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

W środku Informatora:
• Program Ferii Zimowych, str. 4-5

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

Z miejskiego kalendarza  imprez: grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r. 


20.12.2017 r. – Opowieści wigi-
lijne pt. „Okno” i „Medalion”, godz. 
10:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;
31.12.2017 r.  –  Sy lwester 
2017/2018, godz. 21:00, amfiteatr;   
09.01.12.2018 r. – „Międzyz-
drojskie Herody”, przegląd kolęd, 
pastorałek i jasełek, godz. 10:00, 

Międzynarodowy Dom Kultury;
13.01.2018 r. – VII Halowy Turniej 
Piłki Nożnej WOŚP, godz.10:00, 
hala im. A. Grubby przy Szkole 
Podstawowej nr 1;
14.01.2018 r. – 26. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
godz. 12:00, Międzynarodowy 
Dom Kultury;

15 – 26.01.2018 r. – ferie zimo-
we w bibliotece pn. „Kreatywna 
Pracownia Plastyczna”, program 
na str. 5;
15 – 26.01.2018 r. – „Fantastycz-
ne Ferie”, program na str. 4;

Redakcja












Urząd Miejski 
w Międzyzdrojach

w dniu 2 stycznia 2018 r. 
(wtorek)

będzie nieczynny
Na podstawie  przepisów  Kodeksu Pracy, 

Burmistrz Międzyzdrojów Zarządzeniem nr 
182/SOS/2017 z dnia 16 listopada 2017 r., 
ustalił dzień wolny od pracy dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach  w dniu 
02.01.2018 r., w zamian za święto przypadające 
w sobotę 06.01.2018 r. 

Mirosława Nowińska
Inspektor

WIGILIA

Matko, Mateczko 
z Wigilią czekasz
żeś spracowana
lecz nie narzekasz
W skromne Twe progi
rodzina przybędzie
i do Wieczerzy  wspólnej zasiądzie
Stół Wigilijny sianem ozdobisz
tak jak zawsze
od lat to robisz
Obrusem białym stół zaścielisz
i jadłem postnym
wszystkich obdzielisz
Ty pierwsza modlitwą 
Wieczerzę rozpoczniesz
podzielisz opłatkiem
nim sama spoczniesz
I jak co roku
popłyną życzenia
do następnego się zobaczenia
W głębi serca
Boga pytamy
czy w takim gronie
znów się spotkamy

Julianna Rogowska

Osoby starsze mogą za darmo otrzymać specjalną 
kartę, która, w razie wypadku lub zasłabnięcia  
w domu, pomoże udzielić szybkiej pomocy, szcze-
gólnie przy interwencjach służb ratowniczych. 
„Koperty życia” umieszcza się w widocznym i łatwo 
dostępnym miejscu w domu. Najpopularniej-
szym miejscem przechowywania „Kopert życia” 
jest np. lodówka, bo to urządzenie znajduje się  
w każdym domu. 

Służby ratownicze, podejmujące interwencję, 
będą miały szybki dostęp do najważniejszych 
informacji dotyczących pacjenta – chorób prze-
wlekłych, na które cierpi, przyjmowanych leków, 
a karta ICE wskaże kontakt do bliskich. 

O tym, że seniorzy z Gminy Międzyzdroje 
zostaną wyposażeni w takie „Koperty życia” po-
informujemy służby medyczne, żeby wiedziały, 
że mogą ich szukać w domach pacjentów w razie 
interwencji. 

Osoby zainteresowane będą mogły odebrać 
„Koperty życia”  od 03 stycznia 2018 r. w Urzędzie 
Miejskim w Międzyzdrojach u insp. ds. społecz-
nych i kultury fizycznej (pok. nr 7)  lub w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach (pok. nr 
3).  Zapraszamy.

Jadwiga Bober 
Insp. ds. społecznych i kultury fizycznej 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowego 
serwisu internetowego parafii pw. św. Piotra 

Koperta życia dla seniorów
Gmina Międzyzdroje podjęła inicjatywę zaopatrzenia międzyzdroj-
skich seniorów w „KOPERTY ŻYCIA”. Przedsięwzięcie skierowane jest 
do osób starszych,samotnych, cierpiących na choroby przewlekłe,  
a jego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Nowa strona internetowa parafii
Apostoła w Międzyzdrojach: www.parafia.mie-
dzyzdroje.pl  i profil na FB Parafiamiedzyzdroje. 

Znajduje się  tam, oprócz bieżących informa-
cji i ogłoszeń parafialnych, również bogata 
galeria zdjęć, a także wirtualna podróż po 
kościele, informacje o życiu parafii i jej miesz-
kańców, wspólnot, działalności społecznej, 
ostatnich chrztów, ślubów, komunii i tych co 
odeszli juz do wieczności. Zachęcamy też do 
wspólnego tworzenia tej witryny. Prosimy  
o przesyłanie ciekawych zdjęć historycznych 
kościoła (szczególnie lata przedwojenne  
i tuż po wojnie).               Ks. Tomasz Tylutki
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DYŻURY 
PIELĘGNIARKI 
W DNI WOLNE

Uprzejmie informujemy wszystkich miesz-
kańców Gminy  Międzyzdroje, że w roku 2018  
będą kontynuowane dyżury pielęgniarki 
w przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. 
Gryfa Pomorskiego 21-23 w Międzyzdrojach. 
Dyżury będą pełnione w dni wolne od pracy  
w godzinach od 9.00 do 12.00.

Grażyna Dubako 
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia

           

W piątkowy wieczór 15 grudnia br. w Między-
narodowym Domu Kultury odbyła się Wigilia 
Miejska.  Spotkanie poprowadził Andrzej Mleczko. 
Na wstępie harcerze przedstawili gościom ideę 
Betlejemskiego Światła Pokoju pod hasłem „W 
Tobie jest światło” i na ręce przedstawicieli władz 
miasta wręczyli płomień. 

Muzyczną oprawę spotkania opłatkowego 
uświetniły występy chóru Canti Giocosi” pod 
kierunkiem Anny Sobierajskiej, przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby” oraz 
Zespołów „Bryza” i  „Fale”.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród noc-
nej ciszy” życzenia złożyli przedstawiciele władz 
oraz proboszcz międzyzdrojskiej parafii dr Marian  
Wittlieb. Spotkanie międzyzdrojskiej rodziny było 
okazją do przyjacielskich i życzliwych rozmów 
w gościnnych wnętrzach MDK wśród zapachu 
smakowitych świątecznych potraw. 

