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

W  środku  Informatora:
   Program „Rodzina 500 plus” (wkładka OPS, str. I - II)     Podsumowanie IV Gali Sportu (str. 5)

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

Ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników Pracowni Rękodzieła Artystycznego „Impresje” 
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Część rodzinnego jarmarku poprzedzi msza 
święta i wykład prof. Mariana Rębkowskiego 
w kościele parafialnym p.w. M.B. Jasnogór-
skiej w Lubinie o tym, co podczas badań 
wykopaliskowych odkryto na jedynym takim 
miejscu w naszym regionie. Dni Św. Ottona 
to inicjatywa Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej Volvard, które organizuje wy-

Zapraszamy do udziału w Dniu Św. Ottona
Zabawa przy ognisku, konkursy dla dzieci, stoiska z wyrobami rękodzieła i wypiekami, muzyka dawna i wiele innych atrakcji zapla-
nowano na I Dzień Św. Ottona na terenie  średniowiecznego grodziska w Lubinie. Impreza odbędzie się19 czerwca  br. (niedziela).

darzenie ze współpracy ze Stowarzyszeniem 
Historia Grodzisko Lubin, parafią p.w. M.B 
Jasnogórskiej  i gminą Międzyzdroje. 

Aby uatrakcyjnić nasze wydarzenie już 
dziś zapraszamy stowarzyszenia, szkoły, grupy 
rekonstrukcyjne, osoby prywatne, wszyst-
kich chętnych do współpracy i uczestnictwa  
w I Dniu Św. Ottona.

Wszystkich, którzy zechcą swoim udzia-
łem wzbogacić program spotkania, prosimy 
o zgłaszanie się do Referatu Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą w godzinach pracy Urzędu. 
Kontakt telefoniczny: 91 32 80 441, e-mail: 
um_joannascigala@miedzyzdroje.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 kwiet-
nia 2016 roku.                                 Joanna Ścigała

UM w Międzyzdrojach 

8 kwietnia (piątek) 2016 r. o go-
dzinie 12.00 przy Krzyżu Katyń-
skim na cmentarzu komunalnym 
w Międzyzdrojach  odbędzie się 
uroczystość upamiętniająca 
76. rocznicę zbrodni katyńskiej  
i 6. rocznicę katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem. Na uroczy-
stość zapraszają władze samo-
rządowe Gminy Międzyzdroje.

Redakcja

Podsumowanie 24. Finału WOŚP w Międzyzdrojach

03.04.2016r. – XII Turniej Bry-
dża Sportowego Parami o Pu-
char Burmistrza Międzyzdrojów, 
Międzynarodowy Dom Kultury, 
godz. 10:00;

06.04.2016r. – II Festiwal Twór-
czości Aktora Niepełnospraw-
nego, Międzynarodowy Dom 
Kultury, godz. 10:00;

07.04.2016r. –  „Wspomnień 
Czar – część IV”, Miejska Biblio-
teka Publiczna, godz. 18:00;

08.04.2016r.  – Apel Pamięci  
76-tej rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej oraz 6-tej rocznicy katastro-

fy lotniczej w Smoleńsku, cmen-
tarz komunalny, godz. 12:00;

09.04.2016r. – „Wiosenny Bal” 
organizowany przez Radę Rodzi-
ców przy SP1, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 20:00 – bile-
ty w cenie 95 zł / osoba;

14.04.2016r. – Koncert „Chopin 
Kameralnie”, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 17:00;

16.04.2016r. – „Przepraszam,  
co Pan tu robi?”, spektakl te-
atralny, Międzynarodowy Dom 
Kultury, godz. 16:00, bilety  
w cenie 80 zł; 

20.04.2016r. – „Środa z muzyką 
klasyczną”, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 17:00;

21.04.2016r. – Czwartki lekko-
atletyczne 2016/2017, stadion 
miejski, godz. 16:00;

23.04.2016r. – XX Wiosenne 
Biegi Przełajowe w Wapni-
cy, Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Wapnicy, godz. 10:00;

30.04.2016r. – Wernisaż wy-
stawy Katarzyny Trochimczuk 
oraz koncert pt. „Duety miło-
sne”, Międzynarodowy Dom 
Kultury, godz. 17:00.







Sztab 24. Finału WOŚP przy Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach informuje, że 
oficjalna zebrana kwota rozliczona przez funda-
cję po przeliczeniu waluty obcej to 24.038,77 zł. 

Sztab WOŚP pragnie jeszcze raz podzię-
kować za wielką pomoc wszystkim wolonta-
riuszom, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, organizacjom, instytucjom, stowarzy-

szeniom, szkołom, sponsorom  oraz osobom,  
które czynnie uczestniczyły w 24. Finale WOŚP.

Krzysztof Szlaski
Szef 24. Finału WOŚP

Zaproszenie 
na uroczystość
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Wieczór rozpoczął się wernisażem wystawy 
zatytułowanej „Do trzech razy sztuka” autorstwa 
Krzysztofa Nowaka, Artura Kubasika oraz Bartka 
Wutke. 

Krzysztof Marek Nowak – etnolog, dziennikarz i 
fotograf. W swoim dorobku, ma trzy indywidualne 
wystawy: dwie w Galerii ART Miejskiego Domu 
Kultury w Świnoujściu oraz w Muzeum Przyrod-
niczym Wolińskiego Parku 
Narodowego w Międzyz-
drojach.

Na obecnej wystawie  
w MDK zostały przedsta-
wione m.in.  niez wykłe 
„twarze” drzew, które autor 
dostrzegł podczas swoich 
licznych wędrówek po oko-
licznych lasach. Bardzo ory-
ginalne są prace, oprawione  
w ramki z kawałków gałązek  
i kory drzew.

Artur Kubasik, jak wielu przyszłych fotorepor-
terów, przygodę z fotografią zaczynał z legendar-
nym Zenitem.  Obecnie mieszka w Lubinie. Każdą 
wolną chwilę spędza w Wolińskim 

Parku Narodowym. Od-
daje się tam swojej nowej 
pasji –fotografii przyrod-
niczej. Godzinami w ciszy 
podpatruje wolno żyjące 
zwierzęta.

Bartek Wutke pracę 
zaczynał w Radio 44 na-
dającym w Świnoujściu. 
Podczas kilku lat pracy fo-
toreporterskiej miał okazję 
fotografować wielu mniej 
lub bardziej znanych ludzi. 
Wystawę można zwiedzać 
do 31 marca br.  

Kolejnym punktem wie-
czoru było przedstawienie teatru 
rodzinnego „Fantazja”. Grupa 
teatralna, pod kierownictwem 
Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz, Aliny 

Poskart oraz Iwony Sołtysiak, przygotowała na tę 
szczególną okazję cztery bloki tematyczne: Ko-
bieta Idealna, Umieć Odejść, Zdarzyło się w Dniu 
Kobiet oraz Pokaz mody niekonwencjonalnej. Przy 
świecach i lampce wina widzowie obejrzeli pełen 
humoru spektakl. 

Uwieńczeniem wieczoru był występ zespołu 
„Backstage acoustic”.                                               MDK

Dzień Kobiet w MDK
8 marca w Międzynarodowym Domu Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Każda 
z przybyłych pań została obdarowana symbolicznym tulipanem, był też słodki poczęstunek.

Głównym krajem partnerskim targów była Tu-
nezja. Oprócz Tunezji promowały się takie  kraje 
jak Belgia, Czechy, Dominikana, Gruzja, Słowa-
cja, Słowenia, Węgry, Włochy, kraje bałkańskie. 
Z Polski obecni byli wystawcy m.in. z Mazowsza, 
Małopolski, Podlasia, Śląska i Wielkopolski. Wy-
stawiali się także przedstawiciele miast, gmin  
i powiatów tj.: Czaplinek, Chrzanów, Lądek Zdrój, 

Na targach w Katowicach
W dniach 18 – 20 marca 2016 r. Gmina Międzyzdroje uczestniczyła w 22. edycji Międzynarodowych 
Targów Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOBalnie 2016” w Katowicach. 
Impreza odbywała się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (centrum Katowic nieopodal  
katowickiego Spodka). 

Łowicz, Kielce, Nowy Sącz, Opole, Ostróda, San-
domierz, Warszawa, Zabrze, Żywiec.

Podczas targów zwiedzający mogli wziąć 
udział w konkursach edukacyjnych, wspinać się 
na ściankę wspinaczkową, pograć w minigolfa, 
a także skosztować regionalnej śląskiej kuchni.  
Na scenie można było zobaczyć wysokiej klasy 
pokazy kulinarne w wykonaniu greckiego ku-

charza Teo Vafidisa. 
Odbywały się wystę-
py muzyczne wraz 
z  pok azem tańca 
orientalnego z Tu-
nezji.  Odbywały się 
również konkursy dla 
wystawców. Gmina 
Międzyzdroje za zgło-
szenie do konkursu 
monografii pt.  „Sło-
neczne Międzyzdro-
je. Historia i przyroda” 
otrzymała 2. miejsce 
w konkursie „Global-
ny format 2016” za 
najlepszy album wy-
dany w 2015/2016 r. 

Stoisko Gminy Międzyzdroje podczas  targów 
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pa-
sjonatów turystyki pieszej, rowerowej i żeglarskiej, 
zielonych szkół i grup szkolnych, rodzin szukają-
cych wypoczynku nad morzem.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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Piłka nożna to mój sposób na życie
Rozmowa  z Janem Rączewskim, trenerem II klasy piłki nożnej, od 2007 roku Prezesem Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje, 
który podczas tegorocznej IV Gali Sportu odebrał dwie nagrody.

Członek Zarządu Województwa Anna Mieczkow-
ska zainaugurowała w Międzyzdrojach program 
kart i wręczyła dokumenty uprawniające rodziny 
i seniorów do korzystania ze zniżek w naszym 
regionie. Uroczystość odbyła się 9 marca 2016 r. 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

W spotkaniu, oprócz uczestników progra-
mu, wzięli udział: burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz, dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, 
Shiven Fate.

Zachodniopomorskie karty są częścią pro-
gramu „Region dla Rodziny”, którego celem jest  
wspieranie rodzin i seniorów z naszego woje-

Pierwsze Zachodniopomorskie Karty Rodziny 
i Zachodniopomorskie Karty Seniora wręczone

wództwa. Karty umożliwiają korzystanie ze zniżek 
rodzinom z przynajmniej dwojgiem dzieci oraz 
seniorom powyżej 60. roku życia. 

– Dzisiejsze spotkanie inauguruje funkcjono-
wanie zachodniopomorskiej karty, będącej częścią 
programu Region dla Rodziny. Jest to kolejny krok 
do wsparcia i poprawy życia rodzin i seniorów z 
naszego województwa – mówiła podczas uro-
czystości członek Zarządu Województwa Anna 
Mieczkowska i zaznaczyła, że oferta jest jeszcze 
skromna, ale lista partnerów dołączających do 
programu wydłuża się.

Karty przyznaje się na podstawie wniosku 
złożonego w Urzędzie Miejskim.

Do programu „Region dla rodziny” przystą-
piliśmy jako jedni z pierwszych gmin i to od nas 
wpłynęło na dzień dzisiejszy największa ilość 
wniosków o wydanie kart. Z Międzyzdrojów do 
programu  przystąpili dotąd Stanisław Chabinka 
Hotel Bagiński & Chabinka SPA oraz Agnieszka 
i Karol Tomczak Hotel Międzyzdroje. Wykaz ulg 
znajduje się na stronie www.rodzina.wzp.pl.  
Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub 
w Urzędzie Miejskim.

