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

W  ŚRODKU  INFORMATORA:

  Program ferii zimowych w Międzyzdrojach (str. 5)
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (str. 10)

 Z A P R A S Z A M Y   D O   L E K T U R Y

Ferie już tuż, tuż!



2 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 1/2016

AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza  imprez: luty 2016 r.  

Redakcja

01 – 14.02.2016 r. – Ferie zimowe  
w MDK, godz. 10:00 – 15:00, program 
na stronie  5 
01 – 14.02.2016 r. – „Kreatywna pra-
cownia plastyczna” – ferie zimowe  
w bibliotece, Miejska Biblioteka Publicz-
na, godz. 10:00 –13:00; 
02.02.2016 r. – Spotkanie z podróżni-

kiem Stanisławem Bagińskim, Międzyna-
rodowy Dom Kultury, godz.17:00; 
18.02.2016 r. – Spotkanie z dziennika-
rzem Programu Pierwszego Polskiego 
Radia Romanem Czejarkiem, Miejska 
Biblioteka Publiczna, godz. 18:00; 
27.02.2016 r. – IV Gala Sportu, Między-
narodowy Dom Kultury, godz. 17:00; 

28.02.2016 r. – Ogólnopolski Bieg 
„Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, Promenada, 
start godz. 11:00; 
28.02.2016 r. – V Memoriał Daniela 
Muchy – Halowy Turniej Piłki Nożnej 
w roczniku 2003, hala sportowa im. 
A.Grubby, godz. 11:00.















Wolontariusze z  Pracowni „Motywacja i Działanie” oraz międzyzdrojscy  
harcerze z 34 DH „Orlęta” i zuchy z 44 GZ „Pracowite Pszczółki” we współpracy 
z Oddziałem PTTK organizują zbiórkę:

- karmy;
- ryżu, makaronu;
- kołder, kocy, legowisk;
- przysmaków, zabawek;
dla podopiecznych psiaków schroniska w Sosnowicach.
Wyżej wymienione rzeczy można przynosić do Oddziału 

PTTK w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 1, magazyn nr 6 w po-
dwórku w terminie do 14 lutego br. W godz. 14.00 do 15.00 od poniedziałku 
do piątku.

Zbiórka darów do schroniska 
w Sosnowicach!

Promocja oferty zimowej 
Gminy Międzyzdroje 
w Wielkopolsce
Na przełomie listopada i grudnia 2015r. w Wielko-
polsce została przeprowadzona akcja promocyjna 
mająca na celu promocję oferty zimowej Gminy 
Międzyzdroje. Akcja dedykowana była miesz-

kańcom Poznania.  W stolicy Wielkopolski zostały 
zamontowane reklamy outdoor typu city-light w 
kliku bardzo atrakcyjnych lokalizacjach m.in. przy 
Moście Teatralnym na ul. Fredry, czy skrzyżowanie 
ulic św. Marcin/Kościuszki i Ratajczaka.

Działania w Po-
znaniu zostały wspar-
te również reklamą 
internetową poprzez 
portal społecznościo-
wy facebook.com. 
Działania promocyj-
ne realizowano we 
współpracy z firmą 
Green House Paweł 
Kranc.  

Mamy nadzieję, 
że taka forma promo-
cji pozasezonowych 
ofert  przyczyni się 

do jeszcze większej popularności Międzyzdro-
jów, jako miejsca pobytu podczas świąt Bożego 
Narodzenia, ferii zimowych, Walentynek czy 
Wielkanocy.

Anetta Czyżak
Referat Promocji UM Międzyzdroje

     DATA

12 – 14 luty

17 – 21 luty

19 – 20 luty

26 – 28 luty 

9 – 13 marca

18 – 20 marca

13 – 15 maja

20 – 22 maja

NAZWA

„Tour Salon”

„Reisen” Hamburg

„Travel and Taste” 

XXII Targi – Regiony 
Turystyczne „Na styku 
kultur”

ITB Berlin

Targi Turystyczne 
„Glob”

„Atrakcje Regionów”

„W stronę słońca”

MIEJSCE

Poznań

Hamburg - Niemcy

Bydgoszcz

Łódź

Berlin - Niemcy

Katowice

Chorzów

Opole

UDZIAŁ GMINY

ofertowy

indywidualny

indywidualny

ofertowy

ofertowy

indywidualnie

ofertowy

indywidualnie

KALENDARZ TARGOWY GMINY MIĘDZYZDROJE 
na rok 2016

Zapraszamy wszystkich gestorów branży turystycznej oraz firmy do czyn-
nego udziału w promocji naszej gminy, poprzez uczestnictwo w targach 
turystycznych.

Urząd Miejski w Międzyzdrojach w budżecie Gminy na rok 2016, zabezpieczył 
środki na promocję wystawienniczą, wg poniższego kalendarza targowego:

 

Udział ofertowy związany jest z prezentacją Gminy poprzez przedstawienie materiałów reklamowych 
Gminy Międzyzdroje na stoisku województwa zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Za-
chodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczna, której jesteśmy członkiem. Udział indywidualny 
w targach wiąże się z organizacją akcji promocyjnej w formie wystawienniczej. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o bezpośredni kontakt z biurem promocji Urzędu 
Miejskiego  w Międzyzdrojach tel. 609 519 590, 328 04 41, 327 56 54.

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą
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WYDARZENIA

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem  
i w efekcie na tydzień przed nie było już miejsc. 
Zwycięzcami turnieju została drużyna Young Boys 
ze Świnoujścia, która w finale pokonała Team Fica 
Świnoujście 2:0. Kapitan drużyny Young Boys Patryk 
Błaszczyk przekazał wygrany puchar na licytację.

W przerwach pomiędzy spotkaniami półfi-
nałowymi  widowni zaprezentowali się tancerze  
z TKS Jantar Międzyzdroje. Natomiast przed samym 
finałem swój pierwszy profesjonalny mecz w życiu 
rozegrały dzieci z grup Maluchy i Bambini KS Fala 
Międzyzdroje. Podczas turnieju kibice oraz zawod-
nicy mogli poczęstować się pysznymi wypiekami 
przygotowanymi przez Radę Rodziców SP 1 w Mię-
dzyzdrojach. Ponadto smakowite, ciepłe przekąski 
przygotował Dom Wczasów Dziecięcych. Wszystkie 
pieniądze ze sprzedaży trafiły do puszki WOŚP. 

Warto dodać, że impreza mogła się odbyć 
dzięki pomocy wolontariuszy oraz trenerów KS Fala 

Young Boys wygrywają V Halowy Turniej Piłki Nożnej WOŚP 
W ramach 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbywał się turniej piłkar-
ski oraz pokazy sportowe. W V Halowym Turnieju Piłki Nożnej WOŚP wystąpiło 12 drużyn, które - wspólnie z organizatorami Szkołą Podstawową  
nr 1 w Międzyzdrojach oraz KS Fala Międzyzdroje - zbierały pieniądze do puszki. 

Międzyzdroje, a cały turniej na żywo relacjonował 
przez mikrofon Jan Rączewski. Obsługę medyczną 
zawodów zabezpieczał ratownik Piotr Karasiewicz. 

Wyniki: 
Ćwierćfinały 
Paulhurt Świnoujście 2:3 Vocatus Golczewo 
SP Leśnik Oldboy 1:2 Team Fica
Dhl 2:2 (k. 1:2) Klif Międzyzdroje 
Young Boys 4:0 Złote Wazony 
Półfinały 
Vocatus Golczewo 1:3 Team Fica
Klif Międzyzdroje 2:2 (k. 0:2) Young Boys 
Finał 
Team Fica 0:2 Young Boys
Wielkie SIEMA dla wszystkich uczestników 

sportowej zabawy. Do zobaczenia za rok! 
Jan Rączewski  

K.S. Fala Międzyzdroje

Finałowe granie rozpoczął w sobotę V Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej WOŚP rozegrany  w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1.  W sobotnie popołu-
dnie  w Muzeum Przyrodniczym WPN odbył się Bal 

Karnawałowy „Bajeczny Świat Przyrody”. 
Podczas imprezy uczestnicy wykonali 
wielkie serce ze swoimi imionami, które 
można było później podziwiać w MDK.
Sztab WOŚP po raz kolejny mieścił się 
w Międzynarodowym Domu Kultury  
w Międzyzdrojach. W niedzielę 10 stycz-
nia na skwerze przy informacji turystycz-
nej rozstawiono strzelnicę paintballową 
zorganizowaną przez NAVIKON, odbyła 
się również prezentacja sprzętu  Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Międzyzdrojów, zaś 
Fundacja Compex 82 zorganizowała Bieg 
Międzyzdrojski pod hasłem „Policz się  
z wadą serca i cukrzycą”.

