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W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie 
na portalach społecznościowych i informacyjnych 
portalach regionalnych nagrań z wtargnięcia bez 
zgody właściciela nieruchomości do obiektu ,,Bał-
tyk” położonego przy ul. Bohaterów Warszawy 14 
w Międzyzdrojach, informujemy, że osoba, która 
nielegalnie wtargnęła na teren nieruchomości 
narażając siebie i swoje zdrowie, dokonała znisz-
czeń i złamała prawo, dlatego zdarzenie to zostało 
zgłoszone na policję.

Zgodnie z obowiązującym prawem: Art.193 
Kodeksu Karnego ,,Kto wdziera się do cudzego 
domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo 
ogrodzonego terenu lub wbrew żądaniu osoby 
uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku”. Ponadto  
Art.288 Kodeksu Karnego: ,,Kto cudzą rzecz 
niszczy, uszkadza lub czyni niezdolną do użytku 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat”. 

W sezonie letnim 2013 roku na wniosek Bur-
mistrza Międzyzdrojów budynek ,,Bałtyk” został 
zabezpieczony oraz ogrodzony. Zabezpieczenie 
oraz niezbędne prace wewnątrz budynku zostały 
wykonane na koszt i zlecenie Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Od tego 
czasu nieruchomość jest regularnie monitorowa-
na, a wszelkie powstałe na skutek  wandalizmu 
zniszczenia są systematycznie naprawiane. Wszel-
kie działania skupione są na zachowaniu jednego 
z najpiękniejszych i wartościowych pod względem 
architektonicznym w Międzyzdrojach budynków, 
jakim jest niewątpliwie ,,Bałtyk”. W związku z pod-
jętymi przez syndyka próbami sprzedaży nieru-

Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach pragnie podziękować Członkiniom związku za       

Przygotowany tort został przekazany na aukcję. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Zarządowi PTTK w Międzyz-
drojach za sfinansowanie artykułów spożywczych, z których zostały upieczone wszystkie wypieki.

Róża Siemak
Przewodnicząca ZERiI oddz. Międzyzdroje

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. – VI Memoriał Daniela 
Muchy – Halowy Turniej Piłki Noż-
nej w roczniku 2003, hala sportowa  
im. A. Grubby;

8.03.2016 r. – Wernisaż wystawy „Do 
trzech razy Sztuka. Trzech fotografów, 
trzy wystawy”  Krzysztofa Nowaka, 
Artura Kubasika, Bartłomieja Wutke, 
Międzynarodowy Dom Kultury, godz. 
16:30;   

8.03.2016 r. – Dzień kobiet, występ 

chomości zgłaszają się osoby z kraju i zagranicy 
zainteresowane kupnem budynku. 

W trosce o dobro wspólne jakimi są obiekty 
historyczne na naszym terenie, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą do mieszkańców Międzyz-
drojów i każdej osoby, która będzie świadkiem 
nielegalnego przebywania osób postronnych 
na terenie nieruchomości ,,Bałtyk”  o zgłaszanie 
sprawy na policję lub do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach. Nie pozostawajmy obojętni na 
bezprawne i bezmyślne akty zniszczeń. 

Podziękowanie

NIELEGALNE WEJŚCIE DO BUDYNKU ,,BAŁTYK”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 lutego 
2016 r. ogłoszono 2 przetarg na nieruchomość 
Bałtyk oraz 2 nieruchomości położone przy  
ul. Zdrojowej 5 i 5a w Międzyzdrojach. Sprawę 
sprzedaży nieruchomości prowadzi syndyk masy 
upadłości Bartosz Stawarski, tel. 888 088 222,  
mail: syndyk.szczecin@wp.pl 

O wynikach postępowania będziemy Państwa 
informować. 

Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji i zabytków UM w Międzyzdrojach 

Z miejskiego kalendarza  imprez: luty - marzec 2016 r.  
Teatru rodzinnego "Fantazja” oraz 
Koncert zespołu Backstage Acoustic, 
Międzynarodowy Dom Kultury, godz. 
17:00 (wstęp wolny); 

9.03.2016 r. – Spotkanie autorskie 
z Dorotą Schrammek, Miejska Bibliote-
ka Publiczna, godz. 16.00;

10.03.2016 r.  – "Baby, ach te Baby" 
Dzień kobiet, Wiklina w Wapnicy,  
godz.  16.00; 

10.03.2016 r. – Przedstawienie Te-
atralne „Dwie połówki pomarań-
czy”, Międzynarodowy Dom Kultury,  
godz. 17:00 (cena biletu 80 zł); 

11.03.2016 r. – Spotkanie autorskie dla 
dzieci z Grzegorzem Kasdepke, Miejska 
Biblioteka Publiczna, godz. 16.00;

14.03.2016 r. – Zimowy Wieczór 
Poezji, Miejska Biblioteka Publiczna,  
godz. 18.00;

19.03.2016 r. – Święto Wiosny i kier-
masz wielkanocny, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 10:00;

21.03.2016 r. –  „Fabryka pisanek” – 
rodzinne warsztaty plastyczne, Miejska 
Biblioteka Publiczna, godz. 16.00;

22.03.2016 r. – „Fabryka pisanek” 
– rodzinne warsztaty plastyczne, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy,  
godz. 16.00;

23.03.2016 r. – „Fabryka pisanek” – ro-
dzinne warsztaty plastyczne, Miejska 
Biblioteka Publiczna, godz. 16.00;














pieczenie ciast w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Region zachodniopomorski reprezentowały: 
Gmina Międzyzdroje, Uzdrowisko Świnoujście 
oraz Uzdrowisko Kołobrzeg. Na podstawie  prze-
prowadzonych bezpośrednich rozmów z gośćmi 
odwiedzającymi nasze stoisko stwierdzić można, 
że głównym celem wizyt turystów niemieckich 
przybywających do Międzyzdrojów są indywi-

TARGI TURYSTYCZNE „REISEN” W HAMBURGU
W dniach 17 - 21 lutego br. odbyła się 39. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych „Reisen” w Hamburgu. Targi „Reisen” są największą 
imprezą turystyczną  o charakterze promocyjno-handlowym w północnych Niemczech, ukierunkowaną na prezentację ofert krajów, regionów, 
miejsc noclegowych i  biur turystycznych z Europy  i całego świata.

dualne wyjazdy turystyczne nad morze w celach 
uzdrowiskowych (pobyty wellness/spa ), w celach 
wypoczynkowych (miejsca kempingowe) oraz 
odwiedziny sentymentalne, związane z miejscem 
urodzenia lub pochodzenia przodków. 

Targi „Reisen” połączone są z wystawą sprzę-
tu, wyposażenia i środków transportu turystyki 
kempingowej, w związku z czym większość 
odwiedzających targi to osoby starsze, dobrze 
sytuowane, poszukujące oferty związanej z tu-
rystyką objazdową po wybrzeżu z przystankami 
w miejscowościach nadmorskich, głównie na 
kempingach. 

