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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

fot. Tom
asz Rychłow

ski

W ŚRODKU INFORMATORA:

• Nowi Sołtysi w Gminie Międzyzdroje wybrani (str.3)
• 55-lecie Wolińskiego Parku Narodowego (str.5)
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Powyższymi  słowami Prezydent RP uzasadnił 
uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, które jest formą uczczenia ich walki 
i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali 
przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. powstała w hoł-
dzie „Żołnierzom Wyklętym” -  bohaterom anty-
komunistycznego podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc 
o prawo do stanowienia i urzeczywistnienia dą-
żeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, 
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili 
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu. 

1 marca 2015 roku w międzyzdrojskiej Alei 
Gwiazd -  w 5. rocznicę Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych - 58 biegaczy  uczestniczyło 
w organizowanym przez Hufiec ZHP Ziemi Woliń-
skiej  III Ogólnopolskim Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – „Tropem Wilczym”.

Bieg był organizowany w całej Polsce w blisko 
80 miastach,  a także  w Wilnie na Litwie i Grodnie 
na Białorusi. W Międzyzdrojach bieg przygotowa-
ny został po raz pierwszy i był  jedynym takim bie-
giem na wyspie Wolin. Do tej szczytnej inicjatywy 
zgłosili się  biegacze z Międzyzdrojów, Świnouj-
ścia, Dziwnówka, Wolina, Kamienia Pomorskiego, 
Koszalina i Gdańska.  Biegacze pokonywali trasę 
1963 m, która symbolicznie odnosiła się do daty 
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa 
Franczaka „Lalki” zamordowanego w 1963 roku. 
Organizatorów biegu  - zuchów i harcerzy z Hufca 
ZHP Ziemi Wolińskiej  - wsparli wolontariusze 

 „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.”   

Lech Kaczyński

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

z Lokalnego Centrum Wolontariatu, Straż Miej-
ska, Klub Biegacza „Sporting”, Zakład Ochrony 
Środowiska oraz Międzynarodowy Dom Kultury. 

W kościele parafialnym pw. św. Piotra Apostoła 
tego dnia była celebrowana msza święta w intencji 
Żołnierzy Wyklętych. We wnętrzu kościoła  została 
zorganizowana wystawa przedstawiająca sylwetki 
Żołnierzy Wyklętych (wystawę prezentowano 
również w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach). Autorami wystawy są: Tomasz 
Rychłowski, Remigiusz Pender i Leszek Nyrkowski. 

Następnie, w obecności zgromadzonych 
mieszkańców, władz samorządowych, przedstawi-
cieli wojska, młodzieży, harcerzy,  duchowieństwa, 
na budynku Urzędu Miejskiego została odsłonięta 
pamiątkowa tablica poświęcona Żołnierzom 
Wyklętym. 

Inicjatorami powstania tablicy są mieszkańcy 
Międzyzdrojów - Leszek Nyrkowski i Remigiusz 

Pender, których bliscy byli Żołnierzami Wyklęty-
mi.  Tablica została zaprojektowana przez Leszka 
Nyrkowskiego, którego   intencją było: ,,ocalić od 
zapomnienia choć cząstkę pamięci o ludziach, któ-
rzy dla nas tyle zrobili, a o których historia głucho 
milczała przez kilkadziesiąt lat”. Tablicę wykonał  
Czesław Kazimierski ze Świnoujścia. 

Odsłonięcia tablicy dokonali: Katarzyna Ku-
tereba - Gnitecka Zastępca Burmistrza i Leszek 

Dzień Ziemi 
w Międzyzdrojach
Zapraszamy Państwa na obchody Dnia Ziemi 
w dniu 25 kwietnia 2015r. (sobota) w Międzyz-
drojach, na promenadzie w okolicy Międzyna-
rodowego Domu Kultury. 

Organizatorem święta jest Stacja Morska 
Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Międzyna-
rodowym Domem Kultury, Urzędem Miejskim  
w Międzyzdrojach, harcerzami z Hufca ZHP  
Ziemi Wolińskiej oraz innymi organizacjami  
pozarządowymi.
PROGRAM DNIA ZIEMI:
godz. 12:00 - 14:00 - akcja Kwiat za grat: wy-
miana zużytego sprzętu AGD na sadzonki roślin 
ozdobnych;
godz. 14:00 -16:00 - piknik naukowy połączony  
z grą terenową; 
godz. 16:00 - wykład popularno- naukowy zwią-
zany z tegorocznym hasłem: „Z energią zmieńmy 
źródła”
godz. 17:00 - „Sen na Jawie” - prezentacja przy-
gotowana przez podróżującą po całym świecie  
rodzinę, z wyjazdu na wyspę Jawa.

Szczegółowe informacje wkrótce na stronie 
www.smus.edu.pl oraz stronie informacyjnej 
miasta Międzyzdroje.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cy-
klu działań edukacyjnych „Gdzie Woda i Wiatr 
Kształtują Świat”, sponsorowanych przez GAZ 
- SYSTEM S.A.  

Stacja Morska US
Tomasz Olechwir

Nyrkowski, a poświęcił ksiądz Marcin Kózka. 
Następnie zebrani złożyli pod tablicą wiązanki 
kwiatów.

Ostatnim elementem niedzielnych obchodów 
był program artystyczny w Międzynarodowym 
Domu Kultury. Wśród wykonawców wystąpił 
chór Kombatant ze Szczecina, który pod batutą 
Marii Białkowskiej - Dublasiewicz wykonał pieśni 
patriotyczne. Następnie wystąpiła grupa artystów, 
którzy na ten dzień przygotowali specjalny pro-
gram słowno-muzyczny. Katarzyna Kupny grająca 
na wiolonczeli, Krzysztof  Naklicki na akordeonie 
i śpiewający Piotr Nyrkowski swoim wykonaniem 
wzruszyli i zachwycili zebranych na widowni gości. 

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tego wydarzenia oraz wzięli udział w uroczysto-
ściach.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych były po raz pierwszy obchodzone 
tak uroczyście w naszym mieście. Spotkały się 
z dużym zainteresowaniem społeczności lokal-
nej, dlatego już dziś zapraszamy serdecznie na 
kolejne za rok.  

Tomasz Rychłowski, Joanna Ścigała 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Zdjęcia: N. Jaworska, 
T. Rychłowski, M. Janowicz

14.04.2015 r. – „07 zgłasza się w Międzyzdrojach”, spotkanie z Bronisławem Cieślakiem 
  i Piotrem K. Piotrowskim, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 18:00
19.04.2015 r. – XI Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów, 
  Międzynarodowy Dom Kultury, godz. 10:00
23.04.2015 r. – Festiwal Sztuki Teatralnej Niepełnosprawnego Aktora, Międzynarodowy  
  Dom Kultury, godz. 11:00
25.04.2015 r. – XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, 
  godz. 10:00
25.04.2015 r. – Dzień Ziemi, Promenada przy MDK, godz. 12:00                                                 

Redakcja

Z miejskiego kalendarza  imprez: kwiecień 2015 r.



3INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR  3/2015

AKTUALNOŚCI

Gospodarzem spotkania był minister Jan Stani-
sław Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. Gości powitał 
Marek Tałasiewicz, Wojewoda Zachodniopomorski. 

Podczas spotkania uroczyście wręczono medale 
PRO PATRIA – dla Ojczyzny, które otrzymali  Leszek 
Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów i Henryk Noga-
la - Sekretarz Gminy. Medal nadawany jest przez 
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych na podstawie udokumentowa-

Medale Pro Patria dla władz Międzyzdrojów

nych wniosków naczelnych władz organizacji komba-
tanckich i ofiar represji, a także organów administracji 
rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego 
i powiatowego oraz polskich placówek dyploma-
tycznych i attachatów wojskowych. Przedstawiciele 
międzyzdrojskiego samorządu otrzymali medale na 
wniosek środowiska żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
od 33 lat spotykają się w Międzyzdrojach podczas 
Zjazdów Kresowych Żołnierzy AK.  Gmina Międzyz-
droje od wielu lat wspiera to wydarzenie, które dla 

Szanowni Państwo!

W dniu 05 marca 2015 roku złożyłam rezygnację 
z funkcji dyrektora i od 09 marca 2015 roku nie 
pracuję już w Międzynarodowym Domu Kultury  
w Międzyzdrojach. 

Pragnę wszystkim bardzo pięknie podzię-
kować za współpracę i możliwość wspólnego 
realizowania projektów związanych z działalnością 
kulturalną, artystyczną i promocyjną naszej Gminy  
i regionu. Myślę, że ten czas nie był stracony. Przycho-
dzą jednak w życiu takie chwile, w których uznajemy, 
że czas na zmiany - i taką decyzję podjęłam. Ale nie 

żegnam się z Międzyzdrojami.  
Życzę wszystkim pomyślnej realizacji wszyst-

kich zawodowych planów oraz szczęścia w życiu 
osobistym, które przez samo życie jest szczę-
ściem. Żyć w zgodności z własnym sumieniem, 
być zdrowym, mieć rodzinę, dzieci, wnuki – to 
ogromne szczęście. Reszta jest mniej ważna.

Prowadzone przeze mnie projekty mogą 
być realizowane przez nowego dyrektora Ar-
tura Duszyńskiego. Od dzisiaj to on zajmuje się 
wszystkimi sprawami związanymi z działalnością 
kulturalną, środowiskową i funkcjonowaniem 
Międzynarodowego Domu Kultury.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze 
raz dziękuję za współpracę.                       

    Jadwiga Bober 

W Ratuszu Staromiejskim Muzeum Historii Szczecina w dniu 16 marca br., na zaproszenie 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza,  odbyło się spotkanie 
kombatantów i osób represjonowanych, które swoim życiem dały świadectwo walki o wolność 
Ojczyzny oraz przedstawicieli samorządów, którzy wspierają kultywowanie pamięci w walce o 
niepodległość RP. 

jego uczestników jest okazją do wspólnych spotkań, a 
dla młodego pokolenia ciekawą i ważną lekcją historii.   