Zachęcamy do przystąpienia do programu 
„Region dla Rodziny” naszych przedsiębiorców 
oraz rodziny i seniorów.                

  Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej 

- W tegorocznym gminnym plebiscycie  
sportowym został Pan uznany przez Kapitułę  
”Najlepszym Działaczem Sportowym 2015 
roku”. Mieszkańcy – w drodze głosowania – 
wybrali  Pana  „Najpopularniejszym Trenerem 
2015 roku”. Tak więc zyskał Pan zarówno 
uznanie mieszkańców, jak i ludzi profesjonalnie 
zajmujących się sportem w naszej Gminie. Jakie 
to uczucie?

- Czuję ogromną satysfakcję, tym bardziej, 
że w tym głosowaniu biorą udział mieszkańcy 
naszej Gminy oraz osoby na co dzień związane 
ze sportem i pracą w klubach. Traktuję to jako 
wielkie wyróżnienie i motywację do dalszej pracy. 
Widać również, że w naszym środowisku ceni się 
trenerów, którzy mają swoją wizję. Zaznaczyć tutaj 
muszę, że nie dałbym rady tak się rozwinąć gdyby 
nie moi koledzy z klubu: trenerzy i współpracow-
nicy oraz osoby związane ze sportem w naszym 
środowisku, którym ogromnie dziękuję. 

- Klub Sportowy „Fala” to najstarszy klub  
sportowy w Gminie Międzyzdroje. Obejmując 
funkcję prezesa w 2007 roku, w ciągu kilku lat 
rozwinął Pan klub i osiągnął sukces.  „Fala” stała 
się najliczniejszym i najbardziej popularnym 
klubem sportowym w Międzyzdrojach. Jaka jest 
recepta na sukces?

- Z „Falą” związany jestem od 2004 r., kiedy 
po ukończeniu studiów przeniosłem się do Mię-
dzyzdrojów. Na początku jako zawodnik i trener 
juniorów. W 2007 r. obejmując  funkcję  prezesa, po 
ciężkim okresie klubu, miałem przed sobą wielkie 
wyzwanie i, przyznaję, troszkę się bałem. Jednak 
miałem wizję, nakreśliłem cel i plan działania. Bę-
dąc wychowankiem klubu piłkarskiego (pochodzę 
z Barlinka, gdzie grałem  w tamtejszym  Stocz-
niowcu Barlinek), w którym miałem możliwość 
obserwacji zarządzania klubem, wykorzystałem 
zdobytą wiedzę. Dobrałem odpowiednie osoby, 
które miały podobny do mojego  pomysł na klub. 
Małymi kroczkami dążyliśmy, aby jak największe 
grono dzieci i młodzieży uczestniczyło w zaję-
ciach. W trakcie rozwijaliśmy sztab szkoleniowy 
i jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze, aby osiągnąć 
właśnie ten  cel. Myślę, że recept  na osiągnięcie 
sukcesu jest wiele, nasza się sprawdza, a to dopie-
ro połowa drogi.

- Czy piłka nożna od początku była Pana 
inspiracją?

- Zawsze chciałem grać w piłkę i być z nią 
związany. Jako mały chłopiec ze skromnej 
rodziny miałem marzenia: po pierwsze zagrać  
w pierwszej drużynie trzecioligowego Stocz-

niowca Barlinek, którą podziwiałem. Pamiętam 
jak trener wyznaczał w piątkowy trening 12 chło-
paków, którzy wyróżniali się,  do podawania piłek 
podczas meczu, a ja zawsze byłem w tej 12-sce. 
To były piękne mecze. Jeden utkwił mi w pamięci. 
Kiedy graliśmy z Chemikiem Bydgoszcz tak lało,  
a jednak opłacało się podawać te piłki – wygraliśmy 
7:1. Aż nadszedł okres, kiedy marzenie się spełniło, 
grałem w pierwszej drużynie. Kiedy skończyłem 
technikum musiałem dokonać wyboru: piłka czy 
studia. Wybrałem naukę i rozpocząłem przygo-
dę jako sędzia piłkarski, cel: najwyższy poziom  
– w dwa lata cztery szczeble zaliczone i nadzieja na 
sędziowanie w ligach centralnych. Jednak „zawia-
ło” mnie tutaj nad morze, gdzie się zakorzeniłem  
i zająłem trenowaniem naszej młodzieży. Piłka 
nożna w moim przypadku to sposób na życie.  

- W jakim klubie sportowym w lidze polskiej 
lub zagranicznej chciałby Pan zagrać? 

-  Wybieram AC Milan z Van Bastenem  
w składzie. Jednak  dla mnie na granie to już 
troszkę za późno.  Kiedyś była szansa, mój ów-
czesny trener Zenon Burzawa (król strzelców 
ekstraklasy 1994), bardzo chciał, abym przeszedł 
do Stilonu Gorzów, II ligowego zespołu. Ja wy-
brałem jednak studia. Grać już nie będę, chyba 
że w oldboyach, ale rozwijam się jako trener, 
aktualnie jestem na kursie UEFA A i wiążę z tym 
zawodem duże nadzieje.

- Jest Pan osobą bardzo aktywną: prezesem 
klubu sportowego, trenerem, nauczycielem 
wychowania fizycznego. Znajduje Pan czas na 
inne aktywności poza sportowe? 

- Jest mi bardzo ciężko połączyć moją wielką 
pasję do sportu, który uprawiam od 7 roku życia, 
z życiem prywatnym.  W domu jestem gościem, 
a moja partnerka naprawdę jest bardzo cierpliwa 
i wyrozumiała, za co jej bardzo dziękuje.  Dzięki 
znajomym razem z Andżeliką znaleźliśmy wspólną 
pasję,  zaczęliśmy podróżować. Lubię sporty zimo-
we, jednak moja partnerka za nimi nie przepada, 
więc podróże zawsze są w kierunku krajów  bardzo 
gorących. Bardzo lubimy tak odpoczywać, a zara-
zem poznawać inne kultury i zwyczaje.

- Jakie miejsca Pan już odwiedził?
- Na początku była Hiszpania i oczywiście 

Camp Nou, Egipt, Jerozolima, Betlejem, Wyspy 
Kanaryjskie – Fuerteventura i Lanzarote. Była 
również Dominikana, Szwajcaria, Mont Blanc  
a ostatnio Meksyk. W każdym miejscu jest pięknie 
i chce się tam wracać. To jest to, czego potrzebuję,  
aby w pełni realizować swoje cele oraz wspólne 
założenia klubowe. 

- Pańskie marzenia? 
- Marzenia? Na pewno są:  zawodowe i pry-

watne. Czy się spełnią? - nie wiadomo, ale jak 
ma się cel to zawsze jest większa szansa, aby je 
spełnić. Z zawodowych: prowadzenie jako trener 
zagranicznego klubu piłkarskiego na najwyższym 
poziomie. Z prywatnych: to oczywiste - mieć 
szczęśliwą rodzinę.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anetta Czyżak

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Nasi najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze zostali 
wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami podczas IV 
Gali Sportu. Była to okazja żeby podziękować tym 
wszystkim, dzięki którym nasza Gmina kojarzona 
jest z wysokim poziomem sportowym i imprezami 
sportowymi rozpoznawalnymi w całym kraju. 

Gala odbyła się  27 lutego 2016 r. w Sali Teatralnej 
Międzynarodowego Domu Kultury. Podczas uroczy-
stości gościliśmy olimpijczyków: Marka Kolbowicza 
i Bogusława Mamińskiego, działaczy sportowych: 
Stanisława Kopcia – prezesa Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej, wiceprezesa Andrzeja Steca 
oraz członka zarządu Jerzego Goclika. Nie zabrakło 
również przedstawicieli władz powiatu i samorządu 
gminy. W Gali uczestniczyli: Józef Malec, starosta 
kamieński, Beata Kiryluk, radna powiatu kamień-
skiego, Jan Magda, przewodniczący Rady Miejskiej, 
radni, Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów, 
przedstawiciele placówek oświatowych i kultural-
nych, sportowcy, sponsorzy, fundatorzy nagród oraz 
mieszkańcy naszej Gminy. 

Dla najlepszych wykonano statuetki - odlewy z 
brązu wg.projektu Lidii Sztwiertnia.          

Oto wyniki i nazwiska tych, którzy zostali zwy-
cięzcami w poszczególnych kategoriach:

Najlepszy Sportowiec Roku 2015  
I miejsce – Adrian Jaworski - UKS Gimsport
II miejsce –  Joanna Kiedrowska -  UKS Chrobry

III miejsce  –  Anna Zielińska  - UKS Chrobry
IV miejsce  –  Kacper Domitrz- MKS Bushido
V miejsce –  Natalia Jaworska - UKS Gimsport
Najlepszy Trener Roku 2015 
Andrzej Sawicki – MKS Bushido
Łukasz Szumlewski – KS Fala
Odkrycie Sportowe Roku 2015 
Michał Wandachowicz – UKS Chrobry
Najlepszy Działacz Sportowy 2015 
Jan Rączewski – KS Fala 
Impreza Sortowa Roku 2015 
„X Perła Bałtyku” – TKS Jantar
Burmistrz Międzyzdrojów przyznał nagrody spe-

cjalne. Pamiątkowe statuetki i słowa podziękowania 
od Leszka Dorosza  i Józefa Malca otrzymali  wszyscy 
prezesi klubów sportowych: KS Fala, UKS Chrobry, 
UKS Gimsport, TKS Jantar i MKS Bushido. 

Były też wyróżnienia specjalne:
Bogusław Mamiński otrzymał  statuetkę Osobo-

wość Sportowa Międzyzdrojów oraz grawerton za 
szerzenie idei olimpijskiej  od  Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej oraz pamiątkowe statuetki 
od Klubów Olimpijczyka z Pyrzyc i Dziwnowa. 

Danuta Jakubiak otrzymała wyróżnienie specjal-
ne za wieloletnią działalność sportową wśród  dzieci 
i młodzieży, wpajanie właściwych postaw i sportowe 
wychowanie kilku pokoleń uczniów.

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. Kapituła 
przeliczyła kupony i głosy oddane przez czytelników 
Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje 
oraz wyłoniła finałową piątkę w kategorii Najpopu-
larniejszy Sportowiec Roku 2015 i nazwisko trenera, 
który uzyskał największą ilość głosów. 

W głosowaniu wzięło udział 755 osób (w tym  
22 głosy były nieważne).

Tytuł  „Najpopularniejszy Sportowiec Roku 
2015” otrzymali:

I miejsce –  Dariusz Kozłowski  –  KS Fala, uzyskał 
203 głosy

II miejsce – Piotr Rutkowski – KS Fala, uzyskał 
184 głosy

III miejsce – Adrian Jaworski– UKS Gimsport, 
uzyskał 144 głosy

IV miejsce – Natalia Jaworska – UKS Gimsport, 
uzyskała – 141 głosów

V miejsce – Bartosz Ligęza i Amelia Kokot  – TKS 
Jantar, uzyskali  – 103 głosy.

Tytuł  „Najpopularniejszy Trener Roku 2015” 
zdobył:

Jan Rączewski – KS Fala – 201 głosów.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróż-
nionym! 