Turyści niemieccy poszukiwali konkretnych 
materiałów promocyjnych, szczególnym zainte-
resowaniem cieszyły się plany miasta i regionu 
oraz informator z wykazem miejsc noclegowych. 
Dopełnieniem naszej oferty były materiały pro-
mocyjne poszczególnych obiektów noclegowych, 
biur turystycznych, atrakcji turystycznych oraz 
gadżety reklamowe. Nasze stoisko odwiedzali 
również  touroperatorzy z biur podróży z Niemiec,  
w celu uzupełnienia swojej oferty o nasze mate-
riały promocyjne.  

Obecność Międzyzdrojów w ogólnych prezen-
tacjach na rynku niemieckim korzystnie wpływa 
na turystykę przyjazdową z Niemiec, a  turystów z 
Hamburga i okolic na pewno nie zabraknie wśród 
odwiedzających w bieżącym roku nasz kurort. 

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

IV Gala Sportu
Serdecznie zapraszamy na IV Galę Sportu, 
która odbędzie się  27 lutego 2016r., godz. 
17.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w 
Międzyzdrojach.

W programie:
• Ogłoszenie wyników na Najlepszych Spor-

towców Roku 2015,
• Ogłoszenie wyników  Plebiscytu na Najpo-

pularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015,

• Program artystyczny występ kabaretu „Wyrób 
kabaretopodobny”, działającego przy Międzyna-
rodowym Domu Kultury ze sztuką „Nieposkromio-
na wytwórnia czempiona”,

• Oprawa muzyczna w wykonaniu Emilii Dep-
tuły i Weroniki Ruśkiewicz,

• Rozlosowanie nagród rzeczowych wśród 
uczestników Plebiscytu osób, które oddały swój 
głos.

Gościem honorowym Gali będzie Marek 
Kolbowicz – polski wioślarz, czterokrotny mistrz 
świata i  mistrz olimpijski z Pekinu. 

Wstęp wolny.
Organizatorzy

W hali Artego Areny odbywały się po raz pierw-
szy targi Travel&Taste. Było to przedsięwzięcie, 
które pozwoliło nawiązać kontakty z kontrahenta-
mi branży turystycznej znajdującymi się zarówno 
na terenie Polski jak i Europy, a także wziąć udział 
w spotkaniach i warsztatach – wszystko, aby po-
szerzyć i rozpowszechnić ofertę Międzyzdrojów. 

Ważnym elementem pobytu były spotkania 
z przedstawicielami  innych gmin oraz mediów. 
Burmistrz Leszek Dorosz udzielił wywiadu w Radiu 
Pomorza i Kujaw, podczas którego przedstawił 

ofertę wydarzeń kulturalnych zaplanowanych 
w 2016 roku. Następnie, jako ekspert, uczestniczył 
w blisko godzinnej audycji „na żywo”  z hali targów. 
Przedstawiciele gminy wzięli udział w spotkaniu  
z prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim.

Podczas targów pracownicy referatu promocji 
na scenie zorganizowali dwa konkursy z wiedzy 
o Międzyzdrojach (w tym wspólny konkurs 
z gminą Ciechocinek). Zwycięzcy konkursów 
otrzymali nagrody – wydawnictwa albumowe 
o Międzyzdrojach.

 Stoisko  Międzyzdrojów było doskonałą 

PROMOCJA MIĘDZYZDROJÓW W BYDGOSZCZY
Wśród zaplanowanych na 2016 rok działań promocyjnych gminy Międzyzdroje ważnym punktem 
była akcja promocyjna, która miała miejsce w dniach 19-20 lutego br. w Bydgoszczy. 

okazją do zaprezentowania atrakcji i bogatych 
możliwości naszego miasta i gminy mieszkańcom 
województwa kujawsko-pomorskiego. Ogromną 
popularnością wśród odwiedzających cieszyły 
się materiały promocyjne gminy, a także oferty 
noclegowe obiektów hotelowych z terenu gminy. 

 W piątek wystawcy wzięli udział w spotka-
niach, warsztatach, rozmowach handlowych. 
Była to okazja do wymiany doświadczeń i zapre-
zentowania swojej oferty pośród przedstawicieli 
branży turystycznej. Sobota to dzień, w którym 

targi otwarto dla odwiedzających. Do stoisk pod-
chodzili najczęściej ci, którzy szukali pomysłów na 
odpoczynek w nadchodzącym sezonie. W dwu-
dniowym wydarzeniu wzięło udział 73 wystaw-
ców, a  stoiska według szacunków organizatorów 
odwiedziło pięć tysięcy osób. Organizatorem 
Targów Travel and Taste była Bydgoska Lokalna 
Organizacja Turystyczna wraz Klastrem BITCity, 
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz 
Agencja Marketingowa Green House. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Zajęcia odbywały się jednocześnie w sześciu 
salach. Były również wyjścia do kina „Eva”, w ramach 
ferii odbyły się dwa seanse filmowe: „Fistaszki” dla 
dzieci młodszych oraz „Gwiezdne Wojny: Przebu-
dzenie mocy” dla nieco starszych. W dniu 5 lutego 

Mali artyści i goście tłumnie przybyli do biblioteki 
na godzinę 17. Wszyscy wspólnie podziwiali efekty 
twórczej pracy najmłodszych. Wernisaż zaszczycili 
swoją obecnością: Sekretarz Międzyzdrojów Henryk 
Nogala, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach Elżbieta 
Jakubiak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
Iwona Sołtysiak oraz Dyrektor 
Przedszkola „Morskie Skarby” 
Elwira Korcz. 

Dyrektor biblioteki Andże-
lika Gałecka specjalnie na tę 
okazję przygotowała prezen-
tację multimedialną będącą 
fotograficzną relacją tego, 
co działo się podczas dwóch 
tygodni zajęć plastycznych, 
teatralnych, edukacyjnych. 
Podczas prezentacji wspomi-
naliśmy m.in. kurs udzielania 
pierwszej pomocy pokazany 
przez ratownika WOPR Ma-
teusza Bobka, „Bezpieczną 
zabawę z psem” poprowadzo-
ną przez Helenę Wojcieszak, 
instruktora szkolenia psów ze szkoły „Pies potrafi”, 
z udziałem jej czworonożnego pupila Amora.

 Fotorelacja prezentowała spacer po muzeum 
przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego, 

Zimowe ferie są już za nami 
Przez dwa tygodnie w Międzynarodowym Domu Kultury odbywały się zajęcia dla dzieci, które 
mogły zagospodarować swój wolny czas, wybierając spośród wielu ciekawych propozycji.

Uroczyste zakończenie ferii zimowych 2016 w bibliotece
17 lutego 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakończenie ferii zimowych i otwarcie wystawy dziecięcych 
prac. Dzieci, które brały udział w warsztatach plastycznych pt. „Kreatywna pracownia plastyczna w bibliotece”, zaprosiły najbliższych na swój wernisaż. 

FERIE ZIMOWE

dzieci obejrzały spektakl teatralny „Królowa Śniegu” 
w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Studia Małych 
Form Teatralnych „Art –Re”. 

