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Zimowe pejzaże

W środku Informatora:

- Podsumowanie 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (str. 3)
- Program ferii zimowych w Gminie Międzyzdroje (str. 4 - 5)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

miasto gwiazd!

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy serdecznie do udziału w V edycji ogólnopolskiego projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza ogólnopolska, która zawsze towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
przygotowywana jest w celu upamiętnienia ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze
po zakończeniu II Wojny Światowej.
Tegoroczny bieg pamięci organizowany
jest w dniu 26 lutego 2017 r. także w Międzyzdrojach. Przygotowują go harcerze z
Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji jako partner
Fundacji Wolność i Demokracja.
Na międzyzdrojskiej promenadzie przygotowane zostaną dwie trasy biegowe.
O godz. 12.00 rozpocznie się pierwszy bieg
na dystansie 1963 m (odwołanie do roku,
w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty –
Józef Franczak ps. Lalek), natomiast drugi o
godz. 12.30 na dystansie 5 km.
Biegi zaczną się od startu przy Golden

Tulip Międzyzdroje Residence (ul. Gryfa Pomorskiego 79) i skończą na mecie
amfiteatru (ul. Bohaterów Warszawy 20).
Liczba uczestników jest ograniczona do
160. Pakiety startowe zostały ufundowane
przez Golden Tulip Międzyzdroje Residence.
Udział w biegu jest bezpłatny!

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na stronie internetowej:
https://elektronicznezapisy.pl/event/1337.
html
Wszelkie Informacje: http://tropemwilczym.pl/bieg/miedzyzdroje/
Tomasz Rychłowski
Koordynator biegu

PODZIĘKOWANIE

WAŻNY KOMUNIKAT!

W imieniu Członków Zwyczajnych naszego Stowarzyszenia,
składam gorące podziękowania niżej wymienionym osobom, które zechciały w roku
podatkowym 2016, przekazać
na nasze konto darowiznę pieniężną, dzięki której mogliśmy
wyposażyć salę spotkań seniorów NUTW w Międzyzdrojach,
mieszczącą się w naszej siedzibie przy ulicy Cichej 2, w planszowe gry towarzyskie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za finansowe wsparcie:
p. Elżbiecie Jakubiak, p. Leszkowi Doroszowi i p. Henrykowi
Nogali.
Korzystając z okazji informuję, że sala spotkań seniorów od
10 stycznia br. czynna jest w każdy wtorek, środę i czwartek
w godzinach: 17.00-20.00, a dyżury w niej pełnić będą Członkowie Zwyczajni naszego Stowarzyszenia.
Jerzy Neukampf

Szanowni Państwo! Po wnikliwej analizie
odwołujemy decyzję o likwidacji kasy.

KASA W URZĘDZIE
MIEJSKIM
W MIĘDZYZDROJACH
NIE ZOSTANIE
ZLIKWIDOWANA
Kasa będzie funkcjonowała
na dotychczasowych zasadach.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Z miejskiego kalendarza imprez: styczeń - luty 2017 r.
 28.01.2017 r. – V Gala Sportu,
godz. 17:00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
 04.02.2017 r. – Bal Karnawałowy dla dzieci, godz. 16:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
 07.02.2017 r. – „…Trza być w
2

butach na weselu” - spotkanie
z aktorem Marianem Dziędzielem, godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
 25.02.2017 r. – „Karawana Kultury XIII” – Festiwal Music Islands
Open, godz. 15:00, Międzynaro-

dowy Dom Kultury;
 26.02.2017 r. – Bieg „Tropem
Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, start godz.
12:00, Golden Tulip Międzyzdroje Residence.
Redakcja
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WYDARZENIA

Sztab 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzyzdrojach pobił rekord!

Zebraliśmy ponad 30 tys. zł!

W tym roku zbieraliśmy pieniądze „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. Jak co roku, sztab 25. Finału WOŚP mieścił się
w Międzynarodowym Domu Kultury. Po raz kolejny w Międzyzdrojach graliśmy dla WOŚP przez dwa dni.
Orkiestra wystartowała w sobotę 14 stycznia
w Hali Sportowej im. A. Grubby. Przed południem
rozpoczął się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej WOŚP
2017. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn, a zwycięzcami została drużyna PAULHURT pokonując
w finale drużynę JESIOTRÓW 3:2. W przerwie
między meczami odbył się pokaz tańca towarzyskiego tancerzy ze Szkoły Tańca „Jantar”. Na
stoisku „Swojska Kuchnia” uczestnicy oraz goście
mogli spróbować smakołyków i wypieków
przygotowanych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Radę Rodziców ze
Szkoły Podstawowej nr 1. Po południu goście
oraz rodzice dopingowali swoje najmłodsze
pociechy podczas meczu grupy „Skrzaciki” z KS
Fala Międzyzdroje.
W niedzielny poranek wolontariusze WOŚP
wyruszyli w miasto z puszkami. Od południa
w Międzynarodowym Domu Kultury odbywał
się „Jarmark gorących serc” przygotowany przez
lokalne instytucje i stowarzyszenia. Biblioteka
Miejska przygotowała kiermasz książek „Królewna Śnieżka w Bibliotece”, gdzie można było
nabyć ciekawe tytuły. Stoisko bibliotekarzy
prowadziło również sprzedaż prac plastycznych
dzieci, wykonanych przez dzieci podczas ferii
zimowych, a każde dziecko mogło zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z ulubioną postacią z bajki
„Królewna Śnieżka” oraz dostać pyszne jabłko.
„Upominek od serca” przygotowało Koło
Niepełnosprawnych „Radość”. Na stoisku mogliśmy nabyć ciekawe gadżety, upominki oraz
inne niespodzianki. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ph. „Na ratunek”
przygotowali ratownicy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z Międzyzdrojów.
Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Impresje”, działająca w MDK, przygotowała stoisko
„Od serca” z rozmaitościami rękodzielniczymi.
Na stoisku Klubu Morsów „Kurka Wodna” można
było nabyć chleb i smalec własnej roboty oraz
ciasta. Nie zabrakło również stoiska „W krainie
domowych wypieków” Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, gdzie serwowano pyszne
ciasta, kawę i herbatę. Oprócz tego można było
również nabyć skromne upominki.
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z pysznymi ciastami. Woliński Park Narodowy
przygotował stoisko edukacyjno-przyrodnicze
dla najmłodszych, gdzie odbywały się gry, konkursy i zabawy.
Na zewnątrz przy Centrum Informacji Turystycznej można było zapoznać się ze sprzętem
Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzyzdrojów,
a na plaży turyści oraz mieszkańcy naszej
gminy podziwiali Klub Morsów „Kurka Wodna”
z Międzyzdrojów, który wykąpał się przy międzyzdrojskim molo.
Od godzin popołudniowych Sala Teatralna
MDK wypełniła się uczestnikami 25. Finału WOŚP.
Jako pierwszy wystąpił zespół „Fale” z Międzyzdrojów. Tuż po nich wystąpił zespół „Specyficzni”
z Goleniowa śpiewając znane i lubiane utwory.
„Wyrób Kabaretopodobny” podczas tego finału
zaprezentował sekcję wokalną. Na scenie wystąpiły również dzieci z Przedszkola Miejskiego
„Morskie Skarby”. Zespół„Bryza” z Międzyzdrojów