Klub Morsów „Kurka Wodna” z Międzyzdrojów 
tradycyjnie przyłączył się do wydarzeń WOŚP.  
W południe spacerowicze mogli podziwiać naszych 
odważnych morsów kapiących się w lodowatej 

wodzie Bałtyku. W Międzynaro-
dowym Domu Kultury od godziny 
12.00 tradycyjnie odbywał się 
"Jarmark Gorących Serc" ze sto-
iskami  przygotowanymi przez 
przedstawicieli lokalnych instytu-
cji oraz stowarzyszeń. Na stoisku 
„Serduszkowa wystawa” odbywała 
się prezentacja i sprzedaż prac 
plastycznych, wykonanych przez 
przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego „Morskie Skarby” w 
Międzyzdrojach. Bibliotekarze 
przygotowali kiermasz książek 

„Biblioteka - Shrekoteka”, gdzie także można było 
zakupić słodkości oraz prace plastyczne dzieci, 
wykonane podczas ferii zimowych, a każde 
dziecko mogło zrobić sobie na pamiątkę zdjęcie  
z ulubioną postacią z bajki „Shrek”. Stoisko „Od  
serca” z rozmaitościami rękodzielniczymi przy-
gotowała Pracownia Rękodzieła Artystycznego 
„Impresje”, działająca w Międzynarodowym Domu 
Kultury. Swoje stoisko z pysznymi ciastami oraz 
pajdę chleba ze smalcem miał też Międzyzdrojski 
Klub Morsów „Kurka Wodna”.

„Upominek od serca” przygotowało Koło 
Niepełnosprawnych „Radość”, na stoisku można 
było nabyć ciekawe gadżety, upominki oraz inne 

niespodzianki. Zajęcia z udzielania pierwszej po-
mocy i ratowania życia „Na ratunek” przygotowali 
ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego z 
Międzyzdrojów.

Przepyszne ciasta na stoisku  „W krainie domo-
wych wypieków i różności”, przygotowane przez 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, cieszyły 
się dużym wzięciem. Stowarzyszenie „ Archeozdroje" 
przygotowało stoisko z rekonstrukcją historyczną 
„W krainie przodków”. Przed godziną 15 odbył się 
pokaz tai chi oraz karate przygotowany przez Dyrek-
tora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach 

Andrzeja Jędrzejewskiego. Chętni mogli zrobić sobie 
komputerowe badanie wzroku przygotowane przez 
Optyka „Punkt Widzenia” ze Świnoujścia. 

Od godziny 15.00 na scenie w sali teatralnej 
odbywały się występy artystyczne. Jako pierwszy na 
scenie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Fale” następnie 
zespół „Keja” z Warszowa (Świnoujście). Solistki 
z MDK: Nadia Kastrau, Gabriela Sobańska, Hania 
Kot i Matylda Kaszubowska przedstawiły ciekawy 
program muzyczny. Podczas tegorocznego Finału 
wokalistka Weronika Ruśkiewicz z Wyrobu Kaba-
retopodobnego zaśpiewała 3 utwory z przedsta-
wień, które wkrótce odbędą się w MDK, a na które 
już teraz serdecznie zapraszamy. Teatr Rodzinny 
„Fantazja” w bardzo dużym składzie przygotował 
niezwykłe przedstawienie pt. „Gwiezdne Manew-
ry”, podczas którego cała sala płakała ze śmiechu. 
Zespół Śpiewaczy „Bryza” przygotował repertuar 
cygański. Muzyką polskich przebojów umilił czas 
zespół „Akord”. Na sam koniec Finału WOŚP na 
scenie wystąpił zespół „Centrala 57” rozgrzewając 
rockowo całą publiczność zgromadzoną w sali 
teatralnej swoimi oraz coverowymi utworami.

24. Finał WOŚP zakończył się tradycyjnie świa-
tełkiem do nieba oraz pokazem sztucznych ogni.

Sztab WOŚP przy MDK w Międzyzdrojach pra-
gnie gorąco podziękować wszystkim za czynny 
udział w 24. Finale. Do zobaczenia za rok na kolej-
nym jubileuszowym Finale. 

Krzysztof Szlaski 
Szef Sztabu WOŚP przy MDK w Międzyzdrojach 

wraz z całą załogą Międzynarodowego Domu Kultury

„Mierzymy  wysoko”
24. Finał WOŚP już za nami! W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń me-
dycznych dla oddziałów pediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów. Przez 
dwa dni w Międzyzdrojach działo się! 

Sztab w Międzyzdrojach zebrał 23 tys. zł! 
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AKTUALNOŚCI

„Grajki - pomagajki” 
- rozpoczynamy nabór do 
nowej edycji programu!
Wraz z początkiem roku zespół Pracowni Moty-
wacja i Działanie ogłasza rozpoczęcie naboru 
do kolejnej, 5. edycji programu psychoeduka-
cyjnego „Grajki – pomagajki”.

Zakres tematyczny „Grajek – pomagajek”  
w znaczny sposób przyczynia się do zmniejsze-
nia w uczestnikach poziomu nieśmiałości, do 
wzrostu ich otwartości oraz umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach poprzez rozumie-
nie i rozpoznawanie uczuć, własnych potrzeb, 
umiejętności komunikacji i asertywności. Forma 
prowadzenia zajęć jest dla jej uczestników bardzo 
atrakcyjna – na zajęcia składają się bowiem dwa 
wzajemnie uzupełniające się elementy: gra kom-
puterowa oraz scenariusz zajęć dobrany do dane-
go etapu gry. Dzięki takiej kompilacji możliwe jest 
skuteczniejsze przekazywanie założonych treści.

Do udziału w 5. edycji programu „Grajki – po-
magajki” zapraszamy dzieci i młodzież w wieku  
6 – 13 lat. Uczestnictwo w programie jest bezpłat-
ne. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Pracowni 
w Międzyzdrojach, ul. Norwida 7/12.

Pytania / zgłoszenia prosimy kierować pod 
numerem telefonu 699 654 608, mailowo: sekre-
tariat.mid@gmail.com

Program wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach.

Sebastian Stenka 
Fundacja Motywacja i Działanie

14 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Wapnicy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, 
których tematem było dokarmianie ptaków. Zaję-
cia prowadzone były przez pracownika Nadleśnic-

twa Międzyzdroje p. Agatę Drabarek. Prowadząca 
opowiadała o gatunkach ptaków, które spędzają w 
Polsce zimę oraz o tym, jak powinniśmy pomagać 
zwierzętom przetrwać trudny, zimowy czas. Dzieci 

były bardzo za-
i n t e r e s o w a n e 
tym tematem. 
Podczas spotka-
nia  uczniowie 
rozmawiali o tym 
czym powinni-
śmy dokarmiać 
ptaki oraz pro-
jektowali plakaty 
zachęcające do 
dokarmiania pta-
ków. Na zakoń-
czenie wspólnie 
powiesiliśmy kule 
tłuszczowe oraz 

rozsypaliśmy ziano w karmniku, nie zapomnieli-
śmy również o wodzie dla ptaków.

Najważniejsza informacja, którą wszyscy po-
winni zapamiętać:

„Nie dokarmiajmy ptaków chlebem!”
***

Chleb i pieczywo to tradycyjnie stosowany 
przez nas pokarm dla ptaków. Niestety, zamiast 
pomagać, robimy im krzywdę. Pieczywo to puste 
kalorie (zwłaszcza pieczywo białe), czyli prócz 
węglowodanów ma niewiele do zaoferowania. 
Wiele rodzajów pieczywa zawiera substancje 
konserwujące, przyprawy, słodziki i barwniki. 
Często karmnik lub staw w parku traktowany jest 
jako miejsce, do którego trafia zepsute, czerstwe 
pieczywo. No i ostatni nasz niewłaściwy zwyczaj 
związany z dokarmianiem chlebem - wielkie 
kawałki, kromki, a czasem wręcz bochenki, które 
mamy zwyczaj zostawiać, ptaki wyszarpują sobie 
nawzajem (http://www.jestemnaptak.pl/ptaki-w-
-ogrodzie/ptasi-bar-mleczny).

Iwona Samołyk
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

Nie dokarmiajmy ptaków chlebem!

Po raz drugi z rzędu nasza świetlica otrzymała 
dofinansowanie z MPiPS w wysokości 40 tys. zł na 
doposażenie placówki oraz działania w zakresie 
pracy z dziećmi i ich rodzinami.

W ubiegłym roku 
nasz program pro-
mował hasło: „Pobaw 
się ze mną” - był za-
chętą dla rodziców 
do wspólnego, ak-
tywnego spędzania 
czasu wolnego, po-
łączonego z pracą 
nad sobą, poprawą 
relacji i komunikacji  
w rodzinie,  umocnie-
niem więzi, wzajem-
nym zrozumieniem.

Celem programu „Razem śmielej i weselej” 
realizowanego w 2015 r., było zachęcenie rodzi-
ców do wspólnych działań wychowawczych oraz 
zbudowanie przekonania, że wspólne spędza-
nie czasu z dziećmi, zaangażowanie w zajęcia  
i zabawę, przynosi trwałe owoce wychowawcze 
w codziennym życiu. Rodziny zdobywały więc 
wspólnie nowe doświadczenia podczas warsz-

tatów „Coś z niczego”, korzystały ze spotkań  
z psychologiem, integrowały się podczas zajęć 
ruchowych metodą Weroniki Sherbone i w  trakcie 
wspólnych wyjazdów do Zieleniewa i Szczecina.

Niezapomniane emocje wzbudziła w uczest-
nikach  grudniowa wizyta w Operze na Zamku. 
Interaktywny spektakl pt. „Najbardziej niepraw-
dopodobna historia”, przeniósł nas do świata 

niezwykłych przeżyć. Gra świateł, wrażenia 
zmysłowe, węchowe, dotykowe w niezwykłej 
oprawie muzycznej, połączonej z przygodą i zwie-
dzaniem poszczególnych pomieszczeń Opery, na 
pewno na długo zapadną w pamięci wszystkich 
uczestników.

