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AKTUALNOŚCI

Partnerstwo już formalnie
Międzyzdroje i Woliński Park Narodowy to
dwa na pozór różne środowiska. Środowiska
i instytucje, które z powodzeniem egzystują
koło siebie, budując przy tym unikatową

Narodowy czynnie i aktywnie uczestniczy
w życiu Gminy, stanowiąc często głos
doradczy w sprawach ekologii, ochrony
środowiska i przyrody. Promocja walorów

ofertę turystyczną, docenianą przez polskich
i zagranicznych turystów. Gmina Międzyzdroje od lat podejmuje działania na rzecz
rozwoju produktów turystycznych na terenie
objętym obszarem Parku, a Woliński Park

kulturowych, turystycznych i szeroko pojęta
działalność informacyjna Gminy Międzyzdroje odbywa się przy znaczącym udziale
Międzynarodowego Domu Kultury.
Par tnerstwo Gminy Międz yzdroje

„CZTERY PORY ROKU W MIĘDZYZDROJACH ”
Zapraszamy do odwiedzania strony
internetowej Gminy Międzyzdroje
www.miedzyzdroje.pl. W Strefie
Turysty w dziale Promocja zostały
opublikowane filmy pt. „Cztery pory
roku w Międzyzdrojach”. Promocyjne
nagrania zostały wykonane w 2016
roku i przedstawiają z lotu ptaka
uroki Międzyzdrojów o różnych
porach roku.
Filmy można zobaczyć pod adresem: http://www.miedzyzdroje.
pl/strona/pokaz/1030_cztery_pory_
roku_w_miedzyzdrojach
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą

i Wolińskiego Parku Narodowego, pomimo,
że od lat istnieje, nie zostało dotychczas
sformalizowane. Podjęta przez Burmistrza
Międzyzdrojów inicjatywa podpisania oficjalnego dokumentu zyskała przychylność
Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego.
W dniu 01 lutego br. Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, Dyrektor Wolińskiego
Parku Narodowego Wojciech Zyska oraz
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Duszyński zawarli na okres 5 lat
„Porozumienie o współpracy”. W ramach
podpisanego porozumienia zostały określone wspólne cele oraz obszary współpracy.
Partnerzy m.in. „mogą rozwijać współpracę
w dziedzinie edukacji, promocji turystycznej
Gminy Międzyzdroje oraz edukacji przyrodniczej i promocji turystycznej Wolińskiego
Parku Narodowego”. Każdy z Partnerów
posiada obecnie dodatkowe umocowania
formalne przy aplikowaniu o pozyskanie
środków zewnętrznych.
Podpisane „Porozumienie o współpracy”
stanowi swoiste przypieczętowanie od lat
istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami oraz stwarza szereg nowych możliwości
dla każdej ze stron.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Dyżury pielęgniarki
w dni wolne
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje, że w roku
2017 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

Z miejskiego kalendarza imprez: marzec 2017 r.
 04.03.2017r. – Spotkanie autorskie z Wiktorem Zborowskim,
godz. 19.00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
 06.03.3017r. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
godz. 11.00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
 08.03.2017r. – Dzień Kobiet,
godz. 17.00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
 12.03.2017r. – „Fala Cup” czyli halowy turniej piłki nożnej
w rocznikach 2007/2008, od
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godz. 10.00, hala sportowa
im. Andrzeja Grubby;
 16.03.2017r. – „Kobiety o kobietach”, godz. 18:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
 18.03.2017r. – Mistrzostwa Polski Północnej w Karate Kyokushin, godz. 10.00, hala sportowa
im. Andrzeja Grubby;
 19.03.2017r. – Ekstraklasa Kobiet Tenisa Stołowego: mecz UKS
Chrobry Międzyzdroje – KU AZS
UE Wrocław, godz. 16:00, hala
sportowa im. Andrzeja Grubby;

 19.03.2017r. – XIII Turniej
Brydża Sportowego Parami
o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów, godz. 10.00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 22-23.03.2017r. – Warsztaty
Tworzenia Rzeźb, godz. 17.00,
Miejska Biblioteka Publiczna;
 30.03.2017r. – Spotkanie
autorskie z ks. Tomaszem
Romantowskim, godz. 18.00,
Miejska Biblioteka Publiczna.
Redakcja
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22. Festiwal Gwiazd - co nas czeka?
„22 utwory światowej klasyki na 22. Festiwal Gwiazd” - muzyczny maraton z udziałem największych nazwisk estrady już 5 lipca
rozpocznie kolejną edycję wydarzenia, które ściąga do Międzyzdrojów nazwiska z pierwszych stron gazet. Impreza od ponad dwóch
dekad gromadzi nie tylko największe osobowości polskiej sceny i estrady, ale również wierną publiczność. Wizytówką Festiwalu są
niezmiennie największe przeboje muzyki rozrywkowej, ale również wzruszające recitale, najlepsze spektakle komediowe sezonu
i specjalny program przygotowany z myślą o najmłodszych.
Na festiwalowym afiszu znalazły się m.in.
spektakle Teatru Kamienica i Capitol.
W Międzyzdrojach zostanie też pokazana
najnowsza sztuka w reżyserii Olafa Lubaszenki - Dyrektora Artystycznego Festiwalu.
Komedia „Ludzie Inteligentni” zaskakuje
świetnymi dialogami i doskonałą obsadą
- na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę
Boczarską, znaną z roli Michaliny Wisłockiej
w „Sztuce Kochania”, Izabelę Kunę i Szymona
Bobrowskiego.
Plakat 22.Festiwalu Gwiazd przygotował
Andrzej Pągowski, który w Międzyzdrojach
6 lipca będzie świętować 40-lecie pracy
artystycznej. W swoim dorobku, obok 1300
plakatów prestiżowych wydarzeń, ma kilka
scenografii, kilkanaście murali, kilkadziesiąt
okładek, kilkaset portretów, kilka tysięcy
rysunków.