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Od Redakcji:
Informacja została podana do wiadomości publicznej  
i opublikowana na stronie internetowej Międzynarodowego 
Domu Kultury: www.mdkmiedzyzdroje.com

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/SOS/2015 Burmistrza 
Międzyzdrojów z dnia 05 marca 2015r. w sprawie odwołania 
Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyz-
drojach, powodem odwołania jest złożenie rezygnacji z 
funkcji Dyrektora. Jadwiga Bober została odwołana  z dniem 
09 marca 2015r. 

Zarządzeniem Nr 45/SOS/2015 Burmistrza Międzyzdro-
jów z dnia 06 marca 2015r. w sprawie powołania Dyrektora 
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach na 
stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury - 
od dnia 09.03.2015 do dnia 31.03.2018 r. - powołany został 
Artur Duszyński (pełniący dotychczas funkcję kierownika).

                                                Redakcja

• W środę 11 marca 19 mieszkańców Sołectwa 
Wicko wybrało Sołtysa Piotra Płońskiego i Członków 
Rady Sołeckiej: Grażynę Iwaszczyszyn, Mariana Buśko, 
Georga Franza, Andrzeja Senkowskiego, 

Za działalność w minionej kadencji słowa po-
dziękowania kierujemy dla Członków Rady Sołeckiej: 
Mariana Barana, Piotra Płońskiego i Marcina Kądziołki.

• W czwartek 12 marca 61 mieszkańców Sołectwa 
Wapnica wybrało Sołtysa Bożenę Magdę i Członków 
Rady Sołeckiej: Jerzego Scholza, Andrzeja Romanow-
skiego, Lecha Moroza, Teresę Wróblewską, Danutę 
Wróblewską.

Za aktywność w poprzedniej kadencji  słowa 
podziękowania należą się Członkom Rady Sołeckiej: 
Irenie Lewandowskiej, Jerzemu Scholzowi, Halinie 
Gałkowskiej, Barbarze Wardziukiewicz.

• W piątek 13 marca 44 mieszkańców sołectwa 
Lubin wybrało Sołtysa Jana Radzimskiego i Członków 
Rady Sołeckiej: Andrzeja Czajkę, Mariana Krajewskie-

Wybory w Sołectwach
W dniach 11, 12, 13 marca 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej „Wiklina” w Wapnicy -  Zarządzeniem nr 36/
Sek/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 lutego 2015 roku - obyły się wybory sołtysów i członków Rad 
Sołeckich na kadencję 2015-2019.

go, Ewę Piechotę-Radzimską, Jacka Rogalskiego, 
Małgorzatę Wychodil.

Za działalność w minionej kadencji słowa po-
dziękowań należą się Członkom Rady Sołeckiej: 
Marianowi Krajewskiemu, Waldemarowi Osińskiemu, 
Ewie Piechocie-Radzimskiej, Pawłowi Ruśkiewiczowi.

Dziękujemy sołtysom minionej kadencji: w Wicku 
Grzegorzowi Muklewiczowi i Piotrowi Płońskiemu i w 
Wapnicy Bożenie Magdzie. Szczególne słowa podzię-
kowań kierujemy w stronę Krystyny Brzezińskiej, która 
pełniła funkcję Sołtysa Sołectwa Lubin przez 12 lat.

Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów, w liście 
przeczytanym przez sekretarza Gminy Międzyzdroje 
Henryka Nogalę, zwrócił się do ustępującej Sołtys 
tymi słowami:

„Pełnienie roli gospodarza wsi jest wyzwaniem. 
Sołtys to wyjątkowa funkcja publiczna – brak wyznaczo-
nych godzin urzędowania i codzienna praca najbliżej 
ludzkich spraw. Pełniła Pani funkcję Sołtysa Sołectwa 

Lubin przez trzy kadencje -  od 15 marca 2003 roku do 
13 marca 2015 roku. Była Pani reprezentantem lokalnej 
społeczności, organizatorem życia społecznego Lubina. 
Dostrzegając problemy i trudy życia mieszkańców, wi-
dząc potrzebę ciągłego rozwoju miejscowości, aktywnie 
uczestniczyła Pani we wszystkich formach współpracy 
samorządu Gminy Międzyzdroje. Pani zaangażowanie 
w rozwiązywanie trudnych spraw, pomoc ludziom 
potrzebującym wsparcia, budzi w nas uznanie i głęboki 
szacunek. Za 12 lat służby dla mieszkańców Sołectwa 
Lubin, składam Pani serdeczne wyrazy podziękowa-
nia. Życzę zdrowia oraz spełnienia marzeń i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym”.

Wybraliśmy naszych przedstawicieli w sposób 
demokratyczny, bezpośredni i tajny. Każdy, kto chciał, 
miał możliwość wskazania kandydatur i uczestnictwa 
w wyborach. Przyjmijmy więc do wiadomości wyniki 
wyborów i wspierajmy wybrane osoby  w wykonywa-
niu trudnych zadań społecznych.  

Wszystkim wybranym przedstawicielom sołectw 
życzymy wytrwałości w pełnieniu powierzonych im 
funkcji.

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy 

Międzyzdroje

Zmiany w MDK

„Święto Wiosny” rozpoczęło się 
wymarszem korowodu z pięknymi 
kolorowymi  Marzannami (wykona-
nymi z ekologicznych i naturalnych 
materiałów), który spod Gimnazjum 
nr 1 powędrował ulicami miasta  
w kierunku zejścia na plażę przy 
hotelu Amber Baltic. Przy rozpalonym 
na plaży ognisku wszyscy uroczyście 
powitali Wiosnę, wrzucając Marzanny 
do ognia.

Święto Wiosny w Międzyzdrojach
Budząca się do życia wiosenna przyroda daje wiele oznak nadchodzącej i bardzo często wyczeki-
wanej z niecierpliwością pory roku. Z tej okazji w dniu 21 marca br. międzyzdrojskie instytucje, 
szkoły i stowarzyszenia przygotowały imprezę plenerową pod nazwą „ Święto Wiosny”. 

W tym samym czasie na terenie Gimnazjum Nr 1 
rozpoczął się „Jarmark Wiosenny”. Na jarmarku można 
było dostać misę  gorącej zupy, nabyć na stoiskach 
własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne.

Uczestnicy „Święta Wiosny” mogli obejrzeć wy-
stępy artystyczne. Podczas „Jarmarku Wiosennego” 
międzyzdrojanie uczestniczyli w „Projekcie Edda” 

czytając na głos Eddę Poetycką.    
Dziękujemy serdecznie orga-

nizatorom, uczestnikom oraz dar-
-czyńcom za pomoc w przygoto-
waniu „Święta Wiosny” w Międzyz-
drojach. 

Tomasz Rychłowski 
Referat Promocji i Współpracy  

z Zagranicą
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Dzień Kobiet w MDK
8 marca w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się występ Teatru Rodzinnego „Fantazja” w 
programie słowno-muzycznym: „Kobiety dawniej i dziś” oraz „Aniołki Janusza”. W tym wyjątko-
wym dniu Panie wchodzące na salę teatralną były witane przez pracowników MDK tulipanem.  

Na przedstawienie przyszło ponad 200 osób. 
Sala teatralna była wypełniona do ostatniego 
miejsca. Publiczność nagrodziła występujących 
artystów ogromnymi brawami. Podziękowania 
należą się dla Teatru Rodzinnego „Fantazja”,  
a w szczególności dla Ewy Kaśkosz, Iwony Sołty-
siak oraz Aliny Poskart, które przygotowały przed-
stawienie, dla Zespołu Bryza oraz pracowników 
MDK. Zapraszamy już dzisiaj Wszystkich na kolejne 
występy Teatru Rodzinnego „Fantazja”. 

  MDK 

Publiczność miała okazję zoba-
czyć z bliska aktora znanego z teatru, 
kina, telewizji oraz autora kilku 
książek. W kameralnej atmosferze w 
Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyroc-
kiego, przy blasku świec opowiadał 
o swoich książkach: „Białe Walce”, 
„Mężczyzna i one” oraz „Między 
niebem a ziemią”. Przytoczył również 

Uczniowie reprezentowali następujące szkoły: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy, Gimnazjum 
Nr 1 w Międzyzdrojach, Technikum Hotelarskie w 
Międzyzdrojach oraz Liceum Ogólnokształcące 
im. Mieszka I w Świnoujściu. 

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 
25 pytań, opracowanych przez  Bogdana Próch-
nickiego – funkcjonariusza Państwowej Straży 
Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Po ocenie testu 
klasyfikacja w poszczególnych grupach przedsta-
wia się następująco:

Grupa I (szkoły podstawowe)
miejsce: 1.  Kewin Mateusz Traut – Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Wapnicy, 2.  Bogusz Mackie-
wicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach, 
3. Konrad Dubako – Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Międzyzdrojach

Grupa II (gimnazjum)
miejsce: 1. Kamila Piotrowska – Gimnazjum 

Nr 1 w Międzyzdrojach, 2. Wiktor Ganowski  – 
Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach, 3.  Michalina 
Ruśkiewicz  – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

ELIMINACJE GMINNE 
W dniu 3 marca br. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Zgodnie z regulaminem OTWP w eliminacjach wzięły udział dzieci i młodzież zamieszkująca gminę Międzyzdroje. 

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne)
miejsce: 1. Olga Bagrowska – Technikum 

Hotelarskie w Międzyzdrojach, 2. Michał Ko-
walewski – LO im. Mieszka I w Świnoujściu,  
3. Sebastian Zięcina –Technikum Hotelarskie w 
Międzyzdrojach.