W trakcie ferii w MDK dzieci spędzały swój czas 
bardzo aktywnie, próbując sił w szachach, warcabach, 
tenisie stołowym oraz grze FIFA. Poniżej przedstawia-
my wyniki poszczególnych turniejów:

Warcaby – dziewczęta: I miejsce - Oliwia We-
sołowska, II miejsce - Maja Duszyńska, III miejsce 
- Milena Jabłońska

Warcaby - chłopcy: I miejsce – Bartosz Piorun, 
Marcel Paluch, II miejsce – Damian Różycki, Natan 
Ścibor, III miejsce – Olaf Rochowicz, Jan Zapała

Szachy: I miejsce - Bartek Piorun, II miejsce - Olaf 
Rochowicz, III miejsce - Marcel Paluch

Tenis stołowy - dziewczęta: I miejsce - Anna Buca, 
II miejsce - Kinga Rębek, III miejsce - Karolina Cader

Tenis stołowy - chłopcy: I miejsce - Oskar 
Rochowicz, II miejsce - Konrad Dubako, III miejsce 
- Daniel Krupski

Gra FIFA 2016: I miejsce - Damian Różycki, II 
miejsce - Oskar Rochowicz, III miejsce - Bartosz Piorun.

W ramach ferii odbyły się również wycieczki po 
Wolińskim Parku Narodowym, na których dzieci pozna-
wały tajemnice wolińskich lasów. Odbyła się też lekcja 
multimedialna w Muzeum Przyrodniczym WPN, podczas 
której dzieci poznawały tajemnice świata zwierząt. Na 
warsztatach młodych oceanologów dzieci dowiedziały 
się dlaczego plaży ubywa lub przybywa, jak samodziel-
nie przewidywać pogodę oraz jak rozpoznać gatunki 
ryb bałtyckich. Na zajęciach „Co nam daje las”, przy-
gotowanych przez Nadleśnictwo Międzyzdroje, dzieci 
w formie zabawy poznawały tajemnice świata zwierząt 
i polskich gatunków drzew oraz zagłębiały się w tajniki 
pracy leśnika, wykonały ciekawe prace metodą origami. 

W pracowni plastycznej MDK dzieci wykonały 
mnóstwo prac plastycznych, w tym: kartki metodą 
quilingową, witraże, piękne ręcznie malowane po-
duszki, zabawki z pomponów, biżuterię i wiele innych 
wspaniałych rzeczy.  

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia „Skate 
Junior”, prowadzone przez Pracownię Motywacja 
i Działanie, na których dzieci spróbowały swoich 
sił na longboardzie, deskorolce i poznawały tajniki 
sportów ekstremalnych. 

W ramach ferii odbyły się spotkania „Bezpieczne 
ferie z WOPR”, na których ratownicy przypominali 
dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw 
zimowych oraz zademonstrowali niektóre techniki 
udzielania pierwszej pomocy. 

Niemal codziennie odbywały się zabawy na 
scenie: taniec, gra muzyczna Bum Bum Rurki, a także 
zabawy z mikrofonem dla wszystkich chętnych.

W piątek 12 lutego odbyło się zakończenie ferii: 
wystawa prac plastycznych, konkurs „Mam talent” 
oraz wręczenie nagród i dyplomów. Była słodka 
niespodzianka oraz mnóstwo zabawy. 

Międzynarodowy Dom Kultury dziękuje wszyst-
kim, którzy się włączyli w organizację zimowych ferii 
w MDK.                                                                             MDK

wizytę w Międzynarodowym Domu Kultury na spek-
taklu „Królowa Śniegu”, wyjazd do Pleciugi, warsztaty 
ceramiczne poprowadzone przez członków Stowa-
rzyszenia Archeozdroje, wspólne czytanie bajek, mini 
dyskotekę. Podczas wernisażu zaprezentowaliśmy 

makiety z kukurydzianych klocków, makiety zimo-
wych wiosek, maskotki z filcu,  obrazki z koralików 
Hama. Opowiadaliśmy o zabawie z recyklingiem 
pt. „Robimy straszne zamczyska”, nauce pisania 

hieroglifów, wykonaniu ramek na zdjęcia, biżuterii, 
wyplataniu koszyków  i warsztatach decoupage.

Na zakończenie wszyscy artyści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, które naszym kreatywnym 
twórcom wręczyli Henryk Nogala, Elżbieta Jakubiak 

oraz Andżelika Gałecka. Po-
dziękowania i kwiaty otrzymali 
wszyscy, którzy zaangażowali 
się w organizację ferii. Zakoń-
czeniem wernisażu był słodki 
akcent – zimowy tort z posta-
ciami z bajek.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy aktyw-
nie brali udział w zajęciach 
dziękujemy za pomoc  i po-
święcony czas.

W imieniu wszystkich dzie-
ci zapraszamy do biblioteki, by 
obejrzeć „kreatywną” wystawę 
pełną bajkowych arcydzieł. 
Wystawę, która zdobi nasz hol 
oraz czytelnię można podzi-
wiać do 4 marca. Potem dzieci 
zabiorą prace plastyczne do 
domów na pamiątkę aktywnie 

spędzonych ferii. Wszystkim dzieciom serdecznie 
dziękujemy za udział we wspólnej zabawie i zapra-
szamy za rok.

Bibliotekarze



5INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 2/2016

Baranowicze to około 180-tysięczne miasto w ob-
wodzie brzeskim na Białorusi. Pierwsze wzmianki 
o miejscowości pochodzą z początku XVIII wieku. 
Była ona własnością rodziny Rozwadowskich. 
W drugiej połowie XIX wieku przez osadę prze-

U sąsiadów za miedzą

Dorota Schrammek 
w międzyzdrojskiej 
bibliotece
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Dorotą 
Schrammek, które odbędzie się 9 marca  
2016 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.  
Wstęp wolny. 

Dorota Schrammek od wielu lat pisze opo-
wiadania i historie dla kobiecych pism. Ma ich 
na swoim koncie opublikowanych już ponad 
tysiąc. Współpracuje z wydawnictwami Bauer, 
Phoenix oraz Edipresse. W 2013 roku została 
laureatką konkursu Onetu i Zielonej Sowy. Jej 
bajki zostały wyróżnione z ponad 3 tysięcy 
nadesłanych utworów. „Perełka” ukazała się 
w „Bajkach blogerów”.

„Stojąc pod tęczą” -  jej debiut powieściowy, 
wydany przez Świat Książki, ukazał się 18 marca 
2015 roku. Następna książka, „Horyzonty uczuć”, 
miała premierę 10 sierpnia 2015 roku. Wydało 
ją wydawnictwo Szara Godzina. Obie książki są 
ściśle powiązane z Pomorzem Zachodnim. Akcja 
pierwszej powieści rozgrywa się w Szczecinie, 
druga natomiast w Pobierowie. Podczas spotka-
nia w międzyzdrojskiej bibliotece odbędzie się 
premiera najnowszej książki pt. „Na brzegu życia”.

