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Z miejskiego kalendarza  imprez: grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r.  

Redakcja

W dniu 24.12.2015 r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 

będzie nieczynny
Zarządzeniem Nr 8/OPS/2015 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach z dnia 24.11.2015r., w sprawie ustalenia dnia wolnego 
od pracy w 2015r. w OPS w Międzyzdrojach, ustalono dzień wolny od pracy  
w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Za święto  
w dniu 26.12.2015r. dzień wolny w dniu 24.12.2015r. (czwartek).

Elżbieta Jakubiak 
Kierownik OPS

Informacja o dniu wolnym od pracy
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach

- 24.12.2015 r.
Na podstawie Zarządzenia Nr 140/SOS/2015 Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r.  
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach dzień 24 grudnia 2015 r. (wigilia) 
będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym 
dniu niż niedziela, tj. za 26.12.2015 r.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów 

 31.12.2015 r. – „Sylwesterowe 
Morze Muzyki” – powitanie No-
wego 2016 Roku w Międzyzdro-
jach – od godz. 22:00 – amfiteatr 

 09 - 10.01.2016 r. – XXIV Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – program na str. 12

 14.01.2016 r. – Podróże małe i 
duże cz. III „Afryka nie taka dzika”- 
godz. 18:00 – Miejska Biblioteka 
Publiczna 

 21.01.2016 r. – „Wspomnień Czar” 
– godz. 18:00 – Miejska Biblioteka 
Publiczna (Wszystkich zaintereso-

wanych zapraszamy do podzie-
lenia się swoimi zbiorami i przy-
niesienie do Biblioteki – zdjęć, 
pamiątek do dnia 16.01.2016 r.)

 27.01.2016r. – „Międzyzdrojskie 
Herody” – godz. 10:00 – Między-
narodowy Dom Kultury.

Wdrożenie alternatywnych i znacznie wygod-
niejszych kanałów kontaktu z Eneą związane 
jest z rozwojem nowoczesnych narzędzi ko-
munikacji oraz zmianą przyzwyczajeń Klien-
tów. Coraz częściej i chętniej korzystają oni  
z nowych form kontaktu z firmami usługowymi. Do-
tyczy to firm telekomunikacyjnych, ubezpieczenio-
wych, dostawców Internetu, a także sprzedawców 
i dystrybutorów energii. E-mail, eBOK lub kontakt 
telefoniczny stopniowo zastępują osobistą wizytę 
w tradycyjnych biurach obsługi. Enea  dostosowuje 
się do tych oczekiwań.

W związku z tym firma,  po dokonaniu wnikli-
wych analiz, zdecydowała się zmniejszyć liczbę 
biur obsługi. Podejmując taką decyzję, wzięto pod 
uwagę przede wszystkim: średnią, miesięczną licz-
bę Klientów obsłużonych w konkretnych biurach; 
przewidywaną liczbę Klientów, którzy odwiedzą 
biura w przyszłości; potencjał rynku obsługiwane-
go przez dane biuro; odległości do najbliższego 
punktu, itp. 

Od 1 stycznia 2016 roku zostaną zamknięte 
Biura Obsługi Klienta w Opalenicy, Międzyzdro-
jach, Żninie, Wałczu oraz Chodzieży. 

Już wkrótce we wszystkich naszych placówkach 
zawisną plakaty z aktualnym wykazem naszych biur. 
Klientów załatwiających do tej pory swoje sprawy  
w zamykanych lokalizacjach, zachęcamy do kon-

taktu z naszą infolinią 611 111 111. Dzwoniąc 
pod ten numer już dziś  można wyjaśniać kwestie 
niezapłaconych faktur, podawać stan licznika, skła-
dać reklamacje, uaktualniać i zmieniać swoje dane 
kontaktowe. Nie ma konieczności osobistej wizyty 
w biurze obsługi, by podpisać umowę czy przepisać 
licznik na innego właściciela. Po zgłoszeniu takiej 
sprawy na infolinii, dokumenty do podpisu będą 
wysyłane pocztą na wskazany adres. 

Od nowego roku do dyspozycji Klientów obsługi-
wanych przez biura w  Opalenicy, Wałczu i Chodzieży 
będzie również elektroniczne biuro obsługi eBOK. To 
nowy, bardzo wygodny sposób kontaktu z Eneą. Po 
utworzeniu indywidualnego konta oraz zalogowaniu 
się każdy Klient będzie mógł załatwić swoje energe-
tyczne sprawy bez wychodzenia z domu. 

Mieszkańcy Żnina i Międzyzdrojów już od lata 
mogą korzystać  z elektronicznego biura obsłu-
gi eBOK. To bardzo wygodny sposób kontaktu  
z Eneą. Po utworzeniu indywidualnego konta oraz 
zalogowaniu się każdy Klient może załatwić swoje 
energetyczne sprawy bez wychodzenia z domu.

Zamknięcie biur we wspomnianych lokaliza-
cjach nie oznacza zwolnień dla osób tam zatrud-
nionych. Enea nadal będzie korzystać z ich wiedzy  
i doświadczenia w dziedzinie obsługi Klienta.

Sławomir Krenczyk
Rzecznik prasowy Enei

Enea zmienia sposób obsługi Klienta
Obecnie wdrażane są zmiany, nad którymi Enea pracuje już od ponad 2 lat. Główną i najważniejszą, którą odczują Klienci, będzie możliwość zała-
twienia większości spraw przez Internet lub telefon, bez potrzeby bezpośredniej wizyty w Biurze Obsługi Klienta.

 Świąt wypełnionych  
radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego  

wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia   
 

 

życzą 

Dyrektor i Pracownicy 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 

w Międzyzdrojach 
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Elf i Minionki przygotowały dla dzieci mnóstwo 
konkursów, upominków i słodyczy. Sala pękała w 
szwach a Minionki rozbawiały tańcem, śpiewem 
i wspólną zabawą. Każdy otrzymał od Mikołaja 
słodką paczkę - załoga Mikołaja miała mnóstwo 
pracy rozdając ponad 400 paczek. Nie obyło się 
bez pamiątkowych zdjęć z Mikołajem, Aniołem, 
Elfami i Minionkami.  

Organizatorzy serdecznie dziękują za wkład 
finansowy przy organizacji imprezy: Spółce 
Nowe Centrum, Sklepom: Netto, Firmie Jero-
nimo Martins sklep Biedronka, przedstawi-
cielom Biura Nieruchomości Avril, Clubowi 
Scena, Willi Park, Zakładowi Ochrony Środowiska  
w Międzyzdrojach.

Międzynarodowy 
Dom Kultury

Gminne Mikołajki z Mikołajem, Elfami i Minionkami
6 grudnia w Międzynarodowym Domu Kultury, podczas tradycyjnej zabawy Mikołajkowej, na dzie-
ci czekało mnóstwo atrakcji i zabawa z Minionkami, Elfami, Aniołem i – oczywiście – z Mikołajem. 

Mikołajkowy dzień 
niespodzianek w Wapnicy
Piątek (4.12.2015r.) był niezwykle radosnym dniem 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy! Dzieci od 
samego rana podejrzewały, że niespodzianka 
będzie związana z przybyciem do nas Mikołaja, 

gdyż wszyscy zostali poproszeni o ubranie się 
tego dnia w stroje z czerwonymi elementami.  
I ledwo rozpoczęły się lekcje, na korytarzu rozległy 
się oczekiwane dzwoneczki Wspaniałego Gościa! 
Mikołaj, wraz z dostojnym orszakiem pięknych 
Elfów i fotografa, odwiedził każdą klasę. Prezentów 
było bez liku – dla klas i dla dzieci. Przedszkolaki 
i klasy I-III otrzymały do sal zegary daltońskie,  
a starsi zostali obdarowani tablicami magnetycz-
nymi. Mikołaj jak zwykle dobrze wiedział, co jest 
nam niezbędne w klasach, aby pracować według 
zasad planu daltońskiego. Natomiast dzieci nie 
mogły ukryć radości, gdy każdy dostał dużą paczkę 
ze słodkimi niespodziankami i mógł zrobić sobie 
zdjęcie z Mikołajem. A na koniec Elfy częstowały 
dzieci przepysznymi i artystycznymi babeczkami.

Takie dni sprawiają, że czujemy się jedną ro-
dziną - przede wszystkim za sprawą fantastycznej 
Rady Rodziców. Są w niej osoby, które poświęcają 
dla szkoły swój czas, tryskają pomysłami, świetnie 
rozumieją potrzeby szkoły i dzieci. 

