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„Styczeñ pe³en atrakcji”

W środku Informatora:
• Wywiad z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Janem Magdą (str.6)
• Wywiad z reprezentantką kadry narodowej Natalią Jaworską (str.10)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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Międzyzdroje w konkursie
„Świeć się z Energą”
9 stycznia br. zakończył się plebiscyt miast pod tytułem „Świeć się z Energą”.
Był to ogólnopolski konkurs, w którym oceniano uliczne oświetlenia świąteczne w miastach całej Polski. Gmina Międzyzdroje zgłosiła swoje oświetlenie
do konkursu na początku grudnia 2014 r. Nasze miasto w dniu zakończenia
plebiscytu zajęło 4. miejsce, uzyskując 1083 głosy w kategorii miast województwa zachodniopomorskiego, i pokonało m.in. takie miasta, jak: Koszalin,
Świnoujście i Kołobrzeg.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Orkiestra zagrała po raz 23!
W niedzielę 11 stycznia br. siedemdziesięciu wolontariuszy w Międzyzdrojach zbierało pieniądze podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.
W tym roku międzyzdrojski Sztab WOŚP poprowadził pracownik Międzynarodowego Domu Kultury Krzysztof Szlaski. Podczas tegorocznego Finału udało
się zebrać ponad 20 tysięcy złotych! Ale WOŚP to nie tylko kwesta. To także mnóstwo atrakcji. A w tym roku w Międzyzdrojach działo się!
Już o 9 rano w Hali Sportowej im. A. Grubby
rozpoczął się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej WOŚP.
W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, m.in.
z Międzyzdrojów, Golczewa, Wiejkowa, Wysokiej
Kamieńskiej. Wygrana przypadła zespołowi Young
Boys Świnoujście. W przerwach między meczami
widzowie mogli podziwiać taniec towarzyski

w wykonaniu tancerzy z Tanecznego Klubu Sportowego„Jantar”. Dla wszystkich łasuchów i głodomorów
Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedstawiciele Domu Wczasów Dziecięcych przygotowali
ciasta i inne słodkości.
Działo się również przy Skwerze Rekreacyjnym
nieopodal Alei Gwiazd. Żołnierze z 8 Dywizjonu
Przeciwlotniczego z Dziwnowa prezentowali swoje
wyposażenie oraz wozy bojowe. Chętnie pokazywali każdemu zainteresowanemu wyrzutnie rakiet
typu GROM. Tuż obok strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Międzyzdrojów i Lubina oraz międzyzdroj-

scy Ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego
pokazywali specjalistyczny sprzęt ratunkowy. Można
było również wraz z ratownikami WOPR odbyć przejażdżkę kładem.
WOŚP zagościła także na plaży. Mimo chłodu
i silnego wiatru prawie 20 osób z międzyzdrojskiego
Klubu Morsów „Kurka Wodna” moczyło się w lodowatym Bałtyku. Po kąpieli morsy zapraszały na gorącą
kiełbaskę z ogniska.
Najwięcej atrakcji czekało na gości i mieszkańców
w Międzynarodowym Domu Kultury. Od południa
odbywał się tam „Jarmark Gorących Serc”. Swoje
stoiska wystawili międzyzdrojscy działacze w każdym
wieku, wolontariusze, stowarzyszenia, kluby. I tak
można było m.in. kupić książki, dekoracje, rękodzieła
wykonane przez artystki z pracowni „Impresje”, prace
plastyczne przedszkolaków z „Morskich Skarbów”,
zrobić zdjęcia z Winnetou, Pocahontas i kowbojkami
z Western City (w tych rolach wystąpili międzyzdrojscy bibliotekarze) oraz poczęstować się pysznymi
ciastami przygotowanymi przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Na dzieci czekały wyjątkowe atrakcje. Na stoisku
przygotowanym przez Woliński Park Narodowy
każdy mógł obejrzeć swój włos lub paznokieć pod
mikroskopem. Można było także przy stoisku Stacji
Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pomalować
swoją twarz w fantazyjne wzory lub wziąć udział
w konkursie wiedzy o morzu. Przedstawiciele
Stowarzyszenia Archeozdroje, ubrani w średniowieczne stroje, wróżyli z run. Swoje stoiska miało również:
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, koło
niepełnosprawnych „Radość”, ratownicy WOPR oraz
wolontariusze z Lokalnego Centrum Wolontariatu
Motywacja i Działanie.
W Sali Teatralnej odbywały się występy i koncerty. Na scenie zaprezentowali swoje umiejętności
tancerze z Klubu Sportowego „Jantar”, zaśpiewały
międzyzdrojskie zespoły: „Fale” i „Bryza” oraz „Keja”
ze Świnoujścia. Ponadto można było zobaczyć
i posłuchać: zespołu muzycznego „Sztorm” ze
Świnoujścia, zespołu Muzycznego „Akord” z Wisełki
oraz zespołu młodzieżowego„Kalibabki” z Dziwnowa.

Cała sala świetnie bawiła się podczas skeczów: „Ja
jeszcze mamie pokażę!” i „Lekcja rosyjskiego w PRL”
Wyrobu Kabaretopodobnego oraz sztuk:„Poszukiwana żona Mikołaja” i „Bajka o srebrnej gwiazdce” Teatru
Rodzinnego „Fantazja”.
Przez cały dzień trwały licytacje gadżetów finałowych WOŚP: kalendarzy, koszulek, zegarów itp.
oraz darów od sponsorów.
Finał zakończył się o godz. 20.00 w Parku
Chopina pokazem fajerwerków czyli tradycyjnym
„Światełkiem do Nieba”.
Warto wspomnieć o tym, że w ramach programu
tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
od 5 do 9 stycznia można było także bezpłatnie
zbadać zęby w Centrum Stomatologicznym Dentarama.
Podziękować należy wszystkim, którzy włączyli
się w organizację 23. Finału: wolontariuszom,
darczyńcom, sponsorom, jednostkom organizacyjnym Gminy Międzyzdroje. Przede wszystkim jednak podziękowania należą się tym, którzy otworzyli
swoje serca oraz portfele i wrzucili choćby przysłowiowy grosz do puszki. To właśnie dzięki hojnym
ludziom WOŚP ma sens i może co roku pomagać
potrzebującym.
Do zobaczenia podczas kolejnego finału!
Natalia Szymańska
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Z miejskiego kalendarza imprez: styczeń – luty 2015 r.
31.01.2015 r. – Międzyzdrojskie Spotkania Seniorów – biesiada, Międzynarodowy Dom Kultury;
07.02.2015 r. – III Gala Sportu, Międzynarodowy Dom Kultury, godz. 17:00;
04.02.2015 r. – Spotkanie z Anną Seniuk, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 19:00;
14.02.2015 r. – Walentynkowe Niespodzianki, Gimnazjum nr 1, godz. 14:00 – 18:00;
21.02.2015 r. – Międzyzdrojskie Spotkania Seniorów - wieczór poezji, Międzynarodowy Dom Kultury.

Redakcja
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„Betlejemskie cuda”

Grudzień to czas świąt i Jasełek. W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, uczęszczający na zajęcia teatralne pod moim kierunkiem, przygotowali dwa
świąteczne spektakle: „Betlejemskie cuda” i „Bajkę o srebrnej gwiazdce”.
W piątek 19.12.2014 r. w Szkole Podstawowej nr
1 w cieniu choinki, w specjalnie przygotowanych
kostiumach oraz scenografii nawiązującej do Betlejem, dzieci przedstawiły sceny narodzin Chrystusa.