Prywatnie Dorota Schrammek wiecznie się 
odchudza, ciągle narzeka na brak czasu i co-
dziennie wstaje o 5.00, aby choć jedną kawę 
wypić w spokoju. Uwielbia gotować, sprzątać 
i zajmować się domem. A nade wszystko czytać!

Bibliotekarze

Stanisław Bagiński jest emerytowanym in-
żynierem budownictwa. Urodził się w Toruniu. 
Studia ukończył na wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Zielonej Górze. Całe życie interesowały go po-
dróże, które odbywa różnymi środkami lokomocji. 
Szczególnie ukochał żeglarstwo. Podróżował także 
po Afryce środkowo-wschodniej, Kenii i Tanzanii, 

KONIE, KUMYS I TIEN-SZAN OTO CAŁY KIRGISTAN
2 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się spotkanie ze Stanisławem  
Bagińskim, który opowiedział o swoich przeżyciach z podróży po Kirgistanie.

gdzie wszedł na najwyższy szczyt Afryki – Kiliman-
dżaro oraz drugi co do wielkości Mount Kenya, 
a także dotarł do największego jeziora Afryki, 
Wiktorii. Pasjonuje go fotografia zwłaszcza foto-
grafia krajobrazu. W swoich wyprawach wybiera 
miejsca raczej nieznane, interesujące ze względów 

krajobrazowych, etnograficznych i architektonicz-
nych. Lubi poznawać ludzi, ich zwyczaje i kulturę. 
Nie znosi znakowanych szlaków, kampingów, 
przewodników etc.

Podróże przygotowuje sam bez udziału biur 
podróży i innych pośredników. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosfe-

rze. Podróżnik podzielił się z publicznością bardzo 
dużą ilością zdjęć, które wykonał podczas podróży. 
Opowiadał ciekawe anegdoty oraz przedstawił jak 
wygląda codzienne życie w Kirgistanie. 

Katarzyna Wojciechowska
Informacja Turystyczna  MDK 

KULTURA

prowadzono linie kolejowe łączące Brześć z Mo-
skwą i Równe z Wilnem, co przyczyniło się do jej 
rozwoju i zwiększenia liczby ludności. Do zaborów 

Baranowicze były w granicach 
Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów, po pierwszej wojnie 
światowej w granicach II RP. 
Działała tu polska szkołą im. 
Marii Konopnickiej, lokalna roz-
głośnia Polskiego Radia, zbu-
dowano w stylu zakopiańskim 
istniejący do dziś kościół p.w. 
Podwyższenia Krzyża. W tej 
świątyni, jak i w kilku innych 
znajdujących się na terenie 
miasta w niedzielę odprawiane 
są msze po polsku i białorusku.

W 1987r., z inicjatywy lo-
kalnej działaczki Elżbiety Do-
łęgi Wrzosek, w Baranowiczach 
rozpoczęto nauczanie języka polskiego. Pierwsze 
zajęcia odbywały się w domu pani Elżbiety, potem 
- wraz ze wzrostem liczby uczniów - przeniesiono 
je do sal Domu Kultury „Budowlany” i Dworku 
Rozwadowskich.  W 1994 roku otwarto Dom Pol-
ski, w którym mieści się Społeczna Szkoła Polska 

imienia Tadeusza Rejtana. Nauka języka polskiego 
i wiedzy o Polsce trwa tu od 11 lat. Dzieci i młodzież 
rano chodzą do szkół białoruskich, a po południu 
i w weekendy przychodzą na zajęcia do Domu 

Polskiego. W SSP, jak w każdej szkole polskiej, 
odbywają się imprezy, które od lat wpisały się w  
szkolny kalendarz, np.: pasowanie na ucznia, stud-
niówka, spotkanie bożonarodzeniowe, konkurs 
o tytuł Mistrza Ortografii Polskiej, koncerty z okazji 
polskich świąt narodowych. W Domu Polskim 
działa chór młodzieżowy Słoneczko, który bierze 
udział w wielu festiwalach na terenie Polski, m.in. 
w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

29 grudnia ub.r. na zaproszenie premier RP 
Beaty Szydło chór wystąpił z gościnnym koncertem 
w polskim sejmie. Młodzież z Baranowicz bierze 
udział w wymianach młodzieżowych ze szkołami 
w Polsce. Latem wyjeżdża do Polski na obozy 
i kolonie - dzięki czemu ma możliwość kształcenia 
swoich kompetencji językowych, a także poznania 
kraju swoich przodków.

Anna Matysiak
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Uchwała Nr XVIII/170/16
w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

W uchwale  nastąpiło zwiększenie i zmniej-
szenie wydatków  na kwotę  31 896,17 zł. Zmiany 
polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
8 526,17 zł  na zakup energii, zakup usług pozo-
stałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
(sołectwo Wapnica), które sfinansowane będą 
ze zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 
 8 526,17 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 
zakup usług remontowych, różne opłaty i składki 
oraz wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo 
Wapnica),

2/ zwiększeniu wydatku  na kwotę 23 370 zł 
z przeznaczeniem na dotację dla Związku Gmin 
Wyspy Wolin na zadanie „Poprawa zaopatrzenia 
w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, 
Świnoujście”, który sfinansowany będzie ze 
zmniejszenia wydatku na zadanie „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji 
Międzyzdroje” na tę samą kwotę.

Uchwała Nr XVIII/171/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17.12.2015 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 
na 2016 rok

Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wydatki 
jednostek pomocniczych w ramach budżetu 
Gminy Międzyzdroje w 2016 r.” w związku ze 
zmianami w uchwale w sprawie zmian w budżecie 
na rok 2016.  W niniejszej uchwale wprowadza się 
załącznik „Dotacje celowe udzielone z budżetu 
Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty należące do sektora 
finansów publicznych w 2016 r.” w związku ze 
zwiększeniem wydatku na dotację celową dla 
Związku Gmin Wyspy Wolin.

Uchwała Nr XVIII/172/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 4.01.2011 r. w spra-
wie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035

Zmianie ulega  treść załączników.

Uchwała Nr XVIII/173/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

W związku z wnioskiem użytkownika wie-
czystego nieruchomości usytuowanej przy ul. 
Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach w sprawie 
nabycia prawa własności nieruchomości grunto-
wej, proponuje się przeznaczyć prawo własności  
do ww. nieruchomości, stanowiącej działkę nr 4 
o pow. 16.479 m2 do sprzedaży na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego.

Uchwała Nr XVIII/174/16
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dot. 
dzierżawców, a w sytuacji zainteresowania innych 
podmiotów, w trybie przetargu nieograniczone-
go, dwudziestu terenów wskazanych na załączni-
ku mapowym, usytuowanych na obszarze plaży 
w Międzyzdrojach, dzierżawionej przez gminę 
Międzyzdroje od Skarbu Państwa.  Przewiduje 
się następujące cele dzierżawy dla ww. terenów:

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując na XVIII Sesji w dniu 21.01.2016 r. podjęła następujące uchwały:

- działalność gastronomiczna i rekreacyjna 
– tereny oznaczone numerami 1-8, o pow. po 
150m2 każdy

- wypożyczalnie sprzętu plażowego i koszy 
plażowych – tereny oznaczone numerami 9-16, 
o pow. po 50 m2 każdy

- wypożyczalnie sprzętu pływającego, prze-
jażdżki łodzią motorową – dwa tereny oznaczone 
numerami 17 i 18/ o pow. po 101 m2 każdy

- działalność sportowa – teren oznaczony 
numerem 19 o pow. 400 m2

- przebieralnie z pow. reklamową – 10 miejsc 
po 4 m2 każde.