Kontynuując świąteczną atmosferę,  16 grud-
nia na terenie amfiteatru został zorganizowany 
III Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal 
Choinki. Głównymi organizatorami świątecz-
nego wydarzenia byli: Gmina Międzyzdroje, 
Międzynarodowy Dom Kultury i Nadleśnictwo 
Międzyzdroje.  

W samo południe  otworzone zostały wigilijne 
stoiska, na których wystawiono rozmaite potrawy 
oraz rękodzieła przygotowane przez mieszkańców 

Międzyzdrojów: piękne, kolorowe stroiki i ozdoby 
choinkowe, ręcznie szyte poduszki i obrusy świą-
teczne. Rozpoczęto również sprzedaż choinek. W 
trakcie dzieci i młodzież tworzyły własne ozdoby 
świąteczne z tworzyw naturalnych na stoisku 
Wolińskiego Parku Narodowego. Goście  jarmarku 
mogli spróbować potraw świątecznych, dań z gril-

W świątecznym nastroju 
W grudniowy weekend w naszym mieście można było poczuć magię świąt 
Bożego Narodzenia.

la oraz gorącej zupy. Na ogrzanie gorący barszczyk 
z krokietami, a na osłodę gama upieczonych ciast. 
Na promenadzie przy Międzynarodowym Domu 
Kultury dzieci przyozdabiały choinkę miejską 
bombkami i ozdobami świątecznymi.

Po występie przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego „Morskie Skarby” ogłoszono wyniki 
konkursu na Polską Krainę Świętego Mikołaja 
„Razem z babcią, dziadkiem, mama, tatą …”.  
W konkursie zorganizowanym przez MDK udział 
wzięło pięć rodzin: 

I miejsce rodzina Duszyńskich
II miejsce rodzina Chorążyczewskich
III miejsce rodzina Kubłów 
III miejsce rodzina Zwierzchowskich 
IV miejsce rodzina Ruszczyków
Fundatorem nagród był Ośrodek Pomocy  

Społecznej i Międzynarodowy Dom Kultury. 
Do zobaczenia w Nowym 2018 Roku.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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15.01.2018r. (poniedziałek)
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
10.00 – 15.00 Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 14.00 Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00 Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum Rurki”

16.01.2018r. (wtorek)
10.30 – 11.10 Spektakl “Calineczka” Studio Teatralne KRAK-ART Kraków
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00  Śpiewaj jak gwiazda z  „Sing Star” 
13.00 – 15.00  Bezpieczne ferie z WOPR

17.01.2018r. (środa)
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
10.00 – 15.00 Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z  „Sing Star” 
13.00 – 14.00 Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00  Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum 
Rurki”

18.01.2018r. (czwartek)
12.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
13.00 – 14.00  Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00  Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum 
Rurki”

19.01.2018r. (piątek)
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.00 – 14.00  Kręgielnia Hotel Aurora
11.00 – 13.00  Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 15.00  Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00  Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum 
Rurki”

22.01.2018r. (poniedziałek)
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy – TURNIEJ Z NAGRODAMI
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 

10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
13.00 – 14.00 Zajęcia interaktywne na dużym ekranie
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 14.00 Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00 Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum Rurki”

23.01.2018r. (wtorek)
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Szachy –TURNIEJ Z NAGRODAMI
10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 15.00 Bezpieczne ferie z WOPR

24.01.2018r. (środa)
11.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
11.00 – 15.00 Tenis stołowy
11.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry) 
11.00 – 15.00  FIFA 2017 - TURNIEJ Z NAGRODAMI
12.30 – 13.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 14.00 Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00  Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum 
Rurki”

25.01.2018r. (czwartek)
Dzień Rekreacji - 11.00 seans filmowy KINO EVA „PADDINGTON II”  
– zbiórka chętnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje  
o godz. 10.30  w holu MDK (za okazaniem legitymacji szkolnej)

10.00 – 15.00 Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry interaktywne FIFA 2017
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
11.00 – 13.00 Śpiewaj jak gwiazda z „Sing Star” 
13.00 – 14.00 Roztańczone ferie z „Just dance”
14.00 – 15.00  Interaktywna gra muzyczna na dużym ekranie „Bum Bum 
Rurki”

26.01.2018r. (piątek)
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 13.00 Kafejka internetowa
10.00 – 13.00 Tenis stołowy
10.00 – 13.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
12.00 – 13.00 Konkurs “Mam talent”
13.00 – 15.00 Podsumowanie ferii zimowych: 
występy artystyczne, dyskoteka, wręczenie nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w Programie.
Serdecznie zapraszamy!
Uwaga!
Z początkiem nowego 2018 roku na stronach www.ops.miedzyzdroje.pl, 
pl-pl.facebook.com/motywacjaidzialanie/ ukażą się informacje o ofercie 
dodatkowych zajęć uzupełniających powyższy program. 

Organizatorzy

FERIE ZIMOWE 
w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje
Od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 R.

Z programem profilaktycznym

ORGANIZATORZY
Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy Dom Kultury, 

Woliński Park Narodowy oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Organizatorzy zapewniają: nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instruktorów zajęć edukacyjno – rekreacyjnych, 
usługi niezbędne do wykonania zajęć, szeroką ofertę zajęć oraz niespodzianki
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PROGRAM FERII 2018 W BIBLIOTECE:
Zajęcia odbywają się od 15 do 26 stycznia 2018 r. 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 – 13:00

• aktywne czytanie bajek i zajęcia teatralne
 • zabawy z tablicą interaktywną, mini-dyskoteka
• „Co mówi do mnie pies? – psie sygnały i mowa ciała” (zajęcia poprowadzi  
p. Helena Piątek ze szkoły dla psów „Pies potrafi”)

• zabawa z masą Fimo i Ciastoplasto, zajęcia z origami
• warsztaty plastyczne: wykonujemy biżuterię, mozaikowe piórniki, samo-
chody, piankowe pałace, makaronowe bonsai, 

• pamiętamy o Dniu Babci i Dziadka – moc prezentów 
• „Kręci mnie bezpieczeństwo” – (zajęcia prowadzi Rafał Bardyn z Komendy 
Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim)

• artystyczne malowanie kamieni
• wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego
• „Calineczka” spektakl w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART 
z Krakowa – 16.01.2018 r. godz. 10:30