Przygotowana na ten dzień „Bajka o srebrnej
gwiazdce”, z powodu choroby jednego z uczniów,
została przedstawiona w czasie 23. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzynarodo-

Podziękowanie
Zarząd Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
składa podziękowanie członkom związku za pomoc oraz aktywny udział przy organizacji i pracy
w zbiórce pieniędzy na rzecz 23. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jednocześnie dziękujemy Zarządowi Polskiego
Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego za
sfinansowanie produktów na wypieki ciast, wykonanych przez członków związku.
Róża Siemak
Przewodnicząca Zarządu
Rejonowego ZERiI

Ferie zimowe w
Międzyzdrojach

Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, Pasterze, pojawiły
się zwierzęta: Osiołek i Baranek. Mali aktorzy - z dużym przejęciem i poświęceniem - wiernie odtworzyli
swoje role.
Nie zabrakło również kolęd wykonanych przez
chór Impresja. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Swoim
pięknym i oryginalnym występem podbiły serca
publiczności.

wym Domu Kultury. Natomiast „Betlejemskie cuda”
zaprezentowano jeszcze raz 9 stycznia br. w Kamieniu
Pomorskim podczas V Wojewódzkiego Przeglądu
Misteriów Bożonarodzeniowych. Konkurencja była
ogromna. Wystąpiło szesnaście zespołów z całego
województwa zachodniopomorskiego. Nasi uczniowie otrzymali I wyróżnienie. Po takim sukcesie przyrzekli sobie, że w przyszłym roku wystąpią również
i powalczą o miejsce na podium. Tak trzymać!
Ewa Kaśkosz

Ferie zimowe to dla dzieci oraz młodzieży czas
wypoczynku i naładowania się pozytywną energią
przed rozpoczęciem kolejnego semestru w szkole.
W Międzyzdrojach atrakcji dla dzieci nie brakuje!
Każdego dnia uczestniczą w zajęciach plastycznych i warsztatach rękodzielniczych organizowanych
w Międzynarodowym Domu Kultury. Udzielają się
podczas zajęć tanecznych i wokalnych, rozgrywają
zawody w grach planszowych i komputerowych.
Odbywają się tu również zajęcia terenowe i edukacyjne. Zorganizowano m.in. wycieczki do Muzeum
Wolińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie Stacji
Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wizytę
na Komisariacie Policji w Międzyzdrojach.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci uczestniczą w zajęciach teatralnych oraz plastycznych,
podczas których m. in. wykonywały niespodzianki
na Dzień Babci i Dziadka. Każdego dnia odbywa się
tu również wspólne czytanie bajek.
W Gimnazjum nr 1 od rana młodzież może
uczestniczyć w zajęciach muzycznych, natomiast
w Szkole Podstawowej nr 1 dzieci korzystają z zajęć
sportowych.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Ostatnie pożegnanie

30 grudnia 2014 roku na międzyzdrojskim cmentarzu pożegnaliśmy śp. Henryka
Pawliczaka – mieszkańca Międzyzdrojów i wieloletniego samorządowca.
Henryk Pawliczak urodził się 16 grudnia 1948
roku w Chorzowie. Do Międzyzdrojów przybył
wraz z rodziną w 1950 roku. Był pracownikiem
P.P.D. i U.R Odra w Świnoujściu, Morskiej Stoczni
Remontowej oraz Wolińskiego Parku Narodowego (w latach 1983 – 2012), gdzie pracował
jako drwal, a następnie hodowca zwierząt
w Zagrodzie Pokazowej Żubrów. W latach
90-tych był przewodniczącym Związków Zawodowych.
Był człowiekiem bardzo aktywnym w lokalnym środowisku, co zaowocowało wieloletnią
obecnością w samorządzie Gminy Międzyzdroje
w charakterze radnego pięciu kadencji. W III
kadencji Rady Miejskiej pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, natomiast w IV kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Wspominamy wszystkie sprawy i działania,
które łączyły nas ze śp. Henrykiem. Było ich
wiele i trudno je wszystkie wymienić. W każdej
z nich stale przewijały się dobre cechy zmarłego - otwartość na ludzi, na świat i jego sprawy,
zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi
w potrzebie. Cenił sobie bezpośredni kontakt z
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mieszkańcami, często rozmawiając z nimi o
ich problemach. Jako samorządowiec posiadał zawsze swoje głęboko przemyślane
zdanie, którego potrafił bronić - jednocześnie będąc otwartym na argumenty innych.
Odznaczony licznymi medalami, dyplomami, w uznaniu zasług otrzymał od
Ministra Środowiska odznakę honorową
Zasłużony dla Leśnictwa, Srebrny i Złoty
Krzyż Zasługi.
Cześć Jego pamięci.
Redakcja

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej śp. Henryka
Pawliczaka oraz za kondolencje
- złożone osobiście i za pośrednictwem portali internetowych
składa
Żona Sabina Pawliczak
z synem Adrianem i Rodziną
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Konkurs na Sportowca i Trenera Roku 2014
Szanowni Państwo!
Już drugi miesiąc na łamach naszego Informatora trwa konkurs na
najpopularniejszego sportowca i trenera 2014r. Poniżej przedstawiamy i przypominamy nominowanych w kategoriach: najpopularniejszy sportowiec roku 2014 i najpopularniejszy trener roku 2014.
Głosować można do 31 stycznia br. Aby oddać głos należy wyciąć
z Informatora przygotowany kupon, wypełnić wskazując maksymalnie pięciu zawodników i jednego trenera, czytelnie podpisać i wrzucić
do urny ustawionej w holu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
Poprawnie wypełniony kupon konkursowy będzie podstawą do
wyłonienia najpopularniejszych sportowców i trenerów mijającego
roku. Prosimy nie kserować i nie skanować kuponów. Jeden wycięty
kupon to jeden głos, który bierze udział w konkursie. Dla głosujących
przewidziano nagrody, które rozlosowane zostaną podczas III Gali
Sportu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Zapraszamy do udziału w Konkursie.

miejsca finałowe par na turniejach ogólnopolskich, v-ce Mistrzostwo Polski Północnej pary klasy
S- Marcina Wojtkowiaka i Justyny Gierłowskiej

TKS JANTAR
ZAWODNICY
Marcin Wojtkowiak
Data urodzenia 08/08/1988
Justyna Gierłowska
Data urodzenia 14/11/1989
Dyscyplina sportowa: Taniec sportowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku: v-ce Mistrzostwo Polski Północnej w
stylu latynoamerykańskim
Jakub Gołos
Data urodzenia
16/05/1997
Beata Mamińska
Data urodzenia
19/11/1997
Dyscyplina sportowa:
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodnika w 2014 roku: zdobywcy
klasy tanecznej B w stylu standardowym i latynoamerykańskim, finaliści Mistrzostw Okręgu w stylu
standardowym
Dominik
Pyrkosz
Data urodzenia
11/09/1996
Magda
Stańkowska
Data urodzenia
25/01/1997
Dyscyplina sportowa: taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawodnika w 2014 roku: zdobywcy
klasy tanecznej B w stylu latynoamerykańskim
TRENER
Anna Zjawińska
Dyscyplina sportowa: taniec towarzyski
Opis osiągnięć trenera w
2014 roku: wielokrotne
4

Podsumowanie plebiscytu nastąpi podczas III Gali Sportu,
która odbędzie się w sobotę 07 lutego 2015r. w sali teatralnej
Międzynarodowego Domu Kultury o godz. 17:00.
Po uroczystej Gali odbędzie się Bal Sportowca, którego organizacji podjął się Hotel „Vestina”. Bilety (w cenie 120 zł/osoba) można
rezerwować i bezpośrednio nabywać w recepcji hotelu. Tel. 91 32
81 121 lub 91 32 80 973. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do miłego spędzenia wieczoru wśród sportowców.

UKS CHROBRY
ZAWODNICY
Joanna Kiedrowska
Data urodzenia:
05/05/1996 r.
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
- 5. miejsce w Grand Prix
Polski Seniorek,
- Najlepsza zawodniczka I Ligi Kobiet
(bilans gier 18:0),
- członkini Kadry Narodowej w kategorii
Młodzieżowiec,
Anna Zielińska
Data urodzenia:
16/05/1992 r.
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
- 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorek
w grze podwójnej,
- członkini Kadry Narodowej Seniorek,
- zawodniczka I Ligi kobiet tenisa stołowego,
Adriana Kołaszewska
Data urodzenia:
25/06/1996 r.
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
- Mistrzyni Województwa
Seniorek,
- Mistrzyni Województwa Juniorek,
- zawodniczka I Ligi kobiet tenisa stołowego,