„W krainie przodków” to stoisko historyczne,
które przygotowało Stowarzyszenie „Archeo-zdroje”. Rada Rodziców z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby” również miała stoisko

umilił czas znanymi utworami. Polskie hity i przeboje zaśpiewał zespół „Akord Music”. Muzyczną
niespodzianką był zespół „Babba” śpiewający
znane utwory słynnego szwedzkiego kwartetu.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Sklep z ptasimi
piórami” ze Szczecina, który rozgrzał zgromadzaną publiczność w MDK.
Pełno emocji było podczas wieczornej wyprzedaży WOŚP-owych gadżetów. Najbardziej
rozchwytywane były obrazy oraz koszulka
z autografem Kamila Grosickiego. O godzinie
20.00 tradycyjnie odbyło się„Światełko do nieba”
czyli pokaz sztucznych ogni.
Sztab 25. Finału WOŚP przy Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach pragnie
z całego serca podziękować wszystkim wolontariuszom, stowarzyszeniom, instytucjom, szkołom oraz osobom prywatnym za jubileuszowy
25. Finał WOŚP.
Do zobaczenia za rok! Siema!
Krzysztof Szlaski
Szef Sztabu 25. Finału WOŚP
w Międzyzdrojach
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AKTUALNOŚCI

FERIE ZIMOWE
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje
Od 13 lutego do 24 lutego 2017 r. z programem profilaktycznym

ORGANIZATORZY: Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy Dom Kultury, Pracownia Motywacja i Działanie, Miejska Biblioteka Publiczna,
Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Dom Wczasów Dziecięcych, 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.

13.02.2017r. (poniedziałek)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe
(szachy, warcaby i inne gry)
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”
Gimnazjum
10.00 – 14.00 Zajęcia ceramiczne

Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
10.00 – 12.00 zajęcia gry na instrumentach "Ukulele"
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
10.00 – 11.30 Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem metod
arteterapii
Szkoła Podstawowa nr2
9.00 – 12.00 Kreatywne zajęcia
„Coś z niczego”

14.02.2017r. (wtorek)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe
(szachy, warcaby i inne gry)
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
Od 18.10 - Pracownia rękodzieła
Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
10.00 – 12.00 zajęcia gry na instrumentach "Ukulele"
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
10.00 – 11.30 Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem metod
arteterapii
Szkoła Podstawowa nr2
9.00 – 12.00 Kreatywne zajęcia
„Coś z niczego”
15.02.2017r. (środa)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 10.40 Spektakl “Wilk i
zając” Studio Teatralne KRAK-ART
Kraków
11.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe
(szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 15.00 Gry interaktywne
FIFA 2017
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne
„Scrabble”
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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”
Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
10.00 – 12.00 zajęcia gry na instrumentach "Ukulele"
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
16.02.2017r. (czwartek)
Dzień Rekreacji - 11.00 seans
filmowy KINO EVA „BALERINA” – zbiórka chętnych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy
Międzyzdroje o godz. 10.30 w
holu MDK (za okazaniem legitymacji szkolnej).
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
12.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
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”
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
17.02.2017r. (piątek)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 1/2017

OŚWIATA
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”
13.00 – 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”
Szkoła Podstawowa nr2
9.00 – 12.00 Kreatywne zajęcia
„Coś z niczego”
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
20.02.2017r. (poniedziałek)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
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”
Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
10.00 – 13.00 Zajęcia sportowe
„Sport na wesoło”
21.02.2017r. (wtorek)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
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
Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
9.30 – 12.00 Zajęcia sportowe
22.02.2017r. (środa)
Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 10.40 Spektakl “Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” Studio Teatralne KRAK-ART
Kraków
11.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
11.00 – 15.00 Kafejka internetowa
11.00 – 15.00 Tenis stołowy
11.00 – 15.00 Gry stolikowe
(szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 15.00 FIFA 2017 - TURNIEJ
Z NAGRODAMI
12.30 – 13.30 Zajęcia edukacyjne
„Scrabble”

PROGRAM FERII 2017 W BIBLIOTECE:
Zajęcia odbywają się od 13 do 24 lutego 2017 r. (od poniedziałku do piątku)
w godz. 10:00 – 13:00 wspólne czytanie bajek i zajęcia teatralne zabawy z tablicą
interaktywną, mini-dyskoteka












bezpieczny kontakt z psem (zajęcia poprowadzi p. Helena Piątek ze szkoły dla psów
„Pies potrafi”)
plastelinowe warsztaty ceramiczne, zabawa z masą Fimo
zajęcia plastyczne: warsztaty decoupage, wykonywanie biżuterii, breloków z filcu, 		
skarpetkowych pacynek, zaproszeń na wernisaż, gipsowych ramek na zdjęcia, origami
warsztaty tworzenia mydełek
„Zwierzaki cudaki z pomponów i makaronów”
„Klimacik i Decybelek” spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Duet – 21.02.2017 r. godz. 13:30
wtorkowe zajęcia pt. „Gry bez prądu” w godz. 16:00 - 18:00
zabawa z recyklingiem – „Robimy eko-instrumenty”
nauka tańca średniowiecznego (Stowarzyszenie Archeozdroje)
prace zespołowe - wykonywanie makiet „Rycerze kontra Piraci” i „Lecimy w kosmos”
obchodzimy Światowy Dzień Kota – moc atrakcji i niespodzianek z naszymi pupilami,
seans w kinie Eva – film „Balerina” – 16.02.2017 godz. 11:00
słodkie poczęstunki, konkursy z nagrodami



na koniec, jak co roku, odbędzie się wernisaż prac wykonanych przez dzieci





Zapraszamy również do zapisywania pociech do wypożyczalni.
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Gimnazjum i Pracownia
Motywacja i Działanie
Uliczna piłka nożna (sala sportowa)
10.00 – 11.00 klasy 1-3
11.05 – 12.05 klasy 4-6
12.10 – 13.10 gimnazjaliści
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
10.00 – 13.00 Zajęcia sportowe
„Sport na wesoło”
23.02.2017r. (czwartek)
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
10.00 – 14.00 Warsztaty rękodzielnicze „Kreatywne Rączki”
10.00 – 15.00 Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Warcaby - 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 – 14.00 Roztańczone ferie
z „Just Dance”
14.00 – 15.00 Interaktywna gra
muzyczna na dużym ekranie
„Bum Bum Rurki”
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
24.02.2017r. (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: wystawa prac
plastycznych uczestników ferii,
występy artystyczne, dyskoteka,
wręczenie nagród.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
10:00 – 13:00 Kreatywna pracownia plastyczna
Szkoła Podstawowa nr1
9.30 – 12.00 Zajęcia sportowe
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmian w Programie.
Serdecznie zapraszamy!
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KULTURA I OŚWIATA
Szkoła dla rodziców i wychowawców