• wtorkowe zajęcia pt. „Gry bez prądu” w godz. 16:00-18:00
• zabawa z recyklingiem – „Minionki” i pojemniki na kredki 
• nauka tańca średniowiecznego (Stowarzyszenie Archeozdroje)
• prace zespołowe - wykonywanie makiet „Miasto Międzyzdroje”  i „Podwodny 
świat”, wielka książka przestrzenna

• obchodzimy Światowy Dzień Popcornu – moc atrakcji                                     
• seans w kinie Eva – film „Paddington 2” – 25.01.2018 o godz.10:30  
• słodkie poczęstunki, konkursy z nagrodami
• na koniec, jak co roku, odbędzie się wernisaż prac wykonanych przez dzieci

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA                        

w MIĘDZYZDROJACH 
ZAPRASZA DZIECI PODCZAS  

FERII ZIMOWYCH  

dddooo   KKKRRREEEAAATTTYYYWWWNNNEEEJJJ                                          
                     PPPRRRAAACCCOOOWWWNNNIII            
                                       PPPLLLAAASSSTTTYYYCCCZZZNNNEEEJJJ   

od 111555   ssstttyyyccczzznnniiiaaa do 222666   ssstttyyyccczzznnniiiaaa 2018 r. 
(od poniedziałku do piątku) 

 godz. 111000...000000   –––   111333...000000   

   
 

Organizatorzy i Partnerzy: Ferie w Wapnicy
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
w ramach zajęć OPS, odbywać się będą zajęcia ph. „Plastyczne inspiracje”  
i „ Sport to zdrowie”, prowadzone przez panią Alicję Grzywaczewską, Maję 
Bielską i Monikę Szumlewską.   

Wszystkich chętnych zapraszamy:
poniedziałek  12.00-16.00
wtorek             8.00-11.00
środa               8.00-11.00
                                                           Monika Szumlewska 

W dniach 15-17 grudnia 2017 r. harcerze z województwa zachodniopomor-
skiego szkolili się z harcerskich zagadnień w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bo-
lesława Chrobrego w Międzyzdrojach. Druhny i druhowie, przyszli funkcyjni 

drużyn harcerskich  
i starszoharcerskich, 
uczyli się prowadze-
nia zajęć progra-
mowych i technik 
harcerskich, jak mo-
tywować i komuni-
kować się z rówie-
śnikami, jak działać 
zgodnie z metodyką 
harcerską i  wiele 
innych zagadnień.   
W piątek wieczorem 
podczas rozpoczęcia 
kursu na harcerskim 
ognisku obrzędo-

wym dwie druhny z 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta” z Międzyzdrojów - Amelia 
Falba i Karolina Cader złożyły przyrzeczenie i otrzymały krzyże harcerskie. 

Bardzo dziękujemy dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 - Iwonie Bana-
chowicz i dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych - Andrzejowi Jędrzejew-
skiemu za serdeczną gościnność i użyczenie terenu oraz pomieszczeń na 
zajęcia i przeszkolenie harcerzy Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski 

Komendant  X Szczepu „Gniazdo” ZHP
 

Kurs zastępowych i przybocznych ZHP 
w Międzyzdrojach
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Świąt wypełnionych  

radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego  

wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia   
 

 

życzą 

Dyrektor i Pracownicy 

Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  

w Międzyzdrojach 
 

5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz 13 i 14 grudnia 
2017 r. w bibliotece w Międzyzdrojach zorganizowano rodzinne warsztaty 
plastyczne pt. „Fabryka ozdób świątecznych”. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Przez 3 dni w rodzinnej atmosferze dzieci, młodzież i doro-

Rodzinne warsztaty plastyczne „Fabryka ozdób świątecznych”
śli wykonywali piękne ozdoby choinkowe. Powstały tiulowe bombki, bombki 
decoupage z masą śniegową, popcornowe łańcuchy i eko-gwiazdy. Dzieci 
zabrały wykonane przez siebie prace do domu, by ozdobić świątecznie domy. 
Cześć dekoracji zawisło na bibliotecznej choince. Organizatorami warszta-
tów byli: Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”. Część materiałów plastycznych na 
warsztaty w bibliotece zakupił Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci  
i młodzieży realizowane przy bibliotece w Międzyzdrojach. Warsztaty w Wap-
nicy zrealizowano w ramach projektu „KLUBIK RODZINNY - OD JUNIORA DO 
SENIORA” dofinansowanego ze środków gminy Międzyzdroje. Realizatorem 
projektu jest Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”. Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom, rodzicom, babciom, wolontariuszom za pracę, dobrą zabawę  
i pomoc w zajęciach plastycznych. Już dziś zapraszamy na kolejne warsztaty 
plastyczne, które odbędą się w bibliotece w styczniu podczas ferii zimowych.

Bibliotekarze
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6 grudnia w Międzynarodowym Domu Kultury 
odbyła się zabawa Mikołajkowa. Skrzaty Borówka 
i Damian pomagały dzieciom odnaleźć Świętego 
Mikołaja. I choć za oknami było szaro, wesoły 
Skrzat Borówka, który zna się na magii, wycza-

Jak Skrzat Borówka i Skrzat Damian odnaleźli Świętego Mikołaja
rował dla dzieci śnieg. Skrzaty rozbawiły dzieci 
tańcem, śpiewem i magicznymi sztuczkami.

Święty Mikołaj dotarł bezpiecznie i na czas, 
wręczając paczki wszystkim zadowolonym i roz-
bawionym dzieciom. 

Międzynarodowy Dom Kultury składa podzię-
kowania sponsorom:  sklepom Netto w Międzyz-
drojach, Clubowi Scena, Bałtyckiemu Parkowi 
Miniatur, spółce Nowe Centrum.

MDK

Jury, w składzie: Leszek Rodziewicz, Marina Niko-
riuk, Renata Maruszewska, Robert Zięba, miało 
dość trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczest-

nicy byli dobrze przygotowani i 
przedstawili ciekawy repertuar w 
różnych kategoriach wiekowych 
w nominacjach: wokal (estrado-
wy, rock, jazz), taniec (estradowy, 
ludowy, nowoczesny, modern), 
muzyka instrumentalna (flet, 

Grand Prix grudniowej Karawany Kultury dla Afryki Południowej
We wtorek 12 grudnia w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się grudniowa edycja XIII Międzynarodowego Projektu  
Karawana Kultury. Nazwa tej edycji to „Christmas Gift of Culture Caravan” czyli „Prezent Bożonarodzeniowy Karawany Kultury”.

klarnet, saksofon, fortepian, cymbały, harmonia). 
W tej edycji brali udział uczestnicy z Republiki 

Południowej Afryki („Talent Africa”, Johannesburg), 

z Bangladeszu (Bangladesh Academy of Fine Arts, 
Dhaka), z kilku miast Białorusi (Homel, Marina 
Horka, Mińsk), Rosji (Moskwa) i Polski.