W ramach wieczornych koncertów
w amfiteatrze na festiwalowej scenie pojawi
się zespół Varius Manx. Z kolei Galę Odciśnięcia Dłoni uświetni koncert Edyty Bartosiewicz.
Już niebawem ujawnimy, kto zostawi ślad
swojej dłoni na Alei Gwiazd. Czeka nas również 2. edycja Plebiscytu IDOL PUBLICZNOŚCI.
W tym roku nowość – od walentynek do 14
marca czekamy na Wasze nominacje.
Wielbicieli sportowych wrażeń nie zawiedzie Reprezentacja Artystów Polskich. Mecz
z Samorządowcami odbędzie się 7 lipca.
Podczas 22. Festiwalu Gwiazd nie zabraknie
również atrakcji dla najmłodszych. Każdego
festiwalowego dnia przed południem będą
spotykać się z nimi gwiazdy podczas tradycyjnego czytania bajek. W programie znalazły się również warsztaty teatralne, które
pozwolą rozwijać aktorskie pasje.
Alicja Myśliwiec

Zmarła Krystyna Sienkiewicz
Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, wykonawczyni piosenki poetyckiej
zmarła w wieku 81 lat. Krystyna Sienkiewicz w 2012 r. podczas 17. Festiwalu Gwiazd
w Międzyzdrojach pozostawiła trwały ślad w Alei Gwiazd.
Od najmłodszych lat
była uzdolniona humanistycznie. Już jako
czteroletnia dziewczynka potrafiła czytać
i pisać. Na scenie zadebiutowała przez zbieg
okoliczności. Studiując
na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
1 września 1955 zastąpiła chorą koleżankę w
Studenckim Teatrze Satyryków (STS). Krzysztof
Teodor Toeplitz napisał
wtedy o niej: „różowe
zjawisko STS-u”. W 1957
ukończyła studia plastyczne i została zaangażowana jako aktorka
do STS-u. Rok później
zadebiutowała na dużym ekranie w dramacie Wojciecha Jerzego Hasa "Pożegnania"
(1958) u boku Tadeusza
Janczara. Występowała
w teatrach warszawsk ich: Ateneum im.
Stefana Jaracza (1964–
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1970), Rozmaitości (1973), Syrena (1975–
1984, 2000, 2004), Komedia (1988, 1994),
Scena Prezentacje (1994–1995), Na Woli
(1995), Rampa na Targówku (2006–2008)
oraz Teatrze Polskim w Poznaniu (1985).
W latach 1958–1966 pojawiała się w programie Kabaret Starszych Panów. W 1971
otrzymała Nagrodę Specjalną Jury na IX Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
W latach 70. przez pewien czas towarzyszyła
Andrzejowi Zaorskiemu w prowadzeniu
programu Studio Gama. Była jedną z gwiazd
programów kabaretowych Olgi Lipińskiej,
począwszy od cyklu Gallux Show (m.in.
w duecie z Barbarą Wrzesińską jako Siostry
Sisters) poprzez kolejne edycje programów
Właśnie leci kabarecik i Kurtyna w górę.
W słuchowisku radiowym "Rodzina Poszepszyńskich" Jacka Janczarskiego i Macieja
Zembatego często odgrywała rolę panny
Ingi, sąsiadki tytułowej rodziny. W 1996 odebrała Nagrodę Artystyczną Polskiej Estrady
Prometeusz. Postanowieniem Prezydenta RP
z dnia 7 października 2003 za wybitne zasługi
w działalności na rzecz rozwoju studenckiego ruchu kulturalnego została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 2007 z rąk Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego odebrała
Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
W październiku 2015 nakładem Wydawnictwa Marginesy ukazała się biografia
Krystyny Sienkiewicz autorstwa Grzegorza
Ćwiertniewicza pt. „Krystyna Sienkiewicz.
Różowe zjawisko”.
Międzynarodowy Dom Kultury
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AKTUALNOŚCI
Są utalentowani, pracowici, bardzo zaangażowani i odnoszą znaczące sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. Reprezentują
Gminę Międzyzdroje na arenach regionalnych oraz krajowych i dostarczają mieszkańcom naszej Gminy dużo pozytywnych emocji.

V Gala Sportu – prezentacja najlepszych
Najlepsi sportowcy i trenerzy roku 2016 zostali
wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami „Czempiona”. Nagrody wręczono podczas V Gali Sportu
28 stycznia 2017 r. w Międzynarodowym Domu
Kultury. Była to okazja, żeby podziękować tym
wszystkim, dzięki którym nasza Gmina kojarzona
jest z wysokim poziomem sportowym i imprezami
sportowymi rozpoznawalnymi w całym kraju.

Oto wyniki i nazwiska tych, którzy zostali
zwycięzcami w poszczególnych kategoriach:
Najlepszy Sportowiec Roku 2016
I miejsce – Artur Ostrowski KB Sporting
II miejsce – Joanna Kiedrowska UKS Chrobry
III miejsce – Natalia Jaworska UKS Gimsport
IV miejsce – Anna Zielińska UKS Chrobry
V miejsce – Filip Marchalewski TKS Jantar
Delfina Żółtowska TKS Jantar
Najlepszy Trener Roku 2016
Jacek Wandachowicz – UKS Chrobry
Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 r.
Kapituła przeliczyła kupony i głosy oddane przez
czytelników Informatora Samorządowego Gminy
Międzyzdroje oraz wyłoniła finałową piątkę w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2016
i nazwiska trenerów, którzy uzyskali największą
ilość głosów.

Wydarzenie specjalne
Pożegnanie z karierą sportową Agnieszki
Leszczyńskiej - jej największymi osiągnięciami
jest zdobycie brązowego medalu Młodzieżowych
Mistrzostw Europy na 800m /Kowno 2009/ oraz
zajęcie trzeciego miejsca wraz z koleżankami
z reprezentacji Polski podczas Halowego Pucharu Europy w sztafecie Olimpijskiej - Moskwa
2008. Wielokrotna medalistka Mistrzostw kraju
zarówno na stadionie jak i w hali. Reprezentowała barwy klubów: do 2003 Sprinter Wolin,
2003-2013 K.B.Sporting, od 2013 SPS i T Na Fali.
Rekordy życiowe: 400m - 53,69; 800m - 2:01,53;
1000m - 2:39,88.

Tytuł Najpopularniejszy Sportowiec Roku
2016 otrzymali:
I miejsce – Piotr Włosek TKS Jantar
Agata Kowalewska TKS Jantar
II miejsce – Bartosz Ligęza TKS Jantar
Amelia Kokot TKS Jantar

III miejsce – Piotr Rutkowski KS Fala
IV miejsce – Flip Marchalewski TKS Jantar
Delfina Żółtowska TKS Jantar
V miejsce – Wiktor Potrzebny KS Fala

Najpopularniejszy Trener Roku 2016
Anna Zjawińska TKS Jantar
Marian Kowalewski KS Fala
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji V
Gali Sportu, wsparli nasze działania oraz zaszczycili
swoją obecnością V Galę Sportu w Międzyzdrojach. Do zobaczenia za rok!
Jadwiga Bober

