RODZINA” startuje w konkursie grantowym „To dla mnie ważne”
ogłoszonym przez Fundację AVIVA. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy poprzez głosowanie:
https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,219.html
Głosuj codziennie do 28 marca 2014, a pomożesz nam wspierać najmłodszych.
Projekt „KLUBIK RODZINNY – PIERWSZE KROKI”
to pomysł na ciekawe spędzenie czasu razem z
dzieckiem. Będzie to cykl spotkań dla najmłodszych
dzieci (w szczególności 0-3 lat) i ich opiekunów.
Inicjatywa ta jest odpowiedzią na brak oferty skierowanej do tej grupy odbiorców.
Planujemy zajęcia dla rodziców i dzieci dosko4

nalące umiejętność zabawy i wspólnego spędzania
czasu, pogłębiające więzi między dzieckiem a
rodzicem. Rodzice dowiedzą się jak wspierać rozwój
dzieci bawiąc się i spędzając z nimi czas, dostrzegą
wartość bycia rodzicem i zdobędą pomysły na twórcze, inspirujące zabawy z dzieckiem. Zorganizujemy
również warsztaty dla rodziców prowadzone m.in. z

Bilet wstępu na plażę
modzielnienia administracyjnego Międzyzdrojów.
Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 11 maja
1983 r. została przeprowadzona nadzwyczajna
kontrola oceniająca funkcjonowanie służb administracyjnych i gospodarczych przez Świnoujście
na rzecz mieszkańców Międzyzdrojów.
Sprawa oddzielenia Międzyzdrojów od Świnoujścia stała się bardzo głośna w kraju. Ukazało się
ponad 30 artykułów w lokalnej i krajowej prasie.
Była także wzmianka na ten temat w programie
telewizyjnym.
R o z p o r z ą d z e n i e Pre zesa Rady Ministrów
z d n i a 3 m a rc a 1 9 8 4 r.
w sprawie utworzenia miast w
województwach katowickim
i szczecińskim brzmiało: ,,§
1. Tworzy się: w województwie szczecińskim miasto
Międzyzdroje, obejmujące
części miasta Świnoujścia:
obszary miejscowości Lubiewo, Kępieńce, Międzyzdroje
i Rozkolnik.” Rozporządzenie
podpisał Prezes Rady Ministrów: gen. Armii Wojciech
Jaruzelski.
W dniu 16 marca 1984 r.
została podjęta uchwała przez
Wojewódzką Radę Narodową
w Szczecinie w sprawie utworzenia Miasta i Gminy
Międzyzdroje i ustalenia granic. Zakończyła się
walka o prawo przywrócenia tożsamości Miasta
i Gminy Międzyzdroje. Było to w skali kraju wydarzenie historyczne, ponieważ utrzymywała się
tendencja do tworzenia dużych aglomeracji.
Oprac. Joanna Ścigała
fot. ze zbiorów Tomasza Rychłowskiego
Bibliografia:
Opracowanie ,,Drugie narodziny Międzyzdrojów”, Eugeniusz Kędzierski, Międzyzdroje 2009 rok
*****

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Danucie
i Eugeniuszowi Kędzierskim i Januszowi Kalembie za udostępnienie materiałów, dzięki którym powstał niniejszy tekst.

psychologiem, dietetykiem, położną, ratownikiem
medycznym. Podczas warsztatów zapewniamy
opiekę nad dziećmi. Kolejnym pomysłem jest „szafing” – bezgotówkowa wymiana odzieży dziecięcej
pomiędzy uczestnikami spotkań.
Odbiorcami projektu będą rodzice (dziadkowie,
nianie, ciocie itp.) i dzieci oraz przyszli rodzice z
gminy Międzyzdroje. Zajęcia będą odbywały się w
Wapnicy i w Międzyzdrojach.
Otrzymane wsparcie pozwoli na prowadzenie
klubiku przez rok.
W imieniu
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „RODZINA”
Monika Ratajczyk
Iwona Samołyk
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kultura, aktualności

ZAGRALIŚMY DLA ZBYSZKA
1 lutego sala teatralna Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach pękała w szwach. Mieszkańcy oraz turyści otworzyli swoje serca
i portfele. Koncert charytatywny zjednoczył ludzi dobrej woli, którzy
aktywnie włączyli się w akcję. Pokazali, że mała społeczność miejska
potrafi zjednoczyć się i zorganizować imprezę, która odbije się echem
w całym regionie.
Rozpoczęliśmy o 15:30 kąpielą morsów z klubów: Morświny - Świnoujście i
Kurka Wodna - Międzyzdroje. Orkiestra
Marynarki Wojennej ze Świnoujścia
rozgrzała atmosferę grając przed molo,
by z pompą zainaugurować koncert
charytatywny w MDK-u. Na scenie
wystąpili soliści i Chór Akademii Sztuki
ze Szczecina. Występy muzyczne przeplatane były licytacjami fantów przekazanych przez mieszkańców. Aukcje
poprowadziły nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
Popis talentów wokalnych, aktorskich,
konferansjerskich i tanecznych dało
grono pedagogiczne i uczniowie ze

Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr
1 w Międzyzdrojach, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Międzynarodowego Domu Kultury, Domu Wczasów
Dziecięcych. Koncert uświetnił również
pokaz tancerzy Klubu„Jantar” oraz krótki kurs udzielania pierwszej pomocy
przygotowany przez międzyzdrojskich
ratowników wodnych. Organizatorzy
przygotowali biesiadę morską, słodki
bufet oraz kiermasz książek i różnorodności. Kulinarnie zaskoczył wszystkich
Kuchmistrz Bogusław Michałowski, serwując pieczony udziec. W świetnej atmosferze udało się zebrać kwotę 19 tys.
928,54 zł, za którą zakupiony zostanie