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Wioleta Witkowska
Data urodzenia:
27/07/1990 r.
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
- Mistrzyni Województwa
Seniorek w grze mieszanej,
- zawodniczka I Ligi kobiet tenisa stołowego
Weronika Zygan
Data urodzenia:
27/05/2001 r.
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
- Wicemistrzyni Województwa Młodziczek w drużynie,
- Zwyciężczyni dwóch Wojewódzkich Turniejów
Klasyfikacyjnych Kadetów,
- XIII miejsce w drużynie na Mistrzostwach Polski
Szkolnego Związku Sportowego
TRENERZY
Rafał Błocian
Dyscyplina sportowa:
Lekkoatletyka
Opis osiągnięć trenera
w 2014 roku: Trener sekcji lekkoatletycznej UKS
Chrobr y Międzyzdroje,
inicjator i koordynator
Czwartków Lekkoatletycznych w Międzyzdrojach,

i

Sylwia Wandachowicz
Dyscyplina sportowa:
Tenis stołowy
Opis osiągnięć trenera
w 2014 roku: Trenerka zawodniczek zdobywających
czołowe lokaty w Polsce i
województwie. Trenerka
zawodniczka I Ligi Kobiet.
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UKS GIMSPORT
ZAWODNICY
Natalia Jaworska
Data urodzenia 05/03/2000
Dyscyplina sportowa:
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku
I – m-ce na Mistrzostwach
Polski,
I – m-ce Puchar Polski Kadetek

wiedzy senseia uczeń Międzyzdrojskiego Klubu
Sportowego Bushido zdał egzamin na pas mistrzowski 1 Dan. W 2014 roku zawodnicy MKS Bushido zdobyli 7 złotych, 8 srebrnych i 8 brązowych
medali oraz czołowe miejsca w wielu prestiżowych
zawodach i turniejach karate, takich jak: Mistrzostwa Polski Północnej, Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej
Olimpiadzie Karate, Międzynarodowy Turniej
Karate Full-Contact Oyama Cup.

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

Adrian Jaworski
Data urodzenia 24/05/2001
Dyscyplina sportowa:
Zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku
III – m-ce na Mistrzostwach
Makroregionu
TRENER
Artur Sobolewski
Dyscyplina sportowa:
Zapasy styl wolny
Opis osiągnięć trenera w
2014 roku:
Złoto podczas Mistrzostwach Polski,
Złoto podczas Pucharu Polski Kadetek

Barbara Dylawerska
Data urodzenia:
18.03.1996 r.
Dyscyplina sportowa:
Piłka Siatkowa
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
Wyróżniająca się zawodniczka K.S. Fala Międzyzdroje. Reżyser gry zespołowej – rozgrywająca.
Robert Ropęgo
Data urodzenia:
23.11.1993 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka
Nożna
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
Wyróżniający się zawodnik
pierwszego zespołu K.S.

MKS BUSHIDO
ZAWODNICY
Oliwer Rudnicki
Data urodzenia:
02.03.2004 r.
Dyscyplina sportowa:
Karate kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
I miejsce w kumite chłopców 10 lat na „Zachodniopomorskiej Olimpiadzie
Sztuki Walki”
I miejsce w kata chłopców 10 lat oraz II miejsce
w kumite chłopców 10 lat w kategorii do 33 kg,
podczas „Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego”

Fala Międzyzdroje.
Piotr Rutkowski
Data urodzenia:
08.05.1993 r.
Dyscyplina sportowa: Piłka
Nożna
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
Wyróżniający się zawodnik
pierwszego zespołu K.S.

TRENER
Fala Międzyzdroje.
Dariusz Bielski
Dyscyplina sportowa:
Karate kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku: Sensei Dariusz BIELSKI posiada 3 Dan.
Założyciel sekcji karate
w Międzyzdrojach, która
działa od września 1996 roku. Od 2012 roku Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido działa jako
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Dzięki dużej
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Dariusz Kozłowski
Data urodzenia:
25.09.1995 r.
Dyscyplina sportowa:
Piłka Nożna
Opis osiągnięć zawodnika
w 2014 roku:
Wyróżniający się zawodnik
pierwszego zespołu K.S.
Fala Międzyzdroje, najskuteczniejszy strzelec

TRENERZY
Łukasz Szumlewski
Dyscyplina sportowa: Piłka
Nożna
Opis osiągnięć trenera w
2014 roku:
Trener III – Ligowej drużyny
kobiet oraz członek Zarządu KS Fala Miedzyzdroje.
Opiekun trzech reprezentantek kadry wojwówdztwa ZZPN.
Dariusz Cader
Dyscyplina sportowa: Piłka
Nożna
Opis osiągnięć trenera w
2014 roku:
Trener II klasy Piłki Nożnej.
Uprawnienia trenerskie II
stopnia – coerver football
coach. Uczestnik wielu szkoleń piłkarskich w tym
psychologii sportu. Członek Zarządu KS Fala Miedzyzdroje. Trener piłkarzy z rocznika 2002-2003
oraz 2005-2006.
Krzysztof Piorun
Dyscyplina sportowa:
Piłka Nożna
Opis osiągnięć trenera
w 2014 roku:
Trener Piłki Nożnej. Członek
Zarządu KS Fala Międzyzdroje. Opiekun piłkarzy z
rocznika 2009 i młodszych.

Kupon do konkursu

na najpopularniejszego
sportowca i trenera Międzyzdrojów
w roku 2014.
Najpopularniejszy sportowiec
1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................
5. ........................................................................
Najpopularniejszy trener
1. ........................................................................
Czytelny podpis i kontakt
.............................................................................
.............................................................................
Prosimy nie kserować, nie skanować kup o n ó w. J e d e n w y c i ę t y k u p o n t o j e den głos, który bierze udział w konkursie.
Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.
Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach.

5

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Jan Magda – w samorządzie i… w lesie

- Panie Przewodniczący, gratuluję wyboru do
Rady Miejskiej. To Pana kolejna kadencja.
- Dziękuję wyborcom za okazane mi zaufanie.
Kolejna kadencja, począwszy od 1984 roku, gdy
Międzyzdroje odłączyły się od Świnoujścia i uzyskały
administracyjną samodzielność.
- Proszę opowiedzieć nam o sobie i swojej
rodzinie.
- Urodziłem się z Zgorzelcu, a wychowałem
w okolicach Piły. Ojciec był leśniczym, zatem dzieciństwo spędziłem w otoczeniu lasu, który jest moim
ulubionym środowiskiem. Młodszy (o dwa lata) brat
związał się z rolnictwem. Ja ukończyłem Szkołę Leśną
w Tucholi.
Dzięki pracy ojca mogłem poznać wielu wybitnych ludzi, tj.: Michała Sumińskiego, który prowadził
popularny program telewizyjny pt. ,,Zwierzyniec”,
pisarza Igora Neverlego – autora m.in. „Leśnego
morza” o życiu w warunkach dzikiej i wspaniałej
mandżurskiej tajgi, czy też Bronisława Zielińskiego,
który przetłumaczył działa Ernesta Hamingweya.
Gościli oni w moim rodzinnym domu, by cieszyć się
pięknem tamtejszych lasów. Kontakt z nimi uświadomił mi, że można być wybitną postacią i jednocześnie
zwyczajnym, przyjacielskim człowiekiem.
W Międzyzdrojach poznałem swoją żonę, która
obecnie jest sołtysem Wapnicy. Mam trzy córki
i dwie wnuczki. Moją drugą - po przyrodzie - pasją jest
podróżowanie i poznawanie nowych miejsc. Zafascynowała mnie Skandynawia, świeżość tamtejszej przyrody, gościnność jej mieszkańców i poczucie konieczności życia w zgodnej, przyjaznej grupie, wynikającej
z trudnych warunków przyrodniczych, w jakich
przyszło im mieszkać.
Od 1982 roku jestem pracownikiem Wolińskiego