Tradycyjnie wiele pięknych wzruszeń i emocji 
dostarczył nam kabaret, działający przy MDK ze 
sztuką  pt. „Nieposkromniona wytwórnia czem-
piona”. Scenariusz  napisała Dorota Sielewicz,   
a na scenie wystąpiła młodzież z gimnazjum.   
Bardzo dziękujemy za występ kabaretowi oraz 
Emilce Deptule i Weronice Ruśkiewicz za oprawę 
muzyczną. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze 
działania oraz zaszczycili nas swoją obecnością na 
IV Gali Sportu w Międzyzdrojach. 

Do zobaczenia za rok!                   Jadwiga Bober
Inspektor ds. społ. i kultury fizycznej

Są utalentowani, pracowici, bardzo zaangażowani  i odnoszą znaczące sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. 
Reprezentują  Gminę Międzyzdroje na arenach  regionalnych oraz krajowych i dostarczają mieszkańcom naszej 
Gminy dużo pozytywnych emocji.

IV Gala Sportu – najlepsi wyróżnieni!

Na międzyzdrojskiej promenadzie o godz. 11.00 
rozpoczął się pierwszy bieg na dystansie 1963m 
(odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żoł-
nierz Wyklęty –Józef Franczak ps. Lalek), natomiast 
drugi o godz. 11.30  - na dystansie 5 km. Biegi 
zaczynały się przy Alei Gwiazd i kończyły na mecie, 
która znajdowała się na terenie Golden Tulip Mię-
dzyzdroje Residence. 

W imprezie wzięło udział ponad 150 osób.  
W biegu uczestniczyli biegacze m.in.: z Międzyzdro-
jów, Dziwnowa, Wysokiej Kamieńskiej, Golczewa, 
Świnoujścia, Wolina, Kamienia Pomorskiego, Mie-
rzyna, Rybnika, Stargardu, Dobropola.

Wyniki biegaczy, którzy zajęli trzy pierwsze 
miejsca na obu dystansach:

1963 m: (bieg bez pomiaru czasowego)
1. miejsce – DARIUSZ ROMANOWSKI ZE ŚWI-

NOUJŚCIA
2. miejsce – RAFAŁ BŁOCIAN Z MIĘDZYZDROJÓW
3. miejsce – ANDRZEJ WOLIŃSKI Z WOLINA
5000 m: (bieg z pomiarem czasowym)
1. miejsce – ŁUKASZ JADACH ZE ŚWINOUJŚCIA 

– czas 21 min. 23 s.

2. miejsce – ARKADIUSZ BORYSIUK Z KAMIENIA 
POMORSKIEGO – czas 21 min. 25 s.

3. miejsce – WOJCIECH ŁAPKIEWICZ Z KOŁCZE-
WA – czas 22 min. 00 s.

IV edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” została przygotowana przez harcerzy 
z Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej - partnera głównego 
organizatora Fundacji Wolność i Demokracja. Or-
ganizacją biegu, oznakowaniem i zabezpieczeniem 

zajęli się harcerze 34 DH „Orlęta” i zuchy 44 GZ 
„Pracowite Pszczółki” z Międzyzdrojów, harcerze z 
3 DH „Gryfy Wolińskie z Wolina”, harcerze z 63 DH 
„Szare Szeregi” z Dziwnowa oraz harcerze starsi z 20 
ŚDSH „Szare i Wilki”ze Świnoujścia.  Harcerze otrzy-
mali pomoc ze strony Gminy Międzyzdroje i pełne 
wsparcie od Golden Tulip Międzyzdroje Residence. 
Przy biegu pomogli także wolontariusze z Fundacji 
Motywacja i Działanie. 

Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, 
którzy przyczynili 
się do organizacji 
oraz wzięli udział  
w biegu „Tropem 
Wilczym.Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wy-
klętych.”. Do zoba-
czenia za rok!

pwd. Tomasz 
Rychłowski

Hufiec ZHP 
Ziemi Wolińskiej 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Międzyzdrojach 

W słoneczną niedzielę 28 lutego br. w Międzyzdrojach zorganizowana została IV ogólnopolska edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Bieg został przygotowany w ramach obchodzonego 1 marca br. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia 
ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II Wojny Światowej.
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AKTUALNOŚCI

W wyniku głosowania członkowie OSP w Lubinie 
dokonali następującego wyboru:

Nowo wybrany Zarząd OSP w Lubinie:
prezes - dh Waldemar Osiński
wiceprezes - naczelnik - dh Robert Osiński
zastępca naczelnika -dh Artur Wróblewski
sekretarz - dh Mariusz Samołyk 
skarbnik - dh Mariusz Romanowski                                        
gospodarz - dh Sławomir Piotrowski                                               
członek Zarządu - dh Piotr Ruśkiewicz

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - dh Paweł Pietkiewicz
wiceprzewodniczący - dh Radosław Dylewski
członek komisji - dh Przemysław Trojan

W OSP w Międzyzdrojach Zarząd i Komisja 
Rewizyjna ukonstytuowali się następująco:

Nowo wybrany Zarząd OSP w Międzyzdrojach:
prezes - dh Wiesław Woszczyk
wiceprezes - naczelnik - dh Łukasz Wodnicki
zastępca naczelnika - dh Jerzy Potapski
sekretarz - dh Bernadetta Kujda
skarbnik - dh Joanna Spych                  
kronikarz - dh. Ewelina Szpakowska                                            
 członek Zarządu - dh Krzysztof Gawina                                                  
członek Zarządu - dh Marian Kowalewski                                                
członek Zarządu - dh Benedykt Kujda
Komisja rewizyjna:
przewodniczący - dh Przemysław Wiaderski
członek komisji - dh Adam Bączek
członek komisji - dh Radosław Kopienka

Marian Kowalewski

Wybrano nowe władze w OSP w Lubinie 
i w Międzyzdrojach
W dniu 13 lutego 2016 roku (w Lubinie) oraz 26 lutego 2016 r. (w Międzyzdrojach) odbyły się 
walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy wybrali nowy 
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Już od 24 lat w Międzyzdrojach odbywają się 
Zjazdy Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej. Gmina 
Międzyzdroje od wielu lat aktywnie wspiera to 
wydarzenie. Dla jego uczestników jest ono ważną 
lekcją historii i ciekawym spotkaniem pokoleń.  

Podczas corocznych zjazdów przedstawiane 
są prelekcje o tematyce historycznej, pokazy fil-
mów, wystawy, koncerty i wiele innych działań. 
Zjazdy są też doskonałą okazją do zaprezento-
wania atrakcji turystycznych Międzyzdrojów  

i regionu w ramach organizowanych wycieczek 
dla ich uczestników. 

W tym roku w dniach 3-6 października od-
będzie się jubileuszowy XXXV Zjazd, po raz 25. 
organizowany w Międzyzdrojach. W związku  
z planowanym Zjazdem w dniu 8 marca br. w sie-
dzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, dyrek-
tor IPN dr hab. Krzysztof  Kowalczyk oraz Prezes  
Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg 
Szczecin Jolanta Szyłkowska, podpisali list inten-
cyjny. Przedmiotem listu jest kontynuacja działań i 
współpraca przy upamiętnieniu historii Kresowych 
Żołnierzy AK w czasie jubileuszowego Zjazdu,  
a także podczas kolejnych zjazdów i obchodów. 
W ramach wspólnych działań realizowane będą 
programy edukacyjne, prelekcje, wystawy, spotka-
nia z młodzieżą mające na celu upowszechnianie 
wiedzy o historii Polski. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Podpisano list intencyjny

Uczniowie reprezentowali: Szkołę Podstawową 
nr 1 w Międzyzdrojach, Szkołę Podstawową nr 2 
w Wapnicy, Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach 
oraz Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.

Głównym organizatorem eliminacji był Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach przy 
współpracy z Urzędem Miejskim  oraz Międzyna-
rodowym Domem Kultury. Jury turnieju stanowili 
członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Międzyzdrojach oraz funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się  
z 30 pytań  opracowanych przez mł. asp. Prze-
mysława Wiaderskiego – funkcjonariusza Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. W trakcie 
pracy komisji oceniającej poprawność napisanych 
testów, strażacy ochotnicy z naszej gminy prze-
prowadzili szkolenie dla uczestników turnieju. 

Tematem szkolenia było udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu. Piotr Golian, Artur 
Wróblewski oraz Bartłomiej Kowalewski  na trzech 
stanowiskach udzielali instruktarzu uczniom, 
którzy z zainteresowaniem brali czynny udział  
w zajęciach szkoleniowych.

Po ocenie testu komisja przedstawiła wyniki 
klasyfikacji, które w poszczególnych grupach 
wiekowych przedstawiają się następująco:

Grupa I (szkoły podstawowe)
miejsce: 
1. Bogusz Mackiewicz – Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Międzyzdrojach
2. Weronika Kujda – Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Międzyzdrojach
3. Nina Jackiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Międzyzdrojach

Grupa II (gimnazjum)
miejsce: 
1. Fabian Makiełkowski – Gimnazjum Nr 1  

w Międzyzdrojach
2. Krzysztof Popiel – Gimnazjum Nr 1  

w Międzyzdrojach
3. Mateusz Mazurkiewicz – Gimnazjum Nr 1 

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

w Międzyzdrojach
2. Sebastian Zięcina – Technikum Hotelarskie 

w Międzyzdrojach.
3. Wiktoria Wilińska – Technikum Hotelarskie 

w Międzyzdrojach.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych 

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

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jedno-
cześnie reprezentantami gminy Międzyzdroje w 
eliminacjach powiatowych, które odbędą się w 
dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kamieniu Pomorskim.

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczest-
nikom międzyzdrojskiego turnieju.

Marian Kowalewski
Komendant Gminny  Ochrony Przeciw Pożarowej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

ELIMINACJE GMINNE  Międzyzdroje 2016
W dniu 7 marca 2016 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 
odbyły się eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach 
wzięły udział dzieci i młodzież zamieszkujące gminę Międzyzdroje. 

Przed jubileuszowym XXXV Zjazdem Kresowych Żołnierzy AK
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NASZE ROZMOWY

- Panie Kierowniku proszę o ocenę mijają-
cego sezonu zimowego 2015/2016.

Adam Celiński: - Dla postronnej osoby 
zimy w naszym regionie nie było od kilku lat. 
Tymczasem z naszego punktu widzenia zima 
taka, jaką mamy za sobą jest dużo trudniejsza. 
Dużo łatwiej jest przy stałej ujemnej tempera-
turze usunąć warstwę śniegu niż być w ciągłej 
gotowości na zmieniające się warunki pogodo-
we. Podam przykład: w dzień mamy dodatnią 
temperaturę i śnieg bądź lód topnieje, a sól 
zostaje wypłukiwana, po czym w nocy znowu 
to marznie i ponownie powstaje gołoledź. To 
zmusza nas do ponownego posypywania ulic  
i chodników i w zasadzie tak naprzemiennie.  
W naszym klimacie to bardzo częste zjawisko, 
którego „gołym okiem” nie widać, lecz w prak-
tyce wymusza podjęcie przez nas działania. 

- Jakie działania w ZOŚ są planowane  
w tym roku?