„Piłem w Spale, spałem w Pile”
6 lutego 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
odbył się wieczór autorski z Arturem Andrusem. W trakcie spotkania
goście chętnie zadawali pytania, na które Artur Andrus z przyjemnością
odpowiadał.
Czytelnicy byli ciekawi, jak przebiega realizacja programu „Spadkobiercy”.
Okazało się, że aktorzy o scenariuszu
danego odcinka dowiadują się na 10
minut przed wejściem na scenę. Jest to
celowy zabieg reżysera, gdyż ma to być
improwizacja. Taka forma serialu funkcjonuje już od 17 lat, ale od niedawna
nabrała rozgłosu ogólnokrajowego.
Publiczność zgromadzoną w bibliotece interesowała dalsza kariera
muzyczna gościa. Artur Andrus potwierdził, że pracuje nad kolejną płytą.
Przypomnijmy, iż jego podwójnie platynowa płyta pt. „Myśliwiecka” okazała
się najlepiej sprzedającym się krążkiem
w Polsce w 2013 roku. Tym samym Artur
Andrus został zwycięzcą TOP Sopot
TOPtrendy Festiwal 2013.
Podczas spotkania w Międzyz-

drojach Artur Andrus opowiadał
o przyjaźni z Andrzejem Poniedzielskim
i nieżyjącą już Stefanią Grodzieńską.
Spotkanie przebiegało w wesołej
atmosferze. Występ Andrusa wielokrotnie przerywany był dowcipami, salwami
śmiechu oraz oklaskami. Pod koniec
spotkania Andrzej Mleczko odczytał
laudację na cześć gościa oraz wręczył
„załącznik”. Czytelnicy chętnie kupowali
książki Artura Andrusa i ustawiali się
w kolejkę po autograf.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

turnus rehabilitacyjny dla Zbyszka Mittelstädta. Miłą niespodzianką podczas
koncertu było pojawienie się Zbyszka
wraz z żoną Edytą, którzy akurat tego
dnia obchodzili swoją 17. rocznicę
ślubu. Cała sala hucznie odśpiewała im
„sto lat”, życząc wytrwałości i szybkiego
powrotu do zdrowia. Impreza przerosła
oczekiwania organizatorów.
W imieniu Zbyszka, jego rodziny
oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania uczestnikom
i darczyńcom. Dobro powraca!
Organizatorzy:
Gmina Międzyzdroje, Katarzyna
Rajewska, Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”,
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Szkoła Podstawowa nr
1 w Międzyzdrojach, Gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach.
Darczyńcy i sponsorzy:
Ojciec Tandem – Skydive Ostrów
Wielkopolski, Antar Sklep Rybny Bożena
Kaczmarek, Antik Cafe Sklep z antykami
Wioletta i Mariusz Rakszawa, Dom Bud
II Międzyzdroje, Hotel Aurora Mirosław
Tyszkiewicz Międzyzdroje, Kwiaciarnia

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W MIĘDZYZDROJACH
ORAZ KOŁO NR 19
STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W MIĘDZYZDROJACH
OGŁASZAJĄ KONKURS
PLASTYCZNY PT.

Ferie w „KREATYWNEJ PRACOWNI PLASTYCZNEJ”
Podczas ferii zimowych dzieci licznie
przychodzą na zajęcia do „Kreatywnej
pracowni plastycznej” w bibliotece
w Międzyzdrojach. Codziennie rano
uczestnicy czytają bajki wraz z bibliotekarzami oraz rozwiązują łamigłówki

i rebusy na tablicy interaktywnej.
Później jest wspólna zabawa pełna
kolorowych i bajkowych pomysłów. W
poniedziałek, tak na dobry początek w
bibliotece odbył się spektakl pt. „Kotek
i kogutek” w wykonaniu aktorów z krakowskiego Teatru „Duet”. W przyszłym
tygodniu planujemy warsztaty ceramiczne prowadzone przez plastyków ze
Stargardu Szczecińskiego. Do tej pory

dzieci zrobiły m.in. prehistoryczne Dino-makiety, maski karnawałowe, skarbonki, kolorowe drzewa pełne rajskich
ptaków oraz piętrowe domki dla lalek
z pełnym wyposażeniem. W planach
mamy wykonanie ekologicznych toreb
na zakupy, świeczników,
wazonów, figurek z modeliny i gipsu, projektowanie
odzieży, wyrób biżuterii
oraz zajęcia z origami.
Serdecznie dziękujemy
za poczęstunki dla dzieci
ufundowane przez SPA
Bagiński i Chabinka, Hotel
Trofana, Pizzerię i Kuchnię Virgo, Zakład
Piekarniczo-Cukierniczy Dariusz Bojzan,
Piekarnia Monika Bielica i Sklep Rogalik
w Międzyzdrojach.
Zapraszamy dzieci do dalszej zabawy w „Kreatywnej pracowni plastycznej” podczas ferii od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
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Tulipan Małgorzata Wierzbicka, Hotel
Nautilus Międzyzdroje, ART Fashion
Stylowa biżuteria Międzyzdroje, Lena
Home Międzyzdroje, Sklep Odzieżowy
„Madziarra” Wioletta Trościanka Międzyzdroje, Sklep „CYMES” Bożena Mielnik Międzyzdroje, Printis Aleksandra
i Jacek Lewandowscy, Euro Gastronomia Bogusław Michałowski Świnoujście,
Piekarnia Monika Bielica, Sklep Rogalik
Międzyzdroje, Usługi Zegarmistrzowskie Krzysztof Jamroziak Międzyzdroje,
Tawerna Róża Wiatrów Międzyzdroje,
Hurtownia Napojów Ewa Witkowska,
Solarium SunMalino Międzyzdroje,
Pracownia Rękodzieła – MDK, Woliński
Park Narodowy, Beata Kiryluk, Lucyna
Wiatr, Łucja Krajewska, Julianna Rogowska, Zofia Rajewska, Barbara Gaj, Marta
Raczkowska i Magdalena Rochowicz,
Barbara Wróbel, Urszula i Piotr Dmitruk,
Grażyna Szulc, Anna Rakiel, p. Madeja,
Aleksandra Gołębiowska, Krzysztof
Trando Wapnica, Anna Piecyk, Edyta
Szymczak, Dariusz Traut, Mariusz Suwalski, Janusz Zalewski, Michał Sutyła
z rodziną, Tomasz Kargul.
Tekst i fot.
Organizatorzy

Konkurs dotyczący twórczości Kornela Makuszyńskiego został
zorganizowany z okazji 130. rocznicy urodzin
pisarza i poety.

Prace plastyczne wykonane
dowolną techniką należy składać do

04.04.2014 r.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie i na stronie internetowej www.biblioteka.miedzyzdroje.pl
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z prac Rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska w Międzyzdrojach na XLVIII Sesji w dniu 28.01.2014 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLVIII/458/14
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2014
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 144 977,67zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 144 977,67zł
(dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o
kwotę 311 622,54zł (wydatki bieżące na kwotę
193 322,54zł; wydatki majątkowe 118 300,00zł) i
zmniejsza się o kwotę 166 644,87zł) wydatki bieżące 48 344,87zł, wydatki majątkowe 118 300,00zł).

Uchwała Nr XLVIII/459/14
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
Zmianie ulega 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.

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ww. ustawy. Kryterium to od dnia 1 października
2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca
12 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej- Dz. U. z 2012 r. poz.823).
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024) przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wys.
150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia
przez gminę stosownej uchwały podwyższającej
kryterium dochodowe do tego poziomu.