W świątecznej atmosferze wspomnienia oży-
wiła „galeria projektu”, prezentacja multimedialna, 
wystawa prac stworzonych przez rodziny podczas 
warsztatów. Dzieci z niepokojem oczekiwały na 
wizytę św. Mikołaja. I nie zawiódł. Dzieci otrzy-
mały zestawy kreatywne, słodycze, praktyczne 
niespodzianki. Był czas na życzenia, serdeczności 
i podziękowania dla osób i podmiotów zaan-
gażowanych przy tworzeniu i realizacji działań 
programowych.

Zainicjowane w programie działania, zintegro-
wały rodziny, zaszczepiły w nich chęć do dalszej 
współpracy, odsłoniły ich potencjał i dodały sił do 
pokonywania codziennych trudności.

W Nowym Roku życzymy wszystkim Rodzicom 
wytrwałości, cierpliwości oraz radości rodziciel-
stwa i zapraszamy do dalszej współpracy.

 Ewa Lewandowska
 Ewelina Szpakowska

Zakończenie Programu 
Świetlica – Dzieci – Praca 2015 r.
Spotkanie świąteczne, z udziałem Burmistrza Międzyzdrojów i przedstawicieli Rady Gminy,    
w Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach było doskonałą okazją do podsumo-
wania programu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Gminę 
Międzyzdroje: Świetlica – Dzieci – Praca 2015r.
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FERIE ZIMOWE

• wspólne czytanie bajek i zajęcia teatralne 
• zabawy z tablicą interaktywną 
• bezpieczna zabawa z psem (zajęcia poprowadzi 

p. Helena Wojcieszak ze szkoły dla psów „Pies potrafi”) 
• warsztaty ceramiczne (poprowadzą członkowie 

Stowarzyszenia Archeozdroje) 
• zajęcia plastyczne: warsztaty decoupage, 

wykonywanie biżuterii, makiet zimowych wiosek, 
maskotek z filcu, zaproszeń na wernisaż, ramek na 
zdjęcia, origami 

Program Ferii 2016  w Bibliotece:
Zajęcia odbywają się od 1 do 12 lutego 2016 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00 

•  warsztaty tworzenia obrazków z koralików Hama 
• „Zwierzaki cudaki z kukurydzianych klocków 

Playmais” 
• wyjazd do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spek-

takl „Smok w Krainie Parasoli” – 09.02.2016 r. 
• wtorkowe zajęcia pt. „Gry bez prądu” w godz. 

16:00-18:00 
• zabawa z recyklingiem – „Robimy straszne 

zamczyska” 

• „Poznajemy kulturę starożytnego Egiptu” – na-
uka pisania hieroglifów (zajęcia poprowadzi p.Monika 
Kunkel-Ratajczak) 

• wykonywanie walentynkowych niespodzianek 
• kurs udzielania pierwszej pomocy (poprowadzą 

ratownicy z międzyzdrojskiego WOPR) 
• zwiedzanie Muzeum Wolińskiego Parku Na-

rodowego 
• słodki poczęstunek 
• na koniec, jak co roku, odbędzie się wernisaż 

prac wykonanych przez dzieci 
Zapraszamy również do zapisywania pociech do 

wypożyczalni.
Organizatorzy

FERIE ZIMOWE W GMINIE MIĘDZYZDROJE
od 1 lutego do 12 lutego 2016 r.

Z programem profilaktycznym

PROGRAM
„FERII ZIMOWYCH W Międzynarodowym Domu Kultury”

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje

01.02.2016 r. (poniedziałek)
10.00 – 12.00 Warsztaty młodych oceanologów- 
rozpoznajemy gatunki ryb bałtyckich - zajęcia 
realizowane przez Stację Morską Uniwersytetu 
Szczecińskiego    
10.00 – 15.00  Warsztaty plastyczne „Kreatywne rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
11.00 – 14.00 Zabawa z mikrofonem „Sing Star”
13.00 – 15.00 „Co nam daje las” zajęcia przygoto-
wane przez Nadleśnictwo Międzyzdroje

02.02.2016 r. (wtorek)
10.00 – 12.00 Warsztaty młodych oceanologów 
– dlaczego plaży przybywa albo ubywa – zajęcia 
realizowane przez Stację Morską Uniwersytetu 
Szczecińskiego    
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry)
10.00  – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
11.00 – 13.00 Zabawy z mikrofonem „Sing Star” 
13.00 – seans filmowy w kinie Eva „Fistaszki “ 3 D

03.02.2016 r. (środa)
10.00 – 12.00 Warsztaty młodych oceanologów 
– samodzielnie przewidujemy pogodę” – zajęcia 
realizowane przez Stację Morską Uniwersytetu 
Szczecińskiego    
10.00 – 15.00  Warsztaty plastyczne „Kreatywne rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
13.00 – 15.00 Zabawy z mikrofonem „Sing Star”

04.02.2016 r. (czwartek)
10.00 – 12.00 Warsztaty młodych oceanologów 
– co wiemy o Bałtyku? Zajęcia realizowane przez 
Stację Morską Uniwersytetu Szczecińskiego    
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji  
i Działania „Skate Junior” w tym: filmy skate, za-
poznanie się ze sprzętem, rozgrzewka, zajęcia na 
trickboardzie.
10.00 –14.00 Zajęcia edukacyjne  WPN  „Tajemnice 

Wolińskich Lasów” (wycieczka na trasie Międzyz-
droje - Kawcza Góra - Zagroda Pokazowa Żubrów)
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 13.30 Tenis stołowy
10.00 – 13.30 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
13.30 – 15.00 Bezpieczne ferie z WOPR

05.02.2016 r. (piątek)
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji  
i Działania „Skate Junior” rozgrzewka, trickboard, 
pierwsze kroki na desce
11.00 – 11.40 Spektakl „Królowa Śniegu” Studio 
Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii 
ART–RE Kraków
12.00 –14.00 Zajęcia edukacyjne WPN  „Mikro-
świat - tajemnice mikroskopowania” 
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
13.00 – 14.00 Zajęcia taneczne „Just dance”
14.00 – 15.00 „Zagrajmy razem na bum bum 
rurkach”

08.02.2016r. (poniedziałek)
10.00 – 15.00  Warsztaty plastyczne „Kreatywne rączki”
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji i Dzia-
łania “Skate Junior” w tym: rozgrzewka, trickboard, 
nauka jazdy na desce
10.00 – 10.30 Bajkowy poranek dla najmłodszych
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
13.00 – 15.00 „Co nam daje las” zajęcia przygoto-
wane przez Nadleśnictwo Międzyzdroje
14.00 – 15.00 „Zagrajmy razem na bum bum 
rurkach”

09.02.2016 r. (wtorek)
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji i Dzia-
łania „Skate Junior”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 

10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
13.00 – seans filmowy w kinie Eva „Gwiezdne 
wojny: Przebudzenie mocy”

10.02.2016 r. (środa)
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji i Dzia-
łania „Skate Junior” 
10.00 – 14.00  Zajęcia edukacyjne  WPN  „Tajemni-
ce Wolińskich Lasów” (wycieczka na trasie Międzyz-
droje - Kawcza Góra - Zagroda Pokazowa Żubrów)
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
11.00 – 13.00 Turniej tenisa stołowego
12.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry)
13.00 – 15.00 „Co nam daje las” zajęcia przygoto-
wane przez Nadleśnictwo Międzyzdroje
14.00 – 15.00 Roztańczone ferie z Zumbą

11.02.2016 r. (czwartek)
10.00 – 13.00 Ekstremalne ferie Motywacji i Dzia-
łania „Skate Junior” mini zawody
10.00 –12.00 Zajęcia edukacyjne „Z przyrodą za 
pan brat” przygotowane przez dział edukacji WPN
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 13.30 Kafejka internetowa 
10.00 – 13.30 Tenis stołowy
10.00 – 13.30 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
13.30 – 15.00 Bezpieczne ferie z WOPR

12.02.2016 r. (piątek)
10.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne „Kreatywne 
rączki”
10.00 – 13.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 13.00 Tenis stołowy
10.00 – 13.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
13.00 – 14.00 Konkurs „Mam talent”
14.00 – 15.00 Podsumowanie ferii zimowych: wy-
stawa prac plastycznych uczestników ferii, występy 
artystyczne, dyskoteka
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 
w programie.

Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATORZY:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Stacja Morska  
Uniwersytetu Szczecińskiego
PARTNERZY:
Dom Wczasów Dziecięcych, Woliński Park Narodowy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Organizatorzy zapewniają: nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instruktorów zajęć edukacyjno – rekreacyjnych, usługi niezbędne do wykonania zajęć, szeroką 
ofertę zajęć oraz niespodzianki m.in. cykl edukacyjny:  “Gdzie Woda i Wiatr Kształtuje Świat”
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WYDARZENIA 2015

Styczeń

Powołanie Natalii Jaworskiej, zawodniczki 
UKS Gimsport do kadry narodowej w zapasach.

Pierwsze urodziny Pracowni Rękodzieła Ar-
tystycznego ,,Impresje”, działającej przy MDK w 
Międzyzdrojach.