Polskę reprezentowali: Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach, Miejski Dom Kultury 
w Świnoujściu, Pracownia wokalno-artystyczna 
Mariny Nikoriuk, Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Świnoujściu, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świno-
ujściu „Ćwierćnuta z kropką”.

Wszyscy uczestnicy dostali zasłużone dyplomy 
i puchary, pedagogom i instruktorom wręczono 
podziękowania i kwiaty. Grand Prix tym razem 

pojedzie do Afryki Połu-
dniowej, zdobył go duet 
Malisca Carver & Nicola 
Habeck („Talent Africa”, 
Johannesburg, kierownik 
artystyczny Melanie Ash-
croft).

 MDK
Fot. Robert Tomasz Zięba
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXIX Sesji w dniu 23.11.2017 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/403/17
w sprawie zmian w budżecie  na 2017 rok

W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-
szenie i zmniejszenie wydatków na kwotę 
168 407,00 zł

Wydatki zwiększa się o kwotę 168 407,00 zł 
(wydatki bieżące - 156 150,00 zł, wydatki ma-
jątkowe - 12 257,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 
168 407,00 zł (wydatki bieżące - 22 257,00 zł, 
wydatki majątkowe - 146 150,00 zł).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku w kwocie 6 150,00 zł 

na wykonanie analizy prawno- ekonomicznej 
możliwości sprzedaży punktów gastronomicz-
nych przy obiekcie amfiteatru,

2/ zwiększeniu wydatku w kwocie 100 000,00 zł 
na remont okien w budynku przedszkola, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku 
na remont przyziemia w przedszkolu na tę 
samą kwotę,

3/zwiększeniu wydatku w kwocie 7 257,00 zł 
na zakup programu komputerowego z licencją 
dla Poradni Terapii i Uzależnień w Międzyzdro-
jach, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia 
wydatku na zakup środków żywności w kwocie 
3 628,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatku na wy-
nagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 629,00 zł  
(rozdział 85154-Przeciwdziałnie alkoholizmowi), 

4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 15 000 zł 
z przeznaczeniem na wspieranie twórczości 
lokalnych twórców amatorów (wydanie albumu 
„Międzyzdrojskie inspiracje”), który sfinanso-
wany będzie ze zmniejszenia następujących 
wydatków: realizacja zadań z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa - 5000 zł, Aktywność Seniorów 
kluczem do sukcesu - 2000 zł, udział kobiet  
z chorobą onkologiczną w programach zdro-
wotnych i rehabilitacyjnych - 3000 zł, dotacja 
na wsparcie realizacji zadania „Turniej strze-
lectwa pneumatycznego”- 2000 zł, inne usługi  
w ramach wydatków na kulturę fizyczną- 3000 zł,

5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 15 000,00 zł  
na zakup energii (przepompownia meliora-
cyjna),

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000, 00 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu pienięż-
nego na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Sp. z, o.o.,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł 
na opłaty pocztowe, 

8/ zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego 
-  wykonanie placu zabaw w kwocie 46 150,00 zł.  

Uchwała Nr XXXIX/404/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
15 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r.

W niniejszej uchwale zmienia się treść 
załącznika nr 9  „Dotacje celowe udzielone  
w 2017 r. na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych” oraz treść załącznika 
nr 11 „Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatki budżetu 
Gminy Międzyzdroje na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.”. Zmiany 
w załącznikach  wynikają z uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/405/17
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2017-2035.

Zmianie ulega  treść załączników, w ślad za 
zmianami powyższej uchwały.  

Uchwała Nr XXXIX/406/17
w sprawie przedłużenia czasu obowią-

zywania dotychczasowych taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Międzyzdroje

Zgodnie z przepisami art. 24  ust. 9a 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, na uzasadniony wniosek 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
nego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, 
lecz nie dłużej niż o 1 rok. Wnioskiem z dnia  
20.10.2017 r. (w załączeniu), Prezes Zarządu 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Grażyna 
Ingielewicz wystąpiła o przedłużenie obo-
wiązujących taryf o 3 miesiące. We wniosku 
zostały zamieszczone informacje dotyczące 
zakresu świadczonych usług oraz  warunków 
ekonomicznych uzasadniających przedłużenie 
obowiązywania dotychczasowych taryf.  

Uchwała Nr  XXXIX/407/17
w sprawie przyjęcia „Programu współ-

pracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2018 rok”

Program współpracy Gminy Międzyzdroje 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na 2018 roku jest kontynuacją 
zadań realizowanych w gminie Międzyzdroje i 
stanowi spis działań będących zadaniami wła-
snymi gminy, w obszarze zadań publicznych. Na 
terenie Gminy Międzyzdroje jest zarejestrowa-
nych 31 organizacji pozarządowych.

Projekt rocznego programu współpracy zo-
stał podany konsultacjom społecznym, na pod-
stawie Uchwały nr LX/602/10 Rady Miejskiej  w 
Międzyzdrojach z dnia 7 października 2010 r. w 
sprawie regulaminu konsultacji  z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych orga-
nizacji.  Organizacje pozarządowe nie wniosły 
uwag do projektu Programu współpracy Gminy 
Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uchwała Nr XXXIX/408/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których świadczone są 
usługi hotelarskie

Podjęcie niniejszej uchwały  spowodowa-
ne jest koniecznością zmiany niewłaściwego 
zapisu dotyczącego wejścia w życie uchwały 
przywołanej w § 3 z: ,,Uchwała wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2018r.” na: „Uchwała wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.”

Uchwała Nr XXXIX/409/17
w  s p r a w i e  z m i a n y  U c h w a ł y  

Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie   
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Podjęcie niniejszej uchwały spowodowane 
jest koniecznością zmiany niewłaściwego 
zapisu dotyczącego wejścia w życie uchwa-
ły przywołanej w § 2 z: „Uchwała wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2018r.” na: „Uchwała wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.”