Uchwała Nr XLVIII/460/14

Uchwała Nr XLVIII/463/14

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Realizując obowiązek ustawowy, został
przygotowany ,,Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje”. Reguluje
on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ograniczania problemu ich bezdomności.
Program w szczególności zapobiega wzrostowi
populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności
poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów, zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom,
w szczególności poprzez poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt, zapewnia bezpieczeństwo
mieszkańców.
Środki na realizację zadań wynikających
z programu będą uwzględniane corocznie
w budżecie Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XLVIII/461/14
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania
dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej
dotacji
Udziela się dofinansowania w kwocie
45.000,00 zł na rzecz powiatu kamieńskiego z
przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej 1001Z (001Z) Zalesie- Wapnica
-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica – Lubczewo – przygotowanie dokumentacji projektowej”. w ramach dotacji udzielonej dla powiatu
kamieńskiego.

Uchwała Nr XLVIII/462/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczonego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
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Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową
podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w
rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.
Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej.

Uchwała Nr XLVIII/464/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie
m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.
Program ten przewiduje: wsparcie gmin, które w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą
udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża
chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor
szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w
formie posiłku.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez
wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez
gminę odpowiedniego programu osłonowego,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,

który takie rozwiązanie na terenie gminy będzie
przewidywał.
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA” NA LATA 2014 - 2020
Podstawa prawna programu
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o
charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i
pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę
Miasta Międzyzdroje w związku z ustanowieniem
przez Radę Ministrów wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024). Program
będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie
swoim zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy
Międzyzdroje.
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej
sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej
gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich
dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji warunkującej realizację
programu
W 2013 roku objęto 137 rodzin (280 osób)
wsparciem w zakresie dożywiania.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia
dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na
żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym
samym ograniczają możliwości zabezpieczenia
podstawowych potrzeb życiowych pozostających
na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów
ustanowienia programu osłonowego na poziomie
gminy, staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
Podmioty realizujące program
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach jako samorządowa jednostka
pomocy społecznej we współpracy z innymi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum), szkołami prowadzonymi przez inne
podmioty oraz podmiotami prowadzącymi
szkoły niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu miasta i gminy Międzyzdroje.
Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy
programu
W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole
ponadgimnazjalnej.
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z prac Rady miejskiej, aktualności
W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznane takiej pomocy odbywa się, bez
wydania decyzji administracyjnej przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba
dzieci uczniów, którym ma być udzielona pomoc
w ww. formie nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
Finansowanie programu
Program jest finansowany z środków własnych
gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020.
Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem
składowym rozliczania wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z
2013 r., poz. 1024).

Uchwała Nr XLVIII/465/14
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące

dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku. Upoważnia się Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego, o
którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz.
1059, z 2013r., poz.984 i poz. 1238).

Uchwała Nr XLVIII/466/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości (dz. nr 487/47 o pow. 159 m²)
ul. Polna
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy działki nr 487/47 o powierzchni 159
m², usytuowanej w Międzyzdrojach przy ulicy
Polnej proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2014 r. w/w nieruchomość na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
będącego właścicielem nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. Polnej 67.

Uchwała Nr XLVIII/467/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (tereny o pow. 17 m² i 30 m²
stanowiące cz. dz. 173/6 o pow. 54.508 m²) ul.
Bukowa
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców terenu usytuowanego przy ulicy
Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego części
działki nr 173/6, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia na okres do 3 lat części w/w
nieruchomość o powierzchniach: 17 m² i 30 m²
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, użytku-

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINY MIĘDZYZDROJE
Uprzejmie informujemy, że Gmina Międzyzdroje posiada - uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie - Gminną Ewidencję Zabytków.
GEZ została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów Nr 31/PROM/2014
z dnia 12 lutego 2014 r.
Na podstawie art. 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r., organy administracji publicznej mają
obowiązek podejmowania działań mających na
celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie. Jednym z obowiązków nałożonych
na gminy jest uwzględnienie zadań ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Temu zadaniu służy właśnie Gminna Ewidencja Zabytków,
prowadzona przez Burmistrza, w formie zbioru
kart adresowych. Zgodnie z Ustawą o zmianie
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r., art. 22 otrzymuje
brzmienie: ,,Wójt, (burmistrz, prezydent miasta)
prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych
z terenu gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być
ujęte:
zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
Inne zabytki nieruchome znajdujące się
z wojewódzkiej ewidencji zabytków;
Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w po-
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rozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków”.
Działając na podstawie tych przepisów
poza nieruchomościami wpisanymi do rejestru
i ewidencji konserwatora zabytków, do objęcia
gminną ewidencją zostały wyznaczone przez Burmistrza nieruchomości znajdujące się w ,,Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Międzyzdroje”, przyjętego
Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2010 r.
Wobec powyższego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje znalazły się 193 nieruchomości oraz 20 stanowisk archeologicznych.
Zbiór ten został zweryfikowany i uzgodniony
z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.
Wykaz obiektów znajduje się na www.bip.
miedzyzdroje.pl
Zbiór kart jest do wglądu w Referacie Promocji
i Współpracy z Zagranicą, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 8 (budynek
OPS) pokój nr 8.
Joanna Ścigała
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą

jących usytuowane na gruncie gminnym garaże,
stanowiące ich nakłady.

Uchwała Nr XLVIII/468/14
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m²) ul.
Niepodległości
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców nieruchomości położonej przy ul.
Niepodległości w Międzyzdrojach, stanowiącej
działkę nr 377 o powierzchni 326 m², proponuje
się przeznaczyć w/w działkę do wydzierżawienia
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, będących właścicielami nieruchomości przyległej
położonej przy ulicy Niepodległości 20.
****
W związku z dużą ilością punktów porządku
na sesji w dniu 28.01.2014 r., ciąg dalszy informacji
z przebiegu sesji zaprezentujemy Państwu w kolejnym wydaniu informatora.
Treść uchwał w całości znajdziecie Państwo
na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
odbywających się w środy
od godz. 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
/ kontakt - tel. 91 3275647 /

26.02.2014 r. – Janusz Piłat
05.03.2014 r. – Teresa Purgal
12.03.2014 r. – Dorota Sielewicz
19.03.2014 r. – Michał Sutyła
26.03.2014 r. – Jan Węglorz
Na swoje dyżury zapraszają również:
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
stały kontakt: e-mail:
dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00–13.00
stały kontakt: e-mail: mateusz_bobek@
miedzyzdroje.pl
Mieszkańców naszych sołectw,
zapraszamy do kontaktowania się
z sołtysami pod niżej podanymi telefonami:

- Krystyna Brzezińska,
Sołtys Lubina – 609 306 297;
- Bożena Magda,
Sołtys Wapnicy – 603 620 078;
- Grzegorz Muklewicz,
Sołtys Wicka – 606 973 138.
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Profilaktyka

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii - zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na 2014 rok, oferuje bezpłatne formy wsparcia dla osób i rodzin
z terenu gminy Międzyzdroje.