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jed-
nocześnie reprezentantami gminyMiędzyzdro-
je w eliminacjach powiatowych, które odbyły 
się w dniu 20 marca 2015 roku w Kamieniu 
Pomorskim.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych 
otrzymali słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z każdej 
grupy otrzymali również nagrody rzeczowe.

Głównym organizatorem eliminacji był Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach przy 
współpracy z Urzędem Miejskim  oraz Międzyna-
rodowym Domem Kultury.

Jury Turnieju stanowili członkowie Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mię-
dzyzdrojach.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyz-
drojach składa serdeczne podziękowania Bur-
mistrzowi i pracownikom UM w Międzyzdrojach, 
Dyrektorowi i pracownikom Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach, Firmie „ARGUS 
– Ochrona Osób i Mienia”oraz Dyrekcji Banku 
Spółdzielczego – Oddział w Międzyzdrojach za 
pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną 
do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji 
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

Dziękujemy również opiekunom poszcze-
gólnych grup wiekowym tj. Mirosławowi Bursie, 
Arkadiuszowi Rutkowskiemu oraz Pawłowi 
Nogali za zaangażowanie oraz włożony wysi-
łek w szkolenie uczestników turnieju.  Życzy-
my dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej  
i przekazywaniu wiedzy dotyczącej  ochrony 
przeciwpożarowej.

Gratulujemy laureatom, jak również wszyst-
kim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.         

Marian Kowalewski

Spotkanie autorskie 
z Janem Nowickim
9 marca br. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło  się spotkanie au-
torskie z Janem Nowickim. Aktor odwiedził Międzyzdroje promując swoją 
najnowszą książkę „Białe Walce” inspirowaną wizytą w Ciechocinku. 

kilka anegdot z życia zawodowego 
oraz prywatnego. Jako aktor ma 
za sobą blisko 250 ról filmowych. 
Z sentymentem opowiadał o Sta-
rym Teatrze w Krakowie, na którego 
scenie występował ponad 30 lat. Po 
spotkaniu była możliwość kupienia 
książek z autografem.

MDK
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WOLIŃSKI PARK NARODOWY

15 marca 1960 roku, rozporządzeniem Rady Mini-
strów, podpisanym przez ówczesnego premiera 
Józefa Cyrankiewicza, utworzono Woliński Park 
Narodowy, który objął ochroną część najwięk-
szej polskiej wyspy – Wolin. Do 1996 roku Park 
zajmował powierzchnię 4691 ha, i właśnie wtedy 
udało się włączyć w jego granice obszar jednej mili 

   Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego,                    
 druga połowa lat 70-tych XX wieku.   

Dyrektor Wolińskiego Parku 
Narodowego 

Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

 Dawne Muzeum Przyrodnicze WPN,  druga połowa lat 70-tych XX wieku.

morskiej wód przybrzeżnych 
Bałtyku, archipelag wysp we 
Wstecznej Delcie Świny wraz 
z otaczającymi je wodami Za-
lewu Szczecińskiego. Jesteśmy 
pierwszym w Polsce parkiem 
morskim. Teraz Woliński Park 
Narodowy zajmuje 10937 ha. 

Park to miejsce wyjątkowe 
i niepowtarzalne. Obejmuje 
najpiękniejszy odcinek pol-
skiego wybrzeża klifowego, do-
brze zachowane lasy bukowe, 
unikatową - wyspiarską deltę 
cieśniny Świny i przybrzeżny 
pas wód Bałtyku. Symbolem 
Parku jest bielik, bardzo rzadki 
w Polsce ptak lęgowy spotyka-
ny na całym niżu, ale głównie 
na zachodzie i północy kraju.  
W Wolińskim Parku Narodowym 
na zaledwie 13 km² powierzchni 
stwierdzono gniazdowanie aż 
dziewięciu par bielika.

Park w komunistycznych czasach, powstał 
paradoksalnie z pomysłu „wroga ludu”, leśnika 

mgr inż. Mieczysława Tarchalskiego. W czasie II 
Wojny Światowej był on dowódcą oddziałów 
Armii Krajowej na kielecczyźnie. To Tarchalski 
opracował założenia powstania parku, sporządził 
dokumentację oraz przygotował projekt rozpo-
rządzenia. Jego niechlubny dla władz PRL życiorys 
nie pozwolił mu zostać pierwszym dyrektorem 

Parku, a funkcję tę objął Leon 
Niedzielski. Obecnie, od sierp-
nia 2014 roku, funkcję tę pełni  
Arleta Siarkiewicz.-Hoszowska

EDUKACJA

Nasz Park jest jednym z naj-
chętniej odwiedzanych przez 
turystów w Polsce. Co roku 
przyjeżdża tu około półtora mi-
liona osób, które wypoczywając 
nad morzem, spędzają także 
czas w zaciszu przyrody Woliń-
skiego Parku Narodowego. 

Dla nich przygotowano 
do zwiedzania Muzeum Przy-
rodnicze Wolińskiego Parku 
Narodowego, które znajduje 
się w centrum Międzyzdro-
jów, na Wzgórzu Filaretów,  
w ogrodzie o powierzchni  
1,46 ha.

Obecnie jako Centrum Edukacyjno-Muzealne 
(CEM) dysponuje ono pięcioma salami wystawo-
wymi o łącznej powierzchni 900 m², z największą 

w  Po l s ce  m u -
zealną kolekcją 
samców bata-
lionów w szacie 
godowej, repliką 
n a j w i ę k s z e g o 
bursztynu ważą-

Obecna siedziba dyrekcji WPN 

  Muzeum Przyrodnicze obecnie 

cego 9,6 kg znalezionego w okolicach Kamienia  
Pomorskiego oraz wieloma niezwykłymi ekspo-
natami.

CO NOWEGO?

Nasz Park wraz ze swoimi wystawami staje się 
interaktywny. Przygotowaliśmy edukacyjną grę in-
teraktywną dla najmłodszych, ekran interaktywny 
(infokiosk) oraz 150 sztuk audioprzewodników do-
stępnych bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających 
CEM oraz Zagrodę Pokazową Żubrów. Audioprze-
wodniki prezentują atrakcyjne materiały eduka-
cyjne w języku polskim, angielskim i niemieckim, 
przygotowanymi osobno dla dzieci oraz dorosłych, 
a także dla osób niedowidzących. W salach kon-
ferencyjnych CEM organizowane są spotkania  
i konferencje. W tym roku odbędzie się tu 
m.in. cykl warsztatów ekologicznych połączony  
z konkursem fotograficznym: „Dzika przyroda 
w obiektywie”, czy też adresowany do młodzieży 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego cykl zajęć 
przyrodniczych: „Misja Przyroda” – Zielone Szkoły 
w Parkach Narodowych.

WPN
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

- Proszę powiedzieć, która to już Pana kaden-
cja w międzyzdrojskiej Radzie Miejskiej?

- To moja druga kadencja w tutejszej radzie. 
Jestem wdzięczny moim wyborcom za poparcie. 
Uczestnictwo  w radzie to dla mnie przede wszyst-
kim bezpośredni kontakt z wyborcami i działanie dla 
nich. Nie ukrywam, że praca w Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej nie należy do łatwych, musimy po-
dejmować trudne wybory, a w takiej sytuacji zawsze 
znajdzie się ktoś niezadowolony. Jestem również 
w Komisji Rozwoju i Budżetu oraz wiceprzewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej. W latach 80-tych byłem 
radnym Rady Miejskiej w Świnoujściu. Uczestniczy-
łem w 1984 roku w historycznym posiedzeniu Rady 
Miejskiej w Świnoujściu, gdy Międzyzdroje zostały 
odłączone od Świnoujścia i odzyskały po raz drugi 
niepodległość. Pamiętam pana Kędzierskiego, który 
jako pełnomocnik brał w nim udział. Bardzo się cie-
szyliśmy, że udało się to przegłosować, miałem swój 
skromny udział  w tym  wydarzeniu.  

- Czy jest Pan rodowitym Międzyzdrojaninem?
- Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, z Zebrzydo-

wic. Mama pochodziła z Żywca i zajmowała się do-
mem, tata był pracownikiem rafinerii w Czechowi-
cach – Dziedzicach, później pracował w fabryce farb 
i lakierów, pochodził z Zebrzydowic. W domu było 
skromnie, mieliśmy kawałek ziemi na swoje potrze-
by. Było nas siedmioro rodzeństwa: 5 braci i 2 sio-
stry, z naszej piątki czterej bracia pracowali w kopal-
ni, ja przepracowałem tylko 1,5 roku, ciągnęło mnie 
w świat, jak najdalej od domu. Tata był żołnierzem 
w Armii gen. Andersa, walczył pod Monte Cassino, 
był trzykrotnie ranny. Jego marzeniem było, aby 
choć jeden syn został żołnierzem. Jako chłopak by-
łem w harcerstwie, od początku interesowałem się 
wojskiem, zaprzyjaźniony z ojcem dowódca Strażni-
cy WOP w Zebrzydowicach, namawiał mnie, abym 
poszedł do wojska.

- I spełnił Pan to marzenie?
- Ukończyłem Szkołę Podchorążych w Elblągu, 

w 1981 roku rozpocząłem naukę w Szkole Podofi-
cerskiej w Kętrzynie, byłem w trójce najlepszych. 
Po tej  szkole byłem przez 9 miesięcy w sztabie, ale 
nie chciałem tego zajęcia, bo zawsze preferowałem 
pracę z ludźmi, a nie za biurkiem.  Zaproponowano 

W radzie, w kuchni i w ogrodzie
Przedstawiamy Państwu sylwetkę kolejnego Radnego VII Kadencji – Jana Węglorza. 

mi pracę w trzech strażnicach. W 1982 roku wybra-
łem Międzyzdroje. Strażnica była wówczas zagrożo-
na pod względem braku dyscypliny, służby. Udało 
mi się wyprowadzić strażnicę na 1. miejsce  wśród 
najlepszych w batalionie w Polsce. Zaangażowanie 
w pracę i służbę wojskową zaowocowało wieloma 
medalami, odznaczeniami, wśród 36, jakie otrzyma-
łem przez te lata, są: złota odznaka Wzorowy Żoł-
nierz WOP, złota odznaka dla wzorowego dowódcy, 
Krzyż Kawalerski, złoty, srebrny i brązowy Krzyż Za-
sługi oraz inne medale resortowe.