Adam Celiński: - Poza tym, że będziemy  
w tym roku odbierać odpady z Ogrodów Dział-
kowych, to nie planujemy szerszych przedsię-
wzięć.  Zawsze jednak powtarzam, że Międzyz-
droje to miasto wymagające, pełne wyzwań. 
Wychodzę z założenia, że zawsze można zrobić 
coś lepiej. Dokładamy więc starań i jesteśmy 
po to, aby służyć społeczeństwu, podnosimy 
jakość wykonywanej pracy. Kluczem do tego 
by było jeszcze lepiej, taniej, szybciej jest ciągłe 
doinwestowywanie w sprzęt zastępujący pracę 
ludzi. Dlatego corocznie wnioskuję o zabezpie-
czenie w budżecie gminy środków na zakupy 
inwestycyjne. Dzięki przychylności burmistrza 
i Rady Miejskiej udaje nam się sukcesywnie ten 
sprzęt zakupywać.

Rozważamy inwestycje na cmentarzu 
miejskim, m.in.: wprowadzenie windy przy po-
chówku, aby podnieść jakość usług. Starą część 
cmentarza należy wyposażyć w oświetlenie, 
kompleksowo wyremontować alejki i zaopa-
trzyć cmentarz w większe ilości punktów czer-
pania wody, konieczny jest generalny remont 
kaplicy. Ponadto będę wnioskował o zakup 
nowych  koszy na śmieci, ponieważ ich obecna 
ilość na terenie miasta jest niewystarczająca. 

ZOŚ nadal, jak w roku ubiegłym, będzie 
zajmował się Strefą Płatnego Parkowania, od 
18 kwietnia otwieramy biuro strefy (szczegółowe 
informacje na ten temat na str. 15  Informatora).

- Przed nami wiosna i praca przy zieleni 
miejskiej. Proszę powiedzieć o tym zadaniu.

Adam Celiński: - Trudność pracy przy zieleni 
polega na nieprzewidywalności pogody, to 
utrudnia utrzymanie zieleni na tak wysokim 
poziomie, jaki obserwujemy w Międzyzdrojach. 
Myślę jednak, że możemy być dumni z tego, jak 

wygląda zieleń miejska w naszym mieście. Uwa-
żam też, że należy poszerzać rabaty kwiatowe 
na kolejnych terenach, jak choćby na zachodniej 
części promenady. 

Uzasadnione moim zdaniem jest również 
wykonanie kompleksowego projektu zieleni 
miejskiej dla Międzyzdrojów. Nie tylko kwia-
tów, ale inwentaryzacji drzew i wszystkich 
elementów zieleni, po to aby, bez względu 
na to kto zarządza tym w danym momencie, 

zapewniona była kontynuacja działań przez 
wiele lat. Warto byłoby poddać taki projekt 
konsultacjom społecznym. Zieleń to bardzo 
ważny element w przestrzeni miejskiej, działa 
kojąco na człowieka i przyciąga chcących 
korzystać z jej walorów. 

Anida Kostrzewa: W tym roku planujemy 
wysadzić ponad 47 tysięcy roślin.  Rozpoczy-
namy od inwentaryzacji uszkodzonych nasa-
dzeń, uzupełniamy te, które zginęły. Co roku 
planujemy nowe nasadzenia, nowe kwiaty i ich 
kolory. Nie zmieniamy tylko tych terenów, które 
zaprojektował poprzednik Sławomir Rosiak, 
one są utrzymywane w tych samych kolorach. 

Wzbogacamy rabaty o nowe nasadzenia, 
byliny wieloletnie. Pojawiają się kolekcjoner-
skie rośliny, nowości, nieznane dotychczas np.: 
judaszowiec kanadyjski, niecierpek wyhodo-
wany przez Japończyków - wprowadziliśmy 
jako pierwsi nową jego odmianę, która cha-
rakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Każda 
inwestycja gminna dotycząca dróg wymaga 
od nas zagospodarowania tych terenów pod 
względem zieleni. 

- ,,Międzyzdroje w kwiatach”, to projekt 
który cieszy się ogromnym powodzeniem - 
paw Tolek, biedronka, motyl Emanuel. Czy  
w tym roku pojawią się nowe kompozycje? 

Anida Kostrzewa: - Międzyzdroje to miasto 
kwiatów i zieleni, mamy fantastycznie prezen-
tujące się figury, które doczekały się nawet 
swojego miejsca na pocztówkach. W tym roku 
nie planujemy nowych konstrukcji. Zajmiemy 
się przede wszystkim centrum miasta. Naprze-
ciwko biblioteki powstanie ogród bylinowy, 
który najpiękniejszy będzie za 2 lata. Zagospo-
darujemy także teren przy ul. Kolejowej – przy 
Żabce, zamiast zieleni trawników pojawią się 
popularne na świecie kolorowe rabaty.Turyści 
pytają o dziewczynę w kwiatach, która stała na 
promenadzie. To była kompozycja wzbudzająca 
kontrowersje, jedni byli zachwyceni, inni kryty-
kowali. Niestety pomysł na kwietną dziewczynę 
w tym miejscu nie przyjął się i musiała ona 
opuścić naszą promenadę. 

- Pani Anido, wiemy że oprócz pracy w ZOŚ, 
aktywnie i z dużym zaangażowaniem promuje 
Pani międzyzdrojską zieleń w mediach spo-
łecznościowych. 

Anida  Kostrzewa: - Wiem, jak ogromne 
znaczenie mają media społecznościowe, jak 
ważne jest zaistnienie w internecie. Przez lata, 
zanim zostałam pracownikiem ZOŚ, pracowa-
łam w kilku rozgłośniach radiowych, w których 
przeszłam szkolenia związane z reklamą i jej 
wpływem na ludzi. I te umiejętności przydają się 
w obecnej  pracy. Moje działania to tak naprawdę 
odpowiedź na potrzeby i prośby osób przyjeż-
dżających do Międzyzdrojów, które chciały być 
na bieżąco, zobaczyć jak wyglądają przygotowa-
nia do sezonu, jak wyglądają ich ulubione zielone 
rzeźby, dlatego założyłam stronę "moje ogrody". 
Ludzie  przychodzą do nas, gdy są w mieście, 
żeby popatrzeć na naszą pracę. 

Praca przy zieleni wymaga stałego rozwoju, 
dlatego biorę udział  w targach takich, jak: ,,Gar-
denia” - największe targi ogrodowe w Poznaniu, 
czy ,,Zieleń to życie” w Warszawie. To doskonała 
okazja do szkoleń dotyczących pielęgnacji 
drzew, kwiatów, hortiterapii czyli leczenia za 
pomocą ogrodów, spotkań z fachowcami  
z całej Polski, okazja do śledzenia najnowszych 
trendów w ogrodnictwie z całego świata.

Zainteresowanie i uznanie dla naszej pracy 
przez  osoby  odwiedzające miasto powoduje, 
że sami sobie stawiamy wysoko poprzeczkę. 
Chętnie biorę udział w konferencjach, targach 
specjalistycznych, które są doskonałą okazją do 
wymiany doświadczeń, ale i zaprezentowania 
naszych międzyzdrojskich dokonań szerszemu 
gronu. 

- Uprzejmie dziękuję Państwu za rozmowę. 
Korzystając z okazji składamy serdeczne 

podziękowania wszystkim pracownikom 
ZOŚ za ich codzienną pracę na rzecz miasta.

Rozmowę przeprowadziła: Joanna Ścigała

Nasza praca służy ludziom
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Adamem Celińskim kierownikiem Zakładu Ochrony 
Środowiska i  Anidą Kostrzewą, brygadzistką „Zielonej Brygady”. 
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W głównej części wieczoru zaprezentowano 
poezję znakomitej polskiej poetki Wisławy Szym-
borskiej, laureatki nagrody Nobla w dziedzinie lite-
ratury. Jej wiersze czytała młodzież z Gimnazjum 
nr 1 w Międzyzdrojach - Ada Dymitruk, Klaudia 
Orłowska, Olaf Lindorf-Bąk oraz Fabian Makieł-
kowski. Uczniowie zaprezentowali takie utwory, 
jak: „Miłość od pierwszego wejrzenia”, „Lekcja” 
czy „Nic dwa razy”. Pracownicy biblioteki Anna 
Piecyk i Szymon Głod przedstawili ciekawostki  
i interesujące fakty z życia poetki.

W kolejnej części wieczoru przybyli na spotka-

Zimowy wieczór poezji  w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach wraz z Dyskusyjnym Klubem Książki 
zorganizowała 14 marca 2016 „Zimowy wieczór poezji”.

nie mieszkańcy miasta oraz turyści mieli możli-
wość zaprezentowania swojej twórczości.  Wiersze 
swojego autorstwa przeczytali gimnazjaliści Fa-
bian Makiełkowski oraz Olaf Lindorf-Bąk. Szymon 
Głod przeczytał wiersze obecnych na spotkaniu 
p. Krystyny Rycombel i p. Mirosława Wołoszyka. 
Swoje utwory poetyckie zaprezentowali również: 
Marianna Kargul, Halina Kowalska, Wojciech 
Kokot, Julianna Rogowska. Dorota Latos prze-
czytała krótkie opowiadanie  o podróży. Utwory 
przedstawione przez przybyłych gości poruszały 
tematykę miłosną, obyczajową, wspomnieniową. 

Były próbą uchwycenia przemijającego czasu. 
Marianna Kargul przekazała dla naszej biblioteki 
tomik swoich wierszy pt. „Wsłuchaj się w ciszę” 
oraz antologię poezji „Potyczki z Kupido”, w którym 
zamieszczono również jej wiersze.

W finale wieczoru aranżacje znanych piosenek 
zaprezentował zespół śpiewaczy „Bryza” pod 
kierownictwem Janusza Kalemby. Utwory takie, 
jak „Jedno jest niebo dla wszystkich”, „Miliony 
gwiazd”, „Marina” czy „Goniąc kormorany” porwały 
słuchaczy do wspólnego śpiewania.

Bibliotekarze zapraszają na kolejny wieczór 
poetycki, który odbędzie się jesienią tego roku.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

    

Przygoda Doroty Schrammek z pisaniem 
rozpoczęła się od wróżby tarota, w której wyszło, 
że w najbliższym czasie napisze książkę. Posta-
nowiła jak najszybciej spełnić przepowiednię. 
W 2015 roku napisała pierwszy tekst, wysłała do 
wydawnictw i już po dwóch tygodniach dostała 
odpowiedź od „Świata Książki”, że są zaintereso-
wani publikacją. W debiucie pt. „Stojąc pod tęczą” 

porusza trudny temat jakim jest choroba bliskiej 
osoby. Pomimo smutnego zakończenia jest to 
książka o przyjaźni, szczęściu, do którego dążą 
bohaterki. Nasz gość nie lubi pisać „cukierkowo”, 
nie chce ubarwiać rzeczywistości, która w życiu 
codziennym dostarcza nam wielu trosk i rozterek.

Autorka od 15 lat pisze opowiadania do ko-
biecych pism. Pisanie 30 tekstów w miesiącu było 

doskonałą rozgrzewką przed napisaniem książki. 
Pisarka pochwaliła się, że będzie wydawała trzy 
powieści rocznie, co pozwoli jej rozwijać warsztat 
literacki i umocni pozycję na rynku wydawniczym.

Największy sukces przyniosła autorce książka 
pt. „Horyzonty uczuć”. Akcja powieści dzieje się 
w Pobierowie. Nasz gość mówi o sobie, że jest 
lokalną ambasadorką tej miejscowości. Powieść 

otrzymała miano „Książki 
Roku 2015” w konkursie ogło-
szonym przez portal Granice. 
Na początku marca miała 
premierę najnowsza po-
wieść Doroty Schrammek pt. 
„Na brzegu życia”, która jest 
kontynuacją o bohaterach 
z nadmorskiego Pobierowa. 
W czerwcu ma pojawić się 
kolejna książka, zamykająca 
„pobierowską trylogię”.