Zadania z zakresu profilaktyki dla dzieci oraz młodzieży
Zajęcia sportowe „Sport na wesoło”
Dni i godziny realizacji zajęć:
poniedziałek 1245 - 1415
wtorek 1330- 1500
Prowadzący: Leszek Nyrkowski – nauczyciel
wychowania fizycznego
Lokalizacja zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1
w Międzyzdrojach, hala sportowa, ul. Leśna 17.
Zajęcia sportowe na siłowni
Uczestnikami może być młodzież gimnazjalna,
ponadgimnazjalna oraz studenci. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
bądź prawnych opiekunów na uczestnictwo w
zajęciach na siłowni.
Dni i godziny realizacji zajęć: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 1800- 2100
Prowadzący: Leszek Nyrkowski – nauczyciel
wychowania fizycznego
Lokalizacja zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1
w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17.
Zajęcia rozwojowo-ruchowe
– taniec nowoczesny ,,Twój wybór”
Instruktor: Adriana Paczuk
Dni i godziny realizacji zajęć: środy 1615 – 1815
Lokalizacja zajęć: Międzynarodowy Dom
Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500
Międzyzdroje.
Zajęcia rytmiczno-rozwojowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym
Lokalizacja zajęć:
Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby ” w
Międzyzdrojach, przy ul. Myśliwskiej 13.
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy.
Instruktor: Anna Zjawiska
Dni i godziny realizacji zajęć: Zajęcia odbywają się wg harmonogramu pracy Placówek
Głównym celem zajęć rozwojowo ruchowych
oraz zajęć sportowych jest:

• ukazywanie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• pozytywne wykorzystanie energii poprzez
ruch,
• nabycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w grupie.
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
metod arteterapii „Twój wybór”
Głównym celem zajęć jest:
• ukazywanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• pozytywne wykorzystanie energii poprzez
sztukę,
• nabycie umiejętności komunikacji w grupie,
• wspomaganie procesu poznawania siebie
i samoakceptacji
Prowadzący: Anna Mackiewicz – nauczyciel
plastyki i reedukator
Dni i godziny realizacji zajęć: środa 1440-1610
Lokalizacja zajęć: Międzynarodowy Dom
Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500
Międzyzdroje.
Zajęcia kabaretowe „Twój wybór”
Prowadzący: Dorota Sielewicz – nauczyciel
Dni i godziny realizacji zajęć: poniedziałki
i wtorki 1530-1700
Lokalizacja zajęć: Międzynarodowy Dom
Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500
Międzyzdroje.
Zajęcia teatralne„Twój wybór”
Prowadzący: Ewa Sobolewska- Kaśkosz –
nauczyciel
Dni i godziny realizacji zajęć: piątki od
1500 - 1700
Lokalizacja zajęć: Międzynarodowy Dom
Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500
Międzyzdroje.
Głównym celem zajęć teatralnych oraz
kabaretowych jest:

Placówka Lecznictwa Odwykowego
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8
Rejestracja telefoniczna:
- Aneta Całus, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień alkoholowych
t. 501788894
- Karolina Flacht, certyfikowany spe cjalista terapii uzależnień narkotykowych
t. 506591164
Realizujemy program terapeutyczny dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wsparcie otrzymają również osoby
współuzależnione. Usługi w placówce udzielane
są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
poradni. Poradnictwo udzielane jest bezpłatnie.
Dodatkowe zajęcia realizowane
przez terapeutów :
1. Program edukacyjno – korekcyjny dla osób
stosujących przemoc (dla mężczyzn)
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2. Zajęcia dla kobiet uzależnionych nieradzących sobie z emocjami
3. Zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet doznających przemocy
4. Grupa rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych (klub abstynenta)
5. Program profilaktyczny dla młodzieży 14 –
21 lat używającej substancji psychoaktywnych
w sposób okazjonalny (www.motywacjaidzialanie.pl)
6. Program psychoedukacyjny w zakresie
rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów osobistych dla dzieci i
młodzieży w wieku 6-13 lat „Grajki – pomagajki”
(www.motywacjaidzialanie.pl)
Aneta Całus, Karolina Flacht
terapeuci uzależnień

• trening umiejętności życiowych,
• nabycie umiejętności komunikacji w grupie,
• wspomaganie procesu poznawania siebie
i samoakceptacji,
• pozytywne wykorzystanie nagromadzonej
energii poprzez sztukę,
• ukazanie możliwości alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie
do spędzania go we właściwej formie.
Zajęcia rozwojowo-edukacyjne
„Bliżej siebie dalej od używek i przemocy”
Prowadzący: Alicja Grzywaczewska – nauczyciel , Malwina Żardecka – nauczyciel, Paweł Nogala
– nauczyciel wychowania fizycznego
Lokalizacja zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wapnicy, świetlica szkolna, ul. Jodłowa 3, 72-500
Międzyzdroje
Dni i godziny realizacji zajęć:
zajęcia profilaktyczno – edukacyjne- poniedziałek, środa 1130 - 1330; wtorek, czwartek, piątek
1230-1430,
zajęcia sportowe-poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 1330- 1600, środa1300-1600
Głównym celem zajęć jest:
• ukazywanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu,
• pozytywne wykorzystanie energii poprzez
sport oraz sztukę,
• praca na metodach m.in. Weroniki Szerborn.
Program psychoedukacyjny
”Grajki - pomagajki”
„Grajki - pomagajki” to metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku
6 - 13 lat. Opiera się ona na dwóch wzajemnie
uzupełniających się elementach: grze komputerowej oraz zajęciach indywidualnych i grupowych
prowadzonych przez trenerów w Pracowni Motywacja i Działanie. Konstrukcja formuły gier, postaci
bohaterów, a także proponowane scenariusze
zajęć są zbliżone z sytuacjami rzeczywistymi.
Dzięki temu dzieciom i młodzieży łatwiej odnieść
sytuacje z gry do życia codziennego i wykorzystywać proponowane rozwiązania.
Głównym celem zajęć jest:
wykształcenie w uczestnikach sztuki odnajdywania własnej drogi rozwoju i wychodzenia
z trudności poprzez kształtowanie w nich umiejętności psychospołecznych, motywowanie
uczestników do działania, twórczego myślenia i
kreatywnego rozwiązywania problemów.
Lokalizacja zajęć: Siedziba Pracowni Motywacja i Działanie, ul Norwida 7/12, 72- 500
Międzyzdroje
Dni i godziny realizacji zajęć: od poniedziałku do piątku (godziny zajęć są dostosowane
do planu lekcji i uzgadniane z rodzicami dzieci
uczęszczających na zajęcia).
***
W ciągu roku dni oraz godziny realizacji zajęć
profilaktycznych mogą ulec zmianie. Więcej informacji dotyczących zajęć pozalekcyjnych uzyskają
Państwo pod niżej podanym numerem telefonu:
91 327 83 68
Elena Duginow
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Oświata, komunikacja