Gorąco Państwu za to dziękujemy i zapewnia-
my, że widzimy, jak bardzo się staracie, co napełnia 
nas wielką radością i wiarą w to, że razem uda nam 
się dużo zrobić!                                   Agnieszka Wolf

15 grudnia w klubie Seniora ,,Słowianin” przy ul. 
Leśnej w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość 

wigilijna. Do klubu licznie przybyli członkowie 
Klubu Seniora oraz zaproszeni goście - Burmistrz 
Międzyzdrojów Leszek Dorosz, zastępca Burmistrza 
Katarzyna Kutereba – Gnitecka, prezes Spółdzielni 
,,Słowianin” w Świnoujściu Mariusz Łukaszyk, 
opiekun domów seniora Spółdzielni Magda Piłat, 
członkini Rady Nadzorczej Spółdzielni Maria Ściga-
ła, proboszcz parafii w Międzyzdrojach ksiądz prałat 
dr Marian Wittlieb. 

Prezes Klubu Henryk Pacholski zaproponował, 
aby  zaproszeni goście zostali honorowymi człon-
kami klubu. 

Uroczystość w klubie ,,Słowianin” uświetniły 
występy zespołu ,,Fale”, wszyscy obecni otrzymali 
świąteczne paczki. Kolacja  przy tradycyjnych wigi-
lijnych potrawach upłynęła w rodzinnej atmosferze 
i wspólnie śpiewanych kolędach. Była okazją do 
złożenia życzeń i przełamania się opłatkiem. 

Zarząd Klubu składa serdecznie podziękowania: 
Zarządowi  Spółdzielni za finansowanie wydarzeń, 
które są organizowane w klubie, wszystkim obec-
nym za przybycie i klubowiczkom za przygotowa-
nie uroczystości. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2016 Roku składamy życzenia 
zdrowia, pogody ducha i radości w każdym dniu. 

Zarząd Klubu ,,Słowianin”

Wigilia w Klubie Seniora ,,Słowianin”

10 grudnia 2015r. w trakcie Drzwi Otwartych w na-
szej szkole odbył się IV Kiermasz Świąteczny. Udział 
w nim wzięli uczniowie, rodzice, wychowawcy oraz 
Samorząd Uczniowski klas I – III.  Po raz  pierwszy 
swoje stoisko zaprezentowali uczniowie klasy II c,  
a także uczestnicy nowego projektu pod nazwą:  
„Kuchnia dziecięca w Europie” .

Celem kiermaszu było promowanie kreatyw-
ności i przedsiębiorczości naszych uczniów. Od-
był się on w formie stoisk klasowych, na których 
prezentowano  ozdoby świąteczne, kartki, stroiki, 
wypieki, przedmioty codziennego użytku itp.  Środ-
ki uzyskane ze sprzedaży trafiły do rąk twórców  
i wykonawców „małych arcydzieł”, a częściowo  
także zasiliły klasowe  „konta” .

Atmosfera kiermaszu była radosna i świąteczna, 
a pozytywne emocje udzielały się wszystkim rodzi-
com  odwiedzającym w tym dniu szkołę. 

Dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejny 
Kiermasz Świąteczny za rok!

Aleksandra Andraszewicz – Lewandowska 
Izabela Suchłabowicz

IV Kiermasz Świąteczny w SP 1 w Międzyzdrojach

Dziękujemy Mikołajowi za cierpliwość i uwagę, 
jaką obdarzył przedszkolaki. Dziękujemy również 
Radzie Rodziców przedszkola, że będąc pomoc-
nikiem Mikołaja w pocie czoła zadbała o każdego 

przedszkolaka. Dzieci wiedzą, że Mikołaj przyjdzie 
do nich jeszcze raz tego roku i zostawi swoje 
prezenty pod choinką, dlatego w przedszkolu 
przygotowały piękny i dłuuuuuuuuuuugi  łańcuch 
choinkowy, który zdobi drzewko świąteczne przy 
Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdro-
jach. Zapraszamy wszystkich na długi świąteczny 
spacer, a przy okazji zapraszamy do podziwiania 
naszego dzieła.

Spokojnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt 
Bożego Narodzenia, życzą:

Przedszkolaki, Nauczyciele, Pracownicy oraz 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie 
Skarby” w Międzyzdrojach.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola „Morskie Skarby”

 

Mikołaj w przedszkolu                  
W poniedziałek 7 grudnia od samego rana dzieci w przedszkolu „Morskie Skarby” nasłuchiwały 
charakterystycznego dźwięku dzwoneczka, który corocznie zwiastuje przybycie wyczekiwanego 
gościa. Dzieci  wiedziały, że i w tym roku święty Mikołaj nie zapomni o nich, ponieważ jak same 
mówiły: „Byliśmy grzeczni”. Mikołaj wierzy dzieciom i  dotarł do przedszkolaków na czas. Gdy 
tylko pokazał się  w drzwiach na wszystkich buźkach pojawił się  uśmiech. Mikołaj podarował 
każdemu dziecku paczkę. 
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Nagroda dla 
wolontariuszy
W dniu 1 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji 
Motywacja i Działanie z Międzyzdrojów uczest-
niczyli w debacie pt. „Wolontariat na Pomorzu 
Zachodnim” zorganizowanej w siedzibie Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, która 
otwierała cykl wydarzeń w ramach „Przystanku 
Wolontariat”. 

Celem debaty było pokazanie lokalnego wo-
lontariatu, zaangażowanie organizacji i instytucji 
państwowych w wolontariat oraz odpowiedź na 
pytanie: dokąd zmierza wolontariat na Pomorzu.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowa-
nia sylwetek kilkunastu wyróżnionych osób, którym 
wręczone zostały okolicznościowe podziękowania. 

Wśród wyróżnionych osób zaangażowanych 
w wolontariat znaleźli się wolontariusze Fundacji 
Motywacja i Działanie. Międzyzdrojscy działacze 
otrzymali wyróżnienie za zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz innych oraz promocję wolontariatu 
na Pomorzu Zachodnim?

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dal-
szych sukcesów!

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Aktorzy w spek-
tak lu pokazal i 
losy nowo koro-
nowanego księ-
cia, który szuka 
żony. Każdy ksią-
żę powinien mieć 
przy sobie mądrą 
księżniczkę o do-
brym sercu, która 
będzie uwielbia-
na i szanowana 
p r z e z  p o d d a -
nych.  Podczas 

wędrówki przez świat książę spotyka księżniczki 
piękne, bogate lecz niekoniecznie mądre i dobre. 
Pomysłowa wiedźma Pampeluma podpowiada jak 
znaleźć właściwą żonę. Ma w tym pomóc magiczne 
ziarenko grochu. Szczęśliwą wybranką okazuje się 
wcześniej poznana wieśniaczka Sara, której książę 
odmawia pomocy. Dopiero kiedy zjawia się w jego 
pałacu, jako kandydatka na żonę, książę zmienia 
o niej zdanie. Podczas snu przyszłej księżniczki, 
pod poduszki zostaje włożone ziarnko grochu. 
Nad ranem okazuje się, że Sara jest cała obolała i 
niewyspana. Książę jest pewien, że to właśnie ona 
zostanie jego żoną, bo tak delikatne ciało może 
mieć tylko prawdziwa księżniczka.

Wszystko zakończyło się królewskim weselem, 
na które aktorzy zaprosili dzieci biorące udział w 
spektaklu.  Wszyscy wspólnie zatańczyli i wiwato-
wali na cześć królewskiej pary.

Na zakończenie odbyła się pamiątkowa sesja 
fotograficzna aktorów z uczniami.

Bibliotekarze

„Księżniczka na ziarenku grochu”
10 grudnia 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się spektakl Teatru 
„Fantazja” pt. „Księżniczka na ziarenku grochu”. Na spotkanie przybyli uczniowie klas pierwszych 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, którzy otrzymali zaproszenie na przedstawienie 
podczas pasowania na czytelników biblioteki.

Druga połowa roku obfitowała w wydarzenia skie-
rowane do rodzin zamieszkujących gminę Mię-
dzyzdroje. Dzięki staraniom Międzyzdrojskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina” od września do grudnia 
2015 r. w Wapnicy realizowany był projekty „Klubik 
rodzinny - od juniora do seniora”. W listopadzie  
i grudniu projekt otrzymał dofinansowanie z Gmi-
ny Międzyzdroje. „Gimnastyka dla każdego” oraz 
„Klubik Maluszka” miały swoich stałych odbiorców. 