Autorka pochwaliła się, 
że jej książki zostały nomi-
nowane do konkursu „Pióro 
i Pazur”. Trzymamy kciuki za 
wygraną. 

Spotkanie przebiegło  
w miłej atmosferze, czy-
telnicy chętnie ustawili się  
w kolejce po autografy i pa-
miątkowe zdjęcia z pisarką.         

Bibliotekarze

Na pograniczu - czyli spotkanie z Dorotą Schrammek
9 marca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Dorotą Schrammek, autorką książek 
obyczajowych: „Stojąc pod tęczą”, „Horyzonty uczuć” i „Na brzegu życia”. 
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Jest autorem ok. 50 bestsellerów literatury dziecięcej takich, jak: „Kacperiada”, 
„Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”, „Bon czy ton: Savoir-vivre dla dzieci”, 
„Detektyw Pozytywka”, „Mam prawo” czy „Bodzio i Pulpet”.  Na spotkanie zostali 
zaproszeni uczniowie drugich klas ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdro-
jach oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

Pisarz rozpoczął swoje spotkanie od pytania, czy dzieci znają najpopular-
niejsze rodzaje książek. Jak się okazało, wszyscy doskonale wiedzieli, czym są 
powieści obyczajowe, kryminały, co różni biografię od autobiografii. 

Grzegorz Kasdepke opowiedział o swoich książkach o całowaniu, czyli  
o romansach dla dzieci, jak sam je określił. Jest autorem pięciu tego typu książek, 
w tym aż trzech adresowanych do przedszkolaków. Pierwszym romansem była 
książka pt. „Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami”, 

„Horror! Czyli skąd się biorą dzieci” – spotkanie z Grzegorzem Kasdepke
11 marca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, pisarzem dla dzieci i młodzieży, 
który po raz trzeci zagościł w międzyzdrojskiej bibliotece. 

gdzie autor opowiada dzieciom o takich emocjach jak tęsknota, wstyd, poczucie 
krzywdy, czy zazdrość. 

Nasz gość poza opowiadaniem o swojej twórczości, próbował przekonać 
dzieci, że oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe przez większość 
swojego wolnego czasu nie przyniesie niczego dobrego. Powinny rozwijać 
swoją wyobraźnie, pracować nad koncentracją poprzez czytanie książek, co 
pozwoli im w przyszłym życiu łatwiej zapamiętywać informacje. Będąc dziec-
kiem polubił czytanie po tym, jak pani bibliotekarka podsunęła mu komiksy 
o Tytusie, Romku i Atomku. 

Ostatnim punktem spotkania było zadawanie pytań. Dzieci zamieniły się 
w dziennikarzy i poruszać trudnych zagadnień. 

Obecnie autor pracuje nad kolejną książką o przygodach Kuby i Buby, tym 
razem dotyczącej języka angielskiego. Po spotkaniu dzieci mogły kupić książki, 
zdobyć autografy oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z pisarzem. 

Spotkanie zostało sfinansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece w Międzyzdrojach. 

Bibliotekarze

WYSTAWA PRACOWNI 
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
„IMPRESJE” 
Zapraszamy na wystawę prac uczestników zajęć w Pracowni Rękodzieła 
Artystycznego „Impresje” w holu Międzynarodowego Domu Kultury w 
Międzyzdrojach. Swoimi pracami uczestnicy udowadniają, że nie trzeba 
mieć zdolności artystycznych, wystarczy pasja i chęć tworzenia, aby 
powstały ciekawe ozdoby. 

Podczas zajęć uczestnicy uczą się różnych technik m.in.: quillingu, 
decoupage, filcowania na sucho, papierowej wikliny, karczocha, kanzashi, 
kusudama, malowania na szkle, szycia, sutaszu, itd. Instruktorki: Anna Piecyk 
i Monika Jakubowska, uczą również, jak wykorzystać pozornie niepotrzebne 
rzeczy i wykonać z nich oryginalne oraz przydatne ozdoby. Z plastikowych 
butelek powstawały kwiaty i motyle do gumek oraz opasek, a ze skarpet  
i pończoch wyczarowano  przepiękne maskotki dla dzieci. 

Uczestnicy warsztatów co roku włączają się w akcje na Dzień Dziecka, na 
które uszyli maskotki dla dzieci z Międzyzdrojów, a także personalizowane 
poduszki dla dzieci z Domu Dziecka w Lubinie. 10 stycznia 2016 r. podczas 24. 
finału WOŚP można było wylicytować dywanik z wełnianych pomponów w 
kształcie serca oraz nabyć różne prace na naszym stoisku, wspomagając akcję.

W najbliższym czasie będziemy wykonywać kartki, stroiki, jajka i palmy 
wielkanocne. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godz. 18.15 w Między-
narodowym Domu Kultury w sali nr 51. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
dorosłych i młodzież od 12. roku życia (liczba miejsc ograniczona). 

Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Impresje”
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Z  PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując na XIX Sesji w dniu 3.03.2016 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XIX/179/16
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-

dżecie na rok 2016
W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie dochodów na kwotę 1 094 zł i zwiększe-
nie wydatków  na kwotę  545 234,51 zł. Zwięk-
szenie dochodów dotyczy dochodów bieżących. 
Wydatki zwiększa się o kwotę 734 972,80 zł 
(wydatki bieżące- 371 308,54, wydatki mająt-
kowe- 363 664,26 zł) i zmniejsza się o kwotę 
189 738,29 zł (wydatki bieżące- 13 638,29 zł, 
wydatki majątkowe - 176 100 zł). 

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

nr 2 na kwotę 352,80 zł (szkoła otrzymała środki 
na dofinansowanie „Biegu Majowego”),

2/ zwiększeniu dochodu i wydatku w gimna-
zjum na kwotę 741,20 zł (szkoła otrzymała środki 
z funduszu prewencyjnego PZU przeznaczone 
na zakup apteczek pierwszej pomocy medycz-
nej z wyposażeniem),

3/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
6 738,29 zł (w szkole nr 1- 4 407,15 zł, w przed-
szkolu- 320 zł, w gimnazjum - 1 615 zł, w bibliote-
ce- 396,14 zł). Zwiększenie wydatków związane 
jest z koniecznością zapłaty przez w/w jednostki 
ubezpieczenia OC. Wydatki sfinansowane 
będą ze zmniejszenia wydatku w administracji  
w paragrafie różne opłaty i składki.

4/  z większeniu w ydatku bieżącego  
w kwocie 145 000 zł i zmniejszeniu wydatku 
inwestycyjnego na tę samą kwotę, dotyczącego 
remontów nieruchomości w mieszkaniowym 
zasobie gminy,

5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 18 600 zł  
z przeznaczeniem na zapłatę za utrzymanie lo-
kali komunalnych w 2015 r. (rozliczenie zaliczki),

6/ zwiększeniu wydatku na kwotę 8 856 zł na 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Międzyzdroje,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł 
na modernizację systemu łączności radiotelefo-
nicznej, który sfinansowany będzie ze zmniej-
szenia wydatku w obronie cywilnej w paragrafie 
zakup materiałów i wyposażenia - 6 900 zł oraz 
w paragrafie 6060 - wydatki na zakupy inwesty-
cyjne jednostek budżetowych (zakup agregatu 
prądotwórczego) - 3 100 zł,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 26 808,06 zł 
na realizację projektu Erasmus+akcja KA1  
w szkole nr 1 (środki wpłynęły w roku ubiegłym 
i nie zostały wykorzystane),

9/ zwiększeniu wydatku na zakup energii 
na kwotę 25 500 zł (po przetargu według war-
tości szacunkowych wynika, że w budżecie nie 
zostały zabezpieczone środki w odpowiedniej 
wysokości),

10/ zwiększeniu wydatku dotyczącego 
ochrony środowiska na kwotę 6 712,19 zł (stan 
środków na rachunku bankowym na koniec roku 
2015 jest większy niż zakładano w projekcie 
budżetu stąd konieczność zwiększenia planu 
wydatków w roku bieżącym),

11/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
318 664,26 zł dotyczących systemu zagospoda-
rowania odpadów komunalnych (z rozliczeń lat 
ubiegłych wynika, że dochody uzyskane nie zo-

stały w całości wydatkowane stąd konieczność 
zwiększenia planu wydatków w roku bieżącym),

12/ zwiększeniu wydatku na zadanie in-
westycyjne „Budowa ścieżki spacerowej na 
wydmach od zejścia na plażę nr J do mola”, które 
częściowo sfinansowane będzie ze zmniejszenia 
wydatku na zadanie inwestycyjne „Budowa sta-
łego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego 
Las-zejściu nr J”,

13/ zwiększeniu wydatku na kwotę 122 000 zł 
na zapłatę za usługę związaną z odzyskaniem 
podatku VAT (dotyczy okresu od września do 
grudnia 2015 r.),   

W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 
544 140,51 zł i wynosi 1 454 350,65 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych w kwocie 1 454 350,65 zł.

Uchwała Nr XIX/180/16
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

W niniejszej uchwale zmienia się treść załącz-
nika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy 
Międzyzdroje w 2016 r. ”, nr 6 „Plan przychodów 
oraz kosztów samorządowych zakładów budże-
towych w 2016 r.” oraz nr 7 „Dotacje podmiotowe 
dla jednostek sektora finansów publicznych 
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje  
w 2016 r.”. Zmiany w załączniku nr 3 i 7 wynikają 
z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie na rok 2016. Zmiana w załączniku 
nr 6 następuje  w związku z rozliczeniem roku 
2015, a tym samym ustaleniem  stanu  środków 
obrotowych na koniec roku 2015. W wyniku 
tego istnieje konieczność wprowadzenia stanu 
środków obrotowych na początek roku 2016  
w kwocie – 47 729,70 zł, było – 170 718,22 zł.

Uchwała Nr XIX/181/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4.01.2011 r. w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Międzyzdro-
je na lata 2016-2035

Zmianie ulega  treść załączników.

Uchwała Nr XIX/182/16
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje w 2016 r.

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

Realizując ten ustawowy obowiązek, został 
przygotowany ,,Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regu-
luje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami i ograniczania problemu ich bezdomności. 

Celem Programu jest w szczególności: 
• zapobieganie wzrostu populacji zwierząt 

bezdomnych, w szczególności poprzez steryli-
zację i kastrację bezdomnych kotów, 

• zapewnienie opieki bezdomnym zwierzę-
tom, w szczególności poprzez poszukiwanie 
nowych właścicieli dla zwierząt,

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com.

Środki na realizację zadań wynikających 
z programu będą uwzględniane corocznie 
w budżecie Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XIX/183/16
w sprawie sprawozdania z realizacji Pro-

gramu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje 
za rok 2015

Zgodnie harmonogramem realizacji Progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest  z terenu Gminy Międzyzdroje, przyję-
tego  Uchwałą Nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008r., 
sprawozdania z realizacji Programu winny być 
przedstawiane raz w roku.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację  
istotnych zadań w 2015r. ujętych w Programie.