„Kochać, czy wymagać?”
Na to pytanie i inne znajdą Państwo odpowiedź podczas kolejnej edycji Szkoły dla
rodziców i wychowawców, która będzie realizowana od 01 marca do 17 maja 2017 r.,
w trakcie dwunastu godzinnych spotkań.
Jest to program spotkań dla każdego, kto
szuka sposobu na budowanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To szansa na wymianę
doświadczeń i refleksję nad własną postawą

wychowawczą. To między innymi nauka porozumiewania się, stawiania granic, wyrażania
i akceptowania uczuć, aktywnego słuchania
i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Badacze wody w Wapnicy
Członkowie koła ekologicznego, działającego przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy, realizują w bieżącym roku szkolnym program BADACZ
WODY (www.badaczwody.pl). Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym
świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych
z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności.
W ramach programu mamy
możliwość prowadzenia misji ratowania zasobów wodnych naszej
planety poprzez wykonywanie
wyzwań związanych z wodą i głównymi problemami dotyczącymi
wody. Już pierwsze wyzwanie,
polegające na sprawdzeniu i obliczeniu, ile wody zużywamy do
spłukiwania toalet, pokazało, że na
co dzień marnotrawimy bardzo duże
ilości wody w szkolnych łazienkach.
W przyszłości, przy remoncie łazienek szkolnych, konieczne jest
zwrócenie uwagi na zainstalowanie
spłuczek i kranów bardziej ekologicznych - zużywających mniej wody.
Zachęcamy do śledzenia postępów naszej drużyny w działaniu:

http://www.badaczwody.pl/zarzadzanie-misja/szkola-pod71
Iwona Samołyk
SP 2 Wapnica

Zapisy przyjmowane są w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach
ul. Myśliwska 13, u p. Joanny Sawickiej oraz
u p. Elwiry Korcz (tel. 91 327 88 17), a także
w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Książąt Pomorskich 8, tel. 91 328 03 11, 91 327 83 68.
Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona!
Elwira Korcz
Przedszkole Miejskie nr 1

Znakomita
wiedza Michała!

„Reformy ustrojowe polegające na utworzeniu Rady Pięciuset i wprowadzeniu ostracyzmu (…) wskaż kto był ich autorem. Podaj pełne polskie
nazwy organizacji EWWiS, ILO, WHO. Podaj uniwersalne cechy grupy
społecznej” - to tylko trzy pytania z 55 zagadnień z etapu szkolnego
Konkursu Historycznego oraz Wiedzy o Społeczeństwie odbywającego
się corocznie i organizowanego dla gimnazjalistów przez Kuratorium
Oświaty w Szczecinie.

Uczniowie wyłonieni w etapie
szkolnym, który odbył się w listopadzie, uczestniczyli w kolejnym,
rejonowym etapie odbywającym się
dla naszego gimnazjum w Kamieniu
Pomorskim. Niedawno ukazały się
wstępne wyniki i z przyjemnością
informujemy, że uczeń klasy trzeciej
Michał Szymański zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego z dwóch
przedmiotów: historii i wiedzy
o społeczeństwie. Nauczycielkami
Michała są panie: Dorota Sielewicz
– WOS i Alina Poskart – historia.

Michał w konkursie historycznym rywalizował z 341 uczniami
z województwa zachodniopomorskiego, a w konkursie z wiedzy
o społeczeństwie z 243. Etap wojewódzki odbędzie w Szczecinie
w dniach 1 i 3 marca 2017 r. Jeśli
Michał uzyska tytuł laureata konkursów - czego wszyscy serdecznie
mu życzymy - to będzie zwolniony
z części egzaminu gimnazjalnego,
który będzie w dniach 19, 20 i 21
kwietnia 2017 r.
Tamara Starachowska
Gimnazjum nr 1

Nadanie Harcerskiego
Znaku Spadochronowego

W dniu 4 stycznia 2017 r. podczas
spotkania drużynowych z Hufca
ZHP Ziemi Wolińskiej odbyło
się urocz yste
nadanie Harcerskiego Znaku
Spadochron owe g o. D e cyzją L.3/2016
zatwierdzoną
w dniu 9 grudnia 2016 r. przez Kapitułę Harcerskiego Znaku Spadochronowego
Głównej Kwatery ZHP w Warszawie,
druhowi Przemysławowi Wiaderskiemu została przyznana harcerska
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gapa spadochronowa o numerze
1545. Druh drużynowy Drużyny
Starszoharcerskiej „Feniksy”
w Międzyzdrojach otrzymał
Harcerski Znak
Spadochronowy za oddanie
kilku samodzielnych skoków ze
spadochronem
z lecącego samolotu na wysokości
do 1 km.
Gratulujemy i życzymy pomyślnych lotów! Czuwaj!
Zuchy i harcerze z Międzyzdrojów
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OPIEKA SPOŁECZNA

Lider służb społecznych
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Elżbietą Jakubiak, kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
- W listopadzie 2016 roku odebrała Pani
w Szczecinie z rąk marszałka województwa
zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
wyróżnienie w konkursie ,,Lider Służb Społecznych” w kategorii lider zarządzania. Za
co przyznana została ta nagroda?
- Na samym początku chcę podkreślić, że
nagroda jaką odebrałam jest nagrodą zespołową. Wyróżnienie otrzymaliśmy za utworzenie
i funkcjonowanie w Gminie Międzyzdroje
kompleksowego systemu wsparcia dla osób
i rodzin, który umożliwia przeciwdziałanie i rozwiązywanie trudnych problemów społecznych.
Na początku swojej działalności OPS w Międzyzdrojach prowadził wyłącznie zadania z zakresu pomocy społecznej i usług opiekuńczych.
W kolejnych latach oferta została rozszerzona
o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i pozostałe zadania.
Osoby i rodziny wymagające
specjalistycznego wsparcia
chcąc uzyskać pomoc musiały
dojeżdżać do odległych miejscowości. Dobrze pamiętam
pierwsze spotkanie z burmistrzem Międzyzdrojów Leszkiem Doroszem w 2006 roku,
podczas którego spytał mnie
dlaczego OPS nie realizuje
zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień. Wkrótce, bo już
w 2007 r. rozpoczęliśmy realizację tego zadania. Połączenie realizacji tych zadań
stworzyło podstawy do finansowania utworzonego systemu wsparcia.
- Proszę powiedzieć co spowodowało
konieczność rozszerzenia działalności OPS?
- W celu opracowania Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2007 - 2013 przeprowadzono badania,
które wskazały na konieczność podjęcia działań w zakresie rozwiązywania i zapobiegania
takim problemom jak: bezrobocie, alkoholizm,
narkomania, przemoc w rodzinie, niezaradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
Badania te ujawniły, że zarówno na terenie
naszej gminy, jak i powiatu kamieńskiego brakuje spójnego wsparcia dla osób i rodzin uwikłanych w powyższe problemy oraz występuje
brak lub niedobór specjalistów niezbędnych do
jego utworzenia. Te wyniki spowodowały, że
konieczne było uwzględnienie ich i podjęcie
stosownych działań.
- I jakie one były?
- Zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla naszych pracowników, ale także dla służby zdrowia, policji, oświaty, Straży Miejskiej i innych
instytucji oraz stowarzyszeń zajmujących się
profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie. Szkolenia wpłynęły na
podniesienie wiedzy i umiejętności, były też
doskonałą okazją do poznania się, integracji
i nawiązania współpracy. W efekcie nie tylko
placówki oświatowe, ale np. biblioteka przy na-
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szym wsparciu opracowały i realizują programy
profilaktyczne. Przy wzajemnej współpracy zapewniamy dzieciom i młodzieży szeroki zakres
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
Nową formą działania jest Festiwal Profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej, Piknik
Rodzinny w przedszkolu czy organizacja
ferii zimowych z programem profilaktycznym.
W 2007 roku utworzyliśmy Poradnię Terapii
Uzależnień w formie filii Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia znajdującego się w Stanominie. Od 2015 r. prowadzenie PTU zlecamy
działającej od czterech lat w Międzyzdrojach
Pracowni Motywacja i Działanie, która posiada
uprawnienia podmiotu leczniczego. Poradnia
Terapii Uzależnień zapewnia leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i terapię współuzależnienia oraz konsultację psychiatryczną