Spotkania kreatywne oraz warsztaty artystyczne 
pozwalały sprawdzić talenty artystyczne uczest-
ników. Powstały setki unikalnie przyozdobionych 
pierników oraz dziesiątki ozdób choinkowych  
z masy solnej.

Zajęcia  real izowane były  w Wik l inie  
oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. 
Liczymy na Waszą obecność również w 2016 roku.                                                          

Iwona Samołyk

Klubik rodzinny w Wapnicy

Akademia Zdrowego Przedszkolaka współpracuje 
z przedszkolami w całej Polsce i jest to ogólno-
polski projekt społeczno-edukacyjny, którego 
nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego 
odżywiania i stylu życia. Dzieci z oddziału przed-
szkolnego i przedszkola w Wapnicy przystąpiły 
do cyklicznych projektów, które będą realizowane 
jesienią, zimą, wiosną, latem. 

W akcji jesiennej odbyły się trzy bloki te-
matyczne. Pierwszy z nich poświęcony został 
higienie jamy ustnej. Dzieci dowiedziały się jak 
powinny prawidłowo dbać o ząbki i co warto 
jeść, aby były one zdrowe. Drugi blok to bardzo 

ważny temat poświęcony profilaktyce otyłości. 
Dzieci zyskały wiedzę o tym, co sprzyja nadwa-
dze i otyłości, a także co powinny robić by temu 
przeciwdziałać. Ostatni moduł poświęcony został 
sezonowym warzywom i owocom. Podczas 
praktycznych warsztatów dzieci dowiedziały się 
jak domowymi sposobami wzmocnić odporność 
przed zimą. 

Kolejny projekt pt. „Z Marią Konopnicką  
w świecie emocji” będzie realizowany zimą.

Malwina Żardecka
Maja Bielska

Monika Ratajczyk

Z Janem Brzechwą o zdrowiu
27 listopada 2015 r. w oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym w Wapnicy zakoń-
czono realizację projektu  „Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie… „ – śladami znanych twórców 
dla dzieci. Projekt był realizowany przy współpracy z Akademią Zdrowego Przedszkolaka.  
W projekcie brało udział 23 dzieci.
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„Kuchnia dziecięca 
w Europie”
W bieżącym roku szkolnym odbywają się w naszej 
szkole zajęcia kulinarne programu „Kuchnia dzie-
cięca w Europie”. Ich celem jest przede wszystkim  
promowanie wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach zdrowego odżywiania się, 
a także poznanie zwyczajów kulinarnych naszych 
partnerów z programów: Erasmus + :  „Najeźdźcy 
- jak kształtowała się dzisiejsza Europa” i „Czytanie 
na europejskim szlaku”.

Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na siedem 
zespołów. Każdy zespół ma swojego opiekuna-
-nauczyciela i przydzielone w wyniku losowania 
państwo, którego zwyczaje kulinarne zgłębia 
przez cały rok. Za nami już pierwsze doświadcze-
nia. Zakończyliśmy poznawanie i smakowanie 
zdrowych soków i napojów spożywanych przez 
dzieci z naszych krajów partnerskich. Najlepsze 
przepisy zostały zamieszczone w szkolnej gazetce. 
Przed nami kolejny cykl zajęć, których hasłem 
przewodnim są: ciasta i ciasteczka.

Nauczyciele SP1
Organizatorzy zajęć

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach swoim 
projektem, który zyskał duże zainteresowanie 
Komisji,  zdobyła tytuł laureata i właśnie w niej 
odbyło się spotkanie z Dorotą Stalińską. Rozpo-
częło się ono od prezentacji uczniów klasy II b, 
którzy pod opieką wychowawczyni  Małgorzaty 
Olejniczak zaprezentowali projekt pomysłu dy-
rektor  Iwony Banachowicz, przygotowany przy 
współpracy nauczycieli SP1: J. Oleksego, M. Bursy, 
A. Sobierajskiej, nauczycielek klas I-III, rodziców 
oraz pracowników szkoły.

Przygotowany występ ukazywał jak istotne 
dla bezpieczeństwa naszych dzieci jest noszenie 
odblasków,  jasnych ubrań i bycie ostrożnym na 
drodze, szczególnie o zmroku, który teraz zapada 
coraz wcześniej. Z ogromnym ładunkiem emocji 

uczniowie pokazali, że dzieci narażone są na wiele 
niebezpieczeństw, ale równocześnie uświadomiły, 
jak ich unikać. Aktorka Dorota Stalińska przepro-
wadziła lekcję bezpieczeństwa,  podczas której 
opowiadała o swoich doświadczeniach, uczyła 
dzieci przechodzić przez jezdnię i ukazywała, jak 
wielkie znaczenie ma kask rowerowy dla bezpie-
czeństwa rowerzysty.  Aktorka „ubrała” jajko w kask 
i rzuciła, a następnie przedstawiła, jakie następstwa 
ma rzucenie jajka bez kasku (roztrzaskało się, 
wypłynęło żółtko), co porównała do wypadku  
rowerzysty. Dorota Stalińska w sposób bezpo-
średni i autentyczny  przekonała uczniów, by byli 
ostrożni i mądrzy, a będą bezpieczni.        

Iwona Banachowicz 
Dyrektor  SP1  Międzyzdroje

3 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 gościła Dorota Stalińska. Wizyta miała związek  
z konkursem pt. „Zabłyśnij na drodze”, którego laureaci zostali nagrodzeni lekcją prowadzoną 
przez aktorkę.

„Zabłyśnij na drodze”
Lekcja bezpieczeństwa z Dorotą Stalińską

Podstawowe zasady przyznawania dotacji  ze środ-
ków publicznych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 
2003r. (Dz.U. Nr 162 z 17 września 2003r., z późn. 
zm.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie 
udzielania dotacji celowej na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 
Nr 112 poz. 940 z 6 czerwca 2005r. z późn. zm.).

Dla każdego obiektu położonego na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, wpisanego 
do rejestru zabytków, możliwe jest udzielenie do-
tacji na prace remontowe i konserwatorskie  przez 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopo-
morskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę 
Gminy. Dotacje udzielane przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

MKiDN pochodzą z budżetu państwa, zaś organy 
jednostek samorządu terytorialnego wydzielają 
środki finansowe z własnych budżetów. 

W budżecie gminy Międzyzdroje na 2016 rok 
zaplanowano  kwotę 100 tys. zł na dotacje prze-
znaczone na ochronę zabytków i opiekę nad za-
bytkami, która będzie wydatkowana na podstawie 
złożonych na początku roku wniosków, w ramach 
dostępnych środków finansowych. 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa-
ją poszczególne organy w przyjętych uchwałach 
lub regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyska-
nia dotacji jest zawsze złożenie przez właściciela 
lub użytkownika zabytku formalnego wniosku 
w sprawie, zgodnego z wymaganiami organu 
udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie 
stosownych dokumentów (np. pozwolenia na 
budowę, pozwolenia WKZ na prowadzenie prac, 
kosztorysów prac z przedmiarem robót). 

Wnioski do Zachodniopomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 
planowane należy składać do 28 lutego roku, 
w którym ma być udzielona dotacja. Wielkość 
udzielanych dotacji zależy od ilości zgłoszonych 
wniosków i wartości środków przyznanych WKZ 
na ten cel, zwykle nie przekracza 50 procent war-
tości całości prac (wykaz udzielonych dotacji w 
ubiegłych latach dostępny na stronie internetowej 
Urzędu). Wnioski o refundację poniesionych nakła-
dów na prace wykonane w ciągu trzech ubiegłych 
lat można składać do 30 czerwca każdego roku - po 
zakończeniu wszystkich prac wymienionych w 
zezwoleniu WKZ. Szczegółowe zasady określone 
są w Procedurach ZWKZ.