- Praca w wojsku to praca wymagająca, jak ra-
dził Pan sobie z dyscypliną wśród żołnierzy?

- Umiałem rozmawiać z żołnierzami, ważna była 
dyscyplina, porządek. Utrzymywałem dobre stosun-
ki z proboszczem księdzem Tadeuszem Moskalem, 
kilkakrotnie zapraszałem księdza do Strażnicy, aby 
porozmawiał z żołnierzami. Miałem z tego powodu 
nieprzyjemności, ale ksiądz proboszcz miał  do-
bry wpływ na tych młodych ludzi. Wymagałem od 
żołnierzy zaufania, ale i ich nim obdarzałem, trak-
towałem ich poważnie, wyrobiłem sobie postawę 
dobrego ojca i to się opłaciło. W latach 80-tych  pra-
ca w Strażnicy nie należała do łatwych, istotna była 

współpraca z różnymi środowiskami – z urzędem 
miasta, ośrodkami wczasowymi, bazą rybacką, ze 
szkołami, komitetami osiedlowymi. 

- W naszym mieście wszyscy kojarzą Pana 
z piastowaną przed laty funkcją komendanta Stra-
ży Miejskiej.

- Utworzenie Straży Miejskiej zaproponował mi 
ówczesny burmistrz Jerzy Neukampf. Czas był trud-
ny, bo dopiero tworzono struktury straży w Polsce. 
Po  pół roku funkcjonowania Straży, w Poznaniu 
odbyło się spotkanie wszystkich komendantów 
Straży w Polsce. Zaproponowano mi na nim funkcję 
koordynatora, któremu podlegałyby Straże Miejskie 
w całej Polsce, ale odmówiłem. Taka funkcja łączyła 
się z licznymi wyjazdami, kontrolami w całej Polsce. 
Komendantem Straży Miejskiej w Międzyzdrojach 
byłem przez osiem lat. 

- Proszę opowiedzieć nam o swojej rodzinie.
- Żonę poznałem w Świnoujściu, pracowała 

w zakładzie szlifierni kryształów na Toruńskiej, tam 
mi mignęła taka ładna dziewczyna i uczucie prze-
trwało. Jesteśmy razem już 43 lata, doczekaliśmy 
się 2 córek. Starsza mieszka z mężem za  granicą, 
młodsza skończyła prawo, od 2 lat jest mężatką.  
Czekamy z żoną na wnuki.  Bardzo dużo czasu spę-
dzamy wspólnie. Lubię gotować: rosół, gulasz, gro-
chówka. Zamiłowanie do gotowania odziedziczy-
łem po mamie, która była bardzo dobrą kucharką. 
Drugą ogromną przyjemnością jest ogród - tą pasję 
dzielę z żoną. Sukcesem w związku jest zrozumienie 
i kompromis. Jak widzę, że dochodzi do spięcia, to 
znajduję sobie zajęcie przy samochodzie i przecze-
kuję, nie kłócimy się z żoną. Najbardziej cenię w niej  
szczerość.

- Na co zwraca Pan szczególną uwagę jako  
radny?

- Zadań przed radnymi jest bardzo wiele, ale 
z racji piastowanej przez lata funkcji, wiele uwagi 
poświęcam działaniu służb porządkowych - Straży 
Miejskiej. Moje uwagi podczas sesji nie wynikają 
ze złośliwości, ale z doświadczenia, jakie nabyłem 
przez lata pracy i troski o bezpieczeństwo miesz-
kańców. 

- Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała 

Uchwała  Nr V/44/15
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w 
kwocie 933 121,42 zł z okresem spłaty 10 lat z przeznaczeniem na 
zadanie pn. „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie 
oczyszczalni w Międzyzdrojach”. Pożyczka stanowi 90 % kosztów 
całkowitych netto ww. zadania. 

Uchwała Nr  V/45/15
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2015

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów 
na kwotę 6 811 192,01 zł i zwiększenie wydatków  na kwotę  
1 222 878,62 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł (dochody bieżące) i 
zmniejsza się o kwotę 9 911 192,01 zł (dochody bieżące 2 908 340,72 
zł, dochody majątkowe 7 002 851,29 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę  6 022 878,62 zł  (wydatki bieżące 
– 308 695,28 zł, wydatki majątkowe – 5 714 183,34 zł) i zmniejsza 
się o kwotę 4 800 000 zł (wydatki majątkowe). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodu z tytułu odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2 900 000 zł 
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

2/ zwiększeniu dochodu o kwotę 200 000 zł z tytułu wpływów 

z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania,
3/ zmniejszeniu dochodów związanych z ochroną środowiska 

w łącznej kwocie 8 340,72 zł,
4/ zmniejszeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na 

kwotę 7 002 851,29 zł,
5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem 

na dotację dla Powiatu na dofinansowanie wykonania dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica-
-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo,

6/ zwiększeniu wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 
łącznej kwocie 184 000 zł (rozdział 60016),

7/zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 6 880 zł związanych 
z planowanym zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych 
refundowanych,

8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 43 855,30 zł zwią-
zanych z planowanym zatrudnieniem dwóch Strażników Miejskich,

9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 506 zł na zakup defi-
brylatora,

10/ zwiększeniu wydatku z tytułu odsetek od pożyczki plano-
wanej do zaciągnięcia na zadanie pn. „Remont poletek osadowych 
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w 
kwocie 11 665 zł,

11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000 zł na zakup patelni 
elektrycznej do kuchni w szkole nr 2,

12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 738,98 zł w związku 
z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej kwoty uzyskanej 
w roku 2014 na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego 

jednego ucznia będącego mieszkańcem miasta Świnoujście, a 
uczęszczającego do przedszkola w Międzyzdrojach,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 194 677,34 zł na roz-
budowę PSZOK w ramach systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych,

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł na remont 
oświetlenia parkowego,

15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 35 000 zł na wycinkę i 
redukcję drzew z terenów zieleni miejskiej,

16/ zwiększeniu wydatku związanego z ochroną środowiska 
na kwotę 306 zł na opracowanie sprawozdania z realizacji POŚ 
2013-2014,

17/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 250 zł na sporządzenie 
dokumentacji wykazującej szacunkową ilość zgromadzonych 
odpadów,

18/ zwiększeniu wydatku na rozbudowę schodów wejściowych 
na molo w kwocie 20 000 zł,

19/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 645 000 zł na do-
tacje dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakupy 
urządzeń i oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

20/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku w kwocie 4 800 000 
zł w związku ze zmianą nazwy zadania „Rozbudowa drogi gminnej 
ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”.

W związku z powyższymi zmianami ustala się deficyt budżetu 
gminy, który wynosi 7 457 502,61 zł. Planowany deficyt pokryty bę-
dzie z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 6 524 381,19 
zł i z pożyczki w kwocie 933 121,42 zł.

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska na V Sesji RM w Międzyzdrojach w dniu 26.02.2015 r. podjęła następujące uchwały:     
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

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

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

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

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

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
25.03.2015 r. - Dorota KLUCHA
01.04.2015 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
08.04.2015 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT
15.04.2015 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
22.04.2015 r. - Janusz PIŁAT

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

Uchwała Nr V/46/15
w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14  Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2015 rok

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

Międzyzdroje w 2015 r.” - w związku z  ustaleniem planowanego 
deficytu budżetu gminy na kwotę 7 457 502,61 zł  zwiększa się 
kwota wolnych środków i wynosi 8 849 278,19 zł oraz dopisuje się 
przychód z tytułu pożyczki w kwocie 933 121,42 zł,

- ponadto dopisuje się punkt w sprawie ustalenia limitu 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emito-
wanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 
933 121,42 zł. 

Uchwała Nr V/47/15
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 2015-2024

W uchwale tej zmienia się treść załączników.

Uchwała Nr V/48/15
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania 
dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej 
dotacji

Udzielono dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na rzecz 
powiatu kamieńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,Prze-
budowa drogi powiatowej 1001Z (001Z) Zalesie –Wapnica- Lubin 
oraz drogi 1002 (0002Z) Wapnica- Lubczewo – przygotowanie 
dokumentacji projektowej” w ramach dotacji udzielonej dla powiatu 
kamieńskiego.

Uchwała Nr  V/49/15
w sprawie opłaty targowej

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w drodze uchwały 
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość 
stawek opłat określonych w ustawie. Ponadto, może zarządzić pobór 
tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso.

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach, wystąpił z projektem uchwały w sprawie opłaty 
targowej wskazując inkasentów z imienia i nazwiska, ponieważ 
powołanie inkasentów powinno być określone w sposób zindywi-
dualizowany, określił również wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/50/15
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do 
rozpoznania  skargi  na działalność  Burmistrza 
Międzyzdrojów.