nie tylko podopiecznym OPS, ale i mieszkańcom naszej Gminy.
W znaczący sposób rozszerzyliśmy działalność edukacyjno-informacyjną poczynając
od dystrybucji własnych materiałów po rekomendowane przez Niebieską Linię, PARPA czy
Krajowe Biuro ds. Narkomanii.
Dobrze ocenianą przez naszych mieszkańców formą przekazywania informacji są artykuły w formie wywiadów, ukazujących się na
łamach Informatora Międzyzdrojskiego, które
powstają dzięki ogromnemu zaangażowaniu
pani, pani Joanno. Pragnę serdecznie podziękować za poświęcony czas, trud i wsparcie
w realizację tego zadania.
- Dużo mówi się w ostatnich latach o przemocy w rodzinie. Czy podjęto jakieś działania
w tym zakresie?
- Oczywiście. Prowadzimy program psychoedukacyjny w zakresie przemocy w rodzinie dla
osób doznających przemocy oraz stosujących
przemoc. Zwiększyliśmy zatrudnienie o pracownika socjalnego, któremu powierzono
prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami,
w których występuje przemoc. Wspieramy
także rodziny pragnące podwyższyć swoje
kompetencje wychowawcze, dla których
przeciętnie dwa razy w roku przeprowadzamy
program ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Od 2015 roku zapewniamy pomoc
psychologiczną w formie porad, konsultacji,

psychoterapii, a od 2016 roku również terapii
rodzinnej. Zapewniam, że wśród małych gmin
województwa zachodniopomorskiego nie
ma takiej drugiej gminy, w której funkcjonuje
poradnia terapii uzależnień czy w strukturach
pomocy społecznej jest specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie. Pomoc, aby
była skuteczna musi być bezpłatna i dostępna
w miejscu zamieszkania osób wymagających
wsparcia. Utworzony przez nas system wsparcia jest dostępny i skuteczny. Potwierdzają to
dane statystyczne oraz wyniki kontroli NIK
przeprowadzonej w 2016 r.
- Co jeszcze zmieniło się w międzyzdrojskim systemie pomocy społecznej?
- Wieloaspektowe działania, jakie zostały
podjęte od 2007 r. zapobiegają wykluczeniu
społecznemu osób oraz rodzin i tworzą spójny, kompleksowy system wsparcia nie tylko
dla podopiecznych OPS, ale
i mieszkańców naszej Gminy.
Dane statystyczne dowodzą, że
po ośmiu latach funkcjonowania przedstawionego pokrótce
systemu wsparcia (w okresie od
2007 r. do 2015r.) zmniejszeniu
uległa liczba osób korzystających z pomocy społecznej
o 28%, w tym z powodu przeżywania trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych o 43%, uzależnień
o 21%, bezrobocia o 7%. Niezmiernie cieszy nas fakt, że od
maja 2011 roku w stacjonarnej
pieczy zastępczej nie zostało umieszczone na
stałe żadne dziecko z naszej Gminy.
- Pani Kierownik serdecznie gratulujemy
wyróżnienia ,,Lidera służb społecznych”.
- Korzystając z okazji tej rozmowy, chcę
podkreślić, że te wszystkie zmiany nie byłyby
możliwe bez konkretnych osób. Pragnę podziękować radnym Rady Miejskiej za to, że głosując
za przyjęciem uchwał wprowadzających do
realizacji programy akceptują nasze działania.
Cenne jest to, że nasze władze często wychodzą
z inicjatywą nowych działań lub włączają się
w ich realizację.
Żaden system wsparcia nie spełniłby swojej
roli bez osób posiadających odpowiednie
predyspozycje i kwalifikacje umożliwiające
świadczenie specjalistycznej pomocy. I tu
podziękowania kieruję do wszystkich pracowników OPS za profesjonalizm i zaangażowanie
w realizację powierzonych zadań, a także do
tych, którzy przyczynili się do tworzenia tego
systemu wsparcia. Dzięki odpowiedzialności
i pasji osób zaangażowanych w realizację
wielu zadań, system ten funkcjonuje i przynosi
wymierne efekty.
- Dziękuję serdecznie za rozmowę życząc
wielu kolejnych sukcesów dla całego zespołu
OPS.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
foto: Biuro Prasowe UMWZ
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXII Sesji w dniu 15.12.2016 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XXVIII/256/16

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok

§ 1.
Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1)
w kwocie
60 861 602,23 zł
z tego:
1) dochody bieżące
38 018 972,00 zł
2) dochody majątkowe
22 842 630,23 zł
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2)
w kwocie
61 470 657,40 zł
z tego:
1) wydatki bieżące
41 488 737,41 zł
2) wydatki majątkowe
19 981 919,99 zł
§ 3.
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 609 055,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubieg
łych
609 055,17 zł
§ 4.
Ustala się przychody i rozchody budżetu
(załącznik nr 3)
w kwotach:
1) przychody
3 647 205,65 zł
2) rozchody
3 038 150,48 zł
§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
62 000,00 zł
2) celową w kwocie
132 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego.
§ 6.
Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7.1.
Ustala się dochody (załącznik nr 11) w kwocie
750 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki (załącznik nr 11) w kwocie
782 304,37 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki (załącznik nr 11) w kwocie
113 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8.
Ustala się przychody i koszty samorządowego
zakładu budżetowego (załącznik nr 6) w kwotach:
1) przychody
4 549 856,00 zł
2) koszty
4 435 375,00 zł
§ 9.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
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terytorialnego, do kwoty
1 000 000,00 zł
§ 10.
Upoważnia się burmistrza do zaciągania
kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów
wartościowych, o których mowa w § 9 , do wysokości kwot w nim określonych.
§ 11.
Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (załącznik nr 7 ) w kwocie
2 705 447,80 zł
b. przedmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie
470 000,00 zł
c. celowe na zadania własne (załącznik nr 14)
w kwocie
810 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
a. celowe (załącznik nr 9) w kwocie
1 120 518,00 zł
§ 12.
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych
(załącznik nr 10)
w kwocie
88 471,96 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego
0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków
88 471,96 zł
§ 13.
Ustala się dochody (załącznik nr 12) w kwocie
30 000,00 zł
planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
i wydatki (załącznik nr 12) w kwocie 44 500,00 zł
planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
§ 14.
Ustala się dochody (załącznik nr 13) w kwocie
3 500 000,00 zł
i wydatki (załącznik nr 13) w kwocie
3 812 976,00 zł
planowane na podstawie art.6 r ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Całość uchwały budżetowej znajduje się do
wglądu w BIP.

Uchwała Nr XXVIII/257/16

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

Uchwała Nr XXVIII/ 259/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia
2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2016 rok

W uchwale Rady Miejskiej Nr XVII/159/15
z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok
zmienia się treść załącznika nr 6, który otrzymuje
brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały oraz zmienia się treść załącznika nr 10,
który otrzymuje brzmienie według załącznika nr
2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/260/16

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 2016-2035

Całość uchwały znajduje się do wglądu w BIP.