Większymi środkami finansowymi dysponuje 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
udzielający dotacji w ramach własnych Programów, 
szczególnie Programu Dziedzictwo Kulturowe, prio-
rytet Ochrona zabytków. Aktualnie obowiązujące 
terminy przyjmowania wniosków to 30 października 
i (w miarę posiadania środków finansowych) 31 
marca. Wnioski składa się w formie elektronicznej, 
za pomocą platformy Elektronicznego Biura Ob-
sługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp 
do EBOI dostępne są na stronach internetowych 
Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl

***
Powyższa informacja została przygotowana po 

zorganizowanym w dniu 30 listopada 2015 roku 
w Kamieniu Pomorskim spotkaniu Wojewódzkiej 
Konserwator Zabytków w Szczecinie Ewy Stanec-
kiej z przedstawicielami samorządów powiatu 
kamieńskiego oraz na podstawie materiałów 
opracowanych przez Aleksandrę Hamberg Federo-
wicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
zawartych na stronie http://www.wkz.szczecin.pl

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Dotacje na zabytki w 2016 roku
Właścicieli obiektów zabytkowych, które objęte są opieką konserwatorską i wpisane do rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie, informujemy o możliwości pozyskania dotacji na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy nieruchomościach zabytkowych. 

Ze zbiorów Tomasza Rychłowskiego
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XVI Sesji w dniu 19 listopada 2015 r., podjęła następujące uchwały:

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że listopadową rozmową z radnym Bogusławem Sutyłą zakończyliśmy cykl rozmów z radny-
mi VII kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Spośród piętnastu radnych cztery osoby: Dorota Klucha, Andrzej 
Kościukiewicz, Janusz Piłat i Filip Szyszkowski - nie wyraziły zgody na rozmowę. 

Redakcja 

Uchwała Nr XVI/144/
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2015
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków  na kwotę  118 147,76 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 118 147,76 zł 

(dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę  
639 838,63 zł (wydatki bieżące- 541 140,63 zł, wy-
datki majątkowe 98 698 zł) i zmniejsza się o kwotę 
521 690,87 zł (wydatki bieżące 6 600 zł, wydatki 
majątkowe  515 090,87 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów  

z opłaty targowej na kwotę 80 000 zł,
2/ zwiększeniu dochodu na kwotę 38 147,76 zł z 

tytułu środków pozyskanych na realizację projektu 
pn. Erasmus+akcja KA2 Współpraca szkół „Czytanie 
na europejskim szlaku”, i zwiększeniu wydatku  
w Szkole Podstawowej nr 1 na tę samą kwotę  
z przeznaczeniem na podróże służbowe zagranicz-
ne w ramach tego projektu,

3/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 2 na zakup 
materiałów i wyposażenia w kwocie 14 600 zł,  
w tym 13 000 zł na zakup nowych mebli szkol-
nych - ławek uczniowskich (decyzja Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 07.09.2015 r.) i zmniejszeniu wydatku na 
wynagrodzenia osobowe w świetlicy szkolnej  
w kwocie 1000 zł oraz zmniejszeniu wydatku na 
zakup usług pozostałych (kolonie) w kwocie 600 zł,

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę  28 000 zł z 
tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez na-
jemcę na lokal przy ul. Turkusowej 1a/4 w Wapnicy, 

5/ zwiększeniu wydatku na  kwotę  5 000 zł na 
zakup usług pozostałych (wydatki reprezentacyj-
ne), który sfinansowany będzie ze zmniejszenia 
wydatku na zadania z zakresu turystyki i krajoznaw-
stwa na tę samą kwotę, 

 6/ zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
22 500 zł na zapłatę prowizji za pobór opłaty miej-
scowej i targowej,

7/ zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 
100 000 zł na obsługę systemu zagospodarowania 
odpadów komunalnych, z czego 50 000 zł na zago-
spodarowanie odpadów, 50 000 zł na odbiór i trans-
port odpadów. Wydatki planuje się sfinansować 
ze zmniejszenia wydatku na rozbudowę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie  200 000 zł 
na zapłatę za usługi związane z oczyszczaniem 
miasta i gminy,

9/ zwiększeniu wydatku na zakup energii 
(oświetlenie ulic) na kwotę 112 000 zł oraz na 
zakup energii (przepompownia melioracyjna) na 
kwotę 9 000 zł,

10/ zwiększeniu wydatku na remont kiosku mul-
timedialnego na kwotę 7 698 zł, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup kiosku 
multimedialnego na tę samą kwotę,

11/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
11 892,87 zł na przegląd techniczny i pomiary 
oświetlenia oraz konserwację oświetlenia – dotyczy 
oświetlenia ulicznego węzła Międzyzdroje drogi 
krajowej nr 3,

12/ zwiększeniu wydatku i zmniejszeniu wydat-
ku na kwotę 50 000 zł na dokumentację skateparku 

- zmiana klasyfikacji budżetowej,
13/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Remont 

odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej  
w Międzyzdrojach” na kwotę 11 000 zł,

14/ zwiększeniu wydatku na kwotę 30 000 zł na 
zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Międzyzdroje”, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku na zadanie „Roz-
budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach 
wraz z sieciami” na tę samą kwotę,

15/ zmniejszeniu wydatku na zadanie inwesty-
cyjne „Remont poletek osadowych zlokalizowanych 
na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” na 
kwotę 158 347,69 zł,

16/ zmniejszeniu wydatku na zadanie inwe-
stycyjne „Budowa elektroenergetycznej sieci 
oświetlenia ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od  
ul. Polnej do granicy dz. nr 10, obręb 16 Międzyz-
droje” na kwotę 169 045,18 zł - planuje się, że 
zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016.  

Uchwała Nr XVI/145/15
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 2015-2035

Dokonano zmiany treści w załącznikach, zgod-
nie z poprzednią uchwałą. 

Uchwała Nr XVI/146/15
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje

Przedłuża się czas obowiązywania dotychcza-
sowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Międzyzdroje, stanowiących załącznik do 
uchwały o 1 rok, począwszy od 1 stycznia 2016r.
Cena za wodę – 3,51, ścieki – 5,07.

Uchwała Nr XVI/147/15
w sprawie opłaty targowej
W związku ze zmianą ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, która wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zostały 
wprowadzone istotne zmiany w zakresie podatków 
i opłat lokalnych, dotyczące przedmiotów opo-
datkowania oraz możliwości stanowienia przez 
rady miejskie opłat lokalnych, w tym przypadku 
opłaty targowej. 

Dotychczasowe przepisy dotyczące ustawowe-
go obowiązku pobierania opłaty targowej wygasają 
z dniem 31 grudnia 2015 r.  Znowelizowane w tym 
zakresie przepisy stanowią, iż rada miejska może 
wprowadzić opłatę targową, obowiązującą z dniem 
1 stycznia 2016 roku. 

Uchwała  Nr  XVI / 148 / 2015
w sprawie ustalenia minimalnych wysokości 

opłat z tytułu użytkowania nieruchomości poło-
żonych na terenie Gminy Międzyzdroje

W związku z wejściem w życie w styczniu  
2014 r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzin-

nych ogrodach działkowych istnieje konieczność 
uregulowania tytułu prawnego do terenów gmin-
nych użytkowanych bez tytułu prawnego przez 
rodzinny ogród działkowy, poprzez stwierdzenie 
w drodze decyzji nabycie prawa użytkowania,  
w rozumieniu kodeksu cywilnego, do zajmowa-
nych nieruchomości. W treści ww. decyzji winna 
zostać ustalona wysokość opłaty za użytkowanie 
nieruchomości.

Wobec powyższego proponuje się podjęcie 
uchwały wskazującej minimalną wysokość opłaty 
rocznej użytkowanie z przeznaczeniem na cele 
rodzinnych ogrodów działkowych na poziomie 
0,23 zł/m².

Minimalna wysokość opłaty za użytkowanie 
terenów gminnych z przeznaczeniem na cele 
gastronomiczno-handlowe pozostawia się  do-
tychczasowej wysokości – 25 zł/m², wynikającej  
z uchwały Nr XLI/407/09 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 8 czerwca 2009 r.  

Uchwała  Nr XVI/149/15
w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od nieruchomości
Zmiana określenia wysokości stawek na 2016 

rok wynika z konieczności dostosowania ich do 
obowiązującego obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2016 r. 

Obwieszczeniem zwaloryzowano maksymalne 
stawki podatków i opłat lokalnych, zgodnie ze 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierw-
szego półrocza 2014 r. Wskaźnik ten wyniósł 98,8%,  
co oznacza obniżenie opłat o 1,2%.

Stawki podatku zostały określone dla poszcze-
gólnych grup przedmiotów opodatkowania, tj. 
gruntów, budynków i budowli. Proponowane 
zmiany stawek podatku od nieruchomości dot. 
budynków związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej i budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w strefie tzw. nadmorskiej, zmiana z 23,00 zł/m2 na 
22,86 zł/m2, budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń, zmiana z 4,68 zł/m2 na 
4,65 zł/m2 oraz dla budynków pozostałych na tere-
nie całej gminy, zmiana z 7,73 zł/m2 na 7,68 zł/m2. 
Pozostałe stawki nie ulegają zmianie, nie zostały 
przekroczone górne stawki przewidziane w cyto-
wanym wyżej obwieszczeniu Ministra Finansów. 