Dzień Ukulele

2 lutego przypada Światowy Dzień Ukulele. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Wapnicy przygotowali specjalną uroczystość, na której zaprezentowali swoje umiejętności
gry na tym malutkim, ale wesołym instrumencie. W środku zimy Dzień Ukulele pozwolił uczestnikom i widzom chociaż na chwilę zapomnieć o nie najlepszej pogodzie za oknem i przenieść się
wyobraźnią na piękne i gorące Hawaje.
Ze względu na to, że 2 lutego w
tym roku wypadł w niedzielę, uroczystość odbyła się w poniedziałek.
Uczniowie należący do koła nauki
gry na ukulele zaprezentowali nie
tylko grę na tym instrumencie, ale
także ciekawe wiadomości na temat
kultury hawajskiej, gdyż to właśnie
Hawaje są ojczyzną ukulele. Dzieci
przebrane były we własnoręcznie
przygotowane hawajskie stroje, czyli
spódniczki PA’U i LEI – tradycyjne
wieńce z kwiatów, zakładane na szyję. Widzowie mogli dowiedzieć się,
jak jest zbudowane ukulele, czym
różni się od gitary i skąd pochodzi jego nazwa.
Prowadząca spotkanie Klaudia Patryjas (uczennica

IV edycja Konkursu Fundusz
naturalnej Energii rozstrzygnięty
klasy piątej) nauczyła wszystkich kilku pięknych
słów po hawajsku, takich jak np. Aloha („cześć”, ale

TANIEJ DO ŚWINOUJŚCIA
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Gminy Międzyzdroje Leszek
Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów zawarł porozumienie międzygminne w zakresie transportu
zbiorowego z Gminą Miasto Świnoujście, na mocy którego od dnia 01-01-2014 roku pasażerowie
linii nr 10 mogą korzystać z poniższych ulg i zniżek:
WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH AUTOBUSAMI  
„KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ” sp. z o.o.   w ŚWINOUJŚCIU NA TRASIE
ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – ŚWINOUJŚCIE
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów
uprawnieni są:
Na podstawie ustaw, rozporządzeń:
a) posłowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na
podstawie legitymacji,
b) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie
książeczki inwalidy wojennego (wojskowego)     
- I grupa oraz pełnoletni opiekun tej osoby.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
• dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka (o ile nie korzysta z
oddzielnego miejsca) oraz wózki dziecięce, w których
przewożone są dzieci do lat 4 (ograniczenie wieku 4
lat nie dotyczy przypadku, gdy w wózku dziecięcym
przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne),
• osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie
dowodu tożsamości,
• osoby całkowicie niezdolne do pracy i do
samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z
opiekunem na podstawie ważnej legitymacji (dawni
inwalidzi I grupy),
• osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji,
• osoby z upośledzeniem umysłowym wraz
z opiekunem oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna
w wieku do 16 lat wraz z opiekunem na podstawie
ważnej legitymacji.
Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką 50 %
Na podstawie ustaw i rozporządzeń:
a) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,
b) kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia,
2.   Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście.:
• uczniowie szkół dziennych (stacjonarnych):
podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych
i policealnych wyłącznie na podstawie biletu miesięcznego oraz ważnej legitymacji szkolnej,
Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką
do 50 %
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także „miłość”), czy humuhumunukunukuāpuaʻa
(„ryba o tępo zakończonym pyszczku podobnym
do świńskiego ryjka”). Dziewczynki zaprezentowały również tradycyjny taniec hula.
Najważniejszymi elementami Dnia Ukulele
były występy solistów.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
pozalekcyjne zajęcia z gry na ukulele trwają od
września. Dzięki hojnym ofiarodawcom, czyli
zwykłym ludziom - entuzjastom z grupy Polish
Ukulele na Facebooku (https://www.facebook.
com/groups/polish.ukulele/) szkoła otrzymała
dwa nowe instrumenty i elektroniczny stroik na
własny użytek. Dzięki temu uczniowie, którzy nie
posiadają jeszcze swoich ukulele, mają na czym
ćwiczyć w szkole i w domu.
Wojciech Wytyk
Nauczyciel SP 2 w Wapnicy

1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
• uczniowie szkół dziennych (stacjonarnych): podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
• dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka,
• emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na
których otrzymują zasiłek rodzinny na podstawie legitymacji, zaświadczenia, decyzji o przyznaniu zasiłku
rodzinnego okazanych wraz z dowodem tożsamości,
• kobiety w ciąży za okazaniem zaświadczenia
lekarskiego,
• uczniowie szkół specjalnych na podstawie
legitymacji szkół,
• członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie ważnej
legitymacji członka stowarzyszenia okazanej wraz z
dowodem tożsamości,
• członkowie Związku Sybiraków na podstawie
legitymacji członka związku okazanej wraz z dowodem tożsamości,
• krwiodawcy zamieszkali na terenie Świnoujścia
i Międzyzdrojów dysponujący zaświadczeniem potwierdzającym zdanie co najmniej 15 litrów krwi – na
podstawie legitymacji uprawniającej do bezpłatnego
przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej”
sp. z o.o. w Świnoujściu, wydanej przez Prezydenta
Miasta Świnoujście lub Burmistrza Międzyzdrojów.
• pracownicy „Komunikacji Autobusowej” sp.
z o.o. w Świnoujściu.
Do korzystania z przejazdów bezpłatnych
i ulgowych uprawnieni są obywatele Rzeczpospolitej
Polskiej (RP) za okazaniem dokumentów uprawniających wydanych przez właściwe urzędy RP.
Opiekunem osób niepełnosprawnych i dotkniętych inwalidztwem wymienionych w niniejszych
przepisach może być osoba, która ukończyła 13 lat,
wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje
nad nim opiekę podczas podróży.
Marzena Paluch
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Szkoła Podstawowa
z Wapnicy wśród
nagrodzonych
Znamy już wyniki kolejnej edycji konkursu,
którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM. Do konkursu
zgłoszono 51 projektów z pięciu województw,
a 19 najlepszych pomysłów zostało nagrodzonych
grantami przyznanymi na ich wdrożenie. Wśród
laureatów województwa zachodniopomorskiego
ponownie jest nasza szkoła, która złożyła wniosek
pt.: „Bawmy się w ekologię”.
Celem projektu jest pokazanie bogactwa przyrody ożywionej i nieożywionej wyspy Wolin oraz
nauka poprzez zabawę. W trakcie jego realizacji
planujemy między innymi: ekologiczne zabawy
z okazji obchodów Dnia Ziemi, opracowanie
i wydanie gier dydaktycznych, które powstaną
w wyniku prac konkursowych, rozbudowanie
naszego placu zabaw wzbogacając go o interaktywne elementy związane z przyrodą (ścieżka
zmysłów, leśna skocznia, itp.).
Mamy nadzieję, że kolejne nasze działania
ekologiczne spotkają się z życzliwym przyjęciem
w społeczności lokalnej i będą służyły poznawaniu
otaczającej nas przyrody oraz rozwijaniu świadomości życia w zgodzie z przyrodą.
Więcej o konkursie można przeczytać na
stronie organizatora: http://www.gazsystemdlanatury.pl
Bogumiła Popko