28 stycznia - Pierwsze posiedzenie Społecz-
nego Komitetu Rozwoju Gminy Międzyzdroje-
powołanego przez Burmistrza Międzyzdrojów.

Luty

4 lutego - Spotkanie autorskie z Anną Seniuk 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 

7 lutego - III Gala Sportu. Po raz trzeci wybrano 
najlepszych i najpopularniejszych sportowców  
i trenera 2015 roku. Najlepszym sportowcem 
została Natalia Jaworska (zapasy w stylu wolnym), 
najpopularniejszym sportowcem - Oliwer Rud-
nicki (karate kyokushin). Najlepszym trenerem 
wybrano Artura Sobolewskiego (UKS „Gimsport”), 
najpopularniejszym trenerem - Dariusza Cadera 
(KS „Fala” ).  

21 lutego - Dzień Myśli Braterskiej zorga-
nizowany przez harcerzy z Międzyzdrojów w 
sali konferencyjnej Muzeum Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Marzec 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W ramach obchodów zorganizowano 
bieg „Topem Wilczym”, odsłonięto tablicę upa-
miętniającą Żołnierzy Wyklętych oraz  przed-
stawiono okolicznościowy program artystyczny. 

Zmiany na stanowisku dyrektora Międzyna-
rodowego Domu Kultury .Na skutek rezygnacji 
Jadwigi Bober z funkcji Dyrektora na stanowisko 
Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury 
powołany został Artur Duszyński.

Wybory Sołtysów. W dniach 11 – 13 marca w 
sołectwach odbyły się wybory na sołtysów. Sołty-
sem Wicka został Piotr Płoński, sołtysem Wapnicy 
Bożena Magda a sołtysem Lubina Jan Radzimski.

16 marca - Medale Pro Patria dla władz Mię-
dzyzdrojów. MedalePRO PATRIA – dla Ojczyzny 

otrzymali: Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz i Sekretarz Gminy Henryk Nogala. 

Kwiecień 

Rozpoczęcie przebudowy ul. Leśnej. 

28 kwietnia - Otwarcie Bałtyckiego Parku 
Miniatur.

Maj

3 maja - Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
oraz 25-lecia Samorządu Gminy Międzyzdroje. 
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej tytuł 
„Zasłużony dla Międzyzdrojów” otrzymały dwie 
nauczycielki i społeczniczki: Barbara Michałowska 
i Teresa Purgal.

9 – 10 maja - X Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego Grand Prix Polski „Perła Bałtyku”.  
W turnieju w różnych kategoriach wiekowych i 
klasach tanecznych udział wzięło ponad 400 par 
z całej Polski.  

Ruszyła strefa płatnego parkowania w Mię-
dzyzdrojach. Opłaty za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania pobierane były  do 30 
września w dni robocze, od poniedziałku do 
soboty, w godzinach od 8:00 do 23:00. 

23 maja - V Zawody Wędkarskie „Wolińska 
Belona”.

Czerwiec

6 czerwca - 50- lecie Domu Dziecka w Lubinie

12 czerwca - 40- lecie 8 Dywizjonu Przeciw-
lotniczego.

20 – 26 czerwca – 50.  Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni Chóralnej. Grand Prix 50. Między-
narodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej  zdobył 
chór „Pilgrim Mission Choir” z Korei Południowej. 

Lipiec

1 – 4 lipca – 20. Festiwal Gwiazd. Aleja Gwiazd 
wzbogaciła się o 10 nowych odcisków dłoni: 
Witolda Pyrkosza, Henryka Sawki, Alicji Węgo-
rzewskiej, Jacka Cygana, Magdaleny Różczki, 
Mikołaja Grabowskiego, Pawła Królikowskiego, 
Piotra Gąsowskiego, Piotra Polka, Jakuba We-
sołowskiego. Odsłonięto również pamiątkową 
tablicę poświęconą pamięci Jerzego Turka.

21 lipca - Wybrano imiona dla dwóch żubrzą-
tek urodzonych w zagrodzie Wolińskiego Parku 
Narodowego. Dla dwóch żubrzątek w konkursie 
wybrano imiona: Powsinoga dla samicy i Poten-
cjał dla samca.

Międzyzdroje otrzymały tytuł „Gmina przyja-
zna Bałtykowi 2015”.

Kalendarz wydarzeń 2015 roku
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18 września - Otwarcie Centrum Między-
narodowej Współpracy Młodzieży w Grodnie  
k. Międzyzdrojów.

26 września – Zawodniczki  KS ”Fala”, wygry-
wają 14:0 w meczu z Beniaminkiem Hat-trick z 
Kołobrzegu.

29 września - Odszedł śp. Kazimierz Paweł 
Drzewiecki „Zasłużony dla Międzyzdrojów”,  
wieloletni radny,  pracownik Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Październik

6 października - Jubileusz 90. urodzin Danuty 
Szyksznian, Honorowej Obywatelki Międzyzdro-
jów podczas 34. Zjazdu Żołnierzy Kresowych 
Armii Krajowej. 

9 października  - 15-lecie działalności Zespołu 
Śpiewaczego „FALE”.

Listopad

Międzyzdroje „Liderem Rozwoju Regio-
nalnego 2015”. W dniach 04 – 06 listopada 
2015r. gmina Międzyzdroje uczestniczyła w III 
Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Łodzi  

WYDARZENIA 2015, AKTUALNOŚCI

Sierpień

17 sierpnia - Bieg Śniadaniowy i XVII Mityng 
Lekkoatletyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego.  
I miejsce w skoku o tyczce zajął Jorgensen Ra-
smus, zawodnik z Danii, z wynikiem 550cm.

15 sierpnia - Konkurs rzeźby w piasku pt. 
”Potwory z głębin”. Na plaży w Międzyzdrojach 
w ramach cyklu działań edukacyjnych „Gdzie 
woda i wiatr kształtują świat” Stacja Morska Uni-
wersytetu Szczecińskiego zorganizowała konkurs 
rzeźby w piasku.

Pożar Dębu 
„ P r a s t a r y ”  
w  W a p n i c y .  
W nocy z 7 na 
8 sierpnia 2015 
roku o godzinie 
0.30, po sygnale 
od okolicznych 
m i e s z k a ń ców 
o pożarze, jed-
nostka Ochot-
niczej Straży Po-
żarnej w Lubinie 
oraz jednostka 
P a ń s t w o w e j 
Straży Pożarnej 

w Międzyzdrojach przystąpiły do ratowania pło-
nącego dębu „Prastarego” w Wapnicy.

Wrzesień

1 września - Zmiana na stanowisku Dyrektora 
SP nr 2 w Wapnicy. Stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy objęła Iwona Soł-
tysiak. Zastąpiła Bogumiłę Papkoz.

i otrzymała tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego  
2015 r. Nagroda przyznana została przez Kapitułę 
Kongresu w dziedzinie: rozwoju regionalnego, 
innowacyjności oraz spółdzielczości. 

11 listopada - Narodowe Święto Niepod-
ległości i premiera monografii „Słoneczne 
Międzyzdroje”. Monografia została wydana pod 
redakcją Bogdana Jakuczuna i prof. Kazimierza 
Kozłowskiego.

28 listopada - Mistrzostwa Polski Juniorów 
do lat 16 Karate Kyokushin „OyamaCup”Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate. Organizatorem tur-
nieju był Międzyzdrojski Klub Sportowy „Bushido”.

Grudzień

6 grudnia - Mikołajki w Międzynarodowym 
Domu Kultury.

19 grudnia - Międzyzdrojski Jarmark Świą-
teczny i Festiwal Choinki. W ramach Festiwalu 
Choinki Nadleśnictwo Międzyzdroje sprzedawało 
choinki cięte i w doniczkach.Na Międzyzdrojski 
Jarmark Świąteczny w MDK-u  można było nabyć 
barwne i kolorowe  stroiki, świąteczne ozdoby  
i różne słodkości przygotowane przez wystawców 
i międzyzdrojskie stowarzyszenia.              Redakcja 

       

RRRooommmaaannn   
   
 

  

   
   

   

CCCzzzeeejjjaaarrreeekkk   
 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach 

111888 llluuuttteeegggooo 2016 r.      godz. 111888...000000 
(czwartek)                        (wstęp wolny) 

Podczas spotkania istnieje 
możliwość zakupu książek. 

Dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia 

Uczniowie z grupy teatralnej „Magia”,  działającej 
przy MDK-u, zapre zentowali swoje zdolności ta-
neczne, artystyczne i wokalne. I choć mogłoby się 
wydawać, że jasełka to zawsze to samo, pokazali 
oni, że można zaskoczyć widza. Treść sztuki oczywi-
ście była związana z Jezusem złożonym w żłobku, 
czyli w jasłach. Byli też: Maryja, Józef, anioły, diabły, 
trzej królowie, pastuszek. Piękne, kolorowe, zabaw-

ne stroje i rekwizyty, magiczny nastrój wywołany 
muzyką, obrazami i układami tanecznymi sprawiły, 
że widzowie oglądali spektakl z zapartym tchem, 
zaciekawieniem, wzruszeniem i refleksją. Tych, 
którzy chcieliby obejrzeć nasze przedstawienie, 
zapraszamy w dniu 27 stycznia b.r. do MDK-u na 
„Herody”, podczas których zaprezentujemy się 
ponownie.                                                              E.S.-K.