Uchwała Nr XVIII/175/16
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości

W związku z planowanym zorganizowaniem 
przetargów na wydzierżawienie na okres sezo-
nu letniego 2016 r. terenów wymienionych w 
projekcie uchwały Rady, z przeznaczeniem na 
działalność gospodarczą – sprzedaż drobnych 
artykułów spożywczych, okularów, wykonywa-
nie tatuaży lub umieszczanie zdjęć na kubkach, 
koszulkach lub innych przedmiotach, itp. z este-
tycznych punktów ruchomych oraz zainteresowa-
niem przystąpienia do przetargów na dzierżawę 
wyznaczonych miejsc między innymi osób, które 
były już stronami umów dzierżawy na te miejsca, 
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały umożliwiającego ewentualne zawarcie 
umów z dot. dzierżawcami w sytuacji, gdy zostaną 
oni wyłonieni w przetargu.

Uchwała Nr XVIII/176/16
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej

Styczeń
1. Informacja z działalności promocyjnej 

Gminy Międzyzdroje za 2015 rok oraz plan   na 
rok 2016 r. 

2. Informacje o stanie bezpieczeństwa w mie-
ście za 2015 rok, w zakresie:

- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń po-
żarowych,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- stanu sanitarnego miasta,
- działalności Straży Miejskiej,
- działalności Referatu Zarządzania Kryzyso-

wego  i Obrony Cywilnej,
- ratownictwo wodne.   
3.  Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4.  Rozpatrzenie spraw bieżących.
Luty
 1. Analiza koncepcji Burmistrza w zakresie 

długoletnich inwestycji oraz zarządzania mająt-
kiem gmin, w tym zasad zbywania i nabywania 
nieruchomości.

 2. Koncepcja działań Gminy w świetle nowej 
perspektywy Finansowej Unii    Europejskiej na 
lata 2014 – 2025 r.

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Marzec
1. Sprawozdanie z działalności instytucji kul-

tury na terenie Gminy Międzyzdroje.
2. Analiza gospodarki wodno-ściekowej.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Kwiecień
1.  Informacja na temat:
- zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2015 

roku;

- zdolności kredytowej gminy;
- umorzeń  podatków w 2015 roku.
2. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, 

odpady i czynsz oraz podatku od środków trans-
portowych, podatku rolnego i od nieruchomości,   
oraz opłaty targowej i miejscowej i za zajęcie  pasa 
drogowego  za 2015 rok.

3. Informacja o działaniach podejmowanych 
przez gminę w celu poprawy ściągalności za-
dłużeń.

4. Podsumowanie akcji „Zima 2015/2016”.   
 5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 6. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Maj
1. Ocena stanu przygotowania Gminy do 

sezonu turystycznego.
2. Sprawozdanie z dotacji udzielonych organi-

zacjom pozarządowym w roku 2015.
3. Sprawozdanie i ocena funkcjonowania 

gospodarki odpadami na terenie  Gminy Mię-
dzyzdroje w 2015 r.

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Czerwiec
1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania fi-

nansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu 
gminy za 2015rok.

2. Analiza wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych za 2015 rok.

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Lipiec
Przerwa wakacyjna.
Sierpień
1.  Analiza wykonania budżetu Gminy Międzyz-

droje za I półrocze 2016 r.
2. Informacje o stanie i zamierzeniach spółek 

z udziałem Miasta.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Wrzesień
1. Podsumowanie sezonu turystycznego 

w Gminie. Analiza wniosków mieszkańców  
i turystów zgłaszanych w trakcie trwania sezonu 
turystycznego.

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Rozpatrzenie spraw bieżących.
 Październik
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświa-

towych za rok szkolny 2015/2016.
2. Analiza funkcjonowania SPP w roku 2016 r.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Rozpatrzenie spraw bieżących
Listopad
1. Zaopiniowanie założeń do  projektów 

uchwał  w sprawie podatków i opłat lokalnych  
na 2016r.

2. Podsumowanie zadań inwestycyjnych  
w roku 2016 r. wyznaczenie priorytetów na 2017 r.

3. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 
rok 2017.

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.
Grudzień 
1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 

rok 2017.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji 

na 2017 rok.
3. Analiza zadań realizowanych przez Związek 

Gmin Wyspy Wolin.
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Rozpatrzenie spraw bieżących.
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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

24.02.2016 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ 

02.03.2016 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

09.03.2016 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

16.03.2016 r. - Janusz PIŁAT

23.03.2016 r. - Krzysztof SZLASKI

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

I N F O R M A C J A
dot. tytułów: Zasłużony dla Mię-
dzyzdrojów i Honorowy Obywatel 
Międzyzdrojów

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów 
„Zasłużony dla Międzyzdrojów”  i „Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionego 
uchwałą  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr 
XXXV/337/09 z dnia 3 lutego 2009 r., Przewodni-
czący Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 31 marca 
2016 r. zgłoszenia kandydatur do obydwu tytułów. 

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz 
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady, Komisje 
Rady, kluby radnych oraz grupa radnych, jednostki 
pomocnicze, jednostki organizacyjne, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe 
działające na terenie Międzyzdrojów, grupa co 
najmniej 100 mieszkańców Gminy.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię 
kandydata, imiona rodziców, datę i miejsce uro-
dzenia, adres zamieszkania osoby przedstawionej 
do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem wnio-
skodawcy, ew. dodatkowe informacje i materiały 
lub pisma wraz z poparciem wniosku.

Szczegółowe informacje zawiera przywołana 
powyżej uchwała, dostępna  w BIP, ew. w biurze 
Rady Miejskiej tel. 91 327 56 47.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Lp  Rodzaj kontroli                                Tematyka kontroli        Termin

1 Ustawowa Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania 
  z wykonania budżetu Gminy za 2015 r., 
  informacji o stanie mienia komunalnego,
  sprawozdania finansowego.  

od 15 V
   do 15 VI 2016 

 
2. Doraźna  Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza                 
  i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 

na bieżąco

3. Doraźna Kontrole zlecone przez Radę Miejską. na bieżąco

4. Problemowa Kontrola Straży Miejskiej w oparciu o kryteria 
  legalności i gospodarności w zakresie 
  prawidłowości zarządzania środkami finansowymi 
  przyznanymi w budżecie 2015 r. 

luty

5. Problemowa Kontrola realizacji Uchwały Nr XXXVIII/377/09 
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje   
  mieszkaniowa. 

marzec

6. Problemowa Kontrola działalności Burmistrza w zakresie 
  wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika 
  w Spółce z o.o. Marina za 2015 r. 

wrzesień

7. Problemowa Kontrola klubów sportowych pod względem rozliczeń                      
  z udzielonych dotacji za 2015 r. 

październik

8. Problemowa Kontrola działalności Burmistrza w zakresie wykonywania 
  uprawnień nadzorczych wspólnika w Spółce z o.o. 
  Nowe Centrum za 2015 rok. 

listopad

Lp.                                                                         TEMATYKA                   REALIZACJA 
                   W CZASIE
1. Analiza stanu infrastruktury drogowej w Gminie i propozycje remontów 
 infrastruktury drogowej, dróg, chodników, tras rowerowych, parkingów.  