Uchwała Nr XXXIX/410/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/248/16 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
4 listopada 2016r. w sprawie wzorów dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości, obowiązujących 
na terenie Gminy Międzyzdroje

Stosownie do art. 6n  ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   
i porządku  w gminach rada gminy, uwzględ-
niając konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia skła-
dania deklaracji, określa, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem 
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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

Mieszkańców sołectw zapraszamy 

do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;

Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;

e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

20.12.2017 r. -  Janusz PIŁAT

27.12.2017 r. -  Krzysztof 

  SZLASKI

03.01.2018 r. -  Filip

  SZYSZKOWSKI

10.01.2018 r. -  Ewa TROTT

17.01.2018 r. -  Jan WĘGLORZ

art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia 
dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz po-
uczenie, że deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała 
zawiera także informację o terminach i miejscu 
składania deklaracji.

Rada gminy w uchwale, o której mowa 
wyżej  może określić wykaz dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Podjęcie uchwały w   sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla nieruchomości, na których 
świadczone są usługi hotelarskie,  wpłynęło na 
zmianę Uchwały Nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016r.  
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości, obo-
wiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje, 
uzupełnienie  treści uchwały  o określenie:

-  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez  właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, na których świadczone są 
usługi hotelarskie, 

- dokumentów, które właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest dołączyć do deklaracji,  
o której mowa wyżej, oraz zmianę   załączników 
nr 2 i 3 do uchwały, tj. wzorów deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nie-
ruchomości położonych na terenach miejskich  
i wiejskich, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne, pole-
gającą na wykreśleniu obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie (obiekty 
zakwaterowania, campingi, pola namiotowe). 

Uchwała Nr XXXIX/411/2017
w sprawie określenia przystanków ko-

munikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie 
zbiorowym obowiązkiem gminy jako organi-
zatora publicznego transportu zbiorowego 
jest określenie przystanków komunikacyjnych 
i dworców, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest jednostka samorządu terytorialnego, 
udostępnionych dla operatorów i przewoź-
ników oraz warunków i zasad korzystania  
z tych obiektów. Obowiązek ten jest jednym 
z zadań gminy jako organizatora transportu 
publicznego na swoim terenie. Przedłożona 
uchwała identyfikuje i ewidencjonuje przystan-
ki położone na terenie Gminy Międzyzdroje, 
a także określa warunki i zasady korzystania 
z nich przez przewoźników oraz operatorów 
transportu publicznego.

Uchwała Nr XXXIX/412/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy części nieruchomości o pow. 2,75 
m² położonej przy ul. Bohaterów Warszawy, 

stanowiącej części działki gminnej nr 255/3 
obręb 20 miasta Międzyzdroje, z przeznacze-
niem na usytuowanie jednostronnego nośnika 
reklamowego o wymiarach 2,65 m  x 5 m, pro-
ponuje się przeznaczyć przedmiotową część 
nieruchomości do wydzierżawienia na okres 
do 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/413/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości

W związku z wnioskiem współwłaścicie-
la posesji położonej przy ulicy Myśliwskiej 
19, zainteresowanego zawarciem umowy 
dzierżawy uprzednio dzierżawionego terenu, 
stanowiącego działkę nr 395/9 o powierzch-
ni 138 m², proponuje się podjęcie uchwały  
w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolej-
nej  umowy  dzierżawy  ww. terenu na okres do 
31 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy. 

Uchwała Nr XXXIX/414/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości
 
W związku z wnioskiem właściciela posesji 

położonej przy ulicy Polnej 22, zainteresowa-
nego zawarciem kolejnej umowy dzierżawy 
uprzednio dzierżawionego terenu, stanowią-
cego działkę nr 59 o powierzchni 50 m², propo-
nuje się podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
ww. terenu na okres do 31 grudnia 2018 r.,  
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 

Uchwała Nr XXXIX/415/2017
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy

W  związku z pozytywnym stanowiskiem 
Rady Miejskiej wyrażonym w dniu 26.10.2017 r., 
dotyczącym wydzierżawienia dwóch terenów, 
stanowiących części działki gminnej nr 256 
położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy z 
przeznaczeniem na wykonanie dwóch tzw. 
tarasów słonecznych, proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy dwóch terenów o powierzchniach  13 m² 
(6,5 m x 2 m) i 17 m² (8,5 m x 2 m) na wskazany 
przez wnioskodawcę okres - do 30.04.2030 r.

Uchwała Nr  XXXIX/416/2017
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowie-

nie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem Enea Operator 
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności prze-
syłu na częściach działek gminnych: nr 326/17,  
nr 326/12 i nr 577/1 obręb 19 miasta Międzyz-
droje, w celu ułożenia i użytkowania kabla 
elektroenergetycznego, proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały dotyczącego 
ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Pierwszym etapem wycieczki była Mereczowsz-
czyzna. Kościuszkowie władali tym majątkiem 
od lat 30. XVIII wieku. Tu w 1746r. przyszedł na 
świat Tadeusz Kościuszko i mieszkał do śmierci 

ojca, kiedy to wdowa po Ludwiku Kościuszce 
sprzedała majątek i wszyscy przenieśli się do 
Siechnowicz.  Obecnie, w miejscu dawnego domu 
(spłonął w 1942r.) znajduje się zrekonstruowany 
dworek, w którym mieście się muzeum Tadeusza 

Kościuszki, a obok niego głaz z napisem: „Tutaj, na 
uroczysku Mereczowszczyzna urodził się Andrzej 
Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Wielki syn bia-
łoruskiej ziemi, który następnie został bohaterem 

narodowym Polski i 
Stanów Zjednoczo-
nych oraz honorowym 
obywatelem Francji”. 
Co ciekawe, przewod-
nicy, oprowadzający 
wycieczki po muzeum  
T.  Kościuszki,  pod-
kreślają fakt, że był  
on przywódcą polskie-
go powstania narodo-
wego. 