Parku Narodowego. Przez 10 lat pracowałem
jako pracownik żubrowiska, od 1992 roku
dyrektor parku zaproponował mi objęcie stanowiska leśniczego obwodu Wapnica.
- Jak wygląda Pańska praca?
- Jest to praca w terenie, choć mam też
mnóstwo obowiązków administracyjnych,
związanych z opieką nad ok. 1000 ha obszarem lasu, za który bezpośrednio odpowiadam. Dla ułatwienia jesteśmy wyposażeni
w urządzenia informatyczne i techniczne,
które bardzo pomagają w pracy na tak dużym terenie.
Praca leśnika to przebywanie w całkowicie odmiennych warunkach od tych, w których żyjemy na co
dzień. Wiele razy, gdy bywam wczesnym rankiem w
lesie, myślę sobie, że ludzie w tej samej chwili w zgiełku i pośpiechu idą do pracy, a ja tu korzystam z ciszy,
spokoju i piękna przyrody. Las żyje swoim rytmem.
Dane mi jest pracować w obszarach, które miejscami nie zmieniły się od tysięcy lat. Siedząc nieraz
na klifie nad Zalewem Szczecińskim myślę, że być
może przed wiekami też ktoś tu był i podziwiał ten
sam widok. Idąc do lasu zabieram często aparat
fotograficzny. Od wczesnej młodości zajmowałem
się fotografią, bardzo to lubię. A las daje ogromne
możliwości do uchwycenia piękna przyrody, czasem
jest to kwestia przypadku, czasem cierpliwości, aby
wyczekać dogodny moment.
- Na pewno często ma Pan okazję do bliskich
spotkań ze zwierzętami, czy podzieli się Pan
z nami wrażeniami?
- Spotkałem kiedyś watahę dzików: dwie lochy
i kilkanaście warchlaków. Sztuką jest tak podejść zwierzynę, aby ona tego nie wyczuła, w tym przypadku

korzystny kierunek wiatru pozwolił mi podejść je
na odległość około 10 – 15 metrów. Obserwowałem
stadko z bliska prawie pół godziny. Lochy leżąc
karmiły młode. Druga podobna sytuacja wydarzyła
się nad Zalewem, kiedy udało mi się podejść łanię
z cielakiem. Stałem niczym nie osłonięty i, dopóki
nie zmienił się kierunek wiatru, mogłem podziwiać
z bliska te piękne zwierzęta. Takie sytuacje są możliwe
dzięki temu, że setki, tysiące godzin przebywam w
terenie. Radość życia jest najtrwalszym spoiwem
człowieka z przyrodą. Wtapia go w krajobraz, jest
wokół niego i jest w nim.
- Wybiegnijmy w przyszłość. Co chciałby Pan,
aby za cztery lata zostało po tej kadencji?
- Nasza gmina zmienia się bardzo pozytywnie,
m.in. rozwija się turystyka wodna, z wykorzystaniem
bardzo dobrego położenia Międzyzdrojów i nowego
portu. Uważam też, że plany inwestycji w wydobycie
i wykorzystanie wód termalnych są kolejną szansą
rozwoju naszego miasta.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas II i III Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, które odbyły się w dniach 18 i 30 grudnia 2014 r., radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała Nr II/9/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

W uchwale zwiększono wydatki o kwotę 257 700
zł (wydatki bieżące - 225 700 zł, wydatki majątkowe 32 000 zł) i zmniejszenie wydatków na kwotę 257 700 zł
(wydatki majątkowe).

Uchwała Nr II/10/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2014 rok

W uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/445/13 z dnia 19
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2014 zmieniono treść załącznika nr 6,
który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr II/11/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony
Środowiska w Międzyzdrojach

W związku z zamiarem realizowania przez zakład
coraz szerszego wachlarzu usług oraz uszczegółowieniem dotychczasowych zapisów, w celu wyeliminowania
wątpliwości co do możliwości realizacji powierzonych
przez gminę zadań, koniecznym jest dokonanie zmian
w zapisach statutu zakładu.

Uchwała Nr II/12/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowanie
i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, w skład
którego wchodzą: płyta piłkarska, bieżnia lekkoatletyczna
oraz punkt kasowy, Zakładowi Ochrony Środowiska w
Międzyzdrojach. Według sporządzonego przez Zakład
Ochrony Środowiska planu finansowego, który stanowi
załącznik do niniejszego projektu uchwały, ustalono
wysokość stawki jednostkowej w sposób następujący:
15 zł x 10 000 osobo/dni = 150.000 zł.
Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego proponuje się w wysokości 150.000 zł.

Uchwała nr II/13/14
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie
dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie

Ustala się na rok 2015 wysokość stawki dotacji
przedmiotowej w zakresie dofinansowania utrzymania
cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie
przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
w wysokości 18.102,28 zł/ha powierzchni cmentarnej.

Uchwała Nr II/14/14
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy
Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI

Na przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI wyznacza się
Adama Celińskiego - kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach. Kadencja Zgromadzenia równa
jest kadencji Rad Gmin, zaś przedstawiciele ustępujący
na skutek upływu kadencji, pełnią swe funkcje do czasu
ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

Uchwała Nr II/15/14
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej pro6

pozycji planu aglomeracji Międzyzdroje

Opiniuje się pozytywnie zweryfikowaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego propozycję
planu aglomeracji Międzyzdroje, przesłaną pismem z
dnia 14 listopada 2014r., znak: WOŚ.II.7310.6-2.2014.PM.
Burmistrz Międzyzdrojów wystąpił z wnioskiem o
likwidację aglomeracji Międzyzdroje, wyznaczonej rozporządzeniem nr 29/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Międzyzdroje i wyznaczenie aglomeracji
Międzyzdroje o równoważnej liczbie mieszkańców
25785.

Uchwała Nr II/16/14
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2015

Z mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gmin. Realizacja ww.
zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie
przez radę gminy.
Przepisy do wymienionych ustaw stanowią, że
źródłem finansowania Programu są środki finansowe
pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

Uchwała Nr II/17/14
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2015 rok

Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez
radę gminy. Źródłem finansowania programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Uchwała Nr II/18/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta
Międzyzdroje

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych. Parkowanie pojazdów może odbywać się w
wyznaczonym miejscu, w określone dni, w określonych
godzinach. Osoby parkujące pojazdy samochodowe w
SPP zobowiązane są do ponoszenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych.
Wysokość stawki – opłaty za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie przekracza 3,00 zł i
pozostałe wysokości opłat są zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o drogach publicznych.
Opłaty za parkowanie pobiera się od 01 maja do 30
września od poniedziałku do soboty w godzinach od
8.00 do 23.00.
Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przeznacza się na remont, utrzymanie,
przebudowę i budowę dróg, w tym na budowę nowych
miejsc postojowych na terenie miasta.

Uchwała Nr II/19/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy

żawienia na okres do 3 lat ww. część nieruchomości na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, będącego właścicielem nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Marii
Skłodowskiej-Curie.

stani jachtowych, ogólnodostępne budynki i budowle
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
posadowione w obrębie pasa technicznego morskich
wód wewnętrznych w granicach Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr II/24/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/32/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

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 3 lat ww.
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia
nieruchomości

W związku z wnioskiem współwłaściciela posesji
położonej przy ulicy Myśliwskiej, zainteresowanego
zawarciem umowy dzierżawy uprzednio dzierżawionego
terenu, stanowiącego działkę nr 395/9 o powierzchni 138
m², proponuje się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ww.
terenu na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy.

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1)
w kwocie 51 398 579,72 zł
z tego:
1) dochody bieżące 33 847 218,88 zł
2) dochody majątkowe 17 551 360,84 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2)
w kwocie 50 822 011,70 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 35 350 292,16 zł
3) wydatki majątkowe 15 471 719,54 zł
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu
w kwocie, 576 568,02 zł
która zostanie przeznaczona na:
1/ wykup papierów wartościowych w kwocie
576 568,02 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu
(Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody 1 748 328,98 zł
2) rozchody 2 324 897,00 zł

Uchwała Nr II/26/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/33/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/25/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej właściwego dla określenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu
Rady Miejskiej

Przewiduje się wydzierżawienie ww. terenu
z przeznaczeniem na usytuowanie na działce nr 487/25
Fokarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
natomiast na terenie działki nr 487/26, przewiduje
się usytuowanie parkingu i usług gastronomicznych dla
obsługi Parku Miniatur i Fokarium.

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach - Józefa Bogusława Sytułę, jako właściwego dla określenia polecenia wyjazdu służbowego
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr II/20/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/27/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy

W związku z koniecznością uregulowania stanu
prawnego części nieruchomości położonych przy ul.
Światowida, zajętej pod część budynku mieszkalnego
usytuowanego na działce przyległej przy ulicy Światowida 10, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat część nieruchomości gminnej.

Uchwała Nr II/21/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd

W związku z wnioskiem kierownika Zakładu Ochrony
Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie przekazania
w trwały zarząd części nieruchomości położonej
w Międzyzdrojach przy ulicy Światowida z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-magazynowe dla pracowników Zakładu, zajmujących się utrzymaniem czystości
i pielęgnacją zieleni miejskiej, proponuje się podjęcie
uchwały w sprawie przekazania części przedmiotowej
nieruchomości o powierzchni 233 m² w trwały zarząd
na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr II/22/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

W związku z kolejnym wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu o powierzchni 390 m², stanowiącego
część działki nr 418, położonej przy ul. Niepodległości
w Międzyzdrojach, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 3 lat ww. część nieruchomości
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr II/23/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

W związku z wnioskami dotychczasowego dzierżawcy terenu o powierzchni 120 m², stanowiącego
część działki nr 331, położonej przy ulicy Słowiańskiej w
Międzyzdrojach, proponuje się przeznaczyć do wydzier-
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w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/14 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28.11.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenia jej składu oraz
przedmiotu działania

W Uchwale Nr I/5/14 z dnia 28.11.2014 r. zmienia
się treść § 2 pkt. 15., który otrzymuje brzmienie: ,,15)
rozpatrywanie wniosków mieszkańców”.