Rada Miejska postanowiła uznać swoją właściwość do rozpo-
znania skargi Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa 
z dnia 23.02.2015 r. i przekazać skargę Komisji Rewizyjnej w celu 
zbadania zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr  V/51/15
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu 
pobierania opłat za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicznych – gmin-
nych  w granicach administracyjnych miasta 
Międzyzdroje

Do strefy płatnego parkowania zalicza się drogi publiczne, 
obejmujące:

ul. Turystyczną; ul. Promenadę Gwiazd; ul. Ludową; ul. Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego; ul. Ignacego Krasickiego; ul. Morską; ul. 
Bohaterów Warszawy; ul. Mikołaja Kopernika; ul. Gryfa Pomorskie-
go; ul. Wesołą; ul. Sportową; ul. Zdrojową; ul. Nowomyśliwską; ul. 
Polna; ul. Adama Mickiewicza; ul. Jana Pawła II.

Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodo-
wych w strefie płatnego parkowania w następującej wysokości:   

1) za pierwsze pół godziny parkowania                          -   1,50 zł
2) za pierwszą godzinę parkowania                                 -   3,00 zł   
3) za drugą godzinę parkowania                                       -   3,50 zł
4) za trzecią godzinę parkowania                            -  4,00 zł
5) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania  -  3,00 zł
6) za bilet parkingowy jednodniowy                         -  35,00 zł
7) za elektroniczną kartę parkingową 

    (dla mieszkańców Gminy  Międzyzdroje)                                - 20,00 zł
8) za kartę parkingową specjalną                                     - 20,00 zł
9) dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkin-

gową, wydaną przez starostę na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym                                                                                               -   0 zł 

2. Za nieuiszczenie opłat wymienionych w ust. 1 pkt 1 - pkt 8, 
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, na podstawie 
wystawionego wezwania.

3. Opłaty za parkowanie pobiera się od 1 maja do 30 września, 
w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w godzinach od  8.00 
do 23.00.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO  PARKOWANIA
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Użyte w niniejszym regulaminie i uchwale zwroty i wyrażenia 

należy rozumieć następująco;
1.1. SPP – obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania, oznako-

waną na wjazdach do strefy znakami      D-44 „Strefa parkowania” i 
na wyjazdach  znakami D-45 – „Koniec strefy parkowania”.

1.2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania, czynne w czasie 
obowiązywania strefy.

1.3. Bilet parkingowy- dokument zawierający numer ewi-
dencyjny, numer rejestracyjny pojazdu  i stwierdzający czas, za jaki 
opłacono postój pojazdu w SPP.

1.4. Karta parkingowa specjalna – dokument zawierający 
numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający 
do zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi w SPP. 

1.5. Elektroniczna karta parkingowa – karta zawierająca 
numer rejestracyjny pojazdu, stanowiącego własność  mieszkańca, 
upoważniająca do wydrukowania biletu i nieodpłatnego korzystania 
z SPP do jednej godziny dziennie, w każdym parkomacie,  w danym 
roku kalendarzowym.

1.6. Mieszkaniec – osoba zameldowana na pobyt stały w 
gminie Międzyzdroje, uprawniona do jednej Elektronicznej karty 
parkingowej w danym roku kalendarzowym.

1.7. Niektórzy użytkownicy drogi – osoby uprawnione do 
zerowej stawki opłaty w SPP, tj.:

1.7.1. Straż Miejska,
1.7.2. Służby prowadzące eksploatację urządzeń znajdujących 

się w pasach drogowych,
1.7.3. Służby komunalne,
1.8. Zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP wprowadza 

się również dla pojazdów oznaczonych symbolem osoby niepełno-
sprawnej, posiadającej  kartę parkingową, wydaną przez Starostę 
na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,

1.9. Parkomat  - urządzenie inkasująco-rejestrujące wydające 
bilety parkingowe.

2. Miejsca parkingowe w SPP są miejscami niestrzeżonymi.
3. Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych obowią-

zani są do uiszczenia opłaty za parkowanie.
4. Osoby wymienione w ust. 1.7.1 do 1.7.3 obowiązane są 

złożyć do BSPP pisemny wniosek oraz załączyć kopię dokumentów 
uprawniających do ubiegania się o zerową stawkę opłat.

II. REALIZACJA OPŁAT W SPP
1. Parkujący w SPP opłaca postój poprzez wykupienie biletu 

parkingowego za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi 
parkowania w parkomacie, poprzez wykupienie w BSPP elektronicz-
nej karty parkingowej albo karty parkingowej specjalnej.

2. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingo-
wy, kartę parkingową specjalną lub kartę parkingową wydaną przez 
Starostę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 uchwały, za przednią szybą 
pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i 
umożliwiający ich odczytanie.

3. Wykupienie biletu parkingowego lub karty parkingowej i nie 
umieszczenie go/jej, za przednią szybą pojazdu będzie traktowane 
jako postój nieopłacony.

4. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z płatnych 
parkingów obszaru strefy płatnego parkowania upoważnia do jego 
użycia na innych parkingach w ramach opłaconego limitu czasu w 
tym obszarze.

5. Opłatę dodatkową uiszcza się w BSPP lub na wskazany w 
wezwaniu rachunek bankowy.

III. NIEOPŁACENIE  POSTOJU
1. W przypadku nie opłacenia postoju lub postoju ponad 

opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do 
uiszczenia opłaty dodatkowej. 

2. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni 
od wystawienia wezwania,  wszczęte zostanie postępowanie w celu 
ściągnięcia należności w trybie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.   

IV. KONTROLA POBORU OPŁAT
Upoważnieni pracownicy BSPP, legitymujący się identyfika-

torem wydanym przez BSPP, działający w oparciu o regulamin 

SPP, mają prawo do kontroli uiszczania opłat, a także wystawienia 
wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej - za nieopłacony postój 
lub postój ponad opłacony czas.

V. SIEDZIBA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 
Po uruchomieniu SPP zostanie umieszczona i podana do 

publicznej wiadomości, informacja o siedzibie biura.

Uchwała Nr V/52/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje w 2015 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) zmie-
niony został art. 11a, który zobowiązuje Rady Gminy do określenia 
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Realizując ten ustawowy obowiązek, został przygotowany 
,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje”, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami  i ograniczania problemu ich 
bezdomności. 

Celem Programu jest w szczególności: 
zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych,  

w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów, 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności 

poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Środki na realizację zadań wynikających z programu będą 

uwzględniane corocznie w budżecie Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr  V/53/15
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieru-
chomości w trwały zarząd

W związku z wnioskiem kierownika Zakładu Ochrony Środowi-
ska w Międzyzdrojach w sprawie przekazania w trwały zarząd na 
okres 5 lat nieruchomości położonej przy ulicy Komunalnej, stano-
wiącej działkę nr 577 o powierzchni 16.775 m² z przeznaczeniem 
na parking miejski, proponuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały w sprawie przekazania ww. nieruchomości w trwały zarząd.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Wernisaż wystawy 
Jacka Synowca
8 marca w Międzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach odbył się wernisaż wystawy obrazów Jac-
ka Synowca pt. ”Cztery pory roku w Międzyzdrojach”. 
Na wernisaż przybyło wiele gości z Międzyzdrojów 
i nie tylko. 

Franciszek Koźmian jako siedemnastoletni chłopak 
uciekł z domu wraz z kolegami do Wilna, aby móc wal-
czyć za swoją ojczyznę. Został przyjęty do armii polskiej. 
Razem z wojskiem dotarł na Wał Pomorski, gdzie został 
postrzelony z karabinu maszynowego, na szczęście 
niegroźnie. Później brał udział w starciach w okolicach 
Kamienia Pomorskiego, Wrzosowa oraz podczas for-
sowania Odry w kierunku Berlina w plutonie łączności   
III batalionu 4. Pułku Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego.

Końca wojny doczekał się w maju 1945 roku  w oko-
licach Berlina. Według jego relacji miasto Międzyzdroje 
nie zostało zdobyte, ponieważ siły niemieckie same się 
wycofały. 

 W czasach komunizmu, kiedy p. Franciszek pracował 
w straży leśnej, zaryzykował utratę pracy odmawiając 
rozpędzania pochodów trzeciomajowych. Sprzeciwiał 
się powojennym władzom w kraju, dlatego też odszedł 
z wojska po pogromie Żydów w Kielcach. 

Pokolenie Franciszka Koźmiana zostało wychowane 
w duchu patriotyzmu i szacunku do kraju. Ważną postacią 
w życiu ówczesnych młodych ludzi był Józef Piłsudski i 
jego postawa wobec narodu polskiego.

Koźmian ukończył studia w Szczecinie, tam też poznał 
swoją obecną żonę, która jest profesorem Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W tym roku obchodzić będą 60-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Swoim życiem i postawą pan Franciszek chce pokazać 
młodym ludziom czym jest patriotyzm, ojczyzna i pra-
wość. Sam siebie nie określa mianem bohatera.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze  
z udziałem przybyłych dorosłych słuchaczy oraz młodzie-
ży z Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach.

Serdecznie dziękujemy Dorocie Sielewicz, Mariano-
wi Klasikowi oraz Filipowi Szyszkowskiemu za pomoc  
w organizacji spotkania.

Bibliotekarze

Jako pierwsza w Polsce wprowadziła postać pro-
filera do polskiej literatury, tym samym przybliżając 
czytelnikowi, na czym polega jego praca. Zajmuje się on 
tworzeniem psychologicznego profilu zabójcy. Dokonuje 
analizy nie na podstawie śladów biologicznych pozosta-
wionych na miejscu zbrodni, ale „czyta ślady zachowania 
sprawcy”.  W Polsce jednym z pierwszych profilerów był 
Bogdan Lach, z którym Bonda napisała „Zbrodnię niedo-
skonałą”. W książce autorzy wyjaśniają, na czym polega 
profilowanie i jego historia. Istnieją dwa sposoby pracy 
profilera, indukcyjna i dedukcyjna. Pierwsza metoda jest 
rzadko stosowana, ponieważ profiler stara się myśleć jak 
zabójca, co jest bardzo wyczerpujące. Druga technika jest 
najbardziej rozpowszechniona. 