Tuż obok muzeum 
znajduje się pałac Pu-

słowskich. Rezydencję zbudowano w stylu neo-
gotyckim w 1838r. Po powstaniu styczniowym, 
w którym udział brali także Pusłowscy, władze 
carskie skonfiskowały pałac i przekazały rodzinie 
Trubeckich. W okresie międzywojennym mieściła 

się w nim siedziba starostwa powiatowego, a w 
czasie okupacji dokonywano tutaj kaźni okolicz-
nych Żydów. Po przejęciu ziem przez Armię Czer-
woną, został spalony. Obecnie, po rekonstrukcji, 
znajduje się tu muzeum. Wśród wielu eksponatów 
i informacji można znaleźć wzmianki o Napoleonie 
Ordzie, Henryku Sienkiewiczu czy Elizie Orzesz-
kowej, którzy bywali tutaj w gościnie. Pisarka, 
przebywając w pałacu, miała okazję poznać losy 
rodziny Pusłowskich, która stała się dla niej pier-
wowzorami bohaterów powieści „Pompalińscy”. 
Sienkiewicz z kolei na terenie obecnej Białorusi 
zbierał informacje potrzebne do napisania trylogii. 

Kolejny  etapem wycieczki był kościół Świętej 
Trójcy w Kosowie (daw. 
Kosów Poleski), w którym 
znajdują się pamiątki 
związane ze chrztem Ta-
deusza Kościuszki oraz 
zabytkowe drewniane 
organy, do dziś niewspo-
magane elektroniką. Tu-
taj młodzież miała niepo-
wtarzalną okazję zagrać 
na tym instrumencie, 
żeby zobaczyć jak on 
naprawdę działa. 

Ostatnim etapem wycieczki był spacer wokół 
ruin pałacu Sapiehów w Różanie. Rezydencję 
zbudował na początku XVII w. Lew Sapieha. Pałac 
w swoich progach gościł idącego na Moskwę 
królewicza Władysława IV Wazę. Rezydencja zo-

stała ziszczona podczas wojny domowej szlachty 
z Sapiehami pod koniec XVII w. i w wyniku wojny 
północnej. Sto lat później  Aleksander Sapieha 
(potomek znanego polakom z „Potopu” Pawła Jana 
Sapiehy, aktywnego założyciela konfederacji ty-
szowieckiej) zaczął odbudowywać pałac. Częstym 
gościem był Stanisław August Poniatowski, który 
zatrzymywał się tutaj w drodze do Petersburga. 
Po powstaniu listopadowym władze carskie skon-
fiskowały pałac i zrobiły tu fabrykę włókienniczą. 
W czasie obu wojen światowych został dotkliwie 
zniszczony i obecnie powoli jest odbudowywany.

Anna Matysiak 
Białoruś, Baranowicze

Szlakiem Tadeusza Kościuszki i dawnych rodów
Papież Jan Paweł II powiedział, że: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje (…)”. Polacy i Biało-
rusini mają wspólną historię, a także bohaterów narodowych. Wśród nich jest dowódca pierwszego polskiego powstania narodowego - Tadeusz 
Kościuszko. W listopadzie młodzież z SSP im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach pojechała na wycieczkę szlakiem dawnych szlacheckich rodów 
oraz Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą śmierci naszego bohatera. 

U sąsiadów za miedzą
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Organizatorzy wraz z darami dotarli już do 
pierwszych Rodaków. Dary przekazane od Pań-
stwa trafią do Polaków mieszkających między 
innymi w miejscowościach: Rakańce (Polska 
Szkoła Podstawowa), Soleczniki (Polska Szkoła 

Paczka dla rodaka
W tegorocznej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”  łącznie udało się nazbierać około 
25 ton żywności, artykułów chemicznych, zabawek, artykułów szkolnych, oraz ponad 90 tys. zł. 
Łącznie przygotowanych zostało około dwóch tysięcy paczek. Część środków finansowych, jak 
podają organizatorzy akcji, przeznaczona zostanie na przygotowanie paczek na Wielkanoc oraz 
zorganizowanie kolejnej już  edycji Kresowych Wakacji.

Specjalna), Turgiele, Ejszyszki, Butrymańce, Wilno 
(Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, Szkoła 
Średnia im. Szymona Konarskiego, Klub Wetera-
nów Armii Krajowej), Koleśniki, Jaszuny, Janczuny, 
Balańdziszki, Niemenczyn.

Druhowie z OSP Międzyzdroje, w imieniu na-
szych Rodaków mieszkających na Litwie, pragną 
podziękować wszystkim, oraz każdemu z osobna 
za okazane serce i pomoc. Wyjątkowo pragnie-
my podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
- koło w Kamieniu Pomorskim oraz dzieciom  
z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego  
i wychowankom ośrodka rehabilitacyjno - eduka-
cyjno- wychowawczego w Kamieniu Pomorskim  
za zorganizowanie zbiórki darów na terenie pla-
cówki. Wszyscy jesteście wspaniali.

W tegorocznej edycji akcji 
na naszym terenie udało nam 
się uzbierać łącznie prawie 350 
kg darów. Dziękujemy Państwu 
bardzo za okazane serce.

Korzystając z okazji pragnie-
my Państwu życzyć zdrowych, 
radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia, oraz Szczęśliwego 
Nowego 2018 Roku – Druhowie 
oraz Druhny z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Międzyzdroje.

 
Dodatkowe informacje na 

temat akcji „Paczka Dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach”uzy-
skacie Państwo na stronach: 
http://www.polskiewartosci.pl 
http://www.rodakomnakre-
sach.pl

Anna Wodnicka 
Koordynator akcji (OSP 

Międzyzdroje)

Każde spotkanie to okazja do poznawania krok 
po kroku tajników pracy z gliną – różnorodnych 

technik jej modelowania (z wałeczków, płatów  
i kuli), wykorzystania form gipsowych oraz zdo-

bienia ceramiki szkliwami, angobami, tlenkami 
i farbami.

Warsztaty to czas realizacji autorskich pro-
jektów, rozwijania pasji i zdolności manualnych 
oraz pobudzania kreatywności i wyobraźni 
przestrzennej. Praca w glinie to także sposób na 
wyrażenie własnych emocji, wyciszenie i walkę 
z codziennym stresem – doskonały na jesienną 
chandrę!

Przekonaliśmy się, że nic tak nie cieszy jak sa-
modzielnie wykonana gwiazdka, aniołek, choinka, 
ptaszek czy miseczka na drobiazgi.

Wszystkie prace wykonywane na warsztatach 
po wysuszeniu wypalane są w piecu i po ok. 
dwóch tygodniach są gotowe do odbioru lub 
zdobienia różnymi technikami. Tak więc udział  
w zajęciach pracowni to prawdziwa szkoła cierpli-
wości. Jednak efekt jest zawsze wspaniały!