Integracja międzyzdrojskiej branży hotelarskiej
W dniu 31 stycznia br. w restauracji Miramare hotelu Aurora Family & SPA odbyło się pierwsze spotkanie międzyzdrojskiej branży hotelarskiej.
Spotkanie zostało zainicjowane przez właścicieli i dyrekcję hotelu Aurora, a jego celem była integracja środowiska hotelarskiego Międzyzdrojów.
W nieformalnej atmosferze, na śniadaniu biznesowym spotkali się przedstawiciele hoteli: „Vienna
House Amber Baltic”, „Marina”, „Trofana”, „Nautilius”,
„Vestina”,„Wolin”,„SPA Chabinka & Bagiński”, hotelu
„Międzyzdroje”, Międzynarodowego Domu Kultury oraz Urzędu Miejskiego.
W trakcie spotkania podsumowano sezon
2016 roku. Ogólnie stwierdzono, iż obłożenie
procentowo kształtowało się podobnie jak w
ubiegłych latach, jednakże spadł popyt na ofertę
dostępnych hotelowych usług nie ujętych w
pakietach pobytowych. Mniejsze było również
zainteresowanie turystów dostępną na terenie
obiektów bazą gastronomiczną.
W trakcie spotkania dzielono się doświadczeniami w zakresie sytuacji na rynku pracy.
Większość pracodawców zatrudnia pracowników
z zagranicy, głównie z Ukrainy. Problem stanowi
brak dobrej znajomości języka polskiego oraz
zatrudnienie tych pracowników na dłuższy okres
czasu. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat
kreowania wizerunku i promocji Międzyzdrojów. Podjęto wspólną inicjatywę zorganizowania
weekendowego pobytu w Międzyzdrojach
w ramach organizacji Światowego Dnia Wellness
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w czerwcu 2017 r. oraz imprezy integrującej
branżę gastronomiczną pn. „Dzień Restauracji”.
Koordynacją działań zajmie się hotel „Aurora”.
Na przełomie marca/kwietnia br. Urząd Miejski
zorganizuje szkolenia dla pracowników recepcji
lub marketingu w formie tzw. „spaceru z przewodnikiem”. W trakcie godzinnej wycieczki przewod-

nik PTTK przybliży atrakcje turystyczne miasta.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę
kontynuowania spotkań branżowych. Kolejne
spotkanie odbędzie się w lutym 2017 r., a gospodarzem będzie hotel Vienna House Amber Baltic.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Ferie w MDK bez nudy!
Ferie zimowe są już za nami. W Międzynarodowym Domu Kultury spędziliśmy ten czas bardzo
aktywnie. Na zajęciach rękodzieła „Kreatywne rączki” dzieci wykonały wiele ciekawych prac
tj. obrazy na szkle, witraże, kartki walentynkowe i świąteczne metodą Iris Folding, torby malowane pastelami, bransoletki na łańcuszkach i wiele innych. Tradycyjnie odbywały się zajęcia
„Bezpieczne ferie z WOPR”, na których dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa oraz udzielania
pierwszej pomocy.
Poznawaliśmy świat Wolińskiego Parku Narodowego, a dokładniej jego małe części w
mikroskopie. Miłośnicy przyrody mieli okazję
poznawać atrakcje turystyczne Międzyzdrojów
podczas wędrówki na Kawczą Górę. Dzieci podczas zajęć przyrodniczych wykonały oryginalne
prace plastyczne z wykorzystaniem naturalnych
materiałów, np. kamyków.

W ramach ferii w MDK odbyły się dwa spektakle teatralne „Wilk i zając” oraz „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu Studia
Teatralnego „Krak –Art” z Krakowa, jak zawsze z
aktywnym udziałem małych widzów. W czwartek
obejrzeliśmy wspaniały film animowany„Balerina”
w kinie„Eva”. W Międzynarodowym Domu Kultury
nie zabrakło atrakcji kulturalnych. W piątek zaprosiliśmy dzieci na
wspaniały występ
orkiestry dętej Wood&Brass Band z
towarzyszeniem
grupy tanecznej.
Podczas koncertu dzieci poznawały brzmienia
poszczególnych
instrumentów w
orkiestrze dętej, a

także inne muzyczne ciekawostki. Uwieńczeniem
piątku było wyjście do hotelu Aurora, gdzie zagraliśmy w kręgle. Było wspaniale!
Drugi tydzień ferii upłynął pod znakiem zawodów - rozegrano cztery turnieje z nagrodami.
Wyniki poszczególnych turniejów znajdują się
na naszej stronie www. mdkmiedzyzdroje.com
Tradycyjnie w ostatni dzień ferii odbyła się
wystawa prac plastycznych, wykonanych przez
uczestników zajęć, wręczenie nagród i występy
artystyczne. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za aktywny udział w zajęciach, gratulujemy zwycięzcom turniejów i do zobaczenia za rok!
Artur Duszyński
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

Bal Karnawałowy dla dzieci
4 lutego w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Imprezę
rozpoczęła Pani Zima, która zaprosiła dzieci w magiczną podróż do krainy tańca i zabawy.
Pomponowy taneczny szał, przebieranki oraz inne niespodzianki - to był zaledwie początek. Po
barwnej defiladzie z Panią Zimą na czele, do dzieci zawitał Klaun Tomi. Dzieciaki były zachwycone
bańkowym show, które zaprezentował Tomi. Ale to nie był koniec niespodzianek. Fruwające
płatki śniegu i pokaz iluzji - to dopiero była atrakcja! Wielka taneczna zabawa trwała ponad dwie
godziny. Roześmiane dzieciaki wspaniale się bawiły, wybierając królową i króla balu. Oczywiście,
przygotowaliśmy nagrody dla każdego dziecka. Dziękujemy za wspólną zabawę.
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania Joannie
Kieler z Przedszkola Miejskiego nr 1 Morskie Skarby i Tomaszowi Kubikowi za prowadzenie
imprezy.
Międzynarodowy Dom Kultury

Niecodzienne show w MDK
16 lutego na scenie Międzynarodowego Domu Kultury zagrał Wood
&Brass Band z towarzyszeniem grupy tanecznej. Orkiestra zaprezentowała publiczności najnowsze hity muzyki rozrywkowej, zdobywając
w jednej chwili uznanie słuchaczy. W ten zimowy wieczór show Wood&Brass Band było rozgrzewającym zastrzykiem pozytywnej energii.