W proponowanym projekcie uchwały uwzględ-
niono, podobnie jak w latach ubiegłych, zróżnico-
wanie wysokości stawek ze względu na położenie 
nieruchomości. Kolejna zmiana wynika z art. 9o 
pkt. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw, zmienia się treść art. 5 ust. 1 pkt. 1 
lit. B ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest: 
,,grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych”, po zmianie 
będzie ,,grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior 
i zbiorników sztucznych”. 
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Uchwała Nr XVI/150/15

w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych

Projekt uchwały podyktowany jest koniecz-
nością dostosowania obowiązujących na terenie 
Gminy Międzyzdroje formularzy i deklaracji podat-
kowych do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. zmian w prawie.

Główna zmiana wynika z art. 9 pkt. 5 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, 
zmienia się treść art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. B ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, jest: ,,grunty pod 
jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych:, po zmianie będzie: ,,grun-
ty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z 
wyjątkiem gruntów pod wodami jezior i zbiorników 
sztucznych”.  Pozostałe zmiany polegają na uaktual-
nieniu podstaw prawnych – wskazanie aktualnych 
tekstów jednolitych ustaw.

Uchwała Nr XVI/151/15
w sprawie opłaty miejscowej
Mając na uwadze, iż z dniem 1 stycznia 2016 

roku wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (DZ. U. z 2015r.,poz.1045), które wprowa-
dziły istotne zmiany m.in. w zakresie podatków 
i opłat lokalnych, a dotyczące przedmiotów 
opodatkowania oraz możliwości stanowienia 
przez rady gmin opłat lokalnych (miejscowych  
i uzdrowiskowych). 

W związku z koniecznością dostosowania zapi-
sów znajdujących się w dotychczas obowiązującej 
Uchwale Rady Miasta Międzyzdroje do przepisów 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, 
wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 dopisuje się punkt 1 o następującej treści:
„wprowadza opłatę miejscową”,
- w § 1 dopisuje się punkt 4 o następującej treści: 
„wprowadza obowiązek prowadzenia przez 

inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób  
w celu zapewnienia prawidłowego poboru opłaty 
miejscowej”.;

- w § 3 było: „Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł 
za każdy dzień bytu”,  będzie: „Opłata miejscowa 
wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu”. 

- w § 5  punkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo pobranej 

i terminowo odprowadzonej opłaty miejscowej 
wypłacane jest inkasentom, o których mowa  
w § 7 ust. 1, do końca miesiąca, w którym opłata 
została odprowadzona”. 

- § 6 otrzymuje brzmienie:
„wprowadza się obowiązek prowadzenia przez 

inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób.
Ewidencja może być prowadzona w formie 

papierowej lub elektronicznej i winna zawierać:
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby 

zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
liczbę dni, za które pobierana jest opłata, 

właściwą stawkę opłaty za każda rozpoczętą 
dobę pobytu, 

łączną kwotę opłaty miejscowej od danej osoby 
za cały okres pobytu.” 

- treść dotychczas obowiązującego § 6 ujęto w 
niezmienionej formie w § 7.

Uchwała Nr XVI/152/15
w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od środków transportowych
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 

2016 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian 
w par. 1 ust. 4, 6 i 7 w dot. uchwale.

Uchwała Nr XVI/153/15
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy 

Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Program jest kontynuacją zadań realizowanych 
w gminie Międzyzdroje i stanowi spis działań będą-
cych zadaniami własnymi gminy, w obszarze zadań 
publicznych. Na terenie Gminy Międzyzdroje jest 
zarejestrowanych 30 organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr  XVI / 154 / 2015
w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Międzyzdroje w latach 2015 – 2019

Proponuje się podjęcie zmiany do uchwały 
Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie uchwalenia 
wieloletniego program gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 
2015 – 2019, w ten sposób, że rozszerza się katalog 
planowanych zmian wielkości mieszkaniowego 
zasobu gminy poprzez przewidywaną sukcesywną 
sprzedaż ostatnich lokali gminy w budynkach, 
z wyłączeniem lokali w budynkach położonych  
przy  ulicach: ul. Marii  Skłodowskiej-Curie 39, ul. 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 20, ul. Zwycięstwa 
17 i Placu Neptuna 4.

Uchwała Nr  XVI / 155 / 2015
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkal-

nych
Ze względu na podjęty program gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje 
w latach 2015-2019 proponuje się podjęcie uchwa-
ły w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
w brzmieniu, dostosowującym jej treść w zakresie 
katalogu lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży, do treści ww. uchwały.

Uchwała Nr  XVI / 156 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udzia-

łu w nieruchomości
W związku z propozycją złożoną przez PKP S.A. 

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w 
Poznaniu, dotyczącą przejęcia przez gminę dwóch 
zasiedlonych lokali mieszkalnych: oznaczonego 
numerem 2a o powierzchni 44,80 m² i oznaczonego 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

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

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

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

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

13.01.2016 r. - Filip SZYSZKOWSKI

20.01.2016 r. - Ewa TROTT

27.01.2016 r. - Jan  WĘGLORZ

03.02.2016 r. - Iwona CZYŻ

10.02.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

numerem 4a o powierzchni 55,90 m², proponuje 
się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie udziału wynoszącego 49/100 części w 
nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy 
Kolejowej 51a, na który to udział przypadają dwa 
ww. niewyodrębnione lokale mieszkalne.   

Uchwała Nr  XVI / 157 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
W związku z wnioskiem użytkownika wie-

czystego nieruchomości usytuowanej przy ulicy 
Promenada Gwiazd 4 w Międzyzdrojach w sprawie 
nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, 
proponuje się przeznaczyć ww. nieruchomość 
stanowiącą działkę nr 259/1 o powierzchni 41 m2 
do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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OGŁOSZENIA

Opłatę, bez wezwania, w zmienionej wysokości należy uiścić za 
styczeń i luty do 28 lutego 2016 r.

Terminy płatności  w kolejnych miesiącach: 
- za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
- za maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku,
- za lipiec i sierpień do 30 sierpnia danego roku,
- za wrzesień i październik do 30 października danego roku,
- za listopad i grudzień do 30 grudnia danego roku,
- ryczałtowa stawka opłaty za dany rok do 30 lipca tego roku (jeżeli 

obowiązek ponoszenia opłaty powstał po tym terminie, opłatę za dany 
rok należy uiścić w najbliższym spośród  wskazanych wyżej terminie 
płatności).

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

Opłatę należy   dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego lub  na rachu-
nek 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 należy wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości ……………………. (należy podać 
dokładny adres nieruchomości oraz dane wpłacającego, tj. imię i na-
zwisko lub nazwę firmy, które winny być zgodne z danymi wykazanymi   
w złożonej deklaracji )” . 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany 
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 15 stycznia 2016r. mija termin  składania nowych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, dla których podstawą ustalenia  tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości w 2015 r.  

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz 
nowe terminy uiszczania opłaty  (opisane poniżej terminy płatności).

nie podlega zaokrągleniu (na co należy zwrócić uwagę  przy wypełnia-
niu deklaracji oraz uiszczaniu należnej opłaty, dotychczas opłata była 
zaokrąglana do pełnych złotych). 

Deklaracje dostępne są na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl (Go-
spodarka komunalna  i ochrona środowiska) oraz www.miedzyzroje.
pl (System gospodarowania odpadami komunalnymi). Harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych w 2016r.  również dostępny jest na 
ww. stronach.

W 2016r. nastąpi zmiana częstotliwości  odbierania odpadów ulega-
jących biodegradacji. Z terenów miejskich, poza sezonem wakacyjnym, 
będą odbierane częściej - raz w tygodniu, a nie jak dotychczas dwa razy  
w miesiącu. Szkło w sezonie wakacyjnym będzie odbierane z częstotli-
wością raz w tygodniu (dotychczas - dwa razy w miesiącu). 

W Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)   
w okresie od 1 maja do 31 października odpady dodatkowo będą odbie-
rane w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące niewłaściwego świad-
czenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego PSZOK, proszę 
zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej- tel. 91 32 75 657.