Izabela Suchłabowicz 
Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska 

Warsztaty w pracowni ceramiki 
Pracownia ceramiki działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, w budynku przy ulicy 
Kolejowej. Warsztaty skupiają dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie niezbędne materiały do 
zajęć finansuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Na początku grudnia zawodniczka UKS Chrobry 
Międzyzdroje Anna Rejchert zdobyła srebrny 
medal w biegu na 300m-44,41 w Ogólnopol-
skich Halowych Zawodach Lekkoatletyka dla 
Każdego w Toruniu. Wynik naszej zawodniczki 
bardzo cieszy ponieważ na 300m biegała 
szybciej tylko raz w tym sezonie, a wiadomo, że 
bieganie w hali jest trudniejsze. Ponadto Ania 
rywalizowała z zawodniczkami o rok starszymi 
od siebie. Ania wystartowała też w reprezenta-
cyjnej sztafecie województwa zachodniopo-
morskiego 8x200m zajmując z drużyną czwarte 
miejsce. Zawody zostały rozegrane w nowocze-
snym obiekcie lekkoatletycznym Areny Toruń 
pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
W zawodach wystartowały reprezentacje 
wszystkich szesnastu województw.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Srebrny medal 
Anny Rejchert 
w Toruniu

10 grudnia zawodniczki i zawodnicy UKS „Chro-
bry” Międzyzdroje wystartowali w mitingu Schul-
lersportfest U14 w niemieckim Neubrandenburgu. 
Był to udany start dla naszych lekkoatletów, którzy 
wielokrotnie poprawiali swoje rekordy życiowe. 
Najlepiej wystartowała Ania Rejchert, która w ka-
tegorii U14 pewnie zwyciężyła na dystansie 60m z 
nowym rekordem życiowym oraz rekordem klubu 
8,48 (el. 8,58). Dobry występ zanotował również 

Szymon Kozłowski w kategorii U10, który w biegu 
na 600m otarł się o podium zajmując 4. miejsce  
z wynikiem 2:04,26. Poza konkursem wystartował 
na 60m nasz jedyny junior młodszy Dominik Kuj-
da, który ustanowił rekord życiowy wynikiem 7,73 
(rekord klubu). Był to bardzo wartościowy start 
naszych zawodników, którzy mogli rywalizować 
na wysokim poziomie z swoimi rówieśnikami  
z Niemiec.

Wyniki naszych zawodników:
Oliwia Cicholińska U10 50m-8,67 skok w dal-3,21
Nela Zygmunt U10 50m-9,40 skok w dal-3,01
Nikola Kania U10 50m-9,88 skok w dal-2,65
Hanna Wołkow U10 50m-8,96 skok w dal-3,42
Maria Rutkowska U10 50m-,9,11 skok w dal-3,12
Marta Wołkow U10 50m-9,35 skok w dal-3,08
Amelia Kujda-Rogowska U11 50m-9,09 600m-
2:23,78

UKS Chrobry na mitingu 
w Neubrandenburgu

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia, w dniu 17 grudnia 2017 r. w hali sportowej 
przy SP 1 w Międzyzdrojach został rozegrany 
Gwiazdkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. 
Organizatorami turnieju byli Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Międzyzdrojach oraz KS Fala Międzyz-
droje. W turnieju wystąpiło dziewięć drużyn z 
Międzyzdrojów, Wysokiej Kamieńskiej, Świnouj-
ścia, Wolina, Przybiernowa i Szczecina. Jednym  
z punktów regulaminu było posiadanie przynaj-

Gwiazdkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
mniej jednej grającej kobiety w składzie. W finale 
Christmas Team zmierzyło się z Michorkiem. Był 
to pojedynek doświadczonych graczy z dobrze 
wyszkoloną technicznie młodzieżą. Ostatecznie 
finał wygrała drużyna Christmas Team 2:0 (25:16, 
25:16). W składzie zwycięzców zagrali: Patrycja 
Woreta, Dariusz Kozłowski, Agnieszka Baryło-
wicz, Michał Antol, Kamil Kacperski, Arkadiusz 
Kacperski. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna 
PSG Świnoujście pokonując w bezpośrednim 

pojedynku Wysoką Kamieńską 2:0 (25:14, 25:17). 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany 
zawodnik PSG Świnoujście  Maciej Brzeziński. Naj-
lepszą zawodniczką została Agnieszka Baryłowicz 
z Christmas Team. Skromne wyróżnienie otrzymał 
również najstarszy zawodnik turnieju, którym 
został Jarosław Kokolus z Wolina. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Christmas Team
2. Michorek
3. PSG Świnoujście
4. Wysoka Kamieńska
5.Poltramp Yard
6.  Wolin
7. Volley Team
8. KS Fala Międzyzdroje
9. Dzikie Pericze

Rafał Błocian
Organizatorzy

Anna Rejchert U14 60m-8,48 skok w dal-4,01
Maciej Dunder U10 50m-8,81 skok w dal-2,91
Mateusz Duczmański U10 50m-9,01
Szymon Kozłowski U10 50-8,43 600m-2:04,23
Dawid Dwornik U10 50m-8,59 skok w dal-3,40
Piotr Soiński U10 50m-9,61 skok w dal-2,57
Dominik Kujda U18 60m-7,73
Konrad Dubako U16 60m-8,77

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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W dniach 1-3 grudnia w Warszawie odbył się Finał Drużynowego Tur-
nieju Uczniowskiego w tenisie stołowym zorganizowanego przez Polski 
Związek Tenisa Stołowego. Znakomicie spisały się nasze Żaczki Julia 
Bartkiewicz oraz Oliwia Osińska zajmując w całej imprezie I miejsce. 
Nasze zawodniczki w drodze do finału nie przegrały żadnego poje-
dynku, a w decydującym meczu pokonały, po zaciętej walce, drużynę 
GKS Gorzkowice (woj. Łódzkie ) - 3:2. Gratulujemy. Fantastyczny wynik 
naszych żaczek potwierdza, że znajdują się w ścisłej czołówce w Polsce 
w swojej kategorii wiekowej.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Żaczki Chrobrego 
najlepsze w Polsce!

W dniach 2-3 grudnia zawodniczki grające w  
I Lidze Kobiet tenisa stołowego rozegrały dwa 
spotkania we własnej w hali. W pierwszym dniu 
nasz zespół minimalnie uległ drużynie MRKS 
Gdańsk wynikiem 4:6. Na drugi dzień tenisistki  
z Międzyzdrojów rozegrały mecz z GLKS Nadarzyn 
i tym razem pokazały klasę zwyciężając 8:2. 