Uchwała Nr II/28/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/14 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28.11.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz
przedmiotu działania

W Uchwale Nr I/5/14 z dnia 28.11.2014 r. zmienia
się treść § 2 pkt. 12., który otrzymuje brzmienie: ,,12)
rozpatrywanie wniosków mieszkańców”.

Uchwała Nr III/29/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie delegowania radnego do Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Gminy
Międzyzdroje

Deleguje się do Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Gminy Międzyzdroje radnych: Annę Oleksy
i Jana Węglorza.

Uchwała Nr III/30/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenia jej składu oraz
przedmiotu działania oraz uchylenia uchwał

Do składu komisji powołuj się Radnego Zbigniewa
Mittelstädta.

Uchwała Nr III/31/2014
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
lub ich części posadowione w obrębie portów i przy-

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 2015-2024
W uchwale tej zmienia się treść załączników.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
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

21.01.2015 r. - Andrzej Kościukiewicz
28.01.2015 r. - Katarzyna Natkańska
04.02.2015 r. - Janusz Piłat
11.02.2015 r. - Krzysztof Szlaski
18.02.2015 r. - Filip Szyszkowski
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz. 15.00 - 16.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 - 14.00
e-mail anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Krystyna Brzezińska, sołectwo Lubin
– 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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OGŁOSZENIA, AKTUALNOŚCI
Zarząd „Nowego Centrum” Sp. z o.o. ogłasza przetarg
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Międzyzdrojach
Nieruchomość o powierzchni 1.330 m², położona w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości, numer działki 568/14, obręb numer 0019 Międzyzdroje,
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr: SZ1W/0006677/3.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 198m². Szkielet budynku
wykonany jest z belek drewnianych obitych płytą wiórową ze ścianami wypełnionymi wełną mineralną. Wiek obiektu szacowany jest na około 30 lat, w stanie
technicznym złym. W obiekcie znajdują się nakłady (wyposażenie łazienek, biura, instalacja elektryczna i sieć wodno-kanalizacyjna) oraz umeblowanie, stanowiące
własność dotychczasowego dzierżawcy (umowa dzierżawy wygasła 15 września 2014 r.).
Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Sieć gazowa znajduje się w ulicy przylegającej do działki. Na działce znajduje
się skrzynka elektryczna.
Przetarg ustny odbędzie się 3 lutego 2015r. o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Gryfa Pomorskiego 21/109 (Pasaż pod Gryfem I piętro). Cena wywoławcza
wynosi 595.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, przy czym nie może być ono
niższe niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Dla oferowanej do sprzedaży nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR LIII/518 /14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 maja 2014 r.).
Oferowana do sprzedaży działka znajduje się w centrum miasta, w odległości około 600 metrów od plaży. Bezpośrednio w pobliżu znajduję się przystanek
autobusowy, poczta, stacja PKP (w odległości około 600 m) oraz przychodnia zdrowia (w budowie).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia 2 lutego 2015 r.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy sprzedającego. Wadium należy wpłacić na rachunek sprzedającego:
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Odział I w Świnoujściu Nr konta: 52 1020 4870 0000 5502 0060 3944.
Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie sprzedającego, telefonicznie pod numerem: 665 344 552 lub na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce
przetargi.
Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu „Nowe Centrum” Sp. z o.o.

Aktywizacja zawodowa w OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
w grudniu 2014 r. zakończył realizację partnerskiego
projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa
i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt ten był skierowany do
osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
Głównym celem projektu, realizowanego w gminie
od 2008 r., było zwiększenie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych, dla których jedną z barier w podjęciu pracy był brak kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie
umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich
problemów życiowych.
W projekcie łącznie wzięło udział 89 osób. Wszyscy
uczestnicy skorzystali z usług „Indywidualnego poradnictwa zawodowego” oraz z grupowego szkolenia aktywizującego: „Aktywni na rynku pracy”, a także ukończyły kursy
zawodowe, dzięki którym zdobyły nowe kwalifikacje
zawodowe. Uczestnicy mieli również zorganizowane
spotkania – wyjazdy integracyjne, na które mogli zabrać
swoje dzieci.
W roku bieżącym działaniami projektowymi zostało
objętych 9 osób. Realizację założeń rozpoczęliśmy od
spotkania otwierającego projekt, podczas którego grupa
uczestników mogła się poznać. Kolejnym krokiem były
spotkania z doradcą zawodowym, w trakcie których
uczestnicy wybierali kursy zawodowe. Pierwsze kursy
odbyły się w czerwcu: kosmetyczny, prawojazdy kat

C, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i znajomością
języka niemieckiego (branżowego), kasjer walutowy,
nowoczesne techniki stylizacji włosów, kucharz małej
gastronomii, operator koparko ładowarki. Uczestnicy
wraz z dziećmi wzięli udział w wyjeżdzie integracyjnym
do Heide Parku. Projekt zakończył się w grudniu spotkaniem zamykającym.
W sumie przez cały okres realizacji projektu zostały
zorganizowane następujące kursy zawodowe: operator koparko – ładowarki, spawacz, skomplikowane
kształty 2D i 3D z wykorzystaniem folii wylewanych,
projektowanie stron internetowych, opiekun do dzieci
i osób starszych, krawcowa, florystyka, kasjer - obsługa
kas fiskalnych i komputera, catering, kasjer walutowy,
wizaż i stylizacja, ABC pracownika hotelowego, ABC
biznesu, ABC przedsiębiorczości, prawo jazdy kat. „B”
i „C”, pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia,
pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych
i jezdniowych wózków napędzanych, operator wózków
widłowych, kosmetolog, masażysta, masaż kamieniami,
fryzjer - nowoczesne techniki stylizacji włosów, kucharz
małej gastronomii, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
i znajomością z języka niemieckiego (branżowego).
Dzięki działaniom projektowym 89 uczestników
podniosło swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyło
wiarę we własne siły, czego efektem jest uzyskanie zatrudnienia przez 45 osób.
Izabela Kubeł
OPS Międzyzdroje

Zakończenie programu „Świetlica- Dzieci – Praca”
Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA,” funkcjonująca przy
ulicy Kolejowej 29 w Międzyzdrojach, tuż przed świętami
Bożego Narodzenia zorganizowała spotkanie świąteczne
połączone z zakończeniem i podsumowaniem programu
„Świetlica - Dzieci - Praca 2014 r.” pod hasłem „Pobaw się
ze mną.”. Program był współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy
Międzyzdroje. MPiPS przekazało dotację w wysokości 40
tys. zł, a wkład własny Gminy wyniósł 10 tys. zł.
Dzięki projektowi udało się zorganizować wiele
atrakcji dla dzieci i ich rodzin. Pierwszą był weekendowy
wyjazd integracyjny dla rodzin do Wisełki, gdzie odbyła
się gra terenowa, pokaz latawców, ognisko, przejażdżka
konno, zumba, pokaz mody, w którym uczestnicy projektowali własne kreacje oraz rodzinne występy z karaoke.
W trakcie realizacji programu świetlica została
doposażona w pomoce dydaktyczne, zestawy gier,
artykuły sportowe, meble, biblioteczkę dla rodziców i
wychowawców, sprzęt multimedialny: laptopa, zestaw
do karaoke, telewizor, drukarkę, aparat fotograficzny,
artykuły promocyjne i biurowe oraz zabawki do uatrakcyjnienia zabaw w świetlicy. Ze środków przeznaczonych
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na ten cel zostały sfinansowane: zumba pod fachowym
okiem instruktor Mirosławy Kujdy oraz warsztaty dla
rodziców, których program obejmował prowadzenie
zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych.
Kolejną okazją do spędzenia wspólnego czasu dzieci
z rodzicami był całodniowy wyjazd do Szczecina na rewię
na lodzie w wykonaniu moskiewskich artystów, seans
filmowy w Multikinie i rodzinny spacer. Kulminacyjnym
punktem programu było spotkanie świąteczne połączone
z podsumowaniem programu. Wychowawczynie: Ewa
Lewandowska i Ewelina Szpakowska przygotowały prezentację multimedialną, pokazującą wszystkie atrakcje i
niespodzianki. Rodzice zaangażowali się w przygotowanie stołów i dekoracji sali oraz obsługę bufetu. Z myślą
o świętach dla dzieci zostały przygotowane świąteczne
upominki.
W programie uczestniczyło jedenaście rodzin (łącznie 35 uczestników), które chętnie i z zaangażowaniem
współpracowały z wychowawcami i chętnie realizowały
zadania wynikające z programu. Wszyscy wyrazili szczere
chęci udziału w kolejnym projekcie.
Ewa Lewandowska, Ewelina Szpakowska