Informacje  dotyczące wnoszonych opłat,  zaległości  od niezapła-
conych w terminie płatności, prowadzonych postępowań w sprawie  
określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do 
uzyskania od pracowników  ww. Referatu  w Urzędzie Miejskim, pok. nr 3.

Ewa Scholz  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej  
w ramach projektu „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni 
ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”, na 
działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizo-
wanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej  
m. Międzyzdroje. 

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. 
Książąt Pomorskich 5,  72-500 Międzyzdroje, 
pełnomocnik: Andrzej Stelmaszczyk, Biuro Pro-

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

jektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPRO-
WOD – WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 
3, 01-785 Warszawa. 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. postępowań administracyjnych 
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu  (w 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 niniejszego postępowania 
administracyjnego zostały zamieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) 
oraz wywieszone na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne

Przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny będzie następować na 
podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach przez 
mieszkańców Gminy Międzyzdroje. O wydanie Karty będą mogli ubiegać się:

- małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum 
dwojgiem dzieci,

- rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
- rodzinne domy dziecka 
W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Nato-

miast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia 
przez dziecko 18 – go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia 
kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej 
do ukończenia 26-go roku życia.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora będą mogły ubiegać 
się osoby, które ukończyły 60 lat na czas nieokreślony.

Karty wydawane będą nieodpłatnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek do-
stępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodnio-
pomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl,  
w zakładce Katalog firm. 

Z przyjemnością pragnę  poinformować, że już dwie firmy z Międzyz-
drojów są partnerami programu i oferują zniżki tj. SPA Bagiński & Chabinka  
i Hotel Aurora & Wellness. 

Zachęcamy inne przedsiębiorstwa do przystąpienia do programu Zachod-
niopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora, szczegóły 
na stronie www.rodzina.wzp.pl. Już wkrótce będziemy w posiadaniu takich 
wniosków, o czym Państwa poinformujemy na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok.  
nr 7 lub tel. 92 327 56 68. 

Jadwiga Bober

Zachodniopomorska Karta Rodziny
Gmina Międzyzdroje przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. 
Wsparciem objęte będą rodziny, w tym rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe oraz osoby starsze, które będą mogły 
skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
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SPORT

W dniach 11-12.12.2015 w Świeciu odbywał się 
Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Dzieci w zapa-

sach w stylu wolnym. Bardzo dobrze w zawodach 
tych zaprezentowali się najmłodsi zapaśnicy  
z UKS GIMSPORT Międzyzdroje. Kolejno w swoich 
kategoriach wagowych i wiekowych miejsca zajęli:

kat. dzieci: Dawid Marchelak – 1. miejsce, Oliwier 
Hansz – 1. miejsce, Jakub Chabinka – 1. miejsce, 
Aleksander Deja – 1. miejsce, Bartosz Chabow-
ski – 3. miejsce, Wiktor Furtak – 3. miejsce, Jakub 
Głod – 3. miejsce, Oskar Żuchowski – 3. miejsce, 
Tomasz Jarząbek – 3. miejsce

kat. młodzik: Tristan Belter – 3. miejsce.
Zarząd klubu składa serdeczne gratulacje 

zawodnikom i trenerom oraz bardzo dziękuje 
rodzicom za pomoc podczas wyjazdu.

Rafał Jaworski

Lekkoatleci na Halowych 
Mistrzostwach Czwartków 
LA w Spale
Trójka reprezentantów Czwar tków LA  
z Międzyzdrojów i Świnoujścia wystartowała  
w I Halowych Ogólnopolskich Mistrzostwach 
„Czwartków Lekkoatletycznych” w Spale. 
Zawody odbyły się w dniu 4 grudnia 2015 r.  
i zostały rozegrane w nowo wyremontowanej 
hali lekkoatletycznej Centralnego Ośrodka 
Sportu i Przygotowań Olimpijskich w Spale. 

W Mistrzostwach udział wzięli zawodnicy 
urodzeni w roku 2003 i 2004. W zawodach wy-
startowali Kamil Dwornik oraz Wiktoria Kalemba 
z UKS Chrobry Międzyzdroje oraz Amelia Grygiel 
z MKL Maraton Świnoujście. Najlepiej zaprezen-
towała się Amelia Grygiel, która w biegu na 60 m 
pewnie awansowała do finału z drugim czasem 
eliminacji. W finale potwierdziła swoją wysoką 
formę zdobywając brązowy medal z czasem 8,27s. 
W biegu na 60 m wystąpiła też Wiktoria Kalemba, 
która odpadła w eliminacjach z wynikiem 8,95 co 
jej dało 21. miejsce. W skoku w dal Wiktoria zajęła 
11. miejsce z wynikiem 4,10m. W biegu na 1000 
m wystartował Kamil Dwornik, który z wynikiem 
3:21,57 zajął 12. miejsce. Były to pierwsze tego 
typu zawody dla „czwartkowiczów” zorganizowa-
ne w hali lekkoatletycznej. 

Rafał Błocian
Koordynator Czwartków LA w Międzyzdrojach

Mistrzostwa Szkoły w Mini 
Siatkówce Dziewcząt
7 grudnia 2015 r. z okazji Mikołajek w Szkole Pod-
stawowej nr 1 zostały rozegrane Mistrzostwa Szko-
ły w Mini Siatkówce Dziewcząt. Koordynatorami 

turnieju byli nauczyciel wychowania fizycznego 
Zdzisław Piątkowski i administrator hali sportowej 
Rafał Błocian. W turnieju wystąpiły czteroosobowe 
drużyny podzielone na kategorie klas IV, V i VI.  
W kategorii klas IV najlepsza okazała się czwórka 
z klasy IVA w składzie: Karolina Sienkiewicz, Hania 
Kot, Karolina Cader, Nadia Kastrau oraz rezerwa 
Natalia Kazaniecka. Najlepszą zawodniczką  
w klasach czwartych została Natalia Kazaniecka. 
Wśród klas piątych zwycięstwo odniosła klasa 
VB w składzie: Martyna Moskot, Zosia Lewan-
dowska, Aurelia Burza, Laura Kober oraz rezerwa 
Rozalia Woźniak i Maren Tiks. Najlepszą siatkarką 
klas piątych została jednogłośnie Aurelia Burza.  
W kategorii klas szóstych nie miała sobie równych 
klasa VI D, która zwyciężyła wszystkie pojedynki. 
Klasa VI D zagrała w składzie: Julia Bączek, Patry-
cja Żur, Amelia Ekiert, Klaudia Stefan. Najlepszą 
zawodniczką klas szóstych została wybrana Julia 
Bączek. 

Gratulacje dla wszystkich medalistek oraz 
uczestniczek turnieju. 

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

Mali zapaśnicy na Gwiazdkowym Turnieju

Sukcesem dla UKS „Chrobry” Międzyzdroje zakoń-
czył się Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny żaków 
i skrzatów w Stepnicy rozegrany w niedzielę 13 
grudnia 2015 r. W kategorii żaków „Chrobry” odniósł 
podwójne zwycięstwo. Michał Wandachowicz zajął 
pierwsze miejsce, a drugi z naszych reprezentantów 
Michał Janik wywalczył drugą lokatę. W kategorii 
skrzatek Julia Bartkiewicz i Oliwia Osińska zajęły ko-

lejno 2. i 3. miejsce. Obie dziewczynki występowały 
również w starszej kategorii żaczek – Julia zajęła 4. 
miejsce, a Oliwia 5. miejsce. W tej samej kategorii 
Amelia Kujda-Rogowska wywalczyła 7. miejsce. 
Gratulujemy zawodnikom i życzymy powodzenia 
na turnieju ogólnopolskim.          

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje 

Sukcesy żaków i skrzatów „Chrobrego”

W Mistrzostwach Powiatu Kamieńskiego w Druży-
nowym Tenisie Stołowym w ramach Gimnazjady 
2015/2016, drużyna dziewcząt: Weronika Zygan  
i Agata Konicka oraz drużyna chłopców: Mateusz  
Wolny i  Dominik Kujda zdobyli MISTRZOSTWO PO-
WIATU! Zawodników reprezentujących Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach trenuje 
Jacek Wandachowicz.            Tamara Starachowska

Gimnazjum nr 1 

Mistrzowskie drużyny

W mistrzostwach udział wzięli zawodnicy z 27 
ośrodków z całej Polski: Boronów, Bydgoszcz, 
Bytów, Chełmno, Chodzież, Gdańsk, Łuszczyca, Go-
lub-Dobrzyń, Jaworzno, Jelenia Góra, Kalety, Kalisz, 
Kobierzyce, Koło, Końskie, Mielec, Międzyzdroje, 
Poznań, Solec Kujawski, Świnoujście, Toruń, Turek, 
Wąbrzeźno, Wieruszów, Wolin, Zduńska Wola, 
Złocieniec. W kategorii kata i kumite wystartowało 
150 zawodników.