Uchwała Nr XXVIII / 261 / 2016

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie

W związku z zainteresowaniem „Adler-Schiffe”
Sp. z o.o. wybudowaniem platformy prowadzącej
na płytę molo, umożliwiającej niezależne dojście
do części spacerowej molo bez konieczności przechodzenia przez pasaż obiektu molo, proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
w sprawie oddania na rzecz „Adler-Schiffe”
Sp. z o.o. w użytkowanie na czas nieokreślony
terenu o powierzchni 522,62 m², stanowiącego
części działek nr 70/29, nr 70/13 i nr 70/12, w celu
realizacji ww.przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XXVIII / 262 / 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2017 r. część działki
nr 255 obręb 20 o powierzchni 2,75 m², na rzecz
dotychczasowego użytkownika usytuowanego
na tym terenie nośnika reklamowego.

Uchwała Nr XXVIII / 263 / 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje
na lata 2017-2035 zmienia się treść załącznika
nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1
do niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika
nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się treść
załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Rada Miejska wyraziła zgodę na przeznaczenie do wydzierżawienia na okres do 3 lat 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 XXVIII/ 258/16

W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu usytuowanego przy ulicy
Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego części
działki nr 173/6, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia na okres do 5 lat części ww.
nieruchomość o powierzchni 17 m² na rzecz

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na
rok 2016

Całość uchwały znajduje się do wglądu w BIP.

Uchwała Nr XXVIII / 264 / 2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości
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dotychczasowego dzierżawcy, użytkującego usytuowany na gruncie gminnym garaż, stanowiący
jego nakład.

Uchwała Nr XXVIII/265/16 RM

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe
przez mieszkańców, a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, ustala się następujące stawki
opłat:
1) w wysokości 4,00 zł miesięcznie za 1m3
zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
2) w wysokości 7,00 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady
komunalne nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane.
§ 2.1. Dla właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i obierane w sposób selektywny, ustala
się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie
pojemnika:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 7,00 zł,
2) o pojemności 120 l – w wysokości 13,00 zł,
3) o pojemności 240 l – w wysokości 25,00 zł,
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 105,00 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób
selektywny zbierane i odbierane od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala
się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie
pojemnika:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 11,70 zł,
2) o pojemności 120 l – w wysokości 23,40 zł,
3) o pojemności 240 l – w wysokości 46,80 zł,
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 182,00 zł.
§ 3. Dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 154 zł rocznie za jeden domek
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,
2) w wysokości 257,40 zł rocznie za jeden
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Rada Miejska podjęła proponowany projekt
uchwały przyjmując przedstawioną argumentację:
sposób zbiórki
selektywny
stawka opłaty [zł ] obowiązująca
 	

 	

4

 	
Pojemnik
poj. 60 l
poj. 120 l
poj. 240 l
poj. 1100 l

154

 	

7
13
25
105

Z informacji o wykonaniu budżetu gminy na
dzień 30 września 2016 r. wynika, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przewyższają o kwotę 85080,77 zł
wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 465 742,94 zł - 2
380 662,17 zł ). W związku z powyższym konieczne
jest zwiększenie wpływów z tytułu tej opłaty.
Niniejszy projekt uchwały:
1) utrzymuje dotychczasowe stawki opłat dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz niezamieszkałych, którzy deklarują
selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
2) jest propozycją zwiększenia:
- o 1,00 zł (z 6 zł na 7,00 zł) stawki opłaty
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych, którzy nie deklarują selektywnego
zbierania,
- o 30% dotychczasowych stawek opłat dla
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli
odpady nie są selektywnie zbierane.
Przy założeniu, że nie ulegnie dotychczasowy
deklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, należności
z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnym w przyszłym roku wzrosną ok. 15,9%.
Do pok r ycia planowanych w ydatków
w 2017 r. związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami, przy uwzględnieniu
środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane
w 2016r. (środki z lat 2014 i 2015), przy założeniu, że
nie ulegnie dotychczasowy deklarowany sposób
zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości, potrzebny jest wzrost należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w 2017r. co najmniej o 8,4%.
Zwiększenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy
odpady komunalne nie są w sposób selektywny
zbierane i odbierane, winno zmobilizować właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki
tych odpadów, co będzie miało również wpływ
na ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz osiągane poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła.
W przypadku zmiany dotychczasowego
deklarowanego sposobu zbiórki odpadów, tj.
z nieselektywnego na selektywny, obejmującej:
- 10% właścicieli nieruchomości, należności
z tytułu opłaty w przyszłym roku wzrosną ok.
12,5%,
- 20% właścicieli nieruchomości, należności
z tytułu opłaty w przyszłym roku wzrosną ok. 9%,
- 30% właścicieli nieruchomości, należności
z tytułu opłaty w przyszłym roku wzrosną ok. 5,6%.

selektywny
nieselektywny
nieselektywny
bez zmian
obowiązująca
projektowana
Nieruchomości zamieszkałe i mieszane
4
6
7,0
Domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku
154
198
257,4
Nieruchomości niezamieszkałe
7
9
11,7
13
18
23,4
25
36
46,8
105
140
182
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UCHWAŁA NR XXVIII/266/16

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego
w Międzyzdrojach i Lubinie

Ustalono na rok 2017 wysokość stawki dotacji
przedmiotowej w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie przez Zakład Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach w wysokości 18.102,28 zł/ha
powierzchni cmentarnej.

Uchwała Nr XXVIII/267/16

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach.

Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowanie i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, w skład którego wchodzą: płyta piłkarska,
bieżenia lekkoatletyczna, punkt kasowy oraz planuje przekazać w 2017 r. pozostałą część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 23.938 m2 dla
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.
Według sporządzonego przez Zakład Ochrony
Środowiska planu finansowego ustalono wysokość stawki jednostkowej w wysokości 14,62 zł
za 1 m2 powierzchni stadionu.
Mając powyższe na uwadze wysokość dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego na
2017 r. proponuję w wysokości 350 tys. zł.

Uchwała Nr XXVIII/268/16

w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz
modernizacja oczyszczalni na terenie aglomeracji
Międzyzdroje”

Rada Miejska przyjęła do realizacji przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni na terenie
aglomeracji Międzyzdroje” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ.1 Projekty dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach
o wielkości co najmniej 10.000 RLM.
Akceptuje się założenia zawarte w Studium
Wykonalności dla przedsięwzięcia określonego
w ustępie 1, w tym założone w nim plany taryfowe
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat
do stawek opłat w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla taryfowej grupy odbiorców
stanowiących gospodarstwa domowe, stanowiące załącznik do uchwały.

Uchwała Nr XXVIII /269 /2016

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dokumentacji technicznej aportem do spółki „Zakład
Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Rada Miejska wyraziła zgodę na wniesienie
aportem do spółki gminnej „Zakład Wodociągów
i kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach następującej
dokumentacji technicznej:
1. Projektu budowlano – wykonawczego
budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
komunalnych w Międzyzdrojach.
2. Projektu budowlano-wykonawczego
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do
skrzyżowania z ulicą Wolińską w Międzyzdrojach.

ciąg dalszy str. 10
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3. Projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa
Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną
do granicy Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XXVIII/270/16

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
na 2017 rok

Przyjęto się do realizacji ,,Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który znajduje się do wglądu w BIP.

Uchwała Nr XXVIII/271/16

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 r.

Został przyjęty do realizacji ,,Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który
znajduje się do wglądu w BIP.