Wyniki klasyfikacji uczniów
SP 2 w Wapnicy na I półrocze
W pierwszym semestrze roku szkolnego najlepsze
wyniki w nauce osiągnęli:
klasa IV
Filip Batycki, śr. 4,9; zachowanie bardzo dobre
Jan Grzywaczewski, śr. 5,1; zachowanie wzorowe
klasa V
Dorota Szubelko, śr. 5,0; zachowanie wzorowe
Nina Machnicka, śr. 4,8; zachowanie wzorowe
Uczniowie ci otrzymują stypendia za wyniki
w nauce. Stypendium za osiągnięcia sportowe
otrzymuje też uczeń kl. V – Kamil Baran, który
zajął I miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych
w Międzyzdrojach.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom.
Bogumiła Popko
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II i III Liga
Tenisa Stołowego
Wyniki II Liga
01.02.2014 r. - UKS Champion Police 2:8 UKS
Chrobry Międzyzdroje
01.02.2014 r. - Stal Szczecin 10:0 UKS Chrobry
Międzyzdroje
Po rozegraniu 12 kolejek ligowych nasz zespół
grający w II Lidze zajmuje obecnie piątą lokatę z dorobkiem 13 punktów oraz bilansem 54:66. Pierwsze
miejsce w tabeli zajmuje Stal Szczecin z kompletem
zwycięstw oraz imponującym bilansem 113:7.
Wyniki III Liga
18.01.2014 r. - UKS Traper Złocieniec 2:8 II UKS
Chrobry Międzyzdroje
Lech Czaplinek 9:1 III UKS Chrobry Międzyzdroje
18.01.2014 r. g. 14:00
Lech Czaplinek 3:7 II UKS Chrobry Międzyzdroje
UKS Traper Złocieniec 10:0 III UKS Chrobry Międzyzdroje
25.01.2014 r. - LUKS Gryfice 2:8 II UKS Chrobry
Międzyzdroje
II ATS Stargard Szczeciński 5:5 III UKS Chrobry
Międzyzdroje
25.01.2014 r. II ATS Stargard Szczeciński 0:10 II
UKS Chrobry Międzyzdroje
LUKS Gryfice 10:0 III UKS Chrobry Międzyzdroje
08.02.2014 r. - II UKS Chrobry Międzyzdroje 8:2
II UKS Champion Police
III UKS Chrobry Międzyzdroje 1:9 SALOS Szczecin
08.02.2014 r. - II UKS Chrobry Międzyzdroje 9:1
SALOS Szczecin
III UKS Chrobry Międzyzdroje 5:5 II UKS Champion Police
W rozgrywkach trzeciej ligi znakomicie spisuje się
nasz pierwszy zespół trzecioligowców, który pewnie
zmierza do awansu do II Ligi zajmując pierwsze
miejsce w tabeli z dorobkiem 28 pkt. oraz bilansem
123:27. Drugi zespół „Chrobrego” w III Lidze zajmuje
aktualnie dziesiątą lokatę z bilansem 28:122.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Liga Tenisa Stołowego Kobiet
Mocnym akcentem rozpoczęły drugą część sezonu
zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje zwyciężając
we własnej hali GKTS Gdańsk wynikiem 7:3. Mecz 10.
kolejki I Ligi Kobiet rozegrany w Międzyzdrojach trwał
prawie trzy godziny i nie należał do najłatwiejszych
dla naszych tenisistek. W drużynie z Gdańska wystąpiła znakomicie dysponowana Joanna Kiedrowska,
która zdobyła dla swojego zespołu dwa punkty.
18.01.2014 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje 7 : 3 GKTS Gdańsk
W sobotę 8 lutego 2014 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach została
rozegrana 11. kolejka I Ligi Kobiet tenisa stołowego.
Tym razem zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje
zmierzyły się z drużyną LUKS-AGRO-SIEĆ Chełmno.
W pierwszej rundzie spotkanie w Chełmnie wygrały
gospodynie po niezwykle zaciętej walce. Tym razem
mecz również zapowiadał się emocjonująco i ostatecznie po trzech godzinach walki obydwie drużyny
zremisowały 5:5. Najskuteczniejszą zawodniczką
„Chrobrego” okazała się Sylwia Wandachowicz, która
zdobyła komplet punktów (2,5 pkt.). Oprócz Sylwii
punkty dla drużyny zdobywały Anna Zielińska (1
pkt.), Wioleta Witkowska (1 pkt.) oraz Sylwia Składanek (0,5 pkt.).
08.02.2014 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje 5 : 5 LUKS AgroSieć Chełmno
W dniu 14 lutego br. tenisistki „Chrobrego” podejmowały we własnej hali drużynę IKTS Noteć Inowrocław. Był to ważny mecz dla obu drużyn z uwagi
na ułożenie tabeli ligowej. Tym razem spotkanie dla
naszych zawodniczek nie ułożyło się po dobrej myśli
i ostatecznie przegrały wynikiem 1:9.
14.02.2014 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje 1 : 9 IKTS Noteć
Inowrocław
Na drugi dzień nasze zawodniczki wyjechały na
wyjazdowe spotkanie do Płocka, żeby rywalizować
z drużyną MLUKS Nadwiślanin BS Mazowsze Płock.
Daleki wyjazd opłacił się tenisistkom „Chrobrego”
ponieważ łatwo zwyciężyły wynikiem 7:3. Komplet
punktów dla naszego zespołu zdobyły: Anna Zielińska