Marzec

2. Problemy lokalnej przedsiębiorczości  i organizacji pozarządowych 
 – spotkanie.  

Kwiecień

3. Ocena polityki gospodarki mieszkaniowej w Gminie w roku 2016na bazie 
 sprawozdania Zarządcy MTBS (remont, przydział lokali komunalnych 
 i socjalnych itd.).  

Wrzesień

4. Terenowe wyjazdowe spotkania w sołectwach.              Maj/Listopad

5. Kontrola i ocena utrzymania czystości w Gminie zgodnie 
 z obowiązującym regulaminem.  

Na bieżąco

6. Udział przedstawicieli Komisji w pracach Komisji 
 ds. stypendiów sportowych.  

Raz w roku

7. Monitorowanie działań sportowych na terenie Gminy poprzez 
 uczestnictwo reprezentanta Komisji w pracach Rady Sportu.  

Na bieżąco

8. Analiza przygotowań do sezonu.  Kwiecień

9. Sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie.  Na bieżąco

10. Analiza systemu gospodarki odpadami w Gminie 
 w świetle nowej ustawy.  

Październik

11. Rozpatrywanie wniosków skierowanych do komisji.  Na bieżąco

12. Opiniowanie materiałów sesyjnych.  Na bieżąco

13. Analiza potrzeb zatrudnienia specjalistów z zakresu psychologii 
 i terapii na terenie Gminy Międzyzdroje (OPS, dyrektorzy szkół, przedszkole, 
 żłobek, Stowarzyszenie Motywacja i Działanie).  

Luty

14. Problematyka społeczna: kultura, oświata, ochrona zdrowia, opieka społeczna. Na bieżąco

Uchwała Nr XVIII/177/16
w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Spraw  Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach

Uchwała Nr XVIII/178/16
w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej
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Przyznanie Karty będzie następować na pod-
stawie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach przez mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje.

Wsparciem objęte będą rodziny, w tym rodzi-
ny wielodzietne i wielopokoleniowe oraz osoby 
starsze, które będą mogły skorzystać na prefe-
rencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, 
edukacji, rekreacji, transportu i usług.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodzi-
ny mogą ubiegać się:

• małżonkowie prowadzący wspólne gospo-
darstwo domowe z minimum dwójką dzieci,

• rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspól-
nym adresem,

• rodzinne domy dziecka.
 W przypadku rodzica Karta wydawana jest 

Karta Rodziny
Gmina Międzyzdroje przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny  
i Zachodniopomorska Karta Seniora. Od 8 lutego 2016 r. rozpoczynamy przyjmowanie 
wniosków o wydanie kart.

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

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

Karty wydawane będą nieodpłatnie.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ka-

talogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy 
Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodnio-
pomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej 
www.rodzina.wzp.pl, w zakładce Katalog firm. 

Pragnę  poinformować, że z partnerem 

programu oferującym zniżki jest SPA Bagiński & 
Chabinka SPA w Międzyzdrojach. Zachęcamy inne 
przedsiębiorstwa do przystąpienia do programu 
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodnio-
pomorska Karta Seniora, szczegóły na stronie 
www.rodzina.wzp.pl. 

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim pok. nr 7 lub tel. 92 327 56 68. 

Jadwiga Bober 

Jedzmy odpowiedzialnie
Projekt „EAT RESPONSIBLY – JEDZMY ODPO-
WIEDZIALNIE” realizowany w szkole w Wapnicy 
przeszedł do kolejnego etapu realizacji. Do-
konaliśmy pierwszych zakupów z otrzymanej 
dotacji. Kupiliśmy naczynia do kuchni szkolnej 
(m.in. talerze, szklanki, sztućce i dzbanki) 
oraz elementy wyposażenia nowej stołówki 
szkolnej.  

W czasie ferii zaplanowany jest remont i ma-
lowanie stołówki, więc w nowym semestrze bę-
dziemy już jeść obiady w nowej stołówce. Zasady 
zdrowego żywienia wprowadzamy w naszej szko-
le każdego dnia. Zwracamy uwagę na to co dzieci 
jedzą na drugie śniadanie. Przy okazji imprez  
i uroczystości szkolnych promujemy zdrowy styl 
życia np. podczas zabaw karnawałowych dzieci 
zajadały zdrowe warzywno - owocowe przekąski 
i piły wodę. Zachęcamy do wprowadzania zasad 
zdrowego żywienia w codziennym życiu. Pijmy 
wodę, jedzmy więcej warzyw i przede wszystkim 
zastanawiajmy się nad składem tego co jemy – 
czytajmy etykiety!

Iwona Samołyk 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW SKŁADAJĄCYCH ROCZNE 
ZEZNANIA PODATKOWE W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach uruchomiony zostanie dodatkowy punkt przyjmowania 
zeznań obsługiwany przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w dniach: 
 

 - 14 marca 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 14:30, 
 - 21 marca 2016 r. (poniedziałek)w godzinach 9:00 - 14:30,
 - 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 14:30.
Formularze zeznań podatkowych można pobrać: 
 

 - w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Mieszka I 5b, Kamień Pomorski; 
 - w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach;
 - ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/formularzepodatkowe/
 - ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

Tadeusz Wróblewski 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Kamieniu Pomorskim
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W tym roku 1 marca obchodzić będziemy 
święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci 
,,Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało usta-
nowione na wniosek środowisk kombatanc-
kich, licznych organizacji patriotycznych oraz 
bliskich i rodzin tych, którzy polegli w boju, 
zostali zamordowani w komunistycznych 
więzieniach, którzy po zajęciu Polski przez 
Armię Czerwoną nie złożyli broni. Gotowi byli 
walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić 
złożoną przysięgę.

Powojenna konspiracja niepodległo-
ściowa była – aż do powstania Solidarności 
–  najliczniejszą formą zorganizowanego oporu 
społeczeństwa polskiego wobec narzuconej 
władzy. Inicjatywę ustanowienia Dnia Pamięci 
,,Żołnierzy Wyklętych” aktywnie popierał pre-
zydent Lech Kaczyński, który złożył do Sejmu 
projekt ustawy w tej sprawie. 