Uchwała Nr XXVIII/272/16

w sprawie skargi z dnia 22.09.2016 r. na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów

Rada Miejska w Międzyzdrojach uznała,
zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej, skargę pani
A.P. oraz B.Sz. z dnia 22.09.2016 r. na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie realizacji
inwestycji pn.„Przebudowa drogi - ulica Myśliwska,
Sportowa, Mieszka I wraz z sieciami” za zasadną.
Skargę na działalność burmistrza rozpatrywano
na posiedzeniach w dniach: 22 listopada oraz 5
i 8 grudnia 2016 r. w składzie: przewodniczący
- Adam Jakubowski, wiceprzewodniczący - Jan
Węglorz, członkowie: Dorota Klucha, Katarzyna
Natkańska, Janusz Piłat, Filip Szyszkowski.
Po zapoznaniu się z treścią skargi, członkowie
Komisji przeprowadzili wizję lokalną. Stwierdzono,
że na wysokości posesji przy ul. Mieszka I nr 14
występuje największe obniżenie ulicy na odcinku o długości ok. 80 m, pomiędzy ul. Myśliwską
a zakrętem ul. Mieszka I. Jest ono zgodne z planem
prowadzonej inwestycji. Miejsce to jest wyposażone w 2 kratki ściekowe położone naprzeciwko
siebie, zlokalizowane na ulicy przy krawężnikach.
Na 2 wjazdach do posesji nr 14 znajdują się 2
odwodnienia liniowe z rusztem żeliwnym o długości ok. 3,5 m każdy. Chodniki na wysokości tej
posesji są pochylone w 2/3 w stronę jezdni, a 1/3
w stronę zjazdu.
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez Tadeusza Konopackiego, kierownika
Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
oraz Edwarda Drzymały, Inspektora Nadzoru.
Stronę skarżącą reprezentowała pani B. Sz. wraz
z mężem, drugiej osoby skarżącej nie było.
Po zakończeniu wizji lokalnej, Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
1. Projekt wykonawczy – branża drogowa.
Przebudowa ul. Mieszka I w Międzyzdrojach wraz
z sieciami.
2. Projekt wykonawczy – branża drogowa.
Przebudowa ul. Myśliwskiej w Międzyzdrojach
wraz z sieciami.
3. Protokół kontroli z dnia 14.10.2016 r.
przeprowadzonej w Międzyzdrojach, dotyczącej
prawidłowości wykorzystania dofinansowania
udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze
środków krajowych. Kontrolę przeprowadziła
p. Zapor-Pycińska i Andrzej Mickiewicz z WFOŚiGW.
4. Protokół kontroli przeprowadzonej przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kamieniu Pomorskim PNB.5140.7.2016 z wyko10

nania robót przebudowy ul. Mieszka I przy posesji
nr 14 w związku z pismem z dnia 16.08.2016 r.
i 22.08.2016 r.
5. Odpowiedź projektanta Tomasza Romankiewicza na zapytanie Komisji Rewizyjnej przesłana
przez burmistrza.
6. Korespondencja pomiędzy burmistrzem
a skarżącymi:
- pismo z dnia 16.08.2016 r.
- pismo z dnia 25.08.2016 r.
- pismo z dnia 5.09.2016 r.
- pismo z dnia 19.09.2016 r.
Wyjaśnienia p. B.Sz. nie wniosły żadnych nowych aspektów.
Komisja zajęła się rozpatrywaniem skargi,
odnosząc się tylko do oceny, czy burmistrz wypełnił zapisy KPA odnośnie udzielania odpowiedzi
skarżącym.
Pomimo wąskiego zakresu działań, komisja
zwróciła się z wnioskiem do burmistrza o możliwość ponownego przeanalizowania projektu
przez projektanta w celu wstawienia 3 studzienek
ściekowych, zlokalizowanych na ul. Mieszka I na
odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską a posesją
nr 14. Jest to odległość ok. 30 m.
W dniu 29 listopada, drogą e-mailową, otrzymano odpowiedź od projektanta stwierdzającą,
że takie działania byłyby bezzasadne.
Komisja na żadnym etapie prowadzenia
inwestycji nie stwierdziła ignorancji i arogancji
urzędniczej, szczególnie, że na korzyść skarżących
zmieniono plan inwestycji poprzez dodatkową
instalację 2 odwodnień liniowych z rusztem żeliwnym na wjazdach do posesji.
Odpowiedzi na nadesłane pisma były udzielane w ustawowym terminie, brakuje jednak
pisemnej odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.
2016 r. Z wyjaśnień burmistrza wynika, że odpowiedź na to pismo została udzielona w formie
ustnej, która nie spełnia zapisów wynikających
z KPA, w związku z czym komisja uznaje skargę
za zasadną.
Wniosek Komisji:
Komisja Rewizyjna wnosi do burmistrza
o przeprowadzanie konsultacji społecznych już na
etapie opracowania koncepcji do planowanych
inwestycji.

Uchwała Nr XXVIII/273/16

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do
rozpoznania skargi na działalność Burmistrza
Międzyzdrojów

Rada Miejska postanawiała uznać swoją właściwość do rozpoznania skargi
pana J.Z z dnia 2.12.2016 r. na Burmistrza Międzyzdrojów, który nie uznał pana J.Z za stronę
w postępowaniu, w sprawie wniosku z dnia 23
maja 2016 r., dotyczącego wyznaczenia miejsca
do zatrzymywania się pojazdów na działce nr 164
przy ul. Zdrojowej w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XXVIII/274/16

w sprawie zawiadomienia J. Z. o niezałatwieniu
skargi w terminie

Zawiadamia się skarżącego, że skarga z dnia
02.12.2016 r. na Burmistrza Międzyzdrojów,
który nie uznał pana za stronę postępowania
w sprawie wniosku z dnia 23 maja 2016 r. dotyczącego wyznaczenia miejsca do zatrzymywania
się pojazdów samochodowych na działce nr 164,
będącą ul. Zdrojową w Międzyzdrojach nie może
zostać załatwiona w terminie, wynikającym
z art. 35 §3 Kpa, z uwagi na konieczność uznania
właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi
i przekazania uchwałą do Komisji Rewizyjnej RM,
celem zbadania jej zasadności.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5
– pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów,
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie
chęci spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
25.01.2017 r. - Krzysztof SZLASKI
01.02.2017 r. - Filip SZYSZKOWSKI
08.02.2017 r. - Ewa TROTT
15.02.2017 r. - Jan WĘGLORZ
22.02.2017 r. - Iwona CZYŻ
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
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.
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Piłkarski rok podsumowany