Uwielbiany przez czytelników bohater pierwszych 
powieści Hubert Meyer jest przeciwieństwem wspomnia-
nego Bogdana Lacha. 

Katarzyna Bonda twierdzi, że podczas pisania „cier-
pi”, aby czytelnik nie musiał cierpieć podczas czytania. 
Proces pisania książki nazywa „robotą”. Najdłużej trwa 
proces wymyślania książki. Wtedy autorka zgłębia temat, 
który ją interesuje, sprawdza, jeździ w miejsca, które chce 
przedstawić w powieści. Jednym słowem, by napisać 
dobrą powieść trzeba „wyrwać dane rzeczywistości”. 
Zdarza się, że pod koniec pisania książki pracuje po 18 
godzin. Niemal „żyje w książce”, wówczas sprawy dnia co-

dziennego schodzą na dalszy plan. Autorka przyznała, że 
czasem siedzi przed monitorem w czapce i rękawiczkach, 
ponieważ pisząc tak długo w jednej pozycji organizm się 
wychładza. Twierdzi, że uwielbia ten stan i adrenalinę. 
Nigdy nie zarzuca swojego ustalonego planu pracy, mimo 
chorób i niedomagań.  

Katarzyna Bonda również wspomniała o swojej książ-
ce pt. „Polskie morderczynie”, w której ukazała portrety 
kobiet, które odbywały wyroki za morderstwa. Książka 
ta jest często wykorzystywana do celów naukowych 
przez studentów.

Jacek Synowiec urodził się w Mysłowicach. Naukę 
malarstwa i rysunku zapoczątkowały kursy u Kazimierza 
Paprockiego - profesora Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. W latach 1977- 81 studiował na Wydziale 
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego 
pedagogiem rysunku i plastyki był ponownie prof. Kazi-
mierz Paprocki. W tym okresie powstało wiele obrazów i 
rysunków, między innymi - „Cykl Kościołów”. W roku 1985 
uzyskał dyplom na Technische Universität w Darmstadt u 
prof. S. Behnisch. Od 1985 roku pracował jako architekt 
w szeregu znanych biur w Niemczech m.in.: HPP w Wies-
baden oraz K+E w Wiesbaden. W tym okresie powstało 
ok. 30 prac jego autorstwa. Wielokrotnie uczestniczył 
w różnych konkursach. W 1986 roku zdobył I nagrodę 
za „Forschungszentrum HD w Heidelbergu” w pracy 
zespołowej Biura HPP w Wiesbaden. W roku 1998 zdobył 
II nagrodę za projekt „Flugsicherung” w pracy zespołowej 
Biura AB w Bad Hamburg. W roku 1992  uzyskał doktorat 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 2001 i 2006 
odbyły się wernisaże indywidualne w Wiesbaden.

Jego prace będzie można oglądać do końca kwietnia 
w Foyer MDK w Międzyzdrojach. Zapraszamy serdecznie.

MDK

O historii z Franciszkiem Koźmianem
Uczestnik walk na Dziwnowskim froncie – Franciszej Koźmian był gościem spotkania w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 10 marca br. Rolę moderatora pełnił Marian Klasik, pasjonat historii, publicysta i dziennikarz. 
Wspólnie z Günterem Harderem napisał książkę pt. „Dziwnowski front 5.3.1945 – 4.5. 1945”. Poza tym jest 
także autorem „Tajnej operacji wywiadu PRL: szpital polowy nr 250 w Dziwnowie” oraz „Kroniki wydarzeń 
historycznych ziemi kamieńskiej”.

„Nie ma zbrodni bez ciała” – Katarzyna Bonda w międzyzdrojskiej bibliotece
12 marca 2015 r.  gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej była pisarka Katarzyna Bonda. Jest ona autorką powieści kryminalnych cieszących się wielką 
popularnością m.in. „Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”, „Pochłaniacz”. Pracowała jako dziennikarka w wielu redakcjach min. 
w „Newsweeku”, „Wprost”. Otworzyła własną szkołę pisania, a także wykłada w szkole kreatywnego pisania  „Maszyna do pisania” w Warszawie.  

 Obiecała czytelnikom, że żadna z jej książek nie 
będzie kopią poprzedniej. Stara się każdą kolejną historię 
opowiedzieć w inny sposób. Jej najnowsza książka pt. 
„Okularnik” będzie miała swoją premierę w maju. Będzie 
to druga część powieści o profilerce Saszy Załuskiej, która 
zdobyła serca czytelników.  

Autorka ma otwarty stosunek do ludzi, jest ciekawa 
świata, łatwo  nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem, 
gdyż w każdym z nas widzi inną historię. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Autorka 
podpisywała swoje książki i chętnie pozowała do pa-
miątkowych zdjęć.

Bibliotekarze

Międzyzdrojska młodzież aktywnie włączyła się w dialog 
obywatelski dotyczący budowy skateparku w Międzyz-
drojach. Nie jest to ich pierwsze działanie. Poprzedzała je 
korespondencja w formie petycji skierowana do międzyz-
drojskiej Rady Miejskiej. Poparta była ona materiałami 
przygotowanymi przez młodzież w formie nagrań, które 
przedstawiały ich zaangażowanie zarówno w kwestii 
aktywności sportowej, jak i postaw społecznych. 
Teraz zdecydowali się na krok dalej! 

Prace nad własną wizją i koncepcją skatepatku roz-
poczęli już w połowie lutego. Przygotowali propozycję 
niezbędnych elementów dla toru do uprawiania sportów 
ekstremalnych. Duże zaangażowanie włożyli w wyjazd 
z przedstawicielami międzyzdrojskiej Rady Miejskiej do 
Stepnicy. Podczas tej wizyty reprezentacja programu go-
!pro.Art.notDrugs – SKATE EDITION miała okazję obejrzeć, 
przetestować i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na 
temat infrastruktury tamtejszego skateparku. Wyjazd ten 
stał się również okazją  do bezpośredniego  zaprezento-

Międzyzdrojska młodzież aktywnie 
włączyła się w dialog obywatelski!

wania niekrytej pasji, umiejętności oraz autentycznego 
zainteresowania tematem. 

Na stronie www.motywacjaidzialanie.pl bądź na 
fanpage Motywacja i Działanie można obejrzeć dotych-
czasowe nagrania. Zapraszamy!                                     /MID
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I Liga Kobiet 
tenisa stołowego
13 kolejka - 20.02.2015 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje  8:2  GLKS II Nadarzyn

Zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje, grające 
na co dzień w I Lidze Kobiet tenisa stołowego, roze-
grały w dniach 20-21 lutego 2015 r. dwa spotkania na 
własnym parkiecie. Pierwszy mecz został rozegrany w 
piątek 20 lutego z GLKS II Nadarzyn. Ostatecznie mecz 
zakończył się wygraną tenisistek z Międzyzdrojów 
wynikiem 8:2. Punkty w naszym zespole zdobywały: 
Joanna Kiedrowska 2,5 pkt., Sylwia Wandachowicz 2,5 
pkt., Anna Zielińska 1,5 pkt. oraz Wioleta Witkowska 
2,5 pkt.
14 kolejka – 21.02.2015 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje  8:2  POLMLEK ZAMER II 
Lidzbark Warmiński

Na drugi dzień 21 lutego UKS Chrobry podej-
mował mocny zespół POLMLEK ZAMER II Lidzbark 
Warmiński. Początek spotkania był bardzo nerwowy 
w wykonaniu obu zespołów, ale to jednak nasz ze-
spół potrafił wygrywać pierwsze pojedynki i ustawić 
początek spotkania na własną korzyść. W końcowym 
efekcie nasze tenisistki ponownie zwyciężyły 8:2 i 
tym samym umocniły się na drugim miejscu w tabeli. 
Punkty w meczu zdobywały: Joanna Kiedrowska 2,5 
pkt., Anna Zielińska, 2 pkt.,  Sylwia Wandachowicz 2,5 
pkt., Wioleta Witkowska 1 pkt.

Podczas ostatniego weekendu w dniu 14 
marca zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje, 
grające w I Lidze Kobiet tenisa stołowego, zwycię-
żyły w wyjazdowym pojedynku z STELLĄ Niechan 
Gniezno wynikiem 7:3. Od początku spotkania 
zanosiło się na małą sensację ponieważ tenisistki 
z Gniezna stawiły duży opór naszym zawodnicz-
kom. Jednak po rozegraniu 10 gier lepsze okazały 
się zawodniczki z Międzyzdrojów, które ponownie 
zwyciężyły w spotkaniu o punkty. Punkty dla UKS-
-u zdobywały: Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt., Anna 

Podczas Mistrzostw rozegrano wiele zaciętych 
pojedynków, które stały na bardzo wysokim 
poziomie. Spośród pięciu możliwych do wywal-
czenia tytułów, cztery przypadły zawodniczkom 
i zawodnikom „Chrobrego”. Awans do Mistrzostw 
Polski w Raszkowie wywalczyli Wioleta Witkowska 
oraz Sylwia Wandachowicz. Ponadto zapewniony 
awans posiadają Joanna Kiedrowska oraz Anna 
Zielińska, które mają imienny limit Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego do udziału w Mistrzo-
stwach Polski. 