Uchwała Nr XIX/184/16
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Par-

kowania oraz ustalenia wysokości stawek 
i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych – gminnych  w granicach administra-
cyjnych miasta Międzyzdroje

Strefę płatnego parkowania ustala się na 
obszarach charakteryzujących się znacznym 
deficytem miejsc postojowych. Parkowanie 
pojazdów może odbywać się w wyznaczonym 
miejscu, w określone dni, w określonych godzi-
nach. Osoby parkujące pojazdy samochodowe 
w SPP zobowiązane są do ponoszenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych.

Wysokość stawki – opłaty za pierwszą godzi-
nę parkowania pojazdu samochodowego nie 
przekracza 3,00 zł i pozostałe wysokości opłat 
są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  
o drogach publicznych. 

Uchwała Nr  XIX/185/2016
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości
W związku z deficytem miejsc parkingowych 

proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na okres 
20 lat teren o łącznej powierzchni 15.736 m², 
stanowiący działki: nr 577/2, nr 577/3, nr 577/4, 
nr 577/5 i nr 577/6, obręb 19 miasta Międzyz-
droje z przeznaczeniem na urządzenie parkingu 
publicznego.

Uchwała Nr  XIX/186/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości
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Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawie-
nia na okres do 31 grudni 2016 r. część tarasu 
usytuowanego po północnej stronie obiektu 
„Molo”, o powierzchni 50 m², na rzecz właściciela 
lokalu gastronomicznego przylegającej bezpo-
średnio do ww.  tarasu, z przeznaczeniem na 
ogródek gastronomiczny – stoliki z parasolami.

Uchwała Nr  XIX/187/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do wydzierża-

wienia na okres do 31 grudnia 2016 r. część 
działki nr 83/1 obręb 20 o powierzchni 80 m², 
na rzecz właściciela lokalu gastronomicznego 
przylegającej bezpośrednio do ww. terenu,  
z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny 
– stoliki z parasolami.

Uchwała Nr  XIX/188/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawie-

nia na okres do 31 grudnia 2016 r. część działki 
nr 255 obręb 20 o powierzchni 2,75 m², na rzecz 
dotychczasowego użytkownika usytuowanego 
na tym terenie nośnika reklamowego.  

Uchwała Nr XIX/189/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „C.H. Ga-
leria Przy Wjeździe” w Międzyzdrojach

Plan miejscowy, zainicjowany Uchwałą 
Nr III/013/10 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach, z dnia 22 grudnia 2010 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „C.H. Galeria przy Wjeździe” na 
obszarze obejmującym część obrębu nr 16  
i 19 jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje 
i m. Międzyzdroje, opracowany został w gra-
nicach ustalonych w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Międzyzdroje, uchwalonym Uchwałą  
Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Konieczność opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla przedmiotowego terenu wynika z usta-
leń Studium oraz jego położenia w części na 
gruntach leśnych, sklasyfikowanych jako Ls-V, 
których zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, 
zgodnie z art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, można 
dokonać wyłącznie w drodze sporządzenia 
planu miejscowego, po uzyskaniu zgody Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego 
(decyzja z dnia 9 października 2013 r. znak: 
WRiR-I.7151.15.2013.EN).

Ustalone w planie: minimalne powierzchnie 
działek budowlanych oraz wskaźniki zabudo-
wy, tj. określenie minimalnej i maksymalnej 
powierzchni zabudowy, szerokości ścian fron-
towych, wysokości zabudowy i rodzajów da-
chów, mają na celu zapewnienie jednorodnego 
wizerunku kompozycyjno-architektonicznego 
kompleksu zabudowy, decydującego o ładzie 
przestrzennym tego obszaru miejscowości i są 
zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Międzyzdroje. Jednocześnie ze względu 

na ochronę walorów przyrodniczych, krajo-
brazowych i estetycznych, ustala się znaczny 
wskaźnik powierzchni niezabudowanej – bio-
logicznie czynnej.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejsco-
wego i sporządzony jest w formie uchwały 
Rady Miejskiej z rysunkiem planu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały. Załącznikami do 
uchwały są także: wyrys i wypis ze Studium 
(załącznik nr 2), rozstrzygnięcie dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 
po jego wyłożeniu do wglądu publicznego 
(załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie sposobu 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich 
finansowania (załącznik nr 4).

Plan opracowano na wtórniku – elektro-
nicznej kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:1000.

W planie określono:
- przeznaczenia terenów;
- sposoby zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy;
- zasady obsługi komunikacyjnej terenów;
- zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
- zasady ochrony środowiska i przyrody;
- stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę planistyczną tj. opłatę zwią-
zaną ze wzrostem wartości nieruchomości  
w przypadku jej sprzedaży, w okresie 5 lat od 
daty uprawomocnienia się planu; stawki pro-
centowe dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami KD-Z i KPK-I, mimo wzrostu wartości 
tych nieruchomości (w części zmiana przezna-
czenia gruntu z leśnego na nieleśny), z tytułu 
konieczności wykonania podstawowych sieci 
uzbrojenia terenu umożliwiających przyszłą za-
budowę terenów objętych planem (i nie tylko), 
jako inwestycji ogólnospołecznych, przyjmuje 
się w wysokości 0%.

Ustalenia planu uwzględniają wartości 
środowiska przyrodniczego i krajobrazu na 
terenach strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie 
wymogów wzajemnego oddziaływania i zasad 
ochrony w oparciu o opracowania branżowe: 
ekofizjografię i prognozę oddziaływania na śro-
dowisko. Przeprowadzona w trybie opracowy-
wania planu prognoza oddziaływania na środo-
wisko, w strategicznej ocenienie oddziaływania 
na środowisko, wykazała, że realizacja ustaleń 
planu generalnie nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Uchwała Nr XIX/190/16
w sprawie oświadczenia w zakresie utrzy-

mania spójności terytorialnej województwa 
zachodniopomorskiego

Rada Miejska w Międzyzdrojach  wyraża 
zaniepokojenie zgłaszanymi w ostatnich mie-
siącach koncepcjami utworzenia,  na bazie 
istniejących w latach 1975-1998 województw: 
koszalińskiego, pilskiego i słupskiego, nowego 
samorządowego województwa koszalińskiego/ 
środkowopomorskiego.

Pomysł utworzenia nowego województwa ze 
stolicą w Koszalinie stoi w zasadniczej sprzecz-
ności z fundamentem reformy samorządowej 
z 1998 r., której głównym  założeniem było 
utworzenie silnych i samodzielnych finansowo 
regionów. Wychodzimy również z założenia, że 

samorząd regionalny opiera się na wspólnocie 
tworzących go mieszkańców. Silne więzi et-
niczne, kulturowe, historyczne, społeczne i go-
spodarcze umacniane od ponad 15 lat istnienia 
województw  w obowiązującym podziale admi-
nistracyjnym, pozwoliło rozwinąć wewnętrzną 
strukturę funkcjonalną polskich regionów  
w zakresie infrastruktury, rynku pracy i edukacji 
czy usług publicznych. Od momentu utwo-
rzenia województwa zachodniopomorskiego 
podejmowane były systematyczne działania 
zmierzające do zapewnienia spójności prze-
strzennej i ekonomiczno-społecznej Pomorza 
Zachodniego. Odzwierciedlają tę politykę  władz 
regionalnych zarówno  kolejne odsłony Strategii 
Rozwoju Województwa  Zachodniopomorskie-
go i Planu Zagospodarowania  Przestrzennego 
Województwa, jak i realizowane z wykorzysta-
niem  krajowych środków  publicznych oraz 
funduszy europejskich (przedakcesyjnych  
i strukturalnych w perspektywach 2004-2006  
i 2007-2013) przedsięwzięcia. 

Rada Miejska w Międzyzdrojach  wyraża prze-
konanie, iż krajowa polityka regionalna powinna 
nadal konsekwentnie opierać się  na regionach 
posiadających odpowiedni potencjał rozwojowy. 
Dalsze wzmacnianie roli regionów  w prowadze-
niu  polityki rozwoju wpisuje się w kierunki  to-
czącej się obecnie  debaty dotyczącej przyszłości 
polityki regionalnej Unii Europejskiej. Zbieżne jest 
to  również  z ogólnoświatowymi  trendami  po-
twierdzającymi, że tylko silne regiony, opierające 
się na silnych wewnątrz regionalnych ośrodkach, 
są w stanie skutecznie pokonywać bariery rozwo-
jowe i inspirować wzrost.

Utworzenie nowego województwa pocią-
gałoby za sobą konieczność istotnej zmiany 
systemu wdrażania funduszy europejskich  
w Polsce, zaprojektowanego dla perspektywy na 
lata 2014-2020. Wszystkie rozstrzygnięcia strate-
giczne i wdrożeniowe polityki  regionalnej Unii 
Europejskiej oraz cele i zakres interwencji  fun-
duszy europejskich  na lata 2014-2020 odnoszą 
się  do obecnej  struktury administracyjnej kraju. 
Żaden z dokumentów rządowych  dotyczących 
finansowania  rozwoju regionalnego z funduszy 
europejskich nie bierze pod uwagę istnienia 
dodatkowego województwa.

Przyjęcie i  wynegocjowanie odpowiednich 
dokumentów programowych, chociażby zmie-
nionej Umowy Partnerstwa, kontraktu teryto-
rialnego i regionalnego programu operacyjnego  
dla nowego województwa  zajęłoby co najmniej 
kilka lat.  Równolegle  musiałby się toczyć proces  
ustanowienia systemu instytucjonalnego  nowe-
go województwa, dysponującego wystarczają-
cym potencjałem do przygotowania strategii 
rozwoju  oraz uruchomienia i wdrożenia nowego 
ładu organizacyjnego dotyczącego dystrybucji 
funduszy europejskich. 

Widocznie zahamuje to rozwój gmin takich 
jak Gmina Międzyzdroje, planujących opierać  
finansowanie części swoich przyszłych inwe-
stycji na środkach pozyskanych z Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-2020, zarówno 
w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
tarnego, jak i  innych działań skierowanych do 
jednostek samorządu Terytorialnego. 

Jan Magda 
Przewodniczący Rady Miejskiej
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1 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Kamieniu Pomorskim odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Kamieńskiego w Mini Piłce Siatkowej 
dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
roku szkolnego 2015/2016.

W turnieju brało udział siedem szkół z naszego 
powiatu. W wyniku przeprowadzonej rywalizacji  
I miejsce i awans do zawodów regionalnych zdo-
były dziewczęta reprezentujące Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Międzyzdrojach uzyskując następujące 
wyniki poszczególnych spotkań:

Grupowe
SP 1 Międzyzdroje – SP Dziwnów  2:0
SP 1 Międzyzdroje – SP Górki Pomorskie  2:0
SP 1 Międzyzdroje – SP Golczewo  2:1

Siatkarki SP 1 Międzyzdroje 
najlepsze w powiecie!

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

23.03.2016 r. - Krzysztof SZLASKI

30.03.2016 r. - Filip SZYSZKOWSKI

06.04.2016 r. - Ewa TROTT

13.04.2016 r. - Jan WĘGLORZ

20.04.2016 r. - Iwona CZYŻ

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

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz Mię-
dzyzdrojów, Przewodniczący Rady, Komisje Rady, 
Kluby radnych oraz grupa radnych, jednostki po-
mocnicze, 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 
urodzenia, adres zamieszkania osoby przedsta-
wionej do tytułu, uzasadnienie wniosku z pod-
pisem wnioskodawcy, ew. dodatkowe informacje  
i materiały lub pisma wraz z poparciem wniosku.