Zespół tworzy uzdolniona muzycznie młodzież - łącznie ponad 60 osób
- działająca w Goleniowie. Założycielem, pomysłodawcą i osobą prowadzącą
Wood & Brass Band jest Krzysztof Sypień. Orkiestra zwiedziła już prawie cały
świat, zdobywając liczne prestiżowe nagrody, m.in.: złoty medal oraz 6. lokatę
w klasyfikacji generalnej w światowym finale organizacji WAMSB w Braganca
Paulista w BRAZYLII (lipiec/sierpień 2014), złoty medal w kategorii „Show” w
europejskich eliminacjach organizacji WAMSB w Rastede w Niemczech (lipiec
2014), Grand Prix w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łobzie
(2014) oraz wiele innych nagród.
Międzynarodowy Dom Kultury
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Wystawa „Chrzest 966.
U źródeł Polski” w MDK
Pierwsza tego typu wystawa historyczna miała miejsce w Międzynarodowym Domu Kultury 8 lutego. Niezwykła dzięki świeżemu spojrzeniu
młodzieży, która współtworzyła tę ekspozycję.
„Chrzest 966:
U źródeł Polski” to
w ys t awa m o b i l na przygotowana
przez Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie oraz uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Jest to ekspozycja wzbogacona o elementy multimedialne oraz działania edukacyjne. Przygotowano ją w taki sposób, aby
mogła odwiedzić jak najwięcej miejsc.
Prezentacja odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane
z Chrztem Mieszka I: jakie były przyczyny, gdzie mógł się odbyć, jakie były jego
skutki. Wystawę odwiedzili już uczniowie Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach,
zapowiadają się kolejni odwiedzający. Po obejrzeniu ekspozycji uczniowie
utrwalali swoją wiedzę, wypełniając karty pracy. Myślimy, że teraz piątka
z historii jest gwarantowana.
Wystawa będzie dostępna w MDK do 5 marca. Serdecznie zapraszamy!
Projekt dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum
Kultury – Chrzest 966.
Międzynarodowy Dom Kultury
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Styczeń w
przedszkolu
Styczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Morskie
Skarby” w Międzyzdrojach obfitował w różnego
rodzaju imprezy. Najpierw w każdej z grup odbył
się dzień Babci i Dziadka. Uroczystym występom
dzieci towarzyszyły radość i wzruszenie zaproszonych gości oraz poczęstunek zorganizowany
przez rodziców.
26 stycznia w Międzynarodowym Domu Kultury przedszkolaki obejrzały dwa przedstawienia,
pierwsze pt: „Kopciuszek” przygotowane przez
panie Edytę Piekarską i Iwonę Król-Grochoską oraz
dzieci z grupy „Rybacy”, drugie - przedstawienie
pt: „Czerwony Kapturek” przygotowane przez
panie Justynę Fraczek i Annę Sumę oraz dzieci
z grupy „Bursztyny”. Dziękujemy rodzicom za
pomoc w przygotowywaniu strojów na wyżej
wymienione występy.
Natomiast 27 stycznia dzieci bawiły się na balu
karnawałowym zorganizowanym przedszkolu
i prowadzonym przez p. Joannę Kieler.
Fotorelację z wyżej wymienionych wydarzeń
można obejrzeć na naszej stronie internetowej
www.morskieskarby.szkolnastrona.pl, do której
odwiedzenia serdecznie zapraszamy.
Elwira Korcz

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 12 trzygodzinnych 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.

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.913278817), a także w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Książąt Pomorskich 8, tel. 91 328 03
11, 91 32 783 68.
Serdecznie zapraszamy.
Liczba miejsc ograniczona!

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach
rozpoczyna się 01.03.2017 r.
Składanie kart zgłoszenia trwa do 30.04.2017 r.
Regulamin rekrutacji oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej:
www.morskieskarby.szkolnastrona.pl w zakładce żłobek oraz w biurze przedszkola.
Wnioski prosimy składać w biurze przedszkola (parter).
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22.05.2017 r. w formie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Najeźdźcy – jak kształtowała się dzisiejsza Europa

Z Erasmusem + w Finlandii
W ramach realizacji międzynarodowego programu „Erasmus +” czteroosobowa grupa uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach wyruszyła w świat. Tym razem pełne niesamowitych wrażeń spotkanie odbyło się w fińskim mieście Tampere.
W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka Szaforz,
Martyna Moskot oraz Szymon Skorupka i Artur
Herodziński. Dzieci były pod opieką Iwony Ośki
– koordynatora projektu, Beaty Hołyńskiej, Anny
Mackiewicz, Leszka Nyrkowskiego i Mirosława
Bursy. W Finlandii spotkaliśmy grupy nauczycieli
i dzieci z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii
i Rumunii. Nasi gospodarze z dużą starannością

i precyzją zadbali o każdy szczegół programu tak,
aby nikt z nas nie miał czasu nawet na chwilę nudy.
Najważniejszym punktem spotkania była praca
nad realizacją założeń projektu w zakresie modułu
pod nazwą "Nasi wspólni najeźdźcy".
Już pierwszego dnia – po uroczystym przywitaniu – była okazja poznania szkoły, w której
mieliśmy spędzić kilka najbliższych dni. W rolę
oprowadzających nas przewodników
wcielili się uczniowie najstarszych klas.
Przestronne sale, wyśmienicie wyposażone pracownie - i to, co nas szczególnie
ujęło – mili i uśmiechnięci ludzie, których
spotykaliśmy na każdym kroku.
Finowie umożliwili nam uczestnictwo w swoich zajęciach lekcyjnych oraz
w specjalnie przygotowanych warsztatach.
Zapoznano nas z systemem edukacji Finlandii, powszechnie uznanym za najbardziej
efektywny na świecie. Podczas wizyty
w Tampere nie zabrakło też czasu na zwie-

Anioły, diabły, Herod i inni…
Koło teatralne „Magia”, które tworzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach, w tym roku przygotowało przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Zdarzyło się w
Betlejem”. Tym razem zbuntowany diabeł
został wyrzucony z piekła. Gdy znalazł się
w Betlejem, pomógł obronić Świętą Rodzinę i przybyłych do stajenki ludzi przed
piekielnymi mocami. W nagrodę za zasługi
został aniołem.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 jak
zawsze entuzjastycznie przyjęli inscenizację
w wykonaniu kolegów i koleżanek. W VII
Wojewódzkim Przeglądzie Misteriów Bożonarodzeniowych w Kamieniu Pomorskim
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dzenie miasta oraz zabawy na śniegu i grubym
lodzie, którym skute były okoliczne jeziora.
Nasi uczniowie podczas wizyty w Finlandii
wykazali się dużą kreatywnością. W trakcie
prezentacji naszego kraju zaśpiewali Rotę,
a Agnieszka zagrała na pianinie Poloneza g-moll
Fryderyka Chopina. Uczniowie z Międzyzdrojów
swobodnie komunikowali się w języku angielskim
z rówieśnikami z różnych krajów Europy. Każdy
z uczestników spotkania nabył wiele nowych
doświadczeń i wzbogacił swoją wiedzę nie tylko
o codziennym życiu Finów, ale także o ich kulturze,
tradycjach i zwyczajach.
W maju przedstawicieli wszystkich krajów
partnerskich projektu przywita nasza szkoła.
Z niecierpliwością czekamy na tą wizytę, licząc na
wspaniałą wiosenną pogodę.
Mirosław Bursa
koło zdobyło wyróżnienie II stopnia, a na Międzyzdrojskich Herodach otrzymało nagrodę specjalną
za oryginalną i nowatorską formę. Gratulacje!
Ewa Sobolewska - Kaśkosz
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Studniówka w Baranowiczach
„Życie jest filmem, aktorami my” - takie hasło przyświecało tegorocznym maturzystom Społecznej
Szkoły Polskiej w Baranowiczach. Studniówka, która w tym roku odbyła się 4 lutego, ma tu już długą,
bo siedemnastoletnią tradycję oraz odpowiednią
oprawę artystyczną. Tegoroczny bal rozpoczął się
tradycyjnym polonezem, do którego młodzież
zaprosiła również nauczycielki i zaproszonych
gości, wśród których byli: Konsul Generalny RP
w Brześciu - Piotr Kozakiewicz, wicekonsul Jerzy