Wyniki naszych zawodników:
Singiel Kobiet: 1. Wioleta Witkowska, 2. Syl-

wia Wandachowicz, 3. Adriana Kołaszewska, 9. 
Weronika Zygan,

Singiel Mężczyzn: 4. Jacek Wandachowicz 
Debel Kobiet: 1. A.Kołaszewska / S.Wandacho-

wicz, 5. W.Witkowska / W.Zygan,

W Mistrzostwach uczestniczyło 160 zawod-
ników z okręgu Północnego.  W zawodach wzięli 
udział także zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu 
Sportowego Bushido, zajmując następujące 
miejsca:

Dariusz Miodoński - III miejsce w kumite senio-
rów w kategorii poniżej 80 kg; 

Brąz dla Natalii
W dniach 13-14 marca 2015 w Siedlcach odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorek oraz Pierwszy Pu-
char Polski Kadetek w zapasach kobiet. Zawody 
te były również eliminacją do Mistrzostw Polski 
kadetek, które odbędą się w czerwcu. Bardzo 
dobry występ zaliczyła na tych zawodach zawod-
niczka międzyzdrojskiego klubu UKS „GIMSPORT” 
Natalia Jaworska zdobywając brązowy medal. 
Bardzo cieszy fakt, że Natalia od dawna nie schodzi  
z podium na najważniejszych zawodach zapaśniczych 
w Polsce.

Zarząd klubu serdecznie gratuluje zawodniczce 
oraz trenerom sukcesu oraz pragnie podziękować 
p. Rafałowi Deji za pomoc w przejeździe na zawody 
do Siedlec.

Rafał Jaworski
UKS Gimsport 

Obecnie UKS Chrobry zajmuje drugie miejsce  
w tabeli z dorobkiem 26 pkt. oraz imponującym 
bilansem 114:26. Nadal niepokonana w lidze jest 
Joanna Kiedrowska, która zajmuje pierwsze miejsce 
w rankingu indywidualnym.

Rafał Błocian
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE

Udane Mistrzostwa Województwa dla „Chrobrego”
W dniu 22 lutego 2015 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach zo-
stały rozegrane „Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym”. 
Impreza ta miała charakter eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów.

Debel Mężczyzn: 1. M.Kluczyński / J.Wanda-
chowicz, 4. D.Wiśniewski / A.Szczurowski,

Mikst: 1. J.Wandachowicz / W.Witkowska,  
2. S.Wandachowicz / M.Kluczyński, 3. A.Kołaszew-
ska / A.Szczurowski,

Rafał Błocian
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE

UKS Chrobry w barażach o Ekstraklasę Kobiet
14 marca 2015 r. - STELLA Niechan Gniezno  3:7  UKS Chrobry Międzyzdroje

Zielińska 1,5 pkt., Joanna Kiedrowska 1,5 pkt. oraz 
Wioleta Witkowska 1,5 pkt. 

Wygrana z Gnieznem zapewniła „Chrobremu” 
awans do gry w barażach o wejście do Ekstra-
klasy Kobiet. Najbliższe spotkania ligowe dadzą 
odpowiedź, czy w barażach zagramy z 1. czy 2. 
miejsca w tabeli. 

Następne spotkanie UKS Chrobry Międzyz-
droje rozegra na wyjeździe 11 kwietnia br. z KU 
AZS PWSiP Łomża.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ 
POLSKIEJ FEDERACJI KYOKUSHIN KARATE
W dniu 14 marca 2015 roku w Złocieńcu odbyły się „Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate”.

Oliwer Rudnicki i Julia Karwicka - IV miejsca 
w kata do lat 12  w poszczególnych kategoriach 
juniorów i juniorek oraz Kacper Domitrz w kumite 
juniorów 13-14 lat w kategorii poniżej 55 kg.

Dekoracji zwycięzców dokonał Prezes Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate Shihan Bogusław 
Jeremicz.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc 
i opiekę podczas zawodów, a także firmie prze-
wozowej „JOMSBORG” za bezpieczny przejazd.

Andrzej Sawicki
MKS „Bushido”

  Drużyna M Pkt  

1. LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno 15 30 114:36
2. UKS CHROBRY Międzyzdroje 14 26 114:26
3. KU AZS PWSiP Łomża 14 18 88:52
4. STELLA NIECHAN Gniezno 13 18 74:56
5. ATS Białystok 16 17 77:83
6. GLKS II Nadarzyn 14 10 61:79
7. IKTS NOTEĆ Inowrocław 14 10 56:84
8. POLMLEK ZAMER 
 II Lidzbark Warmiński 14 8 54:86
9. KS GALAXY II Białystok 13 5 43:87
10. LUKS II Chełmno 15 0 29:121
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Po rozegraniu dwunastu kolejek na czele tabeli znajduje 
się zespół Young Boys ze Świnoujścia z dorobkiem 30 pkt. 
oraz imponującym bilansem bramek 109:38. Na drugim 
miejscu znajduje się SP Leśnik Oldboy z dorobkiem 18 
pkt. i bilansem 69:56. 

Aktualnym królem strzelców jest Damian Staniszewski 
(Young Boys) z 36 trafieniami na koncie. Drugą lokatę w 
klasyfikacji króla strzelców zajmuje Michał Protasewicz 
(Young Boys) z 19 bramkami. 

Zapraszamy do śledzenia wyników oraz relacji z 
rozgrywek ligowych na naszej stronie internetowej www.
malf.ligspace.pl oraz www.facebook.com/LigaMALF. 
Spotkania rozgrywane są w każdy piątek od godz. 19:45 
w hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby przy SP 1. 

Na 27 marca 2015 r. zapla-
nowane jest rozegranie Pucharu 
Ligi, w którym wystąpi pięć 
najlepszych drużyn ligowych 
MALF. Po zakończeniu Pucharu 
Ligi zostaną wręczone nagrody 
najlepszym zespołom oraz za-
wodnikom biorącym udział w V 
Edycji MALF.

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u
10. kolejka
Young Boys 13:6 (5:2) SP Leśnik OldboyRed Devils 

Vestina Team 1:8 (1:2) Nafto-ConstructLeśnik 5:6 (4:2) Klif
11. kolejka
Nafto-Construct 2:7(2:4) Przytór Team
SP Leśnik Oldboy 8:3(5:3) Red Devils Vestina Team 
Klif 3:10(1:3) Young Boys
12. kolejka
Przytór Team 3:7(2:3) SP Leśnik Oldboy
Young Boys 5:0 (walkower) Leśnik
Red Devils Vestina Team 5:0 (walkower) Klif

Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa Nr 1

28.02.2015r zorganizowano I Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Kobiet - Fala Women Cup 2015. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objęła Katarzyna Kutereba-Gnitecka 
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów. Do zawodów przy-
stąpiło 8 zespołów, a turniej został rozegrany systemem 
„każdy z każdym”.

Trenerzy Łukasz Szumlewski i  Krzysztof Pio-
run podzielili dziewczyny w następujący sposób: 
Fala I Międzyzdroje: Marcelina Spychalska, Natalia Matyla, 
Julia Ordon, Joanna Czerec, Patrycja Klawa, Andżelika 
Piorun rocznik 2002 i niespełna 11-letnia Zuzanna Kurek. 
Fala II Międzyzdroje: Marcelina Spychalska, Lucyna Szulc, 
Estera Kalita, Marianna Litwiniec, Paulina Grygielewicz, 
Magdalena Szymańska, Justyna Glaubert, Katarzyna 
Wojciechowska
Po 28 rozegranych meczach wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce - Victoria Sianów - 21 pkt.
II miejsce - Pomorzanin Nowogard - 14 pkt.
III miejsce - Fala II Międzyzdroje - 13 pkt.
IV miejsce - Zalew Stepnica - 9 pkt.
V miejsce - Olimpia Szczecin Juniorki - 8 pkt.
VI miejsce - Vielgovia Szczecin - 5 pkt.
VII miejsce - Fala I Międzyzdroje - 5 pkt.
VIII miejsce - Kotwica Kołobrzeg - 3 pkt.
Oprócz pamiątkowych pucharów, medali i dyplomów 

przyznano również nagrody indywidualne ufundowane 
przez partnera technicznego turnieju Kamila Kędzierskie-
go „ Sklep Sportowy Aut” Stargard Szczeciński:

Najlepsza strzelczyni turnieju: Malwina Grzelak - Vic-
toria Sianów - 10 bramek

Najlepsza Bramkarka turnieju: Klaudia Zaklika - Ko-
twica Kołobrzeg

Najlepsza Zawodniczka turnieju: Anita Piotrowska - 
Pomorzanin Nowogard

01 marca, 08 marca i 14 marca 2015 roku w hali mię-
dzyzdrojskiej odbyły się halowe turnieje piłki nożnej „Mię-
dzyzdroje Cup” dla zawodników z rocznika 2005/2006, 
2003, 2004. W każdy weekend w hali sportowej im. A. 
Grubby trwało piłkarskie święto dla adeptów piłki nożnej, 
turnieje odbywały się systemem „każdy z każdym”. 

W turniejach brały udział drużyny: 1 marca - Barlinecka 
Akademia Futbolu Barlinek, Arkonia Szczecin I i II, Akade-
mia Piłkarska Flota, Gryf Kamień Pomorski, Smyk Stargard 
Szczeciński oraz dwa zespoły Fali Międzyzdroje. 8 marca 
w V Memoriale im. Daniela Muchy - Kotwica I Kołobrzeg, 
Kotwica II Kołobrzeg, Błękitni I Stargard Szczeciński, 
Błękitni II Stargard Szczeciński, Fala I Międzyzdroje, Fala 
II Międzyzdroje,  Barlinecka Akademia Futbolu Barlinek,  
Chemik Police a 14 marca – Gryf Kamień Pomorski, Vineta 
Wolin, Jantar Dziwnów oraz Fala Międzyzdroje.