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate oraz Sekretarz 
Urzędu Miasta Międzyzdroje Henryk Nogala 
z  Inspektorem do Spraw Społecznych i Kultury 
Fizycznej Jadwigą Bober.

Zmagania zawodników w konkurencji kata  
i kumite prowadzono na trzech matach. Poziom 
walk finałowych był bardzo wyrównany i zacięty, 
większość z nich kończyła się dopiero po drugiej 
dogrywce. 

Dekoracji zwycięzców Mistrzostw dokonali 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewod-
niczący Rady Sportu Mateusz Bobek, prezes Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate shihan Bogusław 
Jeremicz oraz organizator Mistrzostw kierownik 
ośrodka MKS "Bushido" Andrzej Sawicki.

Patronat honorowy nad mistrzostwami objął 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a patronat medialny: portal inter-

netowy naszemiastomiedzyzdroje.pl, ikamien.pl, 
kamieńskie info oraz zka.pl  

Zarząd Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
serdecznie dziękuje sponsorom Spółce „Poltramp 
Yard Sp z o.o., Firmie „Zdrowa Woda Vital” oraz 
członkom klubu i wolontariuszom za pomoc  
w przygotowaniu mistrzostw.

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido zajęli następujące miejsca:

Kacper Domitrz – IV miejsce w kumite juniorów 
13-14 lat w kategorii do 65 kg,

Oliwer Rudnicki – VII miejsce w kategorii kata 
juniorów do lat 12,

Julia Karwicka – VIII miejsce w kategorii kata 
juniorek do lat 12.                                 Andrzej Sawicki 

Mistrzostwa polski juniorów do lat 16 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate

28 listopada 2015 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbyły się „Mistrzo-
stwa Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate”. Organizatorem turnieju był 
Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, który tak prestiżową imprezę organizował po raz drugi 
przy współpracy i wsparciu finansowym Gminy Międzyzdroje.



10 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 12/2015

Wioletta Witkowska
Data urodzenia: 
27.07.1990 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2015 r.:  Mistrzyni 
Województwa Seniorek w 
grze pojedynczej, Mistrzy-
ni Województwa Seniorek 
w grze mieszanej, zawod-
niczka I Ligi kobiet tenisa 
stołowego.

Sylwia Wandachowicz 
Data urodzenia: 
25.03.1975 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy 
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2015 r.: Mistrzyni 
Województwa Seniorów 
w grze podwójnej, Wice-
mistrzyni Województwa 
Seniorów w grze pojedyn-
czej, zawodniczka I Ligi 
kobiet tenisa stołowego.
Adriana Kołaszewska
Data urodzenia: 25.06.1996 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2015 r.: Mistrzyni 
Województwa Seniorek w 
grze podwójnej, zawod-
niczka I Ligi kobiet tenisa 
stołowego.
Michał Wandachowicz
Data urodzenia: 04.09.2006 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2015 r.: najlepszy za-
wodnik w województwie 
w kat. skrzatów i żaków, 
zwycięzca dwóch turnie-
jów wojewódzkich w kat. 
młodzik.

jewództwa w kat. F, w tym złoty medal na turnieju 
towarzyszącym Mistrzostwom Polski Północnej.

TRENER 
Anna Zjawińska 
Dyscyplina sportowa: ta-
niec towarzyski
Opis osiągnięć trenera  
w 2015 r.: 4 srebrne i 2 
brązowe medale dla za-
wodników TKS Jantar w 
Pucharze Okręgu w kla-
sach sportowych, wysokie 
lokaty zawodników w 
Grand Prix Województwa 
w kat. HGF w 2015 r.

UKS „Chrobry” – tenis stołowy
ZAWODNICY

Joanna Kiedrowska
Data urodzenia: 
05.05.1996 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2015 roku: brązowa 
medalistka Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski  
w grze podwójnej, 5. za-
wodniczka Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski  

w grze pojedynczej, członkini Kadry Narodowej  
w kat. młodzieżowiec.

Anna Zielińska
Data urodzenia: 
16.05.1992 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2015 r.: 3. miejsce na 
Grand Prix Polski Senio-
rów w grze pojedynczej, 
zawodniczka I Ligi kobiet 
tenisa stołowego.

TKS „Jantar” – taniec towarzyski 
ZAWODNICY

Filip 
Marchalewski
Data urodzenia:
06.04.1998 r.
Wiktoria 
Kaszubowska
Data urodzenia:
 30.12.1998 r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodni-
ków w 2015 roku: zdoby-

cie klasy A w stylu standardowym, finaliści Mistrzostw 
Okręgu w stylu latynoamerykańskim, wicemistrzowie  
Pucharu Okręgu w klasie A.

Oskar Celt
Data urodzenia:
21.01.1999 r.
Kornelia 
Gieraczyńska
Data urodzenia:
16.06.1998 r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodni-
ków w 2015 roku:  para 

taneczna klasy B w stylu latynoamerykańskim, 
zdobywcy III m na OTTo Puchar Burmistrza Wolina 
w klasie C w stylu standardowym.

Robert Ligęza
Data urodzenia: 
20.04.2005 r.
Amelia Kokot
Data urodzenia:  
22.08.2005 r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodni-
ków w 2015 roku:  para 
zdobyła najwięcej złotych 
medali w Grand Prix Wo-

PLEBISCYT  SPORTOWY

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej 
Gminy, kibiców sportowych, sympatyków sportu 
i sportowców,  Czytelników Informatora Samo-
rządowego do wspólnej zabawy i do głosowania. 
Mogą Państwo wybrać spośród zgłoszonych przez 
kluby sportowe pięciu Najpopularniejszych Spor-
towców Roku oraz jednego Trenera Roku. 

Konkurs będzie trwał od 23 grudnia 2015 r. 
do 12 lutego 2016 r. 

Wycięte kupony do głosowania należy wrzu-
cać do urny, która zostanie wystawiona w holu 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. 
Książąt Pomorskich 5 w godzinach urzędowania. 
Każdy uczestnik głosowania może złożyć jeden 
głos na swoich kandydatów. Kupon konkursowy 
powinien być wypełniony wyraźnie drukowanymi 

„Na sukces nie ma recepty. Tylko ciężka praca, ale do tego potrzebne jest naprawdę bardzo, bardzo 
dużo szczęścia. To dużo w sporcie pomaga”.  Paweł Zagumny

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015
Już po raz czwarty Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz i Rada Sportu ogłaszają Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca  
i Trenera Roku 2015. Listę nominowanych sportowców i trenerów oraz kupon konkursowy prezentujemy w Informatorze Samorzą-
dowym w wydaniu grudniowym 2015 r., a także w styczniu 2016 r.  Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku 
oraz Trener Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu.  

literami, podpisany czytelnie i wrzucony do urny 
w Urzędzie Miejskim. Kupony, które po weryfikacji 
przez Kapitułę Plebiscytową nie będą właściwie 
wypełnione, uniemożliwiające identyfikację spor-
towców, na których głos został oddany, czy gło-
sującego lub będą kserowane nie wezmą udziału  
w Plebiscycie. Wśród uczestników Plebiscytu zosta-
ną rozlosowane nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez sponsorów, w dniu 27 lutego 2016 r. 

Kapituła Plebiscytu spośród zgłoszonych kan-
dydatów wyłoni również i przyzna tytuły:

• pięciu najlepszym sportowcom roku 
• jednemu najlepszemu trenerowi roku
• jeden tytuł: odkrycie sportowe roku
• tytuł najlepszego działacza sportowego roku 
• najlepiej zorganizowana impreza sportowa roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu  
w Plebiscycie Sportowym odbędzie się pod-
czas IV Gali Sportu w dniu 27 lutego 2016 r. 
o godz. 17.00 (sobota) w Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

Tradycyjnie po Gali Sportu zapraszamy wszyst-
kich chętnych na Bal Sportowca, który odbędzie się 
w hotelu „Vestina” w Międzyzdrojach ul. Promenada 
Gwiazd 30. Cena biletu 120 zł (catering, oprawa mu-
zyczna – świetna zabawa). Szczegółowe informacje 
dotyczące balu można uzyskać bezpośrednio u p. 
Anny Faligowskiej w Hotelu VESTINA, anna.faligow-
ska@hotelvestina.pl            

    Jadwiga Bober
Inspektor  ds. społecznych i kultury fizycznej

Weź udział w konkursie i wybierz swojego faworyta. Zapraszamy do głosowania.