Grymanowski z żoną, przedstawiciele Wspólnoty
Polskiej z Siedlec z Jackiem Grabńskim, zastępcą
prezesa fundacji oddziału siedleckiego oraz
przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi
Angelika Borys.
W dalszej części młodzież zaprezentowała
bogaty program artystyczny, którego inspiracją
było polskie i zagraniczne kino. W filmowy nastrój
wprowadził wszystkich uczeń, który zaśpiewał współczesną wersję przeboju Mieczysława
Fogga „W małym kinie”,
a także uczennice grające na skrzypcach melodię z filmu „Trędowata”.
Dwaj bracia, wcielając
się w postać pionierów
kinematografii - braci
Lumiere, skonstruowali
kinematograf. Młodzież,
nawiązując do szekspirowskiego dramatu
„Romeo i Julia” i wiersza
„Laura i Filon” Franciszka

Karpińskiego, przedstawiła współczesną„zakochaną parę”. Przyznała także swoje Oscary lub nominacje do tych prestiżowych nagród, w kategoriach:
współczesny film o miłości (nagrodę tę zdobył
„Titanic”), najlepsza piosenka z filmów animowanych i programów dla dzieci („Zuzia, lalka nieduża”),
najlepszy melodramat („Wielki Gatsby”), film na
podstawie poezji Jonasza Kofty („Popołudnie”),
polski film historyczny („Ogniem i mieczem”),
ludowa piosenka z filmów o polskich Kresach, film
o współczesnej młodzieży („Młode wilki”).
Tradycją studniówek w Baranowiczach jest
też krótki występ rodziców maturzystów. Przypomnieli oni, licznie zgromadzonej publiczności, przebój „Umówiłem się z nią na dziewiątą”
z przedwojennego polskiego filmu „Piętro wyżej” z Eugeniuszem Bodo. Po części artystycznej
młodzież podziękowała swoim nauczycielkom za
trud włożony w ich edukację. Tegoroczny program
artystyczny studniówki, przygotowany przez
młodzież pod kierunkiem nauczycielki języka
polskiego i nauczycielki muzyki, był dla młodych
ludzi okazją do pogłębienia swojej wiedzy na
temat polskiego kina.
Anna Matysiak
Baranowicze, Białoruś

Zuchy z wizytą na
lodowisku w Dziwnowie
18 lutego 2017 r. w ramach ferii zimowych zuchy z 44 Gromady Zuchowej
„Pracowite Pszczółki” w Międzyzdrojach wybrały się na wycieczkę do Dziwnowa. Celem zuchowej podróży była wizyta na lodowisku. Zuchy uczyły się
jeździć na łyżwach i bawiły się przy tym świetnie!
Podczas łyżwowego szaleństwa było dużo zabawy, śmiechu i wywrotek.
Wszyscy zadowoleni i zmęczeni po udanej zabawie na lodowisku, udali się
na wspólny obiad i w wyśmienitych humorach powrócili do domów. Czuj!
dh. Ewelina 44 GZ „Pracowite Pszczółki”

Wychowanie, które procentuje!
44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”

34 Drużyna Harcerska „Orlęta”

24 Międzyzdrojska Drużyna Starszoharcerska „Feniksy”

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 2/2017

7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXIX Sesji w dniu 26.01.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXIX/275/17

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 2 401 878,50 zł i zmniejszenie wydatków na kwotę 6 165,96 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 1 125 381,50 zł
(dochody bieżące - 48 425,50 zł, dochody majątkowe - 1 076 956,00 zł) i zmniejsza się o kwotę
3 527 260,00 zł (dochody majątkowe).
Wydatki zwiększa się o kwotę 4 339 754,00 zł
(wydatki bieżące - 633 314,06zł, wydatki majątkowe - 3 706 439,94 zł) i zmniejsza się o kwotę
4 345 919,96 zł (wydatki bieżące - 10 926,96 zł,
wydatki majątkowe - 4 334 993,00 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu sprzedaży
nieruchomości w drodze przedmiotowej zamiany
o kwotę 49 696,00 zł (wartość zamienianej działki
gminnej nr 305 obręb 21 miasta Międzyzdroje)
oraz zwiększeniu wydatku w kwocie z przeznaczeniem na nabycie działki nr 303 obr. 21 miasta
Międzyzdroje,
2/ zwiększeniu dochodu i wydatku w Ośrodku
Pomocy Społecznej w kwocie 48 425,50 zł (realizacja projektu Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