Jasełka tradycją naszej szkoły
„Opowiemy wam historię. Jaką? Pewnie już zgadniecie. Jak grudniowej, ciemnej nocy przyszło 
na świat Boże Dziecię” - tymi słowami rozpoczęło się coroczne świąteczne przedstawienie  
pt. „Zdarzyło się w Betlejem” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 
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Z  PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XVII Sesji w dniu 17.12.2015 podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XVII/158/15
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udzia-

łów Gminy Międzyzdroje w spółce Międzyzdroj-
ski Rynek Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach

Spółka powołana została w celu zagospo-
darowania przestrzeni miejskiej obejmującej 
obszar o pow. 6.662 m2. Cel ten osiągnięty został 
poprzez wybudowanie budynku usługowego,  
z którego korzystają lokalni przedsiębiorcy. Wraz 
z budynkiem spółka wybudowała ciągi komuni-
kacyjne oraz parking. Mając na uwadze, iż spółka 
osiągnęła zamierzony cel gospodarczy w postaci 
zagospodarowania terenu miasta Międzyzdroje, 
a dalsze cele publiczne nie będą realizowane, 
Gmina zamierza zbyć posiadane w spółce udziały. 

Uchwała Nr XVII/159/15
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Mię-

dzyzdroje na 2016 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1)  
w kwocie                                      47 152 116,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące                    33 862 116,00 zł
2) dochody majątkowe            13 290 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) 
w kwocie                                       48 062 326,14 zł
z tego:
1) wydatki bieżące                     36 113 506,45 zł
2) wydatki majątkowe              11 948 819,69 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt  budżetu  
w kwocie,                                                  910 210,14 zł

który zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z: 

1/  wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych  
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych.                        

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu 
(załącznik nr 3) 

w kwotach:
1) przychody                                       3 856 186,84 zł 
2) rozchody                                                   2 945 976,70 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie                            48 150,00 zł
2) celową w kwocie          104 350,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  

zarządzania kryzysowego .   

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

i innych zleconych jednostce samorządu te-
rytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie  
z załącznikiem nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 
1. Ustala się dochody w kwocie 700  000,00 zł  

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie  663 393,93 zł 
na realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 110 000,00 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorzą-
dowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6) 
w kwotach:

1) przychody                                  4 007 416,00 zł
2) koszty                                          3 836 525,21 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu za-
ciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku  przej-
ściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, do kwoty                  1 000 000,00 zł

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

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

                                                    2 020 000,00 zł
b. przedmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie

                                                     320 000,00 zł  
c. celowe na pomoc innym jst (załącznik nr 11) 

w kwocie                                                     45 000,00 zł                                                 
2) dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 9)  w kwocie
                                                                781 800,00 zł                                                        

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocni-
czych (załącznik nr 10)

w kwocie                                               81 905,83 zł 
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego          0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków
                                                                        81 905,83 zł

Uchwała Nr XVII/160/15
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4.01.2011 r. w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035

W niniejszej uchwale zmienia się treść załącz-
nika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącz-
nika nr 1 do niniejszej uchwały, zmienia się treść 
załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg 
załącznika nr 2 niniejszej uchwały oraz zmienia się 
treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie 
wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.  

Uchwała Nr XVII/161/15
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-

cie na rok 2015
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-

nie dochodów i wydatków  na kwotę  1 101,03 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę  1 101,03 zł 

(dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę  

729 054,09 zł (wydatki bieżące 21 335,31 zł, wy-
datki majątkowe 707 718,78  zł) i zmniejsza się  
o kwotę 727 953,06 zł  (wydatki  bieżące  
17 304,28  zł, wydatki majątkowe  710 648,78 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu i  wydatku w szkole 

nr 2 na kwotę 789,04 zł w związku z realizacją 
projektu „Wsparcie dla działań szkolnych-jedz 
odpowiedzialnie”,

2/ zwiększeniu dochodu na kwotę 311,99 zł  w 
OPS  w związku z otrzymanym odszkodowaniem 
za likwidację szkody i zwiększeniu wydatku na tę 
samą kwotę,

3/ zwiększeniu wydatków w gimnazjum na 
łączną kwotę 15 304,28 zł  na wynagrodzenia  
i składki na ubezpieczenie społeczne i zmniej-
szeniu wydatków na tę samą kwotę w świetlicy 
(wynagrodzenia i pochodne),

 4/ zwiększeniu wydatku  na  kwotę  2 400 zł 
na sfinansowanie zakupu sprzętu ćwiczebnego 
do nauki prawidłowego przeprowadzania resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej i prawidłowego 
wykorzystania defibrylatora (dwa fantomy, osoby 
dorosłej i dziecka), 

5/ zwiększeniu wydatku  na  kwotę  27 987,79 
zł z tytułu zwrotu dofinansowania na zadanie 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Międzyzdroje”,

6/ zwiększeniu wydatku na kwotę 530 zł z 
tytułu odsetek od ww. dofinansowania,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 679 730,99 
zł i zmniejszeniu wydatków w łącznej kwocie 
679 730,99 zł na realizację zadania „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji 
Międzyzdroje” (w związku z wystąpieniem do 
WFOŚ i GW w Szczecinie o rozwiązanie umowy 
o dofinansowanie  i wiążącym się z tym zwrotem  
dofinansowania istnieje także konieczność doko-
nania zmian w planie wydatków polegających na 
zwiększeniu wydatków z  czwartą cyfrą paragrafu 
„0” i zmniejszeniu wydatków z czwartą cyfrą pa-
ragrafu „7” i „9”),

8/ zmniejszeniu wydatku na zadanie „Rozbu-
dowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach 
wraz z sieciami” na kwotę 30 917,79 zł,

9/ zwiększeniu wydatku za zakup tablicy in-
formacyjnej (sołectwo Wapnica) na kwotę 2000 
zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia 
wydatku na wynagrodzenia bezosobowe (sołec-
two Wapnica). 

Uchwała Nr XVII/162/15
w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 
2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2015 rok

W niniejszej uchwale zmienia się załącznik nr 6 
„Plan przychodów oraz kosztów samorządowego 
zakładu budżetowego” w związku z realizacją 
ponadplanowych przychodów na łączną kwo-
tę 421 058,10 zł, z czego: z wpływów z usług 
122 403,75 zł, z wpływów ze sprzedaży wyrobów 
20 321,30 zł, z pozostałych odsetek 4 235,82 zł, 
z różnych dochodów 168 689,39 zł, z wpływów 



9INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 1/2016

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 godziny 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

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

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

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

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

27.01.2016 r. - Jan WĘGLORZ

03.02.2016 r. - Iwona CZYŻ

10.02.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI

17.02.2016 r. - Dorota KLUCHA

24.02.2016 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

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

z różnych opłat 132 zł, z wpływów ze sprzedaży 
składników majątkowych 105 275,84 zł. Zmienia 
się także treść załącznika nr 12 „Wydatki jedno-
stek pomocniczych w ramach budżetu Gminy 
Międzyzdroje w 2015 r.” w związku ze zwiększe-
niem wydatku na kwotę 2000 w § 4210 „Zakup 
materiałów i wyposażenia” i zmniejszeniem wy-
datku na kwotę 2000 zł w § 4170 „Wynagrodzenia 
bezosobowe”. 

Uchwała Nr XVII/163/15
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4.01.2011 r. w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035

W uchwale  RM Nr IV/23/11  z dnia 4 stycznia 
2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035 
zmienia się treść zał. nr 1, który otrzymuje brzmie-
nie wg zał. nr 1 do niniejszej  uchwały, zmienia 
się treść zał. nr 2, który otrzymuje brzmienie wg 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia 
się treść zał. nr 3, który otrzymuje brzmienie wg 
zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XVII/164/15
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-

miotowej dla zakładu budżetowego w zakresie 
dofinansowania utrzymania cmentarza komu-
nalnego w Międzyzdrojach i Lubinie

Ustalono  na rok 2016 wysokość stawki dotacji 
przedmiotowej w zakresie dofinansowania  utrzy-
mania cmentarza komunalnego w Międzyzdro-
jach i Lubinie przez  Zakład Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach w wysokości 18.102,28 zł/ha 
powierzchni cmentarnej.

Uchwała Nr XVII/165/15
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-

miotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w 
Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i 
utrzymania stadionu miejskiego w Międzyz-
drojach

Aby przekazać dotację  podmiotową  dla 
zakładu budżetowego w zakresie dofinanso-
wania utrzymania stadionu miejskiego w Mię-
dzyzdrojach przez ZOŚ,  należy  określić stawkę 
jednostkowa na 1 m powierzchni stadionu dla 
korzystających z usług,  w zakresie  szkolenia spor-
towego przez stowarzyszenie kultury fizycznej, 
świadczonych przy  wykorzystaniu infrastruktury 
sportowej – nieodpłatnie. Zadanie w zakresie 
kultury fizycznej oraz utrzymanie  infrastruktury 
sportowej jest zadaniem własnym gminy. Gmina 
Międzyzdroje powierzyła administrowanie i 
zarządzanie częścią  nieruchomości stadionu, w 
skład którego  wchodzą: płyta  piłkarska, bieżnia 
lekkoatletyczna, punkt kasowy, a na IV kwartał 
planuje przekazać pozostała część nieruchomości 
zabudowanej o powierzchni 23.938 m2 dla ZOŚ 
w Międzyzdrojach.  