„Lecz ludzi dobrej
woli jest więcej”
Wojewódzka uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego była świetną
okazją do podziękowania przedstawicielom placówek pomocy
i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, terapeutom oraz
wolontariuszom za codzienną pracę.
W dniu 14 listopada 2014 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie w trakcie
uroczystości wręczono Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego oraz
nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Wicewojewoda Ryszard Mićko
w imieniu administracji rządowej złożył słowa podziękowania i uznania
przedstawicielom placówek pomocy i integracji społecznej, organizacji
pozarządowych oraz terapeutom.
Z naszej Gminy list gratulacyjny, przyznawany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego
za trud włożony w codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka, otrzymała
Karolina Flacht reprezentująca Pracownię i Fundację Motywacja i Działanie
w Międzyzdrojach. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Karolina Flacht wraz ze
swoją Pracownią MID od wielu lat ściśle współpracuje z Gminą Międzyzdroje
w zakresie profilaktyki oraz terapii uzależnień, realizując szereg profesjonalnych projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
My również dziękujemy Pracowni Motywacja i Działanie za kolejny rok
wspólnej pracy i z całego serca gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Jakubiak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach wraz z pracownikami

Nabór do Społecznej Komisji
do Spraw Mieszkaniowych
Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza do składania ofert kandydatów na członków Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych,
działającej przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.
Osoby kandydujące do Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych powinny być:
- pełnoletnie,
- stale zamieszkałe na terenie Gminy Międzyzdroje,
- zainteresowane problemami społecznymi i socjalnymi mieszkańców Gminy Międzyzdroje.
Do głównych obowiązków członków Społecznej Komisji do Spraw
Mieszkaniowych będzie należało m.in.:
- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób
ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie
wizji w terenie,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział,
zamianę lokalu.
Za udział w pracy komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
Wymagane dokumenty:
- wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem.
Termin składania dokumentów do dnia 15.02.2015 r. w sekretariacie urzędu pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo do wyłonienia spośród złożonych
ofert członków komisji w liczbie do 5 osób.
Edyta Konarzewska
Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwa

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 1/2015

KULTURA, OŚWIATA
Międzyklasowy konkurs gimnazjalistów

Profilaktyka na 5!

Pracownia Motywacja i Działanie, przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
zrealizowała kolejny cykl zajęć w Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach, w ramach kampanii „Narkotyki?
To mnie nie kręci”.
Uwieńczeniem projektu był międzyklasowy
wychowawcą jest p. Alina Poskart. Wśród klas III
konkurs rzetelnej wiedzy na temat przeciwdziałania
najlepsza była III A, której wychowawcą jest p. Anna
próbom używania substancji psychoaktywnych
Bednarczyk – Szczuraszek.
pn. „Obalamy mity na temat używania marihuany”.
Każda zwycięska klasa została uhonorowana
Każda z poszczególnych klas I, II, III rywalizowała
certyfikatem. Wychowawcy i pozostali uczestnicy
między sobą. Wszystkie klasy z tego samego poziomu
konkursu otrzymali nagrody w postaci gadżetów
otrzymywały identyczny zestaw pytań, na które ich
z przesłaniem profilaktycznym.
uczniowie musieli udzielić odpowiedzi.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Wyłoniono trzy zwycięskie klasy:
Projekt jest finansowany w ramach Gminnego
W kategorii klas I zwycięstwo odniosła klasa I A,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
której wychowawcą jest p. Małgorzata Bagrowska.
Małgorzata Musialska
Wśród klas II zwycięzcą okazała się klasa II B, której
OPS MIĘDZYZDROJE

Hej kolęda,
kolęda
Tradycyjnie, 17 stycznia br. w Międzynarodowym
Domu Kultury - z inicjatywy zespołu „Fale” i MDK
- spotkały się na wspólnym kolędowaniu grupy
śpiewacze z naszego regionu.

Dla zakochanych i wciąż szukających
„Walentynkowe Niespodzianki” to kontynuacja imprez organizowanych z myślą o mieszkańcach naszego miasta. Tym razem spotkanie w klimacie Święta Zakochanych, przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Gimnazjum nr 1, Harcerzy z Hufca Ziemi
Wolińskiej i Stowarzyszenie Archeozdroje, odbędzie się 14 lutego br. w Gimnazjum nr 1.
W programie zaplanowano występ zaprzyjaźnionego Zespołu Śpiewaczego „Bryza”, który na
przestrzeni ostatnich lat, zdobył sporą popularność
oraz kilka wyróżnień, między innymi w Wojewódzkim
Przeglądzie Artystycznej Działalności Seniorów.
W trakcie „Walentynkowych Niespodzianek” odbędzie się również
turniej dla par „Znamy się tylko z
widzenia” - serdecznie zapraszamy
pary z dłuższym i krótszym stażem
na udział w zabawie, podczas której
będą mieli okazję poznać się na nowo.
Międzyzdrojska restauracja „Zapiecek”
ufunduje trzy romantyczne kolacje dla par, które
zdobędą największą ilość punktów.
Organizatorzy zadbali również o rozrywkę dla
osób wciąż poszukujących swojej „drugiej połówki”.
„Szybkie Randki” to coś, czego w Międzyzdrojach
jeszcze nie było. Po co tracić czas? W ciągu pięciu

minut możesz zdecydować, czy dana osoba Ci się
podoba, czy nie. Do udziału zapraszamy osoby
pozytywnie nastawione, chętne na wspólną zabawę
osoby w wieku od 18 do 118 lat. Wśród par, które
zdecydują się na kontynuowanie znajomości, rozlosowane zostaną trzy vouchery ufundowane
przez Cafe „Cynamon i Wanilia”.
Urozmaiceniem imprezy będzie
m.in.: profesjonalna pielęgnacja
dłoni dla pań i panów oraz stoiska
z wyrobami rękodzielniczymi oraz
słodkościami, gdzie każdy uczestnik,
nawet jeśli nie znajdzie miłości swojego życia,
zakosztuje smakołyków wartych grzechu.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy
14 lutego (w sobotę) od godziny 14.00 do 18.00
w Gimnazjum nr 1.
Patronat medialny nad imprezą objął portal
„Nasze miasto Międzyzdroje”.
Aleksandra Miodońska

Gościliśmy zespoły: „Malwy” z Przytoru, „Balbiny”
z Polic, „Keja” z Warszowa, „Stuchowianki” ze Stuchowa oraz gospodarzy: „Fale” i „Bryza” z Międzyzdrojów,
a także chór „Julin” z Wolina z Ostromic i kapelę
„Relaks” z Kamienia Pomorskiego.
Przez trzy godziny goście koncertu mogli słuchać
tradycyjnych, pięknych polskich kolęd i uczestniczyć
we wspólnym śpiewaniu. Na szczególną uwagę
słuchaczy zasłużyły nowe, okolicznościowe kolędy,
związane z naszym morskim regionem, tj. wzruszający utwór pt. „Kolęda dla nieobecnych” (wg sł. Zbigniewa Preisnera) w wykonaniu Dariusza Skrobania
i zespołu „Balbiny” z Polic, czy kolęda „Tym, co na
wiecznej wachcie” (sł. Krystyna Bakun, muz. Barbara
Okoń) zaśpiewana przez zespół „Keja”.
Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym
kolędowaniu, z nadzieją, że znów spotkamy się tu
za rok.
Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