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

01.03.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI
08.03.2017 r. - Dorota KLUCHA
15.03.2017 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
22.03.2017 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT
29.03.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
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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w Powiecie Kamieńskim) oraz zwiększeniu wydatku
na wkład własny w kwocie 10 926,96 zł, ze zmniejszenia świadczeń społecznych w tej samej kwocie,
3/ zwiększeniu dochodu w kwocie 900 000,00 zł
z tytułu środków w ramach programu„Rozwój zasobów endogenicznych w ramach RPO Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” na zadanie pn.”Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje
w oparciu o jej endogeniczne potencjały: Budowa
ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę
nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie
nowej sceny i zagospodarowanie przyległego
skweru zieleni na działce nr 256 obr. 20 Międzyzdroje” i zwiększeniu wydatków na to zadanie w
łącznej kwocie 2 179 423,00 zł (wydatki z czwartą
cyfrą paragrafu „7” i „9” w kwocie 2 000 000,00zł, z
czwartą cyfrą „0” w kwocie 179 423,00zł),
4/ zwiększenie dochodu w kwocie 127 260,00zł
z tytułu środków w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z
wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020” na zadanie „Budowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni
plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy”
(dochód z czwartą cyfrą paragrafu „7”), oraz zwiększenie wydatków na to zadanie w łącznej kwocie
215 000,00 zł (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu
„7” i „9” w kwocie 200 000,00zł , z czwartą cyfrą „0”
w kwocie 15 000,00zł), oraz zmniejszenie dochodu
w kwocie 127 260,00zł z zadania „Przebudowa
ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku
pn. Wiklina w Wapnicy” z uwagi na brak spełnienia
wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia
o naborze, jak również zmniejszenie wydatków
w łącznej kwocie 200 000,00 zł,
5/ zmniejszenie dochodu o kwotę 3 400 000,00 zł
z zadania „Budowa ścieżki spacerowej na wydmach
od zejścia na plażę nr J do mola” (dochód z czwartą
cyfrą paragrafu „7”) , zadanie wchodzi w program
„Rozwój zasobów endogenicznych w ramach RPO
Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020” oraz zmniejszeniu wydatków na to
zadanie w łącznej kwocie 4 000 000,00zł (wydatki
z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” ),
6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 233 379,94 zł
na realizację zadania „Przebudowa drogi ulicy
Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
7/ zwiększeniu wydatku na pokrycie odszkodowania w kwocie 385 001,60 zł,
8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 16 000,00 zł
na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie projektu
z wizualizacją wnętrz nowej Biblioteki, wykonanie
projektów i rysunków mebli dla wykonawców,
9/ zwiększeniu wydatku o kwotę 21 000,00 zł
na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników (5% w skali roku),
10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 50 000,00zł
z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania
zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 252,00zł
z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu części
dofinansowania zadania „Przebudowa drogi ulicy
Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 140 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup udziałów w spółce
Nowe Centrum,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 583,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem procesu budowlanego
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali warsztatowo – garażowej i boksów magazynowych wraz
z utwardzeniem placu”,
14/ zwiększeniu wydatku o kwotę 845 000,00zł z
przeznaczeniem na zakup poczynionych nakładów
na budowę obiektu sportowego na stadionie,
15/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 50 000,00zł
na zadanie pn. „Utworzenie siłowni plenerowej”,
16/ zwiększeniu wydatków o łączną kwotę
149 558,00, w skład której wchodzą wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki
na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wzrost
wynagrodzeń.
W związku z powyższymi zmianami zwiększa
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę
2 395 712,54 zł i wynosi 3 004 767,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
3 004 767,71 zł.

Uchwała Nr XXIX/276/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy
Międzyzdroje w 2017 r. ”, nr 7 „Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.” oraz
nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy
Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów
publicznych w 2017r” . Treść załącznika nr 7 została
zmieniona w związku ze zwiększeniem wydatku
na dotacją podmiotową dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej jak również treść załącznika nr 14 została
zmieniona w związku ze zwiększeniem wydatku na
dotacją celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zmiany w załączniku nr 3,7 i 14 wynikają
z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2017.

Uchwała Nr XXIX/277/17

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
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.
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
na okres do 31 grudni 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 XXIX/278/17

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Ze względu na wnioski dotychczasowych
dzierżawców terenu usytuowanego przy ulicy
Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego działkę
nr 173/12, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do
5 lat dwa tereny, stanowiące części w/w działki
o powierzchniach: 17 m² i 30 m² zabudowanych
budynkami garażowymi stanowiącymi nakład
dotychczasowych dzierżawców.
Jednocześnie uchyla się podjętą w dniu
15.12.2016 r. Nr XXVIII/264/2016 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości, w której omyłkowo wskazany został błędny numer działki 173/6 w
miejsce 173/12.

Uchwała Nr XXIX/279/17

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu usytuowanego przy ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach, stanowiącego działkę
nr 225/10 o pow. 20 m², zabudowaną budynkiem
garażowym stanowiącym nakład dotychczasowego dzierżawcy, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia na okres do 3 lat ww. działkę na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XXIX/280/17

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców nieruchomości położonej przy ul.
Niepodległości w Międzyzdrojach, stanowiącej
działkę nr 377 o powierzchni 326 m², proponuje
się przeznaczyć ww. działkę do wydzierżawienia
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, będących
właścicielami nieruchomości przyległej położonej
przy ulicy Niepodległości 20.

Uchwała Nr XXIX/281/17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właściciela nieruchomości położonej przy ul. Polnej 67 w sprawie sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania
gminnej nieruchomości przyległej, stanowiącej
działkę nr 487/47 o powierzchni 159 m², proponuje się podjęcie uchwały w sprawie sprzedaż w/w
działki w trybie bezprzetargowym.
Jednocześnie uchyla się podjętą w dniu 25
września 2012 r. uchwałę Nr XXIX/267/2012 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, która nie została wykonana, mimo próby
sprzedaży działki nr 487/47 w trybie przetargu
nieograniczonego.

Uchwała Nr XXIX/282/17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właściciela nieruchomości usytuowanej przy ul. Gryfa Pomorskiego
1 w Międzyzdrojach, stanowiącej działki nr 344,
346 i 348 w sprawie sprzedaży na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, gminnej nieruchomości przyległej,
stanowiącej działkę nr 349 o powierzchni 131 m²,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały w sprawie sprzedaż ww. działki w trybie
bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIX/283/17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właścicieli nieruchomości usytuowanej u zbiegu ulic Komunalnej
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Uchwała Nr XXIX/284/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH NA 2017 r.
Lp

Rodzaj Kontroli

1.

Ustawowa

Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2016 r., informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdania
finansowego.

od 15 V do 15 VI
2017

2.

Doraźna

Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

na bieżąco

3.

Doraźna

4.

Problemowa

Kontrola realizacji wieloletnich umów dzierżaw
(powyżej 5 lat).

luty

5.

Problemowa

Kontrola działalności Burmistrza w zakresie
wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika
w Spółce z.o.o Nowe Centrum w zakresie kosztorysu
i finansowania budowy Ratusza Miejskiego.

marzec

6.

Problemowa

Kontrola prawidłowości rozliczania stowarzyszenia UKS Chrobry w ramach udzielonych dotacji
finansowych przez Gminę Międzyzdroje za rok 2016.

kwiecień

7.

Problemowa

Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym za rok 2016.

wrzesień

8.

Problemowa

Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji finansowych przekazanych dla ZOŚ (na utrzymanie zieleni
miejskiej oraz akcja zima) za rok 2016.

październik

9.

Problemowa

Kontrola samorządowej instytucji kultury:
MDK w zakresie wpływów uzyskanych z wynajmu
pomieszczeń oraz dzierżaw za rok 2016 (w porównaniu z rokiem 2015).

listopad

Tematyka kontroli

Termin

Kontrole zlecone przez Radę Miejską.

i Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, stanowiącej
działkę 568/11 w sprawie nabycia na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, przyległej działki gminnej oznaczonej
numerem 326/24 o powierzchni 318 m2, proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w/w działki
w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIX/285/17

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów
R ada M iejsk a postanawia uznać swo ją właściwość do rozpoznania skargi
pana Z. K. na burmistrza Międzyzdrojów w sprawie braku odpowiedzi na pismo. Skarga została
przesłana za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, pismem z dnia 21
grudnia 2016 r. (P-2.1411.400.206.AZ ) .

Uchwała Nr XXIX/286/16

w sprawie zawiadomienia Z.K. o niezałatwieniu skargi w terminie
Zawiadamia się skarżącego, że skarga na
burmistrza Międzyzdrojów w sprawie braku
odpowiedzi na pismo, przesłana za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w Szczecinie, pismem z dnia 21 grudnia 2016 r.
(P-2.1411.400.206.AZ ) 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.
Wyznacza się nowy termin załatwienia skargi na
dzień 24 lutego 2017 r., po odbyciu XXX Sesji Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach.

na bieżąco

Uchwała Nr XXIX/287/17

w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła
duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje
Projekt uchwały jest wynikiem inicjatywy
uchwałodawczej grupy mieszkańców Gminy Międzyzdroje, która zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 6; ust.
2 i 3 Statutu Gminy Międzyzdroje, przedstawiła
wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym Patronem
Miasta Międzyzdroje.
Wniosek złożony przez ks. proboszcza prałata
dra Mariana Jana Wittlieba w imieniu Międzyzdrojan oraz parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Międzyzdrojach spełnia wymogi § 27 ust. 3
Statutu Gminy. Zgodnie z § 27.3.1 Statutu projekt
uchwały poparło 152 osoby.
Św. Piotr Apostoł jest od 1859 roku, kiedy podjęto decyzję o budowie kościoła w Międzyzdrojach,
patronem kościoła luterańsko-augsburskiego
w Międzyzdrojach do okresu zakończenia II wojny
światowej. W okresie powojennym utworzono
parafię rzymskokatolicką pw. Św. Piotra Apostoła.
Międzyzdroje zostały dedykowane św. Piotrowi
Apostołowi, jako patronowi ludzi morza i trudniących się rybołówstwem Międzyzdrojan.
Postawienie budynku kościelnego, gromadzącego społeczność oddaną w duchową opiekę
Patronowi, sprzyjało rozwojowi kultury duchowej
(m.in. sztuce pisanej, malarskiej, muzyce, rzeźbie,
architekturze) i ekonomiczno-materialnej. W połączeniu z walorami przyrodniczymi i zdrowotnymi
przyczyniało się do rozwijania Międzyzdrojów
jako miejscowości uzdrowiskowej dla gości z całej
Europy. Ustanowienie św. Piotra Apostoła duchowym patronem Miasta Międzyzdroje wyrasta
z przekonania, że jest ono godne i przygotowane
do przyjęcia opieki tak wyjątkowego patrona,
aby należeć do wielkiej światowej rodziny miast
o określonej duchowości.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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AKTUALNOŚCI

„Z nadzieją przez życie”
7 lutego br. w Bibliotece Miejskiej odbył się wieczór autorski z Marianem Dziędzielem, obecnie
jednym z najpopularniejszych aktorów starszego pokolenia. Moderatorem spotkania był Dariusz
Rekosz autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

MTBS INFORMUJE
Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o., będące zarządcą gminnego zasobu lokali mieszkalnych, przypomina
o obowiązku dokonywania przez najemców
okresowego przeglądu gazowych urządzeń
grzewczych, zainstalowanych w zajmowanych
przez Państwa lokalach mieszkalnych.
Bieżące utrzymywanie należytego stanu
technicznego urządzeń i instalacji grzewczych,

spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na użytkowniku – najemcy lokalu mieszkalnego. Obowiązek
ten określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów Dz. U. z 2001 r - Nr 71
poz. 733 art. 6 b pkt. 2 ust. 7 oraz Ustawa z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych – Dz. U.
z 1999 r. nr 74 poz. 836 § 17. , a w szczególności
pkt. 2 ust. 6 i 7.
Protokoły z przeprowadzonej rocznej kontroli
kotłów gazowych winny być przedłożenie przez

Autor pochodzi ze Śląska, wychowywał się
w wielopokoleniowej rodzinie górników. Marzenie, by zdawać do krakowskiej PWST, trzymał w
tajemnicy. Podczas spotkania w międzyzdrojskiej
bibliotece nasz gość cudownie opowiadał o rodzicach: ojciec wymagający, ale kochający, czuło się
do niego respekt, matka zaś wszystko łagodziła.
Marian Dziędziel co chwilę popisywał się grą
aktorską. „Stepy akermańskie” i „Bagnet na broń”
brawurowo wykonał gwarą śląską.
Marian Dziędziel w tym roku kończy 70 lat.
Zapytany, czy czuje się spełniony odpowiedział,
że przez 45-letnią karierę towarzyszy mu tekst o
nadziei , jaki przygotowywał do sztuki „Kulig” Józefa Wybickiego. Zapytany czy czuje się sławnym?
Odpowiedział śpiewająco „Wielka sława to żart!
Książę błazna jest wart!...”.
Spotkanie do chwilę przerywały salwy śmiechu publiczności i oklaski będące wyrazem
uznania dla kunsztu aktorskiego naszego gościa.
Po spotkaniu można było kupić filmy, zdobyć autograf oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z Marianem
Dziędzielem.
Serdecznie dziękujemy Hotelowi Aurora
Family&SPA za pomoc w organizacji spotkania.
Bibliotekarze
użytkownika do wglądu w siedzibie zarządcy
budynku do ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, natomiast oryginały winny być przechowywane w książce serwisowej urządzenia.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku
nie dokonania powyższego przeglądu i nie dostarczenia stosownych dokumentów do zarządcy, skutkować to może odmową wymiany urządzenia w przypadku jego trwałego uszkodzenia.
Dorota Siarska-Zacharewicz
Prezes Międzyzdrojskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego

WARNISAŻ RZEŹB
i OBRAZÓW KRYSTYNY
MARZEC

PRELEKCJA MONIKI
KUNKEL-RATAJCZAK
„Córki, matki, żony,
kochanki… rola kobiet
na przestrzeni wieków”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MIĘDZYZDROJACH
16 MARCA 2017 (CZWARTEK) GODZ. 18:00
10
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SPORT

Michał Wandachowicz drugi na
Grand Prix Polski Żaków!
Michał Wandachowicz, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry
Międzyzdroje zajął 2. miejsce na 2. Grand Prix Polski Żaków w Gdańsku. Michał
pierwszego seta stracił dopiero w półfinale, pokonując 3:1 Szymona Zguczyńskiego. W fazie grupowej Michał pokonał pewnie wszystkich przeciwników,
bez straty seta. Dopiero w finale nie udało się pokonać Alana Kulczyckiego.
Jest to świetny wynik, który daje wielkie nadzieje na przyszłość.
Bardzo dobry występ zaliczyła Julia Bartkiewicz zajmując miejsce 21., które
jest najlepszym wynikiem w karierze naszej zawodniczki. Druga z naszych
zawodniczek Oliwia Osińska uplasowała się na 49. pozycji. Warto dodać, że
zarówno Julia, jak i Oliwia walczyły z rok starszymi przeciwniczkami. Wyjazd
na Grand Prix Polski został dofinansowany przez Gminę Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Młodziczki „Chrobrego” najlepsze w województwie
W dniu 29.01.2017 w Sianowie k. Koszalina odbył się Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Młodzików w tenisie stołowym. Fenomenalnie spisały się
zawodniczki Chrobrego zajmując pierwsze 4 lokaty. Zwyciężyła Julia Bartkiewicz, drugie miejsce zajęła Oliwia Osińska, trzecie Anna Buca, czwarte
Laura Kober. Warto dodać, że w najlepszej ósemce w województwie znalazło
się 6 młodziczek z Międzyzdrojów. Szóste miejsce zajęła Aurelia Burza, ósme
Amelia Kujda-Rogowska, Karolina Sienkiewicz zajęła czternaste miejsce,
a Amelia Świątkiewicz piętnaste. Wśród chłopców Jakub Kurek był 11. Julia
i Oliwia uzyskały awans do III Grand Prix Polski Młodzików, które odbędzie
się w Kraśniku k. Lublina w dniach 10-12 marca.
W turnieju wystąpił również Michał Wandachowicz, który nie musiał
startować w eliminacjach wojewódzkich ze względu na wysokie miejsce
w rankingu ogólnopolskim. Zarząd Klubu UKS Chrobry dziękuje firmie Baltic
Home za pomoc w zakupie strojów sportowych dla naszych najmłodszych
zawodników. Wyjazd na zawody mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu przez
Gminę Międzyzdroje.
Sylwia Wandachowicz
UKS Chrobry Międzyzdroje
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SPORT

Fala w „pigułce”
Oto co się działo w pigułce na przełomie stycznia i początku lutego w klubie sportowym Fala.
14 stycznia – VI Halowy Turniej Piłki Nożnej
WOŚP
15 stycznia – Trampkarz – Halowy Turniej Piłki
Nożnej w Pyrzycach
18 stycznia – Mecz towarzyski Trampkarzy
z Jaguar Gdańsk w Niechorzu
21 stycznia – Orlicy oraz Trampkarze na
Międzynarodowym Turnieju w Dziwnowie
- organizatorem Pasewalk (Niemcy)
22 stycznia – Sparing Trampkarzy z Chemikiem Police
28 stycznia – mecz kontrolny Fala Junior
– Fala Senior
28 stycznia – Zawodnicy rocznik 2006 (orlicy)
– Turniej Arkonia CUP
29 stycznia – podopieczni trenerów: Krzysztofa Pioruna oraz Dariusza Tokarza na Turnieju
w Niemczech (Pasewalk)
29 stycznia – Grupa Orlik trenera Dariusza
Cadera na turnieju o puchar Burmistrza Wolina
w Przybiernowie

2 lutego – gra kontrolna III Ligi Kobiet
w Świnoujściu z drużyną juniorów MKS Flota
Świnoujście
3 lutego – Sparing trampkarzy z MKS Szamotuły
4 lutego – zawodnicy rocznika 2008 na turnieju w Kamieniu Pomorskim
5 lutego – sparing Trampkarzy z Błękitnymi
w Stargardzie
5 lutego – mecz kontrolny Fala Międzyzdroje
- Koroną Stuchowo, wynik 3:3 (0:0)
Bramki zdobyli: Kamil Wierucki, Dominik Łaba,
Paweł Łoś.
7 lutego – mecz kontrolny Fala Międzyzdroje
– Orzeł Kampinos, wynik 3:0 (0:0)
Bramki zdobyli: Piotr Rutkowski, Wiktor Potrzebny, bramka samobójcza
8 lutego – w bardzo zimny środowy wieczór
nasze młodzieżowe grupy: trampkarz i junior rozegrały spotkania w Rewalu z Canarinhos Skórzewo,
była to dobra lekcja dla naszych zawodników

rywalizując z rówieśnikami w szczególności grupy
juniorów grających w WLJ Wielkopolski.
11 lutego – III Halowy Turniej FALA Women
CUP 2017
11 lutego – Juniorzy występowali w halowym
turnieju 11. edycji o Puchar Burmistrza Dziwnowa. Graliśmy przede wszystkim dla Dominika
- Jesteśmy z Tobą!
11 lutego – "Juniorzy przy wzmocnieniu
kilku seniorów rozegrali kolejny mecz kontrolny.
Fala podejmowała Wicher Przelewice, po ciekawym widowisku wygrywamy 3:1 po bramkach:
Bartosza Mirończuka, Andrzeja Gałczyńskiego,
Patryka Kalinowskiego."
11 lutego – Po spotkaniu starszych kolegów
o godzinie 19.30 podopieczni trenera Dariusza
Cadera rozegrali mecz z zawodnikami Warszawskiej Akademii Piłki Nożnej, którzy przebywali na
obozie w Międzyzdrojach.
12 lutego – zaplanowane spotkanie towarzyskie z Zalewem Stepnica, niestety drużyna gości
nie dotarła na sparing. Drużyna Fali rozegrała grę
wewnętrzną.
Na zaplanowanych meczach kontrolnych
pierwszej drużyny oraz Juniorów trener Jan Rączewski miał do dyspozycji zawodników:
Tomasz Jakubowski, Adrian Rydzewski,
Mateusz Trott, Tadeusz Banaszewski, Bartek
Piotrowski, Bartek Mirończuk, Wiktor Potrzebny,
Błażej Kuryłowicz, Przemek Sędzicki, Hubert Fabiszewski, Andrzej Gałczyński, Patryk Kalinowski,
Paweł Łoś, Damian Smelkowski, Jude Orji, Konrad
Lewandowski, Dariusz Tokarz, Robert Bis, Bartek
Karpiński, Jakub Jaszczur, Sławomir Złotnik, Piotr
Rutkowski, Dominik Łaba, Kamil Wierucki, Daniel
Frątczak, Michał Ludniewski, Oskar Bratz, Paweł
Łoś - zawodnik testowany.
CHARYTATYWNY TURNIEJ DLA DOMINIKA
SUCHŁABOWICZA!
26 lutego w Hali Sportowej im. Andrzeja
Grubby w Międzyzdrojach odbył się charytatywny turniej dla naszego wychowanka i kolegi
z drużyny – Dominika Suchłabowicza, który choruje na nowotwór złośliwy i rozpoczyna kolejną
walkę o powrót do zdrowia i na boisko. Podczas
turnieju odbyła się licytacja koszulek oraz zbiórka
pieniędzy.

Srebro Artura
Artur Ostrowski - wicemistrz Polski tuż