Uchwała Nr XVII/166/15
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych” na 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016rok zwany 
dalej „Programem” jest kontynuacją zadań reali-

zowanych w Gminie Międzyzdroje w roku 2015 
oraz latach poprzednich. Stanowi wykaz działań 
będących zadaniami własnymi gminy, w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, które będą realizowane w 2016 roku.

W Programie za priorytetowe uznaje się 
zmniejszenie różnych problemów powodowa-
nych przez spożywanie alkoholu w całej populacji, 
a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. 

Program określa lokalną strategię w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizację szkód społecz-
nych i indywidualnych wynikających z używania 
alkoholu.

W swej konstrukcji merytorycznej wpisuje się 
w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Gminy Międzyzdroje na lata 2014 – 2024.

Rada Miejska w Międzyzdrojach, dostrze-
gając poważne zagrożenia dla funkcjonowania 
poszczególnych mieszkańców oraz całej spo-
łeczności lokalnej wynikające  z nadużywania 
alkoholu oraz innych substancji psychoaktyw-
nych, a także z przemocy  w rodzinie  przyjmuje 
niniejszy Program, jako wytyczne do prowadzenia 
niezbędnych działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów uzależnień, na 
terenie Gminy  Międzyzdroje.

Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie 
sporządzone do dnia 31 marca 2017 roku i przed-
łożone jak każdego roku do wiadomości Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach. 

Uchwała Nr XVII/167/15
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii” na 2016 r.
Podstawowymi priorytetami Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest za-
pobieganie powstawaniu nowych problemów, 
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie wy-
stępują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych 
do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 
Działania i realizacja zadań w zakresie przeciw-
działania narkomanii będzie prowadzona przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 
oświatowo-wychowawczej  i zdrowotnej w szcze-
gólności poprzez działalność wychowawczą, edu-
kacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, leczenie, 
rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 
ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych 
w tym zakresie. 

Rada Miejska w Międzyzdrojach, dostrzegając 
poważne zagrożenia funkcjonowania społeczno-
ści lokalnej wynikające z nadużywania narkoty-
ków oraz środków psychoaktywnych  przyjmuje 
niniejszy Program jako wytyczne wiążące władze 
miasta i jednostki organizacyjne miasta do 
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów uzależnień, popra-
wą stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia 
mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XVII/168/15
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do re-

alizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Międzyzdroje

Jest to dokument strategiczny, który kon-
centruje się na podniesieniu efektywności 
energetycznej, zwiększeniu wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii oraz redukcji  emisji 
gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie 

korzyści  ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych z działań zmniejszających emisję gazów 
cieplarnianych. Posiadanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje w sposób 
znaczący zwiększy szansę na uzyskanie dotacji  
z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w zakresie 
redukcji emisji zanieczyszczeń i efektywności 
energetycznej. Gospodarka ta to jeden z kluczo-
wych programów Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XVII/169/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/153/15 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 
,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok”

W związku z zaleceniem Wydziału Nadzoru i 
Kontroli Urzędu Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie, wprowadza się 
zmianę w treści paragrafu 1 rozdział 7 do załącz-
nika uchwały nr XVI/153/15 RM w Międzyzdrojach 
z dnia 19 listopada 2015 r., zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu  w uchwale  
należy określić  wysokość  środków finansowych  
planowanych na realizację programu.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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OGŁOSZENIA

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Zgodnie z  § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojem-
niki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów  komunalnych,  w  dniu  odbierania  tych  odpadów (wg  harmonogramu odbioru).  Pojemniki (worki)  muszą  być 
udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z   możliwością   wejścia   na   teren   nieruchomości   lub   poprzez   wystawienie   
pojemnika   (worka) przed   wejściem   na  teren   nieruchomości,  w  miejscu  umożliwiającym   swobodny   dojazd   do  nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem 
odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim. 

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed usta-
lonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskie-
go – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657,  
o wystawieniu odpadu.      

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  
w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  
2016,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

- 28.03.2016 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - 29.03.2016 r.     
- 03.05.2016 r. (Święto Konstytucji 3 Maja) - 04.05.2016 r. 
- 26.05.2016 r. (Boże Ciało)                         - 27.05.2016 r.     
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy  

ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska  
w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10-tej do 18-tej 
i dodatkowo w okresie od 1 maja  w soboty w godzinach od 10-tej do 14-tej  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

- szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielo-

materiałowe),    
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 500 kg rocznie na pojedynczą nieru-

chomość).  
W PSZOK-u przyjmowane  są również pochodzące z gospodarstw domowych 

odpady problemowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości 
farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki komunalnej

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
tereny wiejskie 2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)
• 12.01.2016r., 26.01.2016r. • 09.02.2016r., 23.02.2016r. • 08.03.2016r., 

22.03.2016r. • 12.04.2016r., 26.04.2016r. • 10.05.2016r., 24.05.2016r.  
• 14.06.2016r., 28.06.2016r.

SZKŁO
tereny miejskie i wiejskie- II piątek miesiąca

 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

• 08.01.2016r. • 12.02.2016r. • 11.03.2016r. • 08.04.2016r. • 13.05.2016r.  
• 10.06.2016r.

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

Część Zachodnia miasta
16.03.2016r. (środa) 
15.06.2016r. (środa)

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, 
Bohaterów 
Warszawy, Campingowa, Cicha, 
Dąbrówki,  Gryfa Pomorskiego, 
Garażowa, Komunalna, Kopernika, 
Kościuszki, Krasickiego, Krótka, 
Książąt Pomorskich, Ludowa, 
Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, 
Morska, Myśliwska, Niepodległości, 
Nowomyśliwska, Orla, 
Plac Neptuna, Plażowa, 
Polna, Pomorska, Poprzeczna, 
Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe 
- Promenada, 
Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowi-
da, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia 
P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, 
Wodniczki, Zdrojowa.

Część Wschodnia miasta 
17.03.2016r. (czwartek)
16.06.2016r. (czwartek)

Biała Góra, Bukowa,  działki 
ogrodowe, Dąbrowskiej, 
Gintera, Góra Filaretów, 
Grodno, Kolejowa, Konopnic-
kiej, Leśna, Lipowa, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, 
Piastowska, Plater, 
Przy Wodociągach,  
Skłodowskiej, 
Słowiańska, Stroma, Ustronie 
Leśne, Wiejska, Za Torem, 
Zwycięstwa

Gmina
18.03.2016r. (piątek)
17.06.2016r. (piątek) 

Lubin, 
Nadleśnictwo, 
Wapnica, Wicko, 
Wolińska, Zalesie.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
tereny miejskie  i wiejskie 

Odpady komunalne  segregowane – frakcja sucha 
tereny miejskie i wiejskie 

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

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
tereny miejskie 

Dzień tygodnia
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzień tygodnia
Poniedziałek

Czwartek

Dzień tygodnia
Wtorek

Środa 

Lokalizacja odbioru
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, 
Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki. 
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) - Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd 
oraz plaża miejska.  
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, 
Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, 
Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, 
Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, 
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Cmentarna, Za Torem.
Biała Góra, Grodno I- IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, 
Lubin, Wapnica.
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Ogrody działkowe  – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony 
po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach. 

Lokalizacja odbioru
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, 
Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, 
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P. P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) - Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd 
oraz plaża miejska.  
Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, 
Wapnica Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, 
Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, 
Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Cmentarna, Za Torem.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony 
po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach. 

Lokalizacja odbioru
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, 
Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, 
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) - Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd 
oraz plaża miejska.  
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, 
Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, 
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, 
Cmentarna, Za Torem.
Ogrody działkowe  – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony 
po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach. 
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OGŁOSZENIA

Oświadczenie o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych 

za rok 2015
Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, iż są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2016 
roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoho-
lowych w roku 2015.

Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl 
oraz w pokoju nr 13 i w informacji.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

Kontrole zbiorników
Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 lutego do 31 maja br. na terenie 

Gminy Międzyzdroje będzie przeprowadzana kontrola nieruchomości 
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy  z dnia13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2013r., poz. 1399 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obo-
wiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez gminą jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Klaudia Szach-Matuszewska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

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 powo-
dować 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-ce-
mentowe. 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, instala-
cji 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 2010 r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania  wyrobów zawierających azbest oraz wyko-
rzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - z 2011r. Dz.U. Nr 8, 
poz. 31), co roku, w terminie do 31 stycznia, trzeba składać właściwemu 
marszałkowi województwa. Informacje tę sporządza się w dwóch egzem-
plarzach - drugi egzemplarz 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 prze-
prowadzać 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 wa-
runków 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 uszko-
dzenia 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 2008 r. Rada Miejska uchwaliła Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje. 

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska  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 wyso-
kości kwoty zabezpieczonej w  budżecie  na dany rok kalendarzowy. 

Więcej informacji  na temat azbestu, w tym procedury dotyczące po-
stępowania z wyrobami zawierającymi azbest, Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady 
dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, wzór „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, dostępne 
są na stronie www.bip.miedzyzdroje (zakładka:  Azbest), w pok. nr 2  
w Urzędzie Miejskim (tel. 913275656).

Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realizacji Programu  
w 2015 r. zostało zrealizowanych 11 wniosków. Odebrane płyty faliste  
i płaskie azbestowo-cementowe  w ilości 10,59 t zostały przekazane do 
unieszkodliwienia firmie EKO24 Barbara Plewko w miejscowości Dębno, 
woj. zachodniopomorskie (ok. 190 km od Międzyzdrojów), w tym 4,75t  
z terenu miasta i 5,84tz terenu sołectw.

Ogółem w latach 2009-2015 odebrano  75,55t płyt azbestowo-ce-
mentowych,

Do unieszkodliwienia  pozostało jeszcze ok. 161t - tj.  65%zinwen-
taryzowanych ogółem wyrobów zawierających azbest, w tym 36%  
z zabudowy mieszkaniowej i 29% z nieruchomości pozostałych.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest ( Dz.U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.):

- właściciel, użytkownik wieczysty lub  zarządca nieruchomości obo-
wiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 
architektonicznej-budowlanej,

- wykonawca prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wy-
robów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego 
lub instalacji przemysłowej, a także  z terenu prac, obowiązany jest m.in. 
do zgłoszenia zamiaru przeprowadzanie tych prac właściwemu organowi 
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej  
7 dni przed rozpoczęciem prac.

Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Azbest
Do dnia 31 stycznia trzeba złożyć informację o wyrobach zawierających azbest.
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KULTURA I OŚWIATA

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA                               

W MIĘDZYZDROJACH                 
ORAZ                                                      

KOŁO NR 19 STOWARZYSZENIA 
BIBLIOTEKARZY POLSKICH                                                         

W MIĘDZYZDROJACH 
 

  OGŁASZAJĄ                                      
KONKURS PLASTYCZNY PT.: 

„Wielki artysta może się 
objawić w każdym” 

Konkurs dotyczący twórczości Walta Disneya został 
zorganizowany z okazji 115. rocznicy urodzin 

scenarzysty, reżysera i twórcy najpopularniejszych 
bajkowych postaci 

Prace plastyczne 
wykonane dowolną 

techniką należy składać 

do 09.04.2016 r. 

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie i na stronie internetowej www.biblioteka.miedzyzdroje.pl 

1. ORGANIZATOR KONKURSU
- Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyz-

drojach
- Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Nr 19 w Międzyzdrojach                                                     

2. CELE KONKURSU
- możliwość zaprezentowania przez dzieci  

i młodzież swoich zdolności plastycznych
- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży
- zwiększenie zainteresowania literaturą dla 

dzieci i młodzieży
3. PRZEDMIOT KONKURSOWEJ RYWALIZACJI

Zadaniem uczestników jest nadesłanie  
1 pracy plastycznej inspirowanej twórczością Wal-
ta Disneya, m.in.: „Myszka Miki”, „Kaczor Donald”, 
„Piękna i Bestia”, „Król Lew”, „Bambi”, „Zakochany 
Kundel”, „Pocahontas”, „Toy Story”, „Dumbo” , „Księ-
ga dżungli” i inne
4.  FORMY PRACY

- format pracy nie mniejszy niż A3
- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną 

(np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)
- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowa-

torskie techniki oraz oddanie klimatu niesamowi-
tych przygód bohaterów Disney’a

- na odwrocie trzeba umieścić tytuł książki 
lub baśni, która była inspiracją; imię, nazwisko, 
wiek oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy; 
nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko 
opiekuna/ instruktora 

- Uwaga! Jedna praca - jeden autor. Prace 
zbiorowe będą odrzucane! 

Regulamin Konkursu Plastycznego                                               
pt. „Wielki artysta może się objawić w każdym”

zorganizowanego w związku z przypadającą w tym roku 
115. rocznicą urodzin Walta Disneya

5.  CZAS TRWANIA KONKURSU
- Termin konkursu od 13.01.2016 r. do 09.04.2016 r.
- Termin nadsyłania prac mija 09.04.2016 r.

6.  MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy przesyłać na adres: Miejska Biblio-

teka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje, ul. Norwida 
15, tel. 91 328 04 42
7.  JURY

- Profesjonalne jury będzie powołane przez 
organizatora

- Decyzje jury zapadają w głosowaniu więk-
szością głosów
8.  UCZESTNICY KONKURSU

- Konkurs skierowany jest do przedszkolaków 
oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji 
prac zaprezentowanych na wystawie 
9.  NAGRODY

- Autorzy najlepszych prac uhonorowani 
zostaną nagrodami rzeczowymi i książkowymi

- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone 
przez prywatnych sponsorów i inne instytucje                       

- Jedną nagrodę w konkursie przyznaje komi-
sja SBP Koło nr 19 w Międzyzdrojach
10.  WYNIKI KONKURSU

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane 
w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 
(www.biblioteka.miedzyzdroje.pl) oraz na portalu 
społecznościowym Facebook

- O osobach nagrodzonych, terminie otwar-
cia wystawy i wręczenia nagród, szkoły oraz 
  instytucje zostaną poinformowane do 30.04.2016 r.  
- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Chcąc zrobić coś szalonego pewnego dnia 
postanowili, że zorganizują wyprawę do Afryki. 
Wybrali miejsca nie do końca skażone cywilizacją. 
Na Czarnym Lądzie byli dwukrotnie. Pierwszy raz 
w 2013 roku, gdzie odwiedzili Kenię, Ugandę i 
Tanzanię oraz w 2015 roku - w Etiopii, Kenii i Tanza-
nii. Podróżnicy zorganizowali 
wyprawy na „własną rękę”, 
bez pomocy biur podróży. 
Umożliwiło im to dotarcie do 
prawdziwej Afryki, gdzie nie 
robi się pokazów dla tury-
stów. Jak się okazało, takich 
miejsc na Czarnym Lądzie jest 
już niewiele. 

Uczestnicy rozpoczęli 
spotkanie od wytłumacze-
nia przybyłym gościom, co 
oznacza słowo „Muzungu”, 
które przywarło do nich od 
początku wyprawy. Muzungu to nic innego jak 
biały człowiek, który dla mieszkańców Afryki 
jest  atrakcją. Dzieci chcą koniecznie pogłaskać 
Muzungu, gdyż nie co dzień widzą jasne, proste 
i długie włosy. Oglądają przedramiona białego 
człowieka, ponieważ na swoim ciele nie mogą zo-
baczyć naczyń krwionośnych. Nietypowe również 
dla Afrykańczyka są niebieskie oczy u Muzungu. 
Biały człowiek według miejscowych, to przede 
wszystkim „chodzący bankomat”. Afrykańczycy 
twierdzą, że powinien podzielić się z nimi swoimi 
pieniędzmi, ponieważ w ich przekonaniu, ma ich 
bardzo dużo. Nie interesuje ich, czy biały człowiek 

jest z Polski czy z Holandii, biały to biały, musi być 
bogaty! Może dlatego Muzungu traktowany jest  
z dużą troską o jego bezpieczeństwo. 

Niezwykłą ciekawostką były środki transportu, 
jakimi poruszali się mieszkańcy i nasi Muzun-
gu. Najpopularniejszymi są matatu, czyli busy  

w opłakanym stanie, bez żadnego przeglądu, 
które przewożą tyle osób, ile zdoła zmieścić się 
do środka. Poza ludźmi, busy przewożą także 
pakunki, bagaże, torby, rowery, a nawet żywe kury. 

Kolejnym pojazdem, który przeznaczony jest 
do przewozu osób to tuk tuk, czyli połączenie mo-
tocykla i samochodu. Jeszcze tańszym przewoź-
nikiem jest boda boda, czyli rowerowa taksówka 
z bagażnikiem dla podróżnego. 

Niesamowite wrażenia wśród przybyłych gości 
wzbudziła opowieść podróżników o rejsie zabyt-
kowym promem pasażersko-towarowym Liemba. 
Podczas tej podróży Gabriela, Irena i Darek prze-

żyli mrożące krew w żyłach chwile, kiedy musieli 
zeskakiwać z promu na niewielką łódkę, ponieważ 
w miejscowości, do której płynęli nie było portu. 

Podróżnicy opowiedzieli także o pustyni  
Kaisut. Żyją tam dwa plemienia Rendille i Sam-
buru. To głównie pasterze, którzy żyją w bardzo 
trudnych, niewyobrażalnie skromnych warunkach. 
Mieszkańcy pustyni borykają się z brakiem słodkiej 
wody. W tamtym rejonie jest tylko i wyłącznie sło-
na woda. Misjonarze i organizacje charytatywne 
konstruują urządzania zbierające deszczówkę, ale 
nawet gdy pora deszczowa jest długa, to i tak te 
zapasy nie wystarczają. 

Z racji tego, że nasi Muzungu są 
nauczycielami, nie mogło obejść 
się bez wspomnienia o edukacji  
w Afryce. Dzieci wiedzą, że nauka jest 
jedyną gwarancją lepszego życia.  
Z uczniami można było bez problemu 
porozumieć się w języku angielskim. 
Jednak nie wszyscy rodzice chcą, aby 
ich dzieci uczęszczały do szkoły. We-
dług nich powinny pracować, np. przy 
noszeniu wody lub wypasie bydła.