7 stycznia 2017 r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się gala podsumowująca działalność sportową w roku 2016 w Klubie
Sportowym „FALA” Międzyzdroje. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele gminnego samorządu, Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej, partnerzy oraz członkowie klubu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje.
Galę poprowadził Henryk Jabłoński. Na wstępie Jan Rączewski, prezes KS „Fala” , podsumował
działania klubowe w roku 2016. Następnie Lech
Ziółkowski, Członek Prezydium ZZPN, w imieniu
prezesa ZZPN podziękował Zarządowi KS „Fala” za
intensywne działania, wkład pracy na rzecz rozwoju i szkolenia kadr piłkarskich, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
Podczas gali zarząd klubu podziękował wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, rodzicom,
a także wszystkim, którzy wnieśli swoją cegiełkę
i pomagali klubowi przez cały 2016 rok. Podczas

uroczystości wyróżniono wszystkich zawodników
- każdy z nich otrzymał upominek (torby treningowe, dresy, paczki), natomiast zawodników grup
starszych wyróżniono indywidualnie statuetkami.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Seniorzy: Piotr Rutkowski, Wiktor Potrzebny,
Jude Orji,
Juniorzy: Hubert Fabiszewski, Damian Wlazło,
Sławomir Wiśniewski oraz Robert Bis,
III Liga Kobiet: Julia Interewicz, Julia Ordon
oraz Katarzyna Wojciechowska,
Grupa żeńska – siatkarki: Marta Janik, Kata-

rzyna Dylawerska, Alicja Szumicka.
Najważniejszym momentem wieczoru - nie
tylko dla zawodników, ale i dla rodziców – była
uroczystość pasowania na piłkarza Fali najmłodszej grupy, którą przeprowadził prezes wraz
z zarządem klubu. Adepci piłki nożnej z rocznika
2011 złożyli przyrzeczenie i oficjalnie zostali zawodnikami KS „Fala” Międzyzdroje.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicują
i pomagają oraz prosimy o „trzymanie kciuków”
w nowym 2017 roku.
KS „Fala”

Podsumowanie sezonu sekcji lekkoatletycznej
W stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach odbyło się podsumowanie mijającego sezonu 2016 w sekcji lekkoatletycznej UKS „Chrobry” Międzyzdroje.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z grupy młodszej oraz młodzież z grupy starszej.
Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy
potwierdzające osiągnięte wyniki w 2016 r. oraz
została przedstawiona frekwencja poszczególnych
zawodników na treningach. Najwyższą, stuprocentową frekwencję osiągnęła Anna Rejchert,
a także Rozalia Woźniak (95 procent). Dzieci z grupy
młodszej zostały pasowane „kolcem” na lekkoatletów i od tego momentu są już pełnoprawnymi
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członkami klubu.
Przedstawiony został również ranking klubowy, który brał pod uwagę dwa najlepsze wyniki
w mijającym sezonie oraz frekwencję zarówno
wśród dziewcząt, jak i chłopców. Wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła Anna Rejchert, natomiast
wśród chłopców najlepszy okazał się Dominik
Kujda. Warto dodać, że z roku na rok grono na-

szych najmłodszych lekkoatletów się powiększa,
a co za tym idzie wyniki sportowe są coraz lepsze.
Najbardziej wartościowy wynik w 2016 roku
osiągnęła Anna Rejchert w biegu na 100 m -13:88
natomiast wśród chłopców Dominik Kujda w biegu
na 300m - 41,93s.
Podczas podsumowania zostały wręczone
skromne podziękowania dla rodziców, którzy
wspierali i przyczyni się do rozwoju naszej sekcji.
Ogromne podziękowania należą się dla rodziców
za przygotowanie pysznych ciast, pierników
i przekąsek.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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I miejsce Oliwii na Wojewódzkim Turnieju Żaczek
8 stycznia 2017 r. w hali sportowej im. Andrzeja
Grubby przy SP 1 w Międzyzdrojach odbył się
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków
i Żaczek. Organizatorami turnieju byli UKS
„Chrobry” Międzyzdroje oraz Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego.
W turnieju wystartowali najlepsi żacy z województwa i oczywiście nie mogło zabraknąć wśród
nich reprezentantów „Chrobrego”. Wśród żaczek
nie miała sobie równych nasza zawodniczka Oliwia Osińska, która tym startem zapewniła sobie
awans do II Grand Prix Polski Żaczek i Żaków, który
odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22.01.2017 r.
Pozostałe miejsca naszych zawodników
i zawodniczek: IV miejsce Julia Bartkiewicz,
V miejsce Amelia Świątkiewicz, VI miejsce Amelia
Kujda -Rogowska, VIII miejsce Oliwia Wesołowska,
XI miejsce Iga Litwiak. Michał Wandachowicz po
zajęciu VI miejsca w I Grand Prix Polski Żaków ma
limit punktów i będzie również reprezentował
nasz klub w II Grand Prix w Gdańsku.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Rok na macie
Zapasy i kręgle
W dniach 09-11.12.2016 r. w Świeciu odbył się Gwiazdkowy turniej w zapasach
dzieci. W zawodach udział wzięło ponad
150 młodych zawodników z klubów
z Wybrzeża i nie tylko, a wśród nich
najmłodsi zawodnicy UKS GIMSPORT
Międzyzdroje w składzie : Jakub Chabinka , Dawid Marchelak, Oliwier Hansz,
Aleksander Deja, Dawid Małolepszy,

Oskar Sokołowski, Oskar Żuchowski,
Bartosz Chabowski. Były to zawody połączone z zabawą młodych zawodników
na kręgielni, którą ufundował gospodarz
zawodów trener Grzegorz Sikorski.

Turniej z Mikołajem
Tydzień później w dniu 17.12.2016 r.
najmłodsi zawodnicy UKS GIMSPORT
uczestniczyli w gwiazdkowym turnieju
w Kołobrzegu zdobywając dwa złote medale - Oliwier Hansz i Dawid Marchelak,
dwa srebrne - Jakub Chabinka i Bartosz
Chabowski oraz jeden brązowy medal
- Oskar Żuchowski. Zawody połączone
były z wizytą Mikołaja, który obdarował
wszystkich zawodników paczkami.

Rok 2016 z sukcesami
Był to rok ciężkiej pracy zawodników
12

i trenerów. Rok, który przyniósł klubowi
sporo znaczących sukcesów m.in. wicemistrzostwo Polski Natalii Jaworskiej,
która dołożyła jeszcze złoto w Pucharze
Polski, złoto w Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski, srebro w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec,
srebro w Europejskim Turnieju w Czarnym Borze, a także powołanie do kadry
Polski juniorek młodszych. Do kadry
również powołano Adriana Jaworskiego,

który zdobył dla klubu srebrny medal
w Mistrzostwach Polski szkół gimnazjalnych oraz brązowy medal w Międzynarodowym Pucharze Polski w Kraśniku.
Również młodzi zawodnicy powiększyli
dorobek klubu zdobywając cztery tytuły
Mistrzów Polski szkół podstawowych:
Jakub Chabinka, Oliwier Hansz, Dawid
Marchelak, Oskar Żuchowski, srebrny
medal Bartosz Chabowski, brązowe
medale: Wiktor Furtak i Gabriel Sawicki.
Zarząd klubu serdecznie dziękuje
zawodnikom i trenerom za pracę włożoną
w treningi, dziękuje również rodzicom
zawodników za pomoc i serce włożone
w rozwój klubu, oraz sponsorom klubu:
Stanisławowi Chabince, Patrycji i Krzysztofowi Marchelakom, Rafałowi Deji, Tawernie Róża Wiatrów oraz wszystkim, którzy
nas wspierali podczas sezonu startowego.
Rafał Jaworski
UKS „Gimsport”
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Do dnia 31 stycznia br. należy złożyć informację o wyrobach zawierających azbest