(2,5 pkt.) oraz Wioleta Witkowska (2,5 pkt.). Ponadto
w drużynie punktowały: Adriana Kołaszewska (1 pkt.)
oraz Sylwia Składanek (1 pkt.).
15.02.2014 r.
MLUKS Nadwiślanin BS Mazowsze Płock 3 : 7
UKS Chrobry Międzyzdroje
Aktualnie nasz zespół po rozegraniu 13 kolejek
zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 pkt.
i bilansem 77:53.
Już teraz zapraszamy wszystkich sympatyków
i kibiców tenisa stołowego do hali sportowej im.
Andrzeja Grubby, ul. Leśna 17 na wspaniałe emocje
związane z I Ligą Kobiet. Zapraszamy również do
śledzenia aktualnych wyników i relacji na naszej stronie internetowej: www.chrobrymiedzyzdroje.ubf.pl.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Lekkoatleci UKS Chrobry na zawodach halowych
Po raz pierwszy w historii sekcji lekkoatletycznej UKS Chrobry Międzyzdroje nasi zawodnicy wystartowali w zawodach halowych.
Pierwsze zawody odbyły się 1 lutego 2014 r.
w hali lekkoatletycznej przy ul. Litewskiej w
Szczecinie. Nasza skromna siedmioosobowa
reprezentacja
wystartowała w
składzie: Dawid
Stasiak, Paweł
Małolepszy, Michał Szymański,
Kamil Dwornik,
Weronika Ruśkiewicz, Aleksandra Niedzielska
oraz Marta Karwan. Wsz ysc y
zawodnicy brali
udział w biegu
na 60 m oraz
w skoku w dal.
Najlepiej spośród naszych lekkoatletów zaprezentował się Dawid Stasiak, który w biegu
na 60 m uzyskał czas 9,19 s oraz skoczył na
odległość 3,71 m. Warto dodać, że zawodnicy
„Chrobrego” byli najmłodsi spośród wszystkich startujących.
Tydzień później w tej samej hali sportowej
odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego w Lekkoatletyce
BISSA CUP 2014. Tym razem w zawodach
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wystartowało czterech naszych sprinterów
na dystansie 60 m.
Wyniki:
Dawid Stasiak 01 r. – 9,34 s (10. miejsce)
Dominik Kujda 01 r. – 9,39 s PB (11.
miejsce)
Paweł Małolepszy 01 r. – 9,40 s (12.
miejsce)
Kamil Dwornik
03 r. – 10,23s (17.
miejsce)
Pierwsze zawody
halowe już za nami,
a już teraz myślimy
o kolejnych startach
na wiosnę, między
innymi o czwartkach
lekkoatletycznych,
biegach przełajowych oraz mitingach.
Zapraszamy
wszystkie dzieci oraz młodzież na treningi
lekkoatletyczne, które odbywają się w każdy
wtorek o godz. 14:30 i piątek o godz. 15:00
w hali sportowej przy SP 1 oraz Orliku w
Międzyzdrojach. Trenerem prowadzącym jest
Rafał Błocian, tel. 665 722 607. Zapraszamy
również na oficjalny profil na facebooku:
www.facebook.com/UKSchrobryLA.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Turniejowe granie

Rozpoczął się okres halowych zmagań piłkarskich naszych adeptów w roku 2014.
01 lutego 2014 r. zespół trampkarzy wyjechał do Dziwnowa, aby rozegrać turniej o Puchar Burmistrza. Występ w nim był bardzo udany - trampkarze Fali z rocznika 1998 i młodsi wywalczyli
pierwsze miejsce. Gratulujemy.
Drużynę trampkarzy reprezentowali: Maksymilian OSWALD, Maksym
MITTELSTÄDT, Sebastian POSKART,
Oskar ZIĘTY, Oskar OSMANOW, Patryk
MOCZNIAŃSKI, Marcin GRABOWSKI,
Adrian RYDZEWSKI, Mateusz TROTT.
Natomiast w niedzielę 2.02.2014
r. w Hali Sportowej im. A. Grubby
w Międzyzdrojach odbyła się Olimpiada sportowa dla najmłodszych
adeptów piłki nożnej K.S. „FALA” Międzyzdroje (skrzaty i skrzaciki). Dzieci
w wieku od 4 do lat 7 bawiły się pod
opieką rodziców i trenerów klubu.
W klubie ruch jest czymś naturalnym, dzieci
w tym wieku nie trzeba namawiać do zabawy, do
biegania, do skakania. Organizując zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z dziećmi można zauważyć,
że wprowadzenie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa zachęca je do osiągania lepszych
wyników i pobudza ich ambicje. Dzieci wraz
z rodzicami świetnie się bawią, przynosi im to wiele satysfakcji i radości. Trenerom również, widząc
jak wszyscy się angażują w zawody, wyzwalając
czasem ukryte emocje.
Olimpiada rozpoczęła się od przywitania
bohaterów niedzielnej zabawy - adeptów piłki

nożnej K.S. „Fala” Międzyzdroje. Dzieci i rodzice
zostali podzieleni na trzy zespoły rywalizując
ze sobą w konkurencjach sprawnościowych.
Dwunastoosobowe drużyny sprawdzały swoje
umiejętności w konkurencjach: tor przeszkód,
slalom piłkarski z małą i dużą piłką, slalom, dmuchanie balonika, bieg w parach z balonikiem,
jazda na barana - wszystkie konkurencje były
zaliczone przez dzieci, rodziców oraz wspólnie.
Dzieci bardzo przeżywały udział w olimpiadzie.
Spisywały się znakomicie, a ich zapał wspierany
był przez aktywny doping rodziców, którzy czynnie brali udział w konkurencjach i pokazali swoim

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u
Wyniki
• 17.01.2014 r.
Markel Orkania Kołczewo 4:5 Kapitanat Portu
Dziwnów
Klif 1:5 Kapitanat Portu Dziwnów
• 31.01.2014 r.
Markel Orkania Kołczewo 3:1 Klif
Tabela

Lp.

zespół

mecze

Najlepszym snajperem ligi jest Kornel Pflantz
(SP Leśnik Oldboy) z dorobkiem sześciu bramek
na koncie, tuż za nim znajduje się Adam Niewiadomski (Markel Orkania) z pięcioma trafieniami.
Aktualnie trwa przerwa feryjna w rozgrywkach
i już 7 marca ruszamy z kolejnymi zmaganiami ligowymi. Zapraszamy do śledzenia wyników, tabeli
oraz statystyk na stronie internetowej ligi www.
malf.ligspace.pl oraz na profilu facebook: www.

punkty

zw.

remis

prz.