Podczas spotkania można było 
spróbować  chai maziwy, czyli trady-
cyjnej kenijskiej herbaty z mlekiem, 

imbirem, kardamonem i brązowym cukrem. 
Zaproszeni goście, jak na nauczycieli przystało, 

byli perfekcyjnie przygotowani do spotkania. 
Całość opatrzona była prezentacją z pięknymi 
zdjęciami z podróży, dzięki którym wszyscy mogli 
choć przez chwilę poczuć klimat Afryki. Podróżni-
cy udostępnili także liczne oryginalne rekwizyty, 
które były dużą atrakcją dla przybyłych gości.

Pomysłodawczynią całego spotkania była 
Beata Kołodziejak, nauczyciel Gimnazjum nr 1  
w Międzyzdrojach. Bardzo dziękujemy i czekamy 
na kolejne propozycje spotkań. 

Bibliotekarze

„Byliśmy Muzungu”
14 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki odbyło się spotkanie poświęcone Afryce z cyklu „Podróże małe i duże”. Autorami prelekcji 
byli Gabriela Rajtak, Irena Wolińska i Dariusz Felisiak, którzy na co dzień pracują w Publicznym 
Gimnazjum w Wolinie.
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SPORT

Spotkanie zostało zorganizowane przez zarząd 
Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, a wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło władz samorzą-
du miasta, przedstawicieli ZZPN, partnerów oraz 
członków klubu. Uroczystość otworzył członek 

zarządu Łukasz Szum-
lewski, który prowadził 
całą galę. Po przywita-
niu gości przekazał głos 
prezesowi klubu Janowi 
Rączewskiemu, który 
podsumował działania 
klubowe w roku 2015.  
W tym dniu ZZPN uho-
norował odznakami: 
Piotra Karasiewicza – 
złotą odznaką oraz od-

znakami brązowymi: Jadwigę Bober, Katarzynę 
Wojciechowską, Wiolettę Piorun i Jerzego Poskarta.

Po wręczeniu odznak Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, Zarząd Klubu serdecznie 
podziękował wszystkim instytucjom, wolonta-

riuszom oraz osobom pry-
watnym za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe. Wśród 
nich znaleźli się: Burmistrz 
Leszek Dorosz, Agnieszka 
i Jerzy Nowak – Pizzeria 
Virgo, Patrycja i Krzysztof 
Marchelak – Firma „Sa-
viano”, Karol Tomczak, 
Kamil Kędzierski Firma 
„AUT” Stargard Szczeciń-
ski, Dyrektor MDK Artur 
Duszyński, Parchimowicz 
Dariusz, Sawiński Romu-
ald, Wojciech Ryfczyński, 
Szymon Szafarczyk, Piotr 

Klub Sportowy „Fala” podsumował rok
W sobotę 16 stycznia 2016 r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się gala, podsumowująca działalność sportową w roku 
2015 w Klubie Sportowym „Fala” Międzyzdroje. KS „Fala” Międzyzdroje jest klubem wielosekcyjnym, czynnie uczestniczącym w życiu sportowym 
Gminy Międzyzdroje. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w IV edycji ogólnopolskiego projektu  
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza ogólnopolska, 
która zawsze towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych, przygotowywana jest w celu upamiętnienia ostatnich obrońców 
wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II Wojny 
Światowej. Tegoroczny bieg pamięci organizowany jest w dniu 28 lutego 
2016 r. także w Międzyzdrojach. Przygotowują go harcerze z Hufca ZHP Ziemi 
Wolińskiej, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji jako partner Fundacji 

Wolność i Demokracja.  Na międzyzdrojskiej promenadzie przygotowane 
zostaną dwie trasy biegowe. 

O godz. 11.00 rozpocznie się pierwszy bieg na dystansie 1963 m (odwo-
łanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. 
Lalek), natomiast drugi o godz. 11.30 na dystansie 5 km. 

Biegi zaczynają się od startu przy Alei Gwiazd i kończą na mecie, która 
znajduje się na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence.

Udział w biegu jest bezpłatny! 
Liczba uczestników jest ograniczona do 150 numerów startowych. 
Pakiety startowe zostały ufundowane przez Golden Tulip Międzyzdroje 

Residence. 
Rejestracja na bieg odbywa się poprzez zapisy na stronie internetowej:   

http://elektronicznezapisy.pl/event/270.html.
Tomasz Rychłowski

koordynator biegu

Nogala, Biuro Art Gryfice, Rafał Błocian, Mirosława 
Banasiak, Czesław Polkowski, Julita i Piotr Ordon, 
Marzena i Adam Dwornik, Jolanta i Jan Szymańscy, 
Andrzej Spychalski, Jarosław Czajkowski, Anna 
Małolepsza, Błażej Karasiewicz, Paweł Karasiewicz, 
Wioletta Piorun, Jarosław Mazur, Jan Półtowski, 
Katarzyna Gołos-Wróbel, Krzysztof Szlaski, Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Roman, Corners Steak House, 
Jerzy Tkaczonek, Krzysztof Andrearczyk, Andrzej 
Danielkiewicz, Mariusz Piotrowski, Arkadiusz Gra-
lak, Magdalena Matyla i Łukasz Kryczało, Grzegorz 
Komorowicz, Janusz Dobek, Joanna Kuta – Willa 
777, Beata i Krzysztof Perlińscy, Paweł Skocz, Bo-
żena i Rafał Sokół S.C. „Sokół”, Krzysztof Kuberski, 
Tomasz Chełski, Robert Rogoza, Elżbieta i Łukasz 
Tereszczyk, Joanna Adamczewska „Jada”, Renata 
Supron, Marek Granisz, Marian Dworzycki, „Proff-
man”, „Argus”- Grzegorz Woźniak, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Międzyzdrojach i Lubinie.

Podczas uroczystości wyróżniono wszystkich 
zawodników w najmłodszych grupach, każdy 
zawodnik otrzymał upominek, natomiast zawod-
ników grup starszych wyróżniano indywidualnie 
statuetkami. Najważniejszym momentem wieczo-
ru - nie tylko dla zawodników ale i dla rodziców 
- było pasowanie na piłkarza „Fali” najmłodszej 
grupy „Maluchów”, które przeprowadził prezes 
wraz z zarządem klubu. Adepci piłki nożnej z rocz-
nika 2010 – 2011, uroczyście w obecności władz 
klubu i rodziców złożyli przyrzeczenie i oficjalnie 
zostali zawodnikami KS „Fala” Międzyzdroje.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w 2016 
roku!

Jan Rączewski
KS "Fala" Międzyzdroje

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

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

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

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

UKS „Chrobry” – tenis stołowy
ZAWODNICY

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

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

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

TKS „Jantar” – taniec towarzyski 
ZAWODNICY

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

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

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

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

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

PLEBISCYT  SPORTOWY

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

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

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

NOMINOWANI

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

Konkurs rozpoczął się 23 grudnia 2015r. 
i będzie trwał do 12 lutego 2016r.

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

do urny w Urzędzie Miejskim. Kupony, które 
po weryfikacji przez Kapitułę Plebiscytową nie 
będą właściwie wypełnione, uniemożliwiające 
identyfikację sportowców, na których głos został 
oddany, czy głosującego lub będą kserowane 
nie wezmą udziału w Plebiscycie. Wśród uczest-
ników Plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez sponsorów, w dniu 
27 lutego 2016 r.

Kapituła Plebiscytu spośród zgłoszonych 
kandydatów wyłoni również i przyzna tytuły:

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

roku.

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

Tradycyjnie po Gali Sportu zapraszamy 
wszystkich chętnych na Bal Sportowca, który 
odbędzie się w hotelu „Vestina” w Międzyzdro-
jach ul. Promenada Gwiazd 30. Cena biletu 120 zł 
(catering, oprawa muzyczna – świetna zabawa). 
Szczegółowe informacje dotyczące balu można 
uzyskać bezpośrednio u p. Anny Faligowskiej 
w Hotelu VESTINA, anna.faligowska@hotelve-
stina.pl.                    

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

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

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

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

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

kilku pokoleń zawodników. Uczestnik wielu szkoleń  
i kursokonferencji. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KS „Fala” 
– piłka nożna i piłka siatkowa

ZAWODNICY

Katarzyna 
Wojciechowska
Data urodzenia: 
06.02.1992 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2015 r.: najbardziej do-
świadczona i najskutecz-
niejsza zawodniczka III ligi 
drużyny kobiet , główna 

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

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

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

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

UKS „Gimsport” – zapasy
ZAWODNICY

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

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

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

MKS "Bushido" – Karate Kyokushin
ZAWODNICY

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

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

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

Kupon do konkursu
na najpopularniejszego 

sportowca i trenera Międzyzdrojów  
w roku 2015





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA                        

w MIĘDZYZDROJACH 
ZAPRASZA DZIECI PODCZAS  

FERII ZIMOWYCH DO 

KKKRRREEEAAATTTYYYWWWNNNEEEJJJ                                          
                     PPPRRRAAACCCOOOWWWNNNIII            
                                       PPPLLLAAASSSTTTYYYCCCZZZNNNEEEJJJ   

od 111   llluuuttteeegggooo do 111222   llluuuttteeegggooo 2016 r. 
(od poniedziałku do piątku) 
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