Pracownia „Impresje”
świętuje

Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Impresje”, działająca przy Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach, obchodzi swoje pierwsze urodziny. Została założona
w styczniu 2014 roku przez Annę Piecyk i Monikę Jakubowską.
Przez rok działalności uczestniczki zajęć mogły
nauczyć się różnych technik plastycznych m.in.:
quillingu, decoupage, filcowania na sucho, papierowej wikliny, karczocha, malowania na szkle,
bombek kusudama. Instruktorki pokazały również,
jak wykorzystać pozornie niepotrzebne rzeczy
i wykonać z nich oryginalne oraz przydatne ozdoby.
I tak z plastikowych butelek powstawały kwiaty i motyle do gumek oraz opasek, a ze skarpet i pończoch
można było wyczarować przepiękne maskotki dla
dzieci. Wszystkie prace, które wykonały uczestniczki
można było kupić podczas kiermaszu wielkanocnego
i bożonarodzeniowego w MDK.
Podczas zajęć panie m.in. wykonały wazon techniką quillingu na licytację dla Zbyszka Mittelstädt,
a na Dzień Dziecka uszyły maskotki, które zostały rozdane najmłodszym. Prace również można było nabyć
11 stycznia 2015 r. wspomagając w ten sposób 23.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Początek roku sprzyja nowym pomysłom,
których nie brakuje instruktorkom. W najbliższym
czasie będzie można nauczyć się na zajęciach m.in.,
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jak wykonać osłonkę na butelkę
z papierowej wikliny, filcować na
mokro oraz stworzyć własnoręczne
pudełko na prezenty oraz ozdoby z
zimnej porcelany.
Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Międzynarodowemu Domowi Kultury
w Międzyzdrojach za sfinansowanie
materiałów na zajęcia. Podziękowania należą się również kwiaciarniom
„Tulipan” i „Fiołek” w Międzyzdrojach, p. Joli Nyrkowskiej oraz samym
uczestniczkom.
Zajęcia odbywają się w każdy
wtorek o godz. 18.10 w Międzynarodowym Domu Kultury w sali nr 51.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
dorosłych i młodzież od 12. roku
życia (liczba miejsc ograniczona).
Anna Piecyk
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Anna Zielińska wygrała
III Turniej Wojewódzki
Fantastycznie wypadły zawodniczki UKS Chrobry
Międzyzdroje podczas III Wojewódzkiego Turnieju
Klasyfikacyjnego w Sianowie w dniu 11 stycznia
br. Wśród seniorek pierwsze miejsce zajęła Anna

Zielińska, a tuż za nią na drugim miejscu znalazła się
Adriana Kołaszewska. W turnieju startowało czternaście zawodniczek z całego województwa zachodniopomorskiego. Zarówno Anna, jak i Adriana awansowały
do III Grand Prix Polski Seniorek, które rozegrano w
dniach 23-25 stycznia br. w Jarosławiu koło Przemyśla.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Terminarz ligowy UKS „Chrobry”
Międzyzdroje w 2015 roku
Z początkiem nowego roku zawodniczki i zawodnicy
UKS Chrobry Międzyzdroje przystąpili do dalszych
zmagań ligowych w II rundzie rozgrywek. Najwięcej
pracy będą miały zawodniczki grające na co dzień
w I lidze, ze względu na dalekie, wyjazdowe spotkania
do Białegostoku, Inowrocławia, Gniezna oraz Łomży.
Poniżej przedstawiamy dokładne daty i godziny
spotkań „Chrobrego” w poszczególnych ligach, które
będą się odbywać na własnym parkiecie hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach,
ul. Leśna 17.
Zawodnicy, Zarząd UKS „Chrobry” Międzyzdroje
oraz trenerzy mają zaszczyt zaprosić Państwa na
rozgrywki ligowe. Zapewniamy wiele emocji oraz
wspaniałe widowisko sportowe.
I Liga kobiet (II runda) – spotkania u siebie
14.02.2015 r. godz. 14:00 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – GLKS II Nadarzyn
15.02.2015 r. godz. 14:00 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – LUKS II Chełmno
21.02.2015 r. godz. 16:00 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – POLMLEK ZAMER II Lidzbark Warm.

18.04.2015 r. godz. 16:00 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – ATS Białystok
25.04.2015 r. godz. 16:00 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – LUKS AGRO SIEĆ Chełmno
II Liga mężczyzn (II runda) – spotkania u siebie
07.02.2015 r. godz. 10:30 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin
07.02.2015 r. godz. 15:30 UKS CHROBRY
Międzyzdroje – KTS Koszalinianin Koszalin
III Liga mężczyzn (II runda) - spotkania u siebie
07.02.2015 r. godz. 10:00 II UKS CHROBRY
Międzyzdroje – II UKS Zalew Stepnica
07.02.2015 r. godz. 14:30 II UKS CHROBRY
Międzyzdroje – I UKS Zalew Stepnica
28.03.2015 r. godz. 10:00 II UKS CHROBRY
Międzyzdroje – UKS Technik Smolnica
28.03.2015 r. godz. 14:30 II UKS CHROBRY
Międzyzdroje – Trzynastka Szczecin
11.04.2015 r. godz. 10:00 II UKS CHROBRY
Międzyzdroje – MSZS Świdwin
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u
MALF Międzyzdroje jest trakcie rozgrywek rundy
zasadniczej. Po rozegraniu pięciu kolejek na czele
tabeli znajduje się zespół Young Boys ze Świnoujścia
z dorobkiem 15 pkt. oraz z imponującym bilansem
bramek 51:12. Drugie miejsce zajmuje SP Leśnik Oldboy z dorobkiem 9 pkt. i bilansem 33:21. Aktualnym
królem strzelców jest Damian Staniszewski (Young
Boys) z 20 trafieniami, co daje mu średnią czterech
bramek na mecz. Drugą lokatę w klasyfikacji króla
strzelców zajmują: Roman Kleszczyński (SP Leśnik
Oldboy), Dariusz Kozłowski (SP Leśnik Oldboy) oraz
Krzysztof Nowak (Young Boys) - z 10 bramkami na
koncie.
3. kolejka
Nafto-Construct 0:5 Red Devils Vestina Team
SP Leśnik Oldboy 5:10 Young Boys
Klif 5:3 Leśnik

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

5. kolejka
SP Leśnik Oldboy 12:4 Przytór Team
Leśnik 1:7 Young Boys
Klif 3:4 Red Devils Vestina Team
Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa nr 1

Dziewczyna z charakterem

W dniach 07- 09.11.2014 r. w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w zapasach
w stylu wolnym. W imprezie uczestniczyło blisko 400 zawodniczek i zawodników z 50 klubów z całej Polski.
W tych zawodach wspaniały sukces odniosła Natalia Jaworska, zawodniczka UKS Gimsport Międzyzdroje, która po zaciętych walkach - zdobyła złoty medal i tytuł MISTRZYNI POLSKI! W styczniu 2015 r. Natalia została powołana
do kadry narodowej w zapasach.
- Natalio, gratuluję! Jak długo pracowałaś na
ten sukces?
- Trenuję od sześciu lat. Swoją przygodę ze sportem rozpoczęłam już w szkole podstawowej. Zaczęło
się od tego, że wspólnie z kolegami przyszliśmy do
sali gimnazjum, gdzie odbywały się treningi sekcji
zapaśniczej. Spodobało mi się! Zostałam zawodniczką
UKS Gimsport! Moim trenerem, od którego wszystkiego się uczę, jest Artur Sobolewski. Pragnę na łamach
Informatora Samorządowego z całego serca podziękować panu Arturowi za pracę i cierpliwość, za ogromne
wsparcie w trudnych momentach i stałą obecność.
Jednak najważniejszą osobą, która przyczyniła się do
osiągnięcia przeze mnie sportowego sukcesu, jest
mój tata Rafał, który zawsze mnie wspiera, w każdej
sytuacji pomaga i po prostu przy mnie jest.
- Ile czasu spędzasz na macie ?
- Trenuję trzy razy w tygodniu po dwie godziny.
Do tego dochodzą jeszcze zgrupowania kadry, obozy
i czas wolny, który również staram się spędzać w ruchu.
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- A co lubisz robić oprócz trenowania zapasów?
- Kocham sport. Gram m.in. w siatkówkę i koszykówkę.
Fascynuje mnie również fotografia.
- Czy zapasy wśród kobiet są popularne?
- W sekcji zapasów w Międzyzdrojach jestem jedyną zawodniczką, ale w województwie zachodniopomorskim jest wiele
zapaśniczek. W mojej kategorii wiekowej jest duża konkurencja.
Na zawodach będę miała okazję walczyć m.in. z Mistrzynią
Europy - Eweliną Ciunek, zawodniczką z Namysłowa.
- Zapasy to jednak sport kontaktowy, jak sobie radzisz
z kontuzjami?
- Na szczęście dotąd żadnych poważniejszych kontuzji nie
odniosłam. Po zawodach często mam problemy z plecami, ale
staram się szybko regenerować. Wypoczywam wtedy leżąc w
łóżku i surfuję po Internecie. To mnie bardzo odpręża i uspokaja.
- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
- Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje. Trzymajcie za
mnie kciuki!
Rozmawiała Anetta Czyżak
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INFORMATOR
Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim uruchamia