Zwyciężyły wszystkie drużyny biorące udział w turnie-
jach, każdy z uczestników dostał pamiątkową statuetkę 
piłkarza, każda drużyna puchar i dyplom. Dzieci z każdego 
turnieju w Międzyzdrojach wyjechały bardzo szczęśliwe, 
uśmiechnięte i zadowolone. 250 zawodników licznie 
wspierały ich rodziny i przyjaciele. 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do przeprowadzenia ww. imprez, pokazując tym 
samym, iż w gronie życzliwych osób można stworzyć 
wspaniałe turnieje. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
zawodów za wspólną zabawę. Do zobaczenia na kolejnych 
turniejach.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jan Rączewski

W turnieju wzięły udział: Zjednoczeni Kaczory I i II, Tu-
cholanka Tuchola, GSS Grodzisk Wielkopolski, Darzbór 
Szczecinek I i II oraz nasze piłkarki z KS Fala Międzyz-
droje. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”.  
Po rozegraniu kompletu spotkań nasze dziewczyny 
miały na koncie 11 pkt. i uplasowały się na II miejscu. 
Dziewczyny prezentowały dobrą , szybką grę i bardzo 
dobrze realizowały założenia trenera.  Należy nadmienić, 
że I miejsce zdobyły faworyzowane piłkarki Tucholanki 
Tuchola, które w bezpośrednim pojedynku nie potrafiły 
strzelić bramki naszej drużynie i spotkanie zakończyło się 
bezbramkowym remisem. 

Oprócz pucharu za II miejsce i srebrnych medali 
organizatorzy uhonorowali nasze piłkarki wyróżnieniami 
indywidualnymi:  II najlepszą piłkarką turnieju uznano Es-
terę Kalitę, natomiast nagrodę dla najwszechstronniejszej  

zawodniczki turnieju przyznano Magdalenie Szymańskiej. 
Skład dziewcząt na turniej w Margoninie: Sandra 

Mieszkowska, Estera Kalita, Justyna Glaubert, Marianna 
Litwiniec, Katarzyna Wojciechowska, Monika Bojaczuk, 
Patrycja Klawa, Paulina Grygielewicz, Magdalena Szymań-
ska, Lucyna Szulc. Trener - Łukasz Szumlewski,  asystent 
trenera: Krzysztof Piorun, kierownik: Henryk Jabłoński.

W czasie gdy starsze dziewczyny walczyły w turnieju 
w Margoninie ,  w dniach 06-08 marca  w Trzebieży od-
bywało się zgrupowanie kadry województwa zachodnio-
pomorskiego dziewcząt w kategorii wiekowej  U-16 gdzie 
nasz klub reprezentowały Julia Ordon, Natalia Matyla oraz 
Joanna Czerec.

Wszystkim dziewczynom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Jan Rączewski

Rozgrywki 
RUNDA II WIOSNA  2015r.

Rozgrywki  RUNDA II WIOSNA  2015r.
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH 

Stadion Miejski Międzyzdroje, 
ul Gryfa Pomorskiego 61B

Terminarz rozgrywek ligi: KLASY A Gr. 1 ZZPN
Kolejka 12
11.04.2015 r. (sobota) godz. 15:00
„Fala” Międzyzdroje -  „Radowia” Radowo Małe
Kolejka 14
25.04.2015 r.  (sobota) godz. 15.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Pionier” Żarnowo
Kolejka 15
02.05.2015 r.  (sobota) godz. 15.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Orzeł” Prusinowo
Kolejka 16
09.05.2015 r.  (sobota) godz. 15.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Korona” Stuchowo
Kolejka 18
23.05.2015r. (sobota) godz. 14.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Jantar” Dziwnów
Kolejka 19
31.05.2015 r. (niedziela) godz. 16.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Bałtyk” Gostyń
Kolejka 21
13.06.2015 r. (sobota) godz. 15.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Znicz” Wysoka Kamieńska

SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH
Terminarz rozgrywek ligi: TERENOWA LIGA MŁODZIKA 

Grupa I
KOLEJKA 8
Fala Międzyzdroje - Polonia Płoty    
12-04-2015 (niedziela) godz.. 11.00
KOLEJKA 9
Fala Międzyzdroje - Mewa Resko  
19-04-2015 (niedziela) godz. 11.00
KOLEJKA 10
Fala Międzyzdroje - Jantar Dziwnów   
26-04-2015 (niedziela) godz. 11.00
KOLEJKA 11
Fala Międzyzdroje - INTERMARCHE REGA I Trzebiatów   
3 -05-2015 (niedziela) godz. 11.00      
KOLEJKA 12
Fala Międzyzdroje - Wybrzeże Rewalskie Rewal   
17-05-2015 (niedziela) godz. 11.00

Rozgrywki  RUNDA II WIOSNA  2015r.
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH 
Terminarz rozgrywek ligi: I KLASY JUNIORÓW 
MŁODSZYCH ZZPN
Kolejka 12
28.03.2015 r. (sobota) godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Flota” Świnoujście
Kolejka 13
11.04.2015 r. (sobota) godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Dąb” Dębno
Kolejka 15
25.04.2015 r. (sobota) godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje -   „Chemik” Police
Kolejka 17
09.05.2015 r. (sobota) godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje  - „Hutnik” Szczecin
Kolejka 19
24.05.2015 r. (niedziela) godz. 12.00
„Fala” Międzyzdroje      - „Stowarzyszenie CRS” Barlinek
Kolejka 21
07.06.2015 r. (niedziela) godz. 12.30
„Fala” Międzyzdroje -  „Prawobrzeże” Szczecin
Zaległe Spotkanie (jesień)
22.03.2015 r. (niedziela) godz. 12.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Wybrzeże” Rewalskie Rewal

Terminarz rozgrywek ligi: III LIGA KOBIET  ZZPN
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH 

Kolejka 8
12.04.2015r. (niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje -  „Zalew” Stepnica
Kolejka 10
26.04.2015r. (niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje -  „LUKS” Przecław
Kolejka 12
17.05.2015r. (niedziela) godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje -  „UKS SP ORZEŁ 2010” Wałcz
Kolejka 14
07.06.2015r. (niedziela) godz. 16.00
„Fala” Międzyzdroje -  „AP Kotwica” Kołobrzeg

Dziewczyny grały w Margoninie
W dniu 07.03.2015r w oddalonym o ponad 300 km od Międzyzdrojów Margoninie - Gmina Kaczory odbył się  III 
Ogólnopolski  Turniej Piłki Nożnej Kobiet Woman Cup 2015 o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Chodzieży. 

TURNIEJOWO W MIĘDZYZDROJACH
Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje w pierwszym kwartale marca zorganizował halowe turniej piłki nożnej dla 
dzieci oraz  w ostatni dzień lutego turniej kobiet. Wszystkie rozgrywki odbyły się w Hali Widowiskowo Sportowej 
im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach.

LP Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 Young Boys 11 30 10 0 1 109:38

2 SP „LEŚNIK - OLDBOY” Międzyzdroje 11 18 6 0 5 69:56

3 PRZYTÓR TEAM 10 15 5 0 5 49:50

4 RED DEVILS VESTINA TEAM 10 12 4 0 6 34:58

5 KLIF 10 12 4 0 6 33:59

6 LEŚNIK 10 10 3 1 6 34:49

7 NAFTO-CONSTRUCT 10 10 3 1 6 42:60
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OGŁOSZENIA
                                                                                                                                                                                                                                                                  Międzyzdroje, dnia 13.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje  
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199),  a także art. 29, art. 39 ust. 
1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50, 54 ust. 3 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.)                                          

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdrojach Uchwały Nr LI/503/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia  do 
sporządzenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje oraz o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje. 
Zmianę Studium sporządza się w granicach administracyjnych Gminy Międzyzdroje. Przedmiotem procedury planistycznej jest zmiana kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko                                                            
w terminie 21 dni, od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Wnioski do zmiany Studium należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje). Wniosek do zmiany 
studium powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach;
• ustnie do protokołu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium oraz uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
jest Burmistrz Międzyzdrojów.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy 
Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów 

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 obsługiwa-

ne 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: 30 marca 2015 r. (poniedziałek), 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, wynikają-

cej 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 ak-
tualne 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/formu-

larzepodatkowe/ 
• ze strony www.e-deklaracje.gov.pl 

Tadeusz Wróblewski 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

INFORFORMACJA O POSTĘPOWANIU 
ADMINISTRACYJNYM

Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyj-
ne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:  

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od 
skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską, 
na działkach o numerach geodezyjnych: 491, 381/2, 492, 492/2, 
498, 499/1, 499/3, 216/9, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki 
ewidencyjnej m. Międzyzdroje.

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

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie, za sprawą umowy podpisanej z Narodowym Funduszem, 
pozyskał - w ramach programu PROSUMENT - kwotę 22 mln zł. 

Program ten ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  
w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł po-
przez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i ener-
gii elektrycznej. Dofinansowaniu podlegają: systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe – o mocy do 40kW, źródła ciepła opalane 
biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne o mocy do 300kW.  
Z programu mogą korzystać: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Szczegółowych informacji na temat programu PROSUMENT 
udzielają specjaliści  w  Punkcie Obsługi przy Alei Wojska Polskiego 
36U/1 w Szczecinie, Tel. 91 831 25 90 – 92, email: prosument@wfos.
szczecin.pl w godz. 9.00-17.00.

Ulotki informacyjne znajdują się  także w Urzędzie Miejskim  
w Międzyzdrojach. 

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie



12 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 3/2015

 

000777      

BBBRRROOONNNIIISSSŁŁŁAAAWWW   CCCIIIEEEŚŚŚLLLAAAKKK,,,   
   

PPPIIIOOOTTTRRR   KKK...   PPPIIIOOOTTTRRROOOWWWSSSKKKIII   
 

 
 

oraz moderator spotkania 
 

DDDAAARRRIIIUUUSSSZZZ   RRREEEKKKOOOSSSZZZ   

w  
Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Międzyzdrojach 

111444   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa 2015 r. (wtorek) 

godz. 111888...000000 (wstęp wolny) 

Podczas spotkania istnieje możliwość nabycia książek. 

zzzgggłłłaaassszzzaaa   sssiiięęę   
www   MMMiiięęędddzzzyyyzzzdddrrrooojjjaaaccchhh   

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

Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel.  91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.