Szczegółowe informacje zawiera przywołana 
powyżej uchwała, dostępna  w BIP oraz w biurze 
Rady Miejskiej tel. 913275647.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

28 lutego w Gryficach odbył się II Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny skrzatów oraz III Woje-
wódzki Turniej Kwalifikacyjny młodzików. Wspa-
niale zaprezentowali się najmłodsi zawodnicy 
naszego klubu. W kategorii skrzatek zwyciężyła 
Oliwia Osińska. Drugie miejsce zajęła Julia Bart-
kiewicz. Kategorię młodziczek wygrała Laura 
Kober. W młodzikach świetną formę potwierdził 
Michał Wandachowicz zajmując drugie miejsce.  

Na 6. lokacie zakończył turniej Michał Janik. 
Należy podkreślić, że „nasze Michały” są jesz-
cze żakami, dlatego tym bardziej należą im 
się gratulacje za tak dobre wyniki w starszych 
kategoriach.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i za-
chęcamy do dalszych treningów, ponieważ - jak 
widać - dają efekty!    

UKS „Chrobry” Międzyzdroje

Grad medali dla Chrobrego!

Nasza I ligowa drużyna kobiet tenisa stołowego 
ma za sobą bardzo pracowity marcowy week-
end. W piątek przeciwnikiem Chrobrego był 
lider tabeli MRKS Gdańsk. Po bardzo zaciętych 
pojedynkach nasze dziewczyny sprawiły nie-
spodziankę ogrywając 6:4 niepokonaną dotąd 
drużynę MRKS-u. W sobotę bardzo daleki wyjazd 
do Białegostoku zakończył się kolejnym sukce-
sem. Chrobry zwyciężył z ATS Białystok również  
w stosunku 6:4. W bardzo dobrych nastrojach,  
w niedzielę, dziewczyny chciały postawić 
„kropkę nad i” z kolejną drużyną z Białegosto-
ku. Przeciwniczki stawiły jednak duży opór, na 
szczęście mecz zakończył się zwycięstwem 6:4. 
Dzięki tak świetnym występom drużyna utrzy-
muje się na 2 pozycji w tabeli, co daje możliwość 

grania w barażach o ekstraklasę. Gratulujemy  
i dziękujemy za emocje! 

Warto wspomnieć, że zawodniczki UKS 
Chrobry Międzyzdroje na przełomie lutego  
i marca rozegrały  dwa spotkania na własnym 
parkiecie. Pierwszy mecz został rozegrany 20 
lutego z UKS Champion Police i zakończył się 
wygraną tenisistek z Międzyzdrojów wynikiem 
6:4. Na początku marca UKS Chrobry podejmował 
mocny zespół z Warszawy. Początek spotkania 
był bardzo nerwowy w wykonaniu obu zespołów  
i do końca meczu niewiadomo było, która dru-
żyna przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. 
W końcowym efekcie nasze tenisistki wygrały  
6:4 w bardzo wyrównanym i zaciętym meczu.             

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Chrobry krok od Ekstraklasy
I Liga Kobiet tenisa stołowego

Półfinał
SP 1 Międzyzdroje  – SP 2 Kamień Pomorski  2:0
Finał
SP 1 Międzyzdroje – SP Golczewo  2:1
Międzyzdrojska  drużyna wystąpiła w składzie: 

Sara Cisowska VIa, Oliwia Kałużna VIa, Wiktoria 
Kalemba VIc, Julia Bączek VId, Alina Janeczek VId, 
Amelia Ekiert VId, Klaudia Stefan VId, Patrycja 
Żur VId, Dominika Boryń Va, Paula Niczypor Va. 
Opiekunem zespołu jest nauczyciel wychowania 
fizycznego Zdzisław Piątkowski. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na 
dalszym etapie rozgrywkowym.

Zdzisław Piątkowski
SP 1 Międzyzdroje
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W sobotę, 20 lutego 2016 r. w Choszcznie odbył się 
„Młodzieżowy Turniej Kyokushin Karate Choszcz-
no Cup 2016”. W zawodach tych udział wzięło 

Dominacją UKS Chrobry Międzyzdroje 
zakończyły się Indywidualne Mistrzo-
stwa Województwa Seniorów w teni-
sie stołowym, które zostały rozegrane 
6 marca 2016 r. w Międzyzdrojach. 
Cztery z pięciu tytułów Mistrzów  
Województwa padło łupem „Chrobre-
go”.  Na 24 możliwe do zdobycia meda-
le „Chrobry” zdobył aż 12, co świadczy  
o ogromnym sukcesie tenisistów  
z Międzyzdrojów w Województwie. 
Formę z przed roku potwierdziła 

Mistrzowie województwa

Mistrzem VI Edycji MALF została drużyna SP 
Leśnik Oldboy w składzie: Zbigniew Szwarc, 
Dariusz Duszyński, Jarosław Kwiatek, Kornel 
Pflantz, Roman Kleszczyński, Adam Celiński, 
Krzysztof Lewandowski, Bartosz Fąfara, Sebastian 
Podhorodecki, Dariusz Kozłowski. Drugie miejsce 
wywalczył zespół Young Boys, natomiast trzecia 
lokata przypadła drużynie Klifu. 

Do ostatniej kolejki ważyły się losy tytułu 
mistrzowskiego. W bezpośrednim spotkaniu 
pomiędzy SP Leśnik Oldboy a Young Boys doszło 
do wyłonienia mistrza. To właśnie Leśnicy okazali 
się lepsi i oto oni podniosą Puchar Mistrza MALF 
2016. Najlepszy strzelec – Michał Protasewicz 
(Young Boys) – 22 bramki

Drugi strzelec – Mateusz Kożyb (Players) – 21 
bramek

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Leśnik Oldboy – 25 pkt. 88:39
2. Young Boys – 25 pkt. 107:37
3. Klif – 16 pkt. 55:64
4. Players – 12 pkt. 57:67

5. Leśnik – 6 pkt. 42:98
6. Przytór Team – 4 pkt. 48:92
O rg a n i z ato r z y  p ra gn ą  p o d z i ę k owa ć 

wszystkim sponsorom za wsparcie rozgrywek,  
a przede wszystkim: burmistrzowi Międzyzdrojów 
Leszkowi Doroszowi za wsparcie oraz pomoc  
w organizacji kolejnej już VI Edycji MALF. Osobne 
podziękowania należą się wszystkim zawodnikom 
za wspaniałą rywalizację sportową oraz dostarczo-
ne emocje. Kibicom dziękujemy za gorący doping. 
Natomiast sędziom czyli: Lucjanowi Szeferowi 
oraz Markowi Szymańskiemu dziękujemy za wy-
trwałość oraz profesjonalną obsługę.

 Już teraz zapraszamy wszystkie chętne druży-
ny do VII edycji Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi 
Futsal-u, która rozpocznie się jesienią tego roku.

 14 marca 2016 r. w Hali Sportowejw Międzyz-
drojach odbył się Puchar Ligi, w którym wystąpiło 
sześć zespołów ligowych.  W tym samym dniu 
odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród.

Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

SP Leśnik Oldboy wygrywają w VI Edycji MALF

Artur Ostrowski, zawodnik KB Spor-
ting (trener Ryszard Ostrowski) zdobył 
tytuł Mistrza Polski w biegu na 1500 
m  na Halowych Mistrzostwach Polski 
rozgrywanych w Toruniu.

Klub Biegacza „Sporting"

Mistrz Polski 
ze Sportingu!

W dniach 04-05.03.2016 w Siedlcach odbyły sie 
Mistrzostwa Polski Juniorek oraz Puchar Polski 
Juniorek młodszych w zapasach w stylu wolnym.  
W zawodach udział wzięło ponad 220 zawodni-

czek z całego kraju, a wśród nich zawodniczka UKS 
GIMSPORT Międzyzdroje Natalia Jaworska, która  
w swojej bardzo silnie obsadzonej kategorii wago-
wej zdobyła złoty medal Pucharu Polski Juniorek 
Młodszych w zapasach w stylu wolnym! Jest to 
już drugi sukces Natalii w tym roku, przypomnij-
my - niedawno zdobyła tytuł międzynarodowej 
wicemistrzyni  Niemiec.

Zarząd klubu składa serdeczne gratulacje 
zawodniczce oraz trenerom i czeka na dalsze 
sukcesy!                                                 Rafał Jaworski 

UKS „Gimsport”

Wioleta Witkowska broniąc tytułu Mistrzyni 
Województwa w grze pojedynczej kobiet. W grze 
pojedynczej mężczyzn złoty medal wywalczył 
Jacek Wandachowicz, a Michał Kluczyński brązo-
wy. W grze deblowej zarówno wśród kobiet, jak  
i mężczyzn nasi zawodnicy nie mieli sobie rów-
nych i tak tytuły zdobyły: Joanna Kiedrowska/
Sylwia Wandachowicz oraz Michał Kluczyński/
Jacek Wandachowicz. W miksta brązowy krążek 
powędrował do pary Jacek Wandachowicz/Wio-
leta Witkowska.                                      Rafał Błocian

UKS Chrobry 

KARATECY W CHOSZCZNIE
ponad 100 zawodników z różnych federacji karate 
z Polski, startujących w koronnej konkurencji jaką 
w karate jest kumite. Uczestniczyła w nich rów-

nież grupa zawodników 
Międzyzdrojskiego Klubu 
Sportowego Bushido.   
II miejsce  w kumite junio-
rów 14-15 lat w kategorii 
powyżej 55 kg zdobył 
Kacper Domitrz. 

Udział w zawodach 
realizowany był w ramach 
środków własnych oraz 
przy współpracy i wspar-
ciu rodziców.                                     

 Andrzej Sawicki

Natalia 
ze złotem
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OŚWIATA OŚWIATA

Ta wizyta to znakomity przykład na to, że już od 
najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku 
do innych. Nie tylko do ludzi, ale i do zwierząt - by 
zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych 
wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć 
niesienia pomocy potrzebującym. 

Dzieci przed wizytą w schronisku zbierały dary 
dla zwierząt. Wśród niespodzianek pojawiły się: 
karmy, makarony, kasza, koce, poduszki, szam-
pony, szczotki oraz zabawki. Wszystkie prezenty 
przekazaliśmy pani kierownik schroniska. Na 

wstępie wizyty odbyła się prelekcja związana  
z tematem bezdomności zwierząt, opieki nad nimi 
oraz ich leczenia. Następnie obejrzeliśmy prezen-
tację multimedialną o właściwej opiece nad psami 
oraz poznaliśmy zawody, w których psy pomagają 
ludziom w codziennych czynnościach. Punktem 
kulminacyjnym odwiedzin było zwiedzanie 
schroniska. Mogliśmy zobaczyć jak psiakom żyje 
się w klatkach. Pieski miały czyste boksy i pełne 
miski. Kolejnym ważnym punktem była możliwość 
wyprowadzenia piesków na spacer.

Była to dla wszyst-
k ich bardzo cenna 
lekcja, podczas któ-
rej dowiedzieliśmy się  
jak odpowiedzialna i 
ważna powinna być 
postawa właściciela 
psa. Mamy nadzieję, że 
nawiązana współpraca 
będzie kontynuowana 
w dalszych latach.