NOMINOWANI
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PLEBISCYT SPORTOWY
Dariusz Kozłowski
Data urodzenia: 
25.09.1995 r.
Dyscyplina sportowa:  
piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2015 r. Kapitan pierwszej 
drużyny "Fali" zajmującej 
II miejsce w lidze, lider 
zespołu, najlepszy strzelec 
bramek, czołowy zawodnik 
klubu, wychowanek klubu 

„Od żaka do seniora”, związany z klubem od 14 lat.

Piotr Rutkowski
Data urodzenia: 
08.05.1993 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć zawod-
nika w 2015 r.: czołowy 
zawodnik klubu, z wielkim 
zaangażowaniem uczest-
niczy we wszystkich roz-
grywkach sportowych, 
duch walki, wzór do naśla-

dowania, wychowanek klubu, od najmłodszych lat 
związany z klubem "Fala". 
TRENER

Jan Rączewski
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć trenera 
w 2015 r. Prezes klubu, 
trener I drużyny aktualnie 
wicelidera w lidze, wpro-
wadzający nowe metody 
szkoleniowe w trening, 
dzięki czemu pierwszy 
zespół  osiąga coraz lep-
sze wyniki. Wychowawca  

kilku pokoleń zawodników. Uczestnik wielu szkoleń  
i kursokonferencji. 

Organizator lub współorganizator wielu imprez 
sportowych i okolicznościowych. Pasjonat sportu i 
człowiek czynu, popularyzator piłki nożnej wśród 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Międzyzdroje. 

Marian Kowalewski
Dyscyplina sportowa: 
piłka siatkowa
Opis osiągnięć trenera  
w 2015 r.: inicjator i współ-
założ yciel  sekcj i  pi łk i 
siatkowej w KS "Fala", tre-
ner drużyny  dziewcząt 
- kadetek i juniorek. Dzięki 
wiedzy i zaangażowaniu 
drużyna uczestniczy w  
innowacyjnym programie 

rozwoju oraz rozgrywkach sportowych. Dobry 
organizator i współorganizator imprez, turniejów 
oraz rozgrywek ligowych i towarzyskich. Pasjonat 
sportu i muzyki, popularyzator halowej i plażowej 
piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Łukasz Szumlewski
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  
w 2015 r.: Trener III ligo-
wego zespołu kobiet. Jest 
również trenerem 3 za-
wodniczek występujących 
w kadrze reprezentującej 
województwo zachod-
niopomorskie ZPN. Sta-
nowczy i konsekwentny  

w działaniu, kieruje się przede wszystkim zaufaniem 
i systematycznością, co doprowadziło drużynę  
kobiet do III ligi i walczą pod jego przewodnictwem 
o wstąpienie do II ligi.  

Mistrzostwach Polski Północnej PFKK w Złocieńcu,  
7. miejsce w kate juniorek do lat 12 na Mistrzostwach 
Polski Juniorów do 16 lat Polskiej Federacji Kyokushi 
Karate w Międzyzdrojach.

Kacper Domitrz
Data urodzenia:28.03.2002 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawodni-
ka w 2015 r.: 1.miejsce w 
kumite juniorów 13/14 lat 
w kat. do 50 kg podczas 
Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego 
w Wolinie, 4. miejsce w 

kumite juniorów do 13/14 lat w kat. do 55 kg na 
Mistrzostwach Polski Północnej PFKK w Złocieńcu,  
4. miejsce w kumite juniorów do lat 13/14 lat w 
kat. do 65 kg na Mistrzostwach Polski Juniorów 
do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate w 
Międzyzdrojach.

TRENER
Andrzej Sawicki
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin 
Opis osiągnięć trenera 
w 2015 r.:  współzałoży-
ciel MKS "Bushido". Dzięki 
wiedzy oraz dużemu za-
angażowaniu w proces 
szkolenia i przygotowania 
zawodników do prestiżo-
wych zawodów i turniejów 

karate zawodnicy klubu  zdobyli pod przywództwem 
trenerów 6 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych medali 
oraz czołowe miejsca w zawodach i turniejach karate 
oraz Mistrzostwach Polski. Organizator Mistrzostw 
Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate w Międzyzdrojach. Popularyzator wschodnich 
sztuk walk na terenie Gminy Międzyzdroje.

KS „Fala” 
– piłka nożna i piłka siatkowa

ZAWODNICY
Katarzyna 
Wojciechowska
Data urodzenia: 
06.02.1992 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2015 r.: najbardziej 
doświadczona i najsku-
teczniejsza zawodnicz-
ka III ligi drużyny kobiet , 
główna podpora i motor 

napędowy drużyny kobiet KS "Fala", wieloletnia 
reprezentantka kadry województwa w różnych 
kategoriach. Celem zaangażowania zawodniczki jest 
awans drużyny do  II ligi kobiet. W 2015 r. ukończyła 
kurs trenerski PZPN. 

Sara Sporszyl
Data urodzenia: 02.07.1997 r. 
Dyscyplina sportowa: 
piłka siatkowa 
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2015 r.: ambitna 
i bardzo zaangażowana w 
życie sportowe drużyny, 
wyróżniająca się siatkarka, 
lider zespołu i kapitan dru-
żyny. Nadzieja sportowa 
siatkówki.

TRENER
Jacek Wandachowicz
Dyscyplina sportowa: 
Tenis stołowy
Opis osiągnięć trenera 
w 2015 r.: Trener zawod-
ników zdobywających 
czołowe lokaty w Polsce 
i województwie. Trener 
drużyny I Ligi Kobiet.

Rafał Błocian
Dyscyplina sportowa: 
Lekkoatletyka
Opis osiągnięć trenera w 
2015 r.: Trener sekcji lekko-
atletycznej UKS Chrobry, 
inicjator i koordynator 
Czwartków Lekkoatletycz-
nych w Międzyzdrojach.

UKS „Gimsport” – zapasy
ZAWODNICY

Adrian Jaworski
Data urodzenia: 
24.05.2001 r.
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2015 r.: 1. miejsce w 
województwie, 3. miejsce 
w makroregionie, 3. miej-
sce podczas Mistrzostw 
Polski w zapasach w stylu 
wolnym młodzików.

Natalia Jaworska
Data urodzenia: 05.03.2000 r.
Dyscyplina sportowa: 
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2015 r.: 7. miejsce 
podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Styl 
Wolny Kobiet, 1. miejsce 
podczas Pucharu Pol-
ski Juniorek Młodszych,  

5. miejsce podczas Turnieju Europejskiego w Berlinie, 
zawodniczka Kadry Narodowej Polski. 

MKS "Bushido" – Karate Kyokushin
ZAWODNICY

Oliwer Rudnicki 
Data urodzenia: 02.03.2004 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2015 r.: 2. miejsce w kata 
juniorów 11/12 lat podczas 
Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego 
w Wolinie, 4. miejsce w 
kate juniorów do 12 lat 
na Mistrzostwach Polski 

Północnej PFKK w Złocieńcu, 7. miejsce w kata 
juniorów do lat 12 na Mistrzostwach Polski Junio-
rów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate  
w Międzyzdrojach.

Julia Karwicka
Data urodzenia: 01.04.2003 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki 2015 r.: 1. miejsce w kate 
juniorek 11/12 lat podczas 
Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego 
w Wolinie, 4. miejsce w 
kate juniorek do 12 lat na 
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Prosimy nie kserować, nie skanować kuponów. Jeden wycięty kupon to 
jeden głos, który bierze udział w konkursie.  Jedna osoba, może oddać tylko 
jeden głos. Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

 

 

111444   ssstttyyyccczzznnniiiaaa 2016 (czwartek) 

godz. 111888...000000   
(wstęp wolny) 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach 

„Afryka nie taka dzika” 

Wspomnienia i zdjęcia Gabrieli Rajtak,  
Ireny Wolińskiej i Dariusza Felisiaka  

z podróży po Afryce  
 

w ramach  
Dyskusyjnego Klubu Książki 

Kupon do konkursu
na najpopularniejszego 

sportowca i trenera Międzyzdrojów  
w roku 2015