W dniu 28 lutego 2016 r. w Międzyzdro-
jach, w ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, odbędzie się IV 
edycja ogólnopolskiego projektu „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Tego-
roczny bieg pamięci przygotowują - wspierani 
przez Gminę Międzyzdroje - harcerze z Hufca 
ZHP Ziemi Wolińskiej, którzy przyłączyli się 
do ogólnopolskiej akcji jako partner Fundacji 
Wolność i Demokracja.

Na międzyzdrojskiej promenadzie przy-
gotowane zostaną dwie trasy biegowe. 

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
O godz. 11.00 rozpocznie się start pierwsze-
go biegu na dystansie 1963 m (odwołanie 
do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty –Józef Franczak ps. Lalek), nato-
miast drugi o godz. 11.30 na dystansie 5 
km. Biegi zaczynają się przy Alei Gwiazd 
i kończą na mecie, która znajduje się na te-
renie Golden Tulip Międzyzdroje Residence. 
W tegorocznej edycji „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” weźmie 
udział 40 000 biegaczy ze 160 miast nie tylko 
z Polski, ale m.in. z Londynu, Nowego Yorku, 
Lidy, Grodna i Wilna. W Międzyzdrojach do 
udziału zgłosiło się 150 uczestników. Pakiety 
startowe dla biegaczy zostały ufundowane 
przez Golden Tulip Międzyzdroje Residence.

28 lutego, podczas projektu „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 
w Międzyzdrojach - tak jak i w całej Polsce 
- odbywać się będzie zbiórka publiczna na 
rzecz budowy pomnika Polaków zmarłych 
w czasie „wielkiego głodu” na terenach Związ-
ku Sowieckiego  w latach 1932-33. Kwesta 
jest prowadzona  zgodnie z nowymi przepi-
sami ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 
14 lipca 2014 r., na podstawie zgłoszenia  do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
nr. 2016/260/OR.  Numer zgłoszenia będzie 
widoczny na legitymacji wolontariusza.  
Zapraszamy!                            Tomasz Rychłowski 

Koordynator Biegu

Aktualnie na czele klasyfikacji króla strzelców 
znajduje się trzech piłkarzy z 14 trafieniami na kon-
cie: Patryk Błaszczyk, 
Krz ysztof Nowak 
oraz Michał Prota-
sewicz. Cała trójka 
należy do zespołu 
lidera tabeli Young 
Boys Świnoujście. 
Przed zakończeniem 
rundy zasadniczej 
z rozgrywek wyco-
fała się drużyna No 
Name, co skutko-
wało anulowaniem 
wszystkich spotkań 
rozegranych z tą 
drużyną. Aktualnie 
do zakończenia ligi 
pozostały cztery ko-
lejki. Finał VI Edycji 
MALF oraz zakoń-

LP                      Zespół Mecze Punkty  Z  R P Bramki

1 Young Boys      6      16  5  1 0   67:23
2 SP „LEŚNIK - OLDBOY” M-je      6      13  4  1 1   43:23
3 PLAYERS      6        9  3  0 3   39:40
4 KLIF      6        7   2  1 3   30:38
5 LEŚNIK      6        6  2   0 4   29:64
6 PRZYTÓR TEAM      6        1  0  1 5   25:45

czenie zaplanowane jest na 14 marca 2016 r. 
Najbliższa kolejka ligowa została rozegrana 15 

lutego 2016 r.  
Zapraszamy do 

śledzenia wyników 
oraz relacji z roz-
grywek ligowych 
na naszej stronie 
internetowej www.
malf. l igspace.pl 
oraz www.facebo-
ok.com/LigaMALF. 
Spotkania rozgry-
wane są w każdy 
poniedziałek od 
godz. 19:30 w hali 
sportowej im. An-
drzeja Grubby przy 
SP 1.

Rafał Błocian
Szkoła Podsta-

wowa Nr 1 

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u
Po rozegraniu ośmiu kolejek na czele tabeli znajduje się zespół Young Boys ze Świnoujścia z 
dorobkiem 16 pkt. oraz imponującym bilansem bramek 67:23. Na drugim miejscu jest SP Leśnik 
Oldboy z dorobkiem 13 pkt. i bilansem 43:23. Organizatorem MALF jest Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach. 

Wysoka forma 
Michała Wandachowicza
Podczas Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie 
stołowym rozegranego w dniach 29-31.01.2016 r. 
w Radomiu wysoką formę zaprezentował Michał 
Wandachowicz, zawodnik UKS Chrobry Międzyz-

droje. Michał łatwo przebrnął przez fazę grupową 
awansując do dalszej części turnieju. Ostatecznie 
nasz zawodnik zajął wysoką 11. lokatę wśród 64 
zawodników z całej Polski. Dla Michała jest to 
duży sukces i motywacja do dalszych treningów. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Turniej rozgrywany był systemem „każdy  
z każdym” i po rozegraniu 45 spotkań w czasie 
prawie 8 godzin wyłoniono zwycięzców. Zwy-
cięzcą zawodów okazała się drużyna Olimpu 
Gościno, II miejsce wywalczyła ekipa Pomorza-
nina Nowogard, a najniższe miejsce na podium 
przypadło naszym dziewczynom z Fali I Mię-
dzyzdroje, które przed ostatnim meczem miały 
taki układ, że jeżeli wygrają mecz wygrają cały 
turniej. W ostatnich minutach meczu w zamie-
szaniu podbramkowym bramkę zdobył zespół  
z Gościna i to goście cieszyli się ze zwycięstwa,  
a nasze dziewczyny musiały zadowolić się  
III miejscem, które i tak jest dużym sukcesem. 

Oprócz wyróżnień drużynowych wręczono 
nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką 
turnieju wybrano Aleksandrę Rombel z UKS Za-
lew Stepnica, która wielokrotnie wykazywała 
się sporymi umiejętnościami, najlepszą zawod-
niczką turnieju wybrano Katarzynę Piotrowską 
z Pomorzanina Nowogard, natomiast trzecia 
z nagród przypadła naszej kapitan Katarzynie 
Wojciechowskiej, która wraz z 2 innymi zawod-
niczkami zdobyła 6 bramek, a o koronie królowej 
decydowały rzuty karne wykonywane na bram-
kę bronioną przez najlepszą bramkarkę turnieju. 

Turniej okazał się dużym sukcesem zarów-
no organizacyjnym jak i sportowym. Serdeczne 

Nasze kobiety znów na medal!
W walentynkową niedzielę w Międzyzdrojach odbyła się II Edycja Halowego Turnieju Piłki Noż-
nej Kobiet Fala Women Cup 2016. W turnieju wzięło udział 10 drużyn na co dzień występujących 
w trzech różnych ligach rozgrywkowych. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta Ka-
mieński Józef Malec oraz Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów Katarzyna Kutereba-Gnitecka. 

Katarzynie Kuterebie - Gniteckiej za obecność na 
turnieju oraz pomoc w uhonorowaniu wszyst-
kich uczestników, wydziałowi promocji miasta  
i gminy Międzyzdroje za przygotowanie pamiąt-
kowych pakietów dla uczestników, naszemu 
partnerowi technicznemu Kamilowi Kędzierskie-
mu ze Stargardu za wsparcie oraz ufundowanie 
nagród rzeczowych, Pawłowi i Błażejowi Kara-
siewiczom za przygotowanie oprawy świetlnej 
i muzycznej, wszystkim drużynom za udział  
i pokaz piłki kobiecej na bardzo wysokim pozio-
mie, a szczególne podziękowania kierujemy do 
naszych wspaniałych rodziców dziewcząt, którzy 
mocno włączyli się w pomoc przy organizacji  
i przeprowadzeniu turnieju przygotowując 
słodki kącik z pysznymi domowymi wypieka-
mi i pachnącą kawą oraz państwu Julicie i Pio-
trowi Ordon za ufundowanie ciepłego posiłku 
dla wszystkich uczestniczek zawodów. WIELKIE 
DZIĘKI dla wszystkich! 

Nasze dziewczyny wystąpiły w składach: 
Fala I: Sandra Mieszkowska, Katarzyna Wojcie-
chowska, Emilia Janik, Lucyna Szulc, Julia Ordon, 
Marianna Litwiniec, Monika Bojaczuk, Estera Kalita 
Fala II: Julia Interewicz, Natalia Matyla, Joan-
na Czerec, Anna Burlikowska, Andżelika Pio-
run, Justyna Chober, Magdalena Szymańska, 
Natalia Kozubowska, Agnieszka Rydz-Szyrmo. 
Trenerzy: Łukasz Szumlewski i Krzysztof Piorun. 
Organizatorzy: Zarząd KS Fala Międzyzdroje.

Jan Rączewski
 KS Fala Międzyzdroje 

Nasz drugi zespół Fala II Międzyzdroje złożo-
ny z młodszych i mniej doświadczonych dziew-
cząt radził sobie wyśmienicie i ostatecznie zajął 
VII miejsce, które jest dużym pozytywnym zasko-
czeniem i miłą niespodzianką turnieju. 

podziękowania kierujemy w stronę sędziów: 
Marka Szymańskiego oraz Lucjana Szefera, któ-
rzy dzielnie wytrwali do końca turnieju. Dzięku-
jemy staroście kamieńskiemu Józefowi Malcowi 
za ufundowanie pięknych pucharów, burmistrz 

11. kolejka - 23.01.2016 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje  8:2  
Stella Niechan Gniezno

W styczniu zawodniczki UKS Chrobry Międzyz-
droje grające w I Lidze Kobiet Tenisa Stołowego 
rozegrały dwa spotkania na własnym parkiecie. 
Pierwszy mecz został rozegrany w sobotę,  

23 stycznia ze Stellą Niechan Gniezno. Zawod-
niczki Chrobrego pewnie rozpoczęły pojedynek 
dając do zrozumienia rywalkom, że nie uda im się 
wyrwać zwycięstwa. Ostatecznie mecz zakończył 
się wygraną tenisistek z Międzyzdrojów wynikiem 
8:2. Punkty w naszym zespole zdobywały: Anna 
Zielińska 2,5 pkt., Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt., 
Joanna Kiedrowska 1,5 pkt. oraz Wioleta Witkow-
ska 1,5 pkt.

12. kolejka – 24.01.2016 r.
UKS Chrobry Międzyzdroje  5:5  
GLKS II Nadarzyn

Na drugi dzień w niedzielę 24 stycznia UKS 
Chrobry podejmował mocny zespół GLKS II 
Nadarzyn. Początek spotkania był bardzo ner-
wowy w wykonaniu obu zespołów i do końca 
meczu nie wiadomo było, która drużyna przechyli 
szalę zwycięstwa na swoją stronę. W końcowym 
efekcie nasze tenisistki zremisowały 5:5 w bardzo 
wyrównanym i   zaciętym meczu. Punkty w meczu 
zdobywały: Wioleta Witkowska 2,5 pkt., Joanna 
Kiedrowska 0,5 pkt., Anna Zielińska, 0,5 pkt. oraz 
Sylwia Wandachowicz 1,5 pkt.

Po 12. kolejce UKS Chrobry zajmował czwarte 
miejsce  w tabeli z dorobkiem 14 pkt. oraz bilan-
sem 68:42.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Liga Kobiet Tenisa Stołowego Chrobry awansuje 
na 2. miejsce!
Po zaciętych pojedynkach weekendowych dru-
żyna I ligi kobiet awansowała w tabeli ligowej 
na drugie miejsce. 

W piątek dziewczyny zremisowały z KU AZS 
Łomża 5:5. Mecz od początku był bardzo wyrów-
nany, do końca ważyły się losy zwycięstwa. Punkty 
dla UKS Chrobry Międzyzdroje zdobyły: Anna 
Zielińska - 2,5, Joanna Kiedrowska – 1, Wioleta 
Witkowska 1,5.

Drugiego dnia  nasze zawodniczki potwierdziły 
wysoką formę w derbach województwa zachod-
niopomorskiego z UKS Champion Police. Zwy-
cięstwo 6:4 nad drużyną z Polic dało Chrobremu 
2 punkty. Mocną stroną okazały się deble, które 
zdecydowały o wyniku. Punkty dla UKS Chrobry 
Międzyzdroje zdobyły:  Joanna Kiedrowska - 2,5, 
Anna Zielińska - 2,5.

Bardzo dziękujemy kibicom za wsparcie  
i zapraszamy na kolejne mecze!

UKS Chrobry Międzyzdroje

fo
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zmianie Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/15 z dnia 
15.07.2015r., znak: PPZ.6733.4.4693.2015.SJ o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudo-
wie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – rozbudową parkingu 
dla samochodów osobowych, oświetlenia terenu oraz przebudową 
kolidujących instalacji zewnętrznych w obrębie części działek o nu-
merach geodezyjnych: 188/10  i 548, zlokalizowanych w obrębie 
geodezyjnym nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy 
ulicy Niepodległości 35 w Międzyzdrojach. Zmiana decyzji dotyczy 
zmiany parametrów powierzchni biologicznie czynnej oraz szerokości 
elewacji frontowej.

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Pań-
stwowe, Nadleśnictwo Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35, 72-500 
Międzyzdroje.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM 
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

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 czwart-
ki 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, informa-
cje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały 
zamieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, 
obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. 

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

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

Rozkład jazdy połączenia autobusowego linii nr 10



12 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 2/2016

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.

 

ZZZIIIMMMOOOWWWYYY   
WWWIIIEEECCCZZZOOORRR   PPPOOOEEEZZZJJJIII   

Poezję Wisławy Szymborskiej zaprezentują  
uczniowie Gimnazjum w Międzyzdrojach.  
Zachęcamy również do czytania wierszy  
swojego autorstwa podczas spotkania. 

 

111444   mmmaaarrrcccaaa   222000111666   rrroookkkuuu (poniedziałek) 

gggooodddzzz...   111888...000000   
(WSTĘP WOLNY) 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Międzyzdrojach 

 

Spotkanie uświetni występ 

Zespołu „Bryza” 