pociechom, że ich sprawność i kondycja jest na
wysokim poziomie. Na koniec moment oczekiwany przez uczestników - „Wielki Mecz z Rodzicami”,
w którym było mnóstwo emocji, zdobytych bramek i olbrzymi zapał i chęci młodych adeptów piłki nożnej. Na zakończenie kulminacyjny moment
dla wszystkich zawodników i zawodniczek - deszcz
kolorowych baloników, a także gratulacje, brawa
i wręczenie Złotego
Medalu, Dyplomu
dla k ażdego oraz
paczuszka słodkości
ufundowana przez
Michała Sutyłę.
W organizacji
w dużym stopniu pomogli rodzice, przygotowując poczęstunek - mini bufet, jak
również poświęcając
swój czas dzieciom
czynnie włączając się
w przebieg olimpiady. Duże podziękowania należą się rodzicom za
wkład i pomoc.
16 lutego odbył się kolejny turniej halowy piłki nożnej dla zawodników z rocznika
2006/07. Od godz.10 do 13 w hali sportowej im.
A. Grubby trwało piłkarskie święto dla dzieci.
Turniej odbywał się w systemie każdy z każdym. Wszystkie drużyny grały bardzo ambitnie,
z dużym zaangażowaniem, padło dużo bramek,
stworzono wiele pięknych akcji. W turnieju nie
liczono punktów, wynik nie był ważny, liczyły
się tylko bramki i dobra zabawa. Zwyciężyły
wszystkie drużyny biorące udział w turnieju, każdy
z uczestników dostał pamiątkowy złoty medal,
każda drużyna puchar i dyplom. Dzieci z turnieju
w Międzyzdrojach wyjechały bardzo szczęśliwe
i zadowolone. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do przeprowadzenia ww. imprez.
DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYCH TURNIEJACH !!!
Jan Rączewski

bramki

1. SP „LEŚNIK - OLDBOY” M-je

4

10

3

1

0

24:9

2. Kapitanat Portu		

4

10

3

1

0

20:8

3. MARKEL ORKANIA		

5

6

2

0

3

19:25

4. KLIF			

5

0

0

0

5

5:26

facebook.com/LigaMALF.
Zapraszamy również do
przeglądania zdjęć, które będą zamieszczane
na wyżej wymienionych
stronach. Zapraszamy
wszystkich sympatyków
piłki nożnej na rozgrywki
ligowe MALF w każdy
piątek o godz. 20:00 do
hali sportowej przy ul.
Leśnej 17.
Rafał Błocian
SP Nr 1
w Międzyzdrojach
Na zdjęciu
Markel Orkania
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje

Proponujemy do sprzedaży:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nieruchomość zabudowaną położoną w Wapnicy przy ul. Turkusowej,
stanowiącą działkę nr 139/2 o powierzchni 356 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej,
stanowiącą działkę nr 9/4 o powierzchni 475 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej,
stanowiącą działkę nr 8/3 o powierzchni 775 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej,
stanowiącą działkę nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej,
stanowiącą działkę nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy
ul. Kolejowej, stanowiącą działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę
nr 93/2 o powierzchni 1.653 m2,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej,
stanowiącą działkę nr 120/44 o powierzchni 37.738 m2,
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej,
stanowiącą działkę nr 120/37 o powierzchni 25.961 m2,

10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej,
stanowiącą działkę nr 120/30 o powierzchni 1.439 m2 i 120/34
o powierzchni 327 m2 w udziale do ½,
11. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej,
stanowiącą działkę nr 120/35 o powierzchni 1.660 m2,
12. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach Obr. 20
stanowiącą działkę nr 70/34 o powierzchni 4.455m2 oraz działkę nr 70/39
o powierzchni 1.567 m2,
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy
ul. Komunalnej Obr.19 stanowiącą działkę nr 417/6 o powierzchni
15.392 m2 oraz 326/4 o powierzchni 1.281m2,
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie
www.miedzyzdroje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu
91 32 756 66.
Edyta Konarzewska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

AZBEST - informacja

Dla właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości oraz wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest,
dotyczących obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Uprzejmie przypominam, że w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.):
- właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace
polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu
administracji architektonicznej-budowlanej,

- wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających
azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu
prac obowiązany jest m.in. do zgłoszenia zamiaru
przeprowadzanie tych prac właściwemu organowi
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem prac.
Ewa Scholz
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej

Szybki PIT w Kamieniu Pomorskim
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl
Dyżury w gminach Golczewo, Międzyzdroje, Wolin
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia podatnikom terminowego wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2013 r. pracownicy
Urzędu Skarbowego w dniach:

3, 10, 17, 24, marca 2014 r. (poniedziałki) w godzinach od 9:00 do 14:30
7, 14 , 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałki)

pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach przyjmowania zeznań w siedzibach Urzędów Miast:
Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.
Pracownicy pełniący dyżur:
• udostępnią druki zeznań rocznych,
• udzielą informacji dotyczących sporządzenia zeznań rocznych oraz poinformują o najwygodniejszej
formie zwrotu nadpłaty, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
• przyjmą zeznanie roczne.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje o możliwości skorzystania z szybkiej, prostej i wygodnej metody przesłania zeznań rocznych drogą elektroniczną poprzez
portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz
instrukcje ich wypełnienia i przesłania.
Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

Użytkowanie wieczyste
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2014
roku mija termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu. Użytkownik
wieczysty może, nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, tj. do dnia 17 marca 2014
roku, złożyć wniosek o ustalenie innego terminu
zapłaty opłaty rocznej.
Osobom fizycznym, których dochód mie sięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie pr zek racza 50 % pr zeciętne go wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata
ma być wnoszona, ogłaszanego przez Preze sa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. kwoty
1825,03 zł, udzielana jest na ich wniosek 50 %
bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl
Magdalena Dunder
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

Uwaga!

Zbiórka przeterminowanych leków (oraz
zużytych strzykawek) pochodzących
z gospodarstw domowych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, przeterminowane leki (oraz zużyte strzykawki) pochodzące z
gospodarstw domowych należy przekazywać:
- do wyznaczonych aptek, którymi są:
1) Apteka Morska, ul.Krasickiego 10;
2) Apteka Zdrój, ul.Krótka 4B;
3) Euro-Apteka, ul.Gryfa Pomorskiego 25;
lub
- do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), prowadzonego przez Zakład
Ochrony Środowiska przy ul. Nowomyśliwskiej
86 w Międzyzdrojach - od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00.
W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące
z gospodarstw domowych odpady problemowe
i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tusze, zużyte
oleje, zwłoki zwierząt domowych, itp.).
Ewa Scholz
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