Po zakończeniu pierwszej rundy UKS Chrobry 
Międzyzdroje zajmuje drugą lokatę w tabeli  
I Ligi Kobiet z dorobkiem 14 pkt. oraz bilansem 
69:21. Najskuteczniejszą zawodniczką w naszej 
drużynie jest Maja Krzewicka, która zwyciężyła 

18 pojedynków i tym 
samym nie przegrała 
żadnego. 

Organizacja roz-
grywek ligowych zo-
stała dofinansowana 
z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry 

Międzyzdroje

I Liga Kobiet Tenisa Stołowego

Mistrzostwa Polski Juniorów 
2 grudnia 2017 r. w Mielcu odbyły się „Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 
18 Polskiej Federacji Kyokushin Karate”.  W mistrzostwach udział wzięli 
zawodnicy z 37 klubów karate z całej Polski. W kategorii kata i kumite 
wystartowało 202 zawodników.

 Organizatorem turnieju był Mielecki Klub Karate Shinkyokushin 
Saiha kierowany przez Sensei Andrzeja WOLSKIEGO. 

Zmagania zawodników w konkurencji kata i kumite prowadzono na 
trzech matach. Poziom walk był bardzo wyrównany, a większość z nich 
kończyła się po zaciętych dogrywkach.  

W Mistrzostwach nie zabrakło także zawodników z Międzyzdroj-
skiego Klubu Sportowego Bushido, którzy zajęli następujące miejsca:

Oliwer RUDNICKI – III miejsce w kategorii kata juniorów 14 lat.
Kacper DOMITRZ – VII miejsce w kumite juniorów 15/16 lat  

w kategorii 75 kg.
MKS Bushido 

W dniu 9 grudnia w sali sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Wyspiarz odbył się „Mikołajkowy 
Turniej Karate Dzieci i Młodzieży”. W zawodach 
udział wzięli zawodnicy z województwa zachod-
niopomorskiego prezentując różne style walki. 
Był to turniej przeznaczony dla najmłodszych 
zawodników. 

Organizatorem turnieju był Świnoujski Klub 
Karate Kyokushin, a współorganizatorem OSiR 
Wyspiarz.

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido zajęli następujące miejsca meda-
lowe w poszczególnych konkurencjach:

Michał KARWAN – I miejsce w kumite chłop-
ców 9/10 lat i II miejsce w grapplingu chłopców 
9 lat;

Adrian CZACHERSKI 
– III miejsce w kumite 
chłopców 7/8 lat;

K a m i l  C E S A R S K I  
– III miejsce w kumi-
te chłopców 11/12 lat  
w kategorii OPEN;

Mikołaj DOMITRZ 
– II miejsce w kumite 
chłopców 9/10 lat;

Zofia STASIEWICZ 
– II miejsce w kumi-
te  d z i e wc z ąt  8  l at  
i I miejsce w grapplingu 
dziewcząt 7/8 lat.

Zarząd 
MKS Bushido 

Na mikołajkowym turnieju karate dzieci i młodzieży
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Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
T E R E N Y  M I E J S K I E   I  W I E J S K I E 

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, 
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, 
Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,  
Za Torem.

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica. 

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu  
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje

w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
Zgodnie z  § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości 

zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów  komunalnych,  w  dniu  odbierania  tych  od-
padów (wg  harmonogramu  odbioru).  Pojemniki (worki)  muszą  być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy 
wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości  lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem   
na  teren nieruchomości,  w  miejscu  umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

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

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

Odpady komunalne  segregowane – frakcja sucha 
T E R E N Y  M I E J S K I E   I  W I E J S K I E 

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

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Czwartek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokoj-
na, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, 
Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Biała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica, 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,  
Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu  
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
T E R E N Y  M I E J S K I E

Dzień Tygodnia

Wtorek

Środa 

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokoj-
na, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, 
Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, 
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,  
Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu  
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.
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OGŁOSZENIA

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  
w roku  2018,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

• 01.01.2018 r. (Nowy Rok)                                 - 02.01.2018 r.
• 02.04.2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny)   - 03.04.2018 r.    
• 01.05.2018 r. (Święto Pracy)                            - 02.05.2018 r.      
• 03.05.2018 r. (Święto Konstytucji 3 Maja)     - 04.05.2018 r. 
• 31.05.2018 r. (Boże Ciało)                                 - 30.05.2018 r. 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u),  przy ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska  

w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10-tej do 18-tej  i dodatkowo  od 1 maja br.  w soboty w godzinach od 10-tej do 14-tej w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
szkło, frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe),  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg rocznie 
na pojedynczą nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane  są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne,  
pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).

Wioletta Sosińska 
Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Część Zachodnia miasta
21.03.2018 r. (środa)
20.06.2018 r. (środa)

Część Wschodnia miasta
22.03.2018 r. (czwartek)
21.06.2018 r. (czwartek)

Gmina
23.03.2018 r. (piątek)
22.06.2018 r. (piątek)

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

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej,  
Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa.

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

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

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
T E R E N Y  M I E J S K I E

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca
 (w tym odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji, 

odpady zielone)

Szkło
T E R E N Y  M I E J S K I E   I  W I E J S K I E 

II piątek miesiąca
 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po 
napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 

szklane opakowania po kosmetykach)

- 12.01.2018 r.
- 09.02.2018 r.
- 09.03.2018 r.
- 13.04.2018 r.
- 11.05.2018 r.
- 08.06.2018 r.

 - 09.01.2018 r.  23.01.2018 r.  
 - 13.02.2018 r.   27.02.2018 r.
 - 13.03.2018 r.  27.03.2018 r.
 - 10.04.2018 r.  24.04.2018 r.
 - 08.05.2018 r.  22.05.2018 r.
 - 12.06.2018 r.  26.06.2018 r.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami uprzejmie informujemy, że 
w dniu31 marca 2018 roku mija termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 
2018 rok. Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej należy złożyć nie później niż 14 dni przed 
upływem terminu płatności, tj. do dnia 17 marca 2018 roku.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. 
a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), 
właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe 
lub wykorzystywana na te cele. 

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
Druki wniosków będzie można pobrać w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl.

Magdalena Dunder
Referat  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
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