Azbest
Wyroby zawierające azbest można użytkować, pod warunkiem że zastosowany w nich azbest ma gęstość
objętościową równą lub większą niż 1000 kg/m3 oraz nie ma widocznych uszkodzeń, które mogą powodować emisję azbestu do środowiska. Z tego powodu muszą być więc stale kontrolowane. Takie wyroby występują najczęściej w budownictwie. Są nimi np. płyty azbestowo-cementowe, płyty faliste (eternit) oraz
rury azbestowo-cementowe. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest inwentaryzacja tych wyrobów
i coroczne składanie informacji o ich stanie do właściwego urzędu. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć
także zarządcę i użytkownika nieruchomości i obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest - czyli każdego przedsiębiorcę, który użytkuje nieruchomość (na której występuje
azbest) na zasadzie własności, najmu, dzierżawy itp., ale także osoby prywatne władające nieruchomością.
Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujęty w „Informacji
o wyrobach zawierających azbest” (stanowiącej załącznik nr 3 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z 2011r. Dz.U. Nr 8, poz. 31) co roku, w terminie do 31 stycznia, trzeba
składać właściwemu marszałkowi województwa. Informacje tę sporządza się w dwóch egzemplarzach - drugi egzemplarz przechowuje
się przez jeden rok, do czasu sporządzania następnej informacji.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informację o wyniku
inwentaryzacji przedkładają odpowiednio wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta.
Oprócz inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik musi
przeprowadzać kontrolę stanu tych wyrobów oraz sporządzić
„Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest" (stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U z 2004r. Nr 71, poz.
649 ze zm.) w dwóch egzemplarzach - jeden składa się właściwemu
organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jej
sporządzenia, drugi przechowuje do czasu sporządzenia następnej
oceny.
Kolejne terminy przygotowania tego dokumentu wynikają z oceny stanu wyrobu poddanego ocenie:
- w przypadku gdy w „Ocenie..." ujawnione zostały niewielkie
uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, naruszona struktura włókien), kolejną „Ocenę..." sporządza się po roku,
- jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone - kolejną „Ocenę..." sporządza się po 5 latach.
27 listopada 2008 r. Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwaliła
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Międzyzdroje.
W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gmina Międzyzdroje całkowicie finansuje koszty transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Ubiegającym się o sfinansowanie kosztów, o których mowa
wyżej, mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele zasobów mieszkaniowych, użytkownicy rodzinnego ogrodu
działkowego.
Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości będzie realizowany na wniosek właściciela (użytkownika) obiektu figurującego
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w bazie danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających
azbest, złożony przed przystąpieniem do demontażu wyrobów
zawierających azbest.
Jednym z warunków przyjęcia wniosku do realizacji jest przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest”.
Złożone wnioski będą realizowane według kolejności wpływu
do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok kalendarzowy.
Więcej informacji na temat azbestu, w tym procedury dotyczące
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, wzór „Informacji o wyrobach zawierających
azbest”, dostępne są na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl (zakładka:
Azbest), w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim, tel. 91 327 56 56.
Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realizacji Programu
w 2016 r. zostało zrealizowanych 9 wniosków. Odebrane płyty faliste
i płaskie azbestowo-cementowe w ilości 6,55 t zostały przekazane
do unieszkodliwienia firmie P.P.H.U. EKO-GRUNT Wojciech Wieczorek i przekazane na składowisko odpadów zawierających azbest
w m. Tuczępy, w tym 1,23 t z terenu miasta i 5,32 t z terenu sołectw.
Ogółem w latach 2009-2016 w ramach realizacji Programu
odebrano 82,1t płyt azbestowo-cementowych (oraz ok. 20 t poza
Programem).
Do unieszkodliwienia pozostało jeszcze ok. 153 t - tj. 60%zinwentaryzowanych ogółem wyrobów zawierających azbest, w tym
33% z zabudowy mieszkaniowej i 27% z nieruchomości pozostałych.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.):
- właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości
obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej,
- wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia
budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac
obowiązany jest m.in. do zgłoszenia zamiaru przeprowadzanie tych
prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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Wszystkie pary małżeńskie posiadające stałe zameldowanie w Gminie Międzyzdroje, które obchodzą
(lub już obchodziły w innych latach) 50-lecie pożycia małżeńskiego w 2017 roku (związki cywilne
zawarte w 1967 r.), mogą zgłosić chęć uroczystego
obchodzenia jubileuszu do Urzędu Stanu Cywilnego
w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.
Kierownik USC skieruje wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie o nadanie medali
za długoletnie pożycie małżeńskie (okres oczekiwania
ok. pół roku).
Tel. kontaktowy: 91 327 56 58
Bogumiła Bajek
Kierownik USC

Oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów
alkoholowych za rok 2016
Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym
sprzedaż napojów alkoholowych, iż są obowiązani do
złożenia, do dnia 31 stycznia 2017 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku 2016.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie
www.bip.miedzyzdroje.pl oraz w pokoju nr 13.
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 odpadów
(wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od
strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na
teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym
w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): tereny miejskie i wiejskie
Dzień Tygodnia						Lokalizacja odbioru
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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.

Odpady komunalne segregowane – frakcja sucha: tereny miejskie i wiejskie
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Dzień Tygodnia						Lokalizacja odbioru
Poniedziałek

Czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki,
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida,
Traugutta, 1000-lecia P.P., Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.
Biała Góra, 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.
ciąg dalszy na str. 15
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OGŁOSZENIA
Odpady komunalne ulegające biodegradacji: tereny miejskie
Dzień Tygodnia						Lokalizacja odbioru
Wtorek
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki,
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida,
Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.
Środa
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: tereny wiejskie
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)
- 10.01.2017 r. - 24.01.2017 r. - 14.02.2017 r. - 28.02.2017 r. - 14.03.2017 r. - 28.03.2017 r.
- 11.04.2017 r. - 25.04.2017 r. - 09.05.2017 r. - 23.05.2017 r. - 13.06.2017 r. - 27.06.2017 r.

SZKŁO: tereny miejskie i wiejskie

II piątek miesiąca (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
- 13.01.2017 r. - 10.02.2017 r. - 10.03.2017 r. - 14.04.2017 r. - 12.05.2017 r. - 09.06.2017 r.

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

Część zachodnia miasta
15.03.2017 r. (środa)
21.06.2017 r. (środa)

Część wschodnia miasta
16.03.2017 r. (czwartek)
22.06.2017 r. (czwartek)

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, ogrody działkowe, 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, Gintera, Góra Filaretów,
Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa,
Piastowska, Plater, Przy Wodociągach,
Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma,
Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem,
Zwycięstwa

Gmina
17.03.2017 r. (piątek)
23.06.2017 r. (piątek)
Nadleśnictwo,
Wolińska 1,
Zalesie,
Wicko,
Lubin,
Wapnica.

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 2017, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:
- 17.04.2017 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - 18.04.2017 r. - 01.05.2017 r. (Święto Pracy) - 02.05.2017 r.
- 03.05.2017 r. (Święto Konstytucji 3 Maja) - 04.05.2017 r. - 15.06.2017 r. (Boże Ciało) - 16.06.2017 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,							• przeterminowane leki i chemikalia,				
• frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,			
metale, odpady wielomateriałowe),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
• zużyte opony,						
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
i odpady zielone,
komunalne (do 500 kg rocznie na pojedynczą
• zużyte baterie i akumulatory,
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
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MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w MIĘDZYZDROJACH
ZAPRASZA DZIECI PODCZAS
FERII ZIMOWYCH

od 13 lutego do 24 lutego 2017 r.
(od poniedziałku do piątku)

godz.

10.00 – 13.00

do KREATYWNEJ
PRACOWNI
PLASTYCZNEJ

Organizatorzy i Partnerzy:

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
INFORMATOR
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany
ich tytułów.
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