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla płatników
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że od dnia 12 stycznia 2015
r. - w związku ze zmianami w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie
wprowadzenia obowiązku składania przez płatników

deklaracji i informacji w formie elektronicznej - w
siedzibie tutejszego Urzędu (pokój nr 28) zostanie
uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dla
płatników. Pracownicy Urzędu udzielą informacji w
powyższym zakresie, przekażą również podstawowe
informacje o charakterze technicznym potrzebne do

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW
W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM
SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Termin składania zeznań podatkowych do 30
kwietnia 2015 r.
1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści
się w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim
przy ul. Mieszka I 5b i jest czynny:
w poniedziałki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00
we wtorki, środy i piątki w godz. 7:00 - 15:00
UWAGA! Punkt przyjmowania zeznań rocznych w
Urzędzie Skarbowym będzie dodatkowo czynny:
• 27 kwietnia (poniedziałek) w godz. 8:00 - 17:00
• 28 kwietnia (wtorek) w godz. 8:00 - 17:00
• 29 kwietnia (środa) w godz. 8:00 - 17:00
• 30 kwietnia (czwartek) w godz. 8:00 - 18:00
Informacje w sprawie zeznań rocznych można
uzyskać pod tel. 91 38-21-554, 91 38-20-054 lub
91 38-23-544.
2. Uruchomione zostaną dodatkowe punkty
przyjmowania zeznań obsługiwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w
siedzibach Urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje i
Wolin od godziny 9:00 do godz. 14:30, w dniach: 23
lutego, 02, 09, 16, 23, 30 marca 2015 r. (poniedziałki),
13, 20, 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałki)
3. Zeznanie można również złożyć:
• przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz przesyłania zeznań
drogą elektroniczną są dostępne na stronie www.e-deklaracje.gov.pl)
• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe,

umieszczonej na parterze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b w Kamieniu Pomorskim,
4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z zeznania podatkowego, można
dokonać:
• w bankach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim
NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000
• bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego.
5. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od
osób fizycznych, wynikającej z zeznania podatkowego, następuje w formie wybranej przez podatnika.
W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz
pocztą oraz przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty
Urząd Skarbowy będzie przekazywał nadpłaty na
aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu
należy wypełnić druk NIP-7 lub ZAP-3. Nie dotyczy to
podatników, którzy wcześniej poinformowali urząd o
numerze rachunku bankowego.
6. Formularze zeznań podatkowych można
pobrać:
• w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta,
ul. Mieszka I 5b, Kamień Pomorski;
• w urzędach gmin: Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin,
• ze strony internetowej Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl/podatki/formularzepodatkowe /.
• ze strony www.e-deklaracje.gov.pl
Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

Do dnia 31 stycznia br. należy złożyć informację o wyrobach zawierających azbest

Uwaga: Inwentaryzacja azbestu
Wyroby zawierające azbest można użytkować, pod warunkiem że
zastosowany w nich azbest ma gęstość objętościową równą lub
większą niż 1000 kg/m3 oraz nie ma widocznych uszkodzeń, które
mogą powodować emisję azbestu do środowiska. Z tego powodu
muszą być więc stale kontrolowane. Takie wyroby występują najczęściej w budownictwie. Są nimi np. płyty azbestowo-cementowe,
płyty faliste (eternit) oraz rury azbestowo-cementowe. Obowiązkiem
właściciela nieruchomości jest inwentaryzacja tych wyrobów i
coroczne składanie informacji o ich stanie do właściwego urzędu.
Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także zarządcę
i użytkownika nieruchomości i obiektu, urządzenia budowlanego,
instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest czyli każdego przedsiębiorcę, który użytkuje nieruchomość (na której
występuje azbest) na zasadzie własności, najmu, dzierżawy itp., ale
także osoby prywatne władające nieruchomością.
Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez
sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujęty w„Informacji
o wyrobach zawierających azbest” (stanowiącej załącznik nr 3 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające
azbest - z 2011 r. Dz. U. Nr 8, poz. 31) co roku, w terminie do 31
stycznia, trzeba składać właściwemu marszałkowi województwa.
Informacje tę sporządza się w dwóch egzemplarzach - drugi eg-

zemplarz przechowuje się przez jeden rok, do czasu sporządzania
następnej informacji.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informację o wyniku
inwentaryzacji przedkładają odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
Oprócz inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik musi
przeprowadzać kontrolę stanu tych wyrobów oraz sporządzić:„Ocenę
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (stanowiącej załącznik nr 1 do 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 z 2004r. Nr 71, poz. 649)
w dwóch egzemplarzach - jeden składa się właściwemu organowi
nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jej sporządzenia,
drugi przechowuje do czasu sporządzenia następnej oceny.
Kolejne terminy przygotowania tego dokumentu wynikają z
oceny stanu wyrobu poddanego ocenie:
- w przypadku, gdy w „Ocenie...” ujawnione zostały niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, naruszona struktura
włókien), kolejną „Ocenę...” sporządza się po roku,
- jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone - kolejną „Ocenę...” sporządza się po 5 latach.
27 listopada 2008r. Rada Miejska uchwaliła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Międzyzdroje”.

wdrożenia elektronicznej wysyłki deklaracji. Punkt
będzie czynny w godzinach pracy Urzędu.
Pomoc informatyczna: tel. 91 382 51 32
Informacje podatkowe dla płatników:
tel. 91 382 59 34
Tadeusz Wróblewski

Cz yn sz e
d z ie rż a wn e
b e z z m ia n

W związku z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 15.01.2015r., informującym o
średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług
konsumpcyjnych, który ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na
takim samy poziomie), informuję, że ustalone w
zawartych umowach czynsze z tytułu dzierżawy
nieruchomości w roku 2015 pozostają na poziomie roku 2014.
Edyta Konarzewska
Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa

Oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów
alkoholowych za rok 2014
Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przypominamy przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż
są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2015
r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku 2014.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.
bip.miedzyzdroje.pl oraz w pokoju nr 13 i w informacji.
Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gmina Międzyzdroje całkowicie finansuje koszty transportu i
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Ubiegającym się o sfinansowanie kosztów, o których mowa
wyżej, mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
właściciele zasobów mieszkaniowych, użytkownicy rodzinnego
ogrodu działkowego.
Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości będzie realizowany na wniosek właściciela (użytkownika) obiektu figurującego
w bazie danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających
azbest, złożony przed przystąpieniem do demontażu wyrobów
zawierających azbest. Jednym z warunków przyjęcia wniosku do
realizacji jest przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających
azbest”.
Złożone wnioski będą realizowane według kolejności wpływu
do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok
kalendarzowy.
Więcej informacji na temat azbestu, w tym procedury dotyczące
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,„Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje”, zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest oraz ww. załącznik, dostępne są na stronie:
www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka: Azbest), w pok. nr 2 w Urzędzie
Miejskim (tel. 913275656).
Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realizacji Programu w
2014r. zostało złożonych i zrealizowanych 11 wniosków. Odebrane
płyty faliste azbestowo-cementowe, w ilości 12,19 t (w tym 3,59 t z
terenu miasta i 8,6 z terenu Wapnicy i Lubina), zostały przewiezione
na składowisko koło Myśliborza (w miejscowości Dalsze).
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Anna SENIUK
w

Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach
w spektaklu

„Wieczór w Teatrze Wielkim”
Po spektaklu zapraszamy
na spotkanie z aktorką,
która opowie o swoich
licznych rolach filmowych
i teatralnych.

4 lutego 2015 r.
o godz. 19.00

(środa)

(wstęp wolny)
Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu audiobooków

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
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