Malwina Żardecka 
Alicja 

Grzywaczewska 
Szkoła podstawowa 

nr 2 w Wapnicy

Dzieci z Wapnicy w schronisku 
Schronisko to nie tylko miejsce, to schronienie, dom, bezpieczny azyl, dach nad głową oraz miejsce 
w którym każdy bezdomny zwierzak znajdzie ciepły kąt i pełną miskę. Pamiętając o bezdomnych 
i bezbronnych zwierzętach opuszczonych lub porzuconych przez swoich właścicieli, uczniowie 
klasy I oraz „zerówki” z SP 2 w Wapnicy odwiedziły zwierzęta ze schroniska w Sosnowicach. 

Minął kolejny cykl zajęć kulinarnych w naszej 
szkole. Tym razem wszystkie zespoły stanęły 
przed bardzo trudnym zadaniem – przygotowa-
niem potraw zaproponowanych przez naszych 
partnerów z projektu Erasmus + „Czytanie na 
europejskim szlaku”. 

W pierwszej ko-
lejności uczniowie 
musieli przetłuma-
czyć przepisy, przy-
wiezione przez naszą 
koordynator projektu 
–Renatę Borsukie-
wicz-Ośkę, z języka 
angielskiego na ję-
zyk polski. Następnie 
dzieci w grupach go-
towały następujące 
potrawy:

• Uczniowie z kl. IV 
a – Pancakes (Ohuka-
iset), Tiger cake (Tiikerikakku) - Finlandia  

• Uczniowie z kl. IV b – Spaghetti Carbonara, 
InsalataCapresee – Włochy  

• Uczniowie z kl. V b – ciasteczka Kourabiedes, 
Fassoulada – Grecja;  WelshCawl, WelshCakes – 
Wielka Brytania

• Uczniowie z kl. VI c – ryżowy puding Arrozdoce, 
Rabanadas – Portugalia.  

Również dzieci z naszych szkół partnerskich 
musiały przygotować dwie polskie potrawy: placki 
ziemniaczane i sałatkę jarzynową.

Wszystkie nasze poczynania kulinarne (zarówno 
w naszej szkole jak i w szkołach partnerskich) były 
nagrywane. Z tych nagrań powstał jeden międzyna-
rodowy film, którego bohaterami są między innymi 
nasi uczniowie – mali kucharze.

Filmy do obejrzenia na stronie SP1 Międzyzdroje: 
http://sp1.com.pl/index.php?limitstart=5    J. Muth

Międzynarodowe 
gotowanie w szkole 
podstawowej nr 1

Sukcesy uczniów SP1 
w Międzyzdrojach 
w Powiatowym Etapie 
Konkursu Recytatorskiego
5 marca w Kamieńskim Domu Kultury odbył się etap 
powiatowy konkursu recytatorskiego w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów. Międzyzdroje re-
prezentowało troje uczniów Szkoły Podstawowej nr 1:

Klaudia Nowak, Wiktoria Sokół i Xavier Kuniewicz.
Wiktoria zdobyła wyróżnienie, a do etapu woje-

wódzkiego, na który pojadą tylko trzy osoby spośród 
wszystkich uczestników, zakwalifikował się Xavier.

Gratulujemy!
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach

W szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego 
8 marca uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Naj-
pierw było trochę z historii tego święta, a potem coś 
na wesoło. Przedstawienie pt. Zdarzyło się w Dzień 
Kobiet zaczęło się anielsko, gdyż zawieruszyły się 
dwa aniołki z Jasełek. Ale dalej już tak nie było… 
Jedna z prowadzących próbowała wszystkich 
przekonać, że kobiety są jak puch i zabrała widzów  
w podróż w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
Czy królewna z zamku średniowiecznego była ślicz-
na, słodka i miła? A współczesna pani domu? Testu 
białej rękawiczki raczej by nie przeszła. Przyszłość też 
nie wniosła dużych zmian, nawet Lord Vader musiał 
mieć się na baczności… 

Całości dopełniły barwne występy taneczne. 
Widzowie śmiali się do rozpuku i nagrodzili artystów 
gromkimi brawami.                   Ewa Sobolewska-Kaśkosz

Kobieta – puch marny?

Rekolekcje prowadziły siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Głów-
ną  myślą przewodnią nauk  rekolekcyjnych było: 
„Miłosierdzie to imię Boga”. 

Spotkania rekolekcyjne odbywały się w szkole  
i w kościele, gdzie siostry rekolekcjonistki z dużym zaan-
gażowanie wprowadzały dzieci w treści ewangeliczne.

Uczniowie gimnazjum oraz starszych klas szkoły 
podstawowej mięli możliwość obejrzenia filmu 
„Bernadetta. Cud w Lourdes”. Projekcja odbyła się 
w Kinie „Eva”. 

Trzydniowy czas przygotowania uczniów mię-
dzyzdrojskich szkół do Świąt Wielkanocnych każda 
z grup wiekowych zakończyła uroczystą eucharystią.

Katechetki

Rekolekcje wielkopostne 
W dniach od 29 lutego do 2 marca  w międzyzdrojskiej  parafii odbyły się trzydniowe rekolekcje 
wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. 
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OGŁOSZENIA

A P E L 
Burmistrz Międzyzdrojów zwraca się z prośbą do mieszkańców i turystów przebywających na terenie  naszej gminy  
o  NIE DOKARMIANIE DZIKÓW.
Dokarmiając te zwierzęta zmieniacie państwo ich naturalne zachowanie i przyzwyczajacie do takiego sposobu zdobywania pokarmu.
Miejscem życia dzików jest las, a nie miasto. Obecność dzikich zwierząt wśród ludzi niesie niebezpieczeństwo dla obydwu stron.  
Dla ludzi: szkody, choroby i okaleczenia, a dla zwierząt niechybną śmierć. Stosując się do tej prośby  wszyscy pomagamy  zwierzętom 
żyć zgodnie z naturą.
Jednocześnie informuję, że w przypadku znalezienia chorych ptaków, rannych zwierząt, itp. należy bezpośrednio  kontaktować się  
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej (tel.: 91 32 75 640 lub z Zakładem Ochrony Środowiska tel.: 91 32  80 873).

Teresa Wróbel
Inspektor ds. gospodarki komunalnej 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBEJMUJE 
NASTĘPUJĄCE ULICE:

• Turystyczna,
• Promenada Gwiazd,
• Ludowa,
• Tysiąclecia Państwa Polskiego,
• Ignacego Krasickiego,
• Morska,
• Bohaterów Warszawy,
• Mikołaja Kopernika,
• Gryfa Pomorskiego,
• Wesoła,
• Sportowa,
• Zdrojowa,
• Nowomyśliwska,
• Polna,
• Mickiewicza,
• Jana Pawła II,
• C.K. Norwida.

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA 
OPŁATY ZA PARKOWANIE

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W MIĘDZYZDROJACH 2016 r.
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania czynne od 18 kwietnia do 15 października 2016 roku.

Adres: ul. Nowomyśliwska 86, I piętro pok. nr 4, 72-500 Międzyzdroje. Tel. 91 328 08 73
Godziny otwarcia: pn. – pt.: 8:00 – 15:00, sobota:  8:00-14:00

UWAGA!
Od maja 2016 roku opłaty za postój w SPP 

będzie można dokonać bezgotówkowo poprzez 
aplikacje mobilnemoBILEToraz SkyCash.

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA 
OPŁATY ZA PARKOWANIE

1. Parkujący w SPP opłaca postój poprzez 
jedną z niżej wymienionych metod:

• wykupienie biletu parkingowego w parko-
macie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu 
czasowi parkowania (bilon),

• dokonanie opłaty postojowej przy użyciu 
dostępnych wybranych aplikacji mobilnych  
(moBILET, SkyCash),

• wykupienie w BOSPP karty parkingowej 
abonamentowej,

• wykupienie w BOSPP karty parkingowej 
specjalnej,

• użycie ważnej elektronicznej karty parkingo-
wej (wydrukowanie biletu z parkomatu).

2. Karta parkingowa abonamentowa – 
dokument zawierający numer ewidencyjny, 
numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający 
wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający 
do parkowania w obszarze funkcjonowania SPP. 
Karta parkingowa abonamentowa jest ważna do  
30 września danego roku kalendarzowego.

 Ubiegający się o kartę parkingową abonamen-
tową obowiązani są:

• okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
• złożyć pisemny wniosek o wydanie karty par-

kingowej abonamentowej (dostępny w BOSPP),
• dokonać opłaty w wysokości 250,00 zł 

(gotówka).
3. Karta parkingowa specjalna – doku-

ment zawierający numer ewidencyjny, numer 
rejestracyjny pojazdu, uprawniający do zerowej 
stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi  
w SPP, tj.:

• Straż Miejska,
• Służby prowadzące eksploatację urządzeń 

znajdujących się w pasach drogowych,
• Służby komunalne.
Ubiegający się o kartę parkingową specjalną 

obowiązani są:

a) okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
b) złożyć pisemny wniosek o wydanie karty 

parkingowej specjalnej (dostępny w BOSPP),
c) dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł  

(gotówka),
d) okazać dokumenty uprawniające do ubie-

gania się o zerową stawkę opłat.
4. Elektroniczna karta parkingowa – karta 

zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, upraw-
niająca do wydrukowania jednego bezpłatnego 
biletu na godzinę postoju w SPP w każdym parko-
macie w danym dniu. Przyznawana jest na pisem-
ny wniosek, mieszkańcom gminy Międzyzdroje, 
którzy są właścicielem lub dysponują pojazdem na 
podstawie umowy kredytu, leasingu lub innego 
tytułu prawnego. Elektroniczna karta parkingowa 
przysługuje tylko na jeden pojazd i jest ważna do 
30 września danego roku kalendarzowego.

Ubiegający się o Elektroniczną Kartę Parkin-
gową obowiązani są:

1) okazać dowód osobisty,
2) okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
3) złożyć pisemny wniosek o wydanie lub 

przedłużenie elektronicznej karty parkingowej 
(dostępny w BOSPP),

4) dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł 
(gotówka),

5) okazać dokumenty uprawniające do ubiega-
nia się o elektroniczną kartę parkingową,

UWAGA !
Istnieje możliwość przedłużenia ważności 

Elektronicznej Karty Parkingowej zakupionej 
w 2015 roku. Należy przedłożyć ww. doku-
menty oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00  zł.

Wyżej wymienione karty do nabycia od 18 
kwietnia 2016 roku w Biurze Obsługi Strefy Płat-
nego Parkowania w godzinach otwarcia.

* * *
Strefa Płatnego Parkowania ustalona na pod-

stawie Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
nr  XIX/184/16 z dnia 03.03.2016 do wglądu po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska 

Opłaty za parkowanie w SPP w Międzyzdrojach pobiera się od 01 maja do 30 września 2016 r.
W dni robocze od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 – 22:00. 

Nie pobiera się opłat w niedziele oraz dni ustawowo wolne.

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za pierwsze pół godziny 
parkowania

za pierwszą godzinę 
parkowania                           

za drugą godzinę parkowania  

za trzecią godzinę parkowania

za czwartą i każdą następną
godzinę parkowania  

za bilet parkingowy dobowy

za wykupienie bądź przedłu-
żenie ważności elektronicznej 
karty parkingowej (dla miesz-
kańców Gminy Międzyzdroje)

za kartę parkingową 
abonamentową 
(ważna 02.05.2016-30.09.2016)

za kartę parkingową specjalną

1,50 zł

3,00 zł

3,50 zł

4,00 zł

3,00 zł

35,00 zł

  20,00 zł

250,00 zł
 

 20,00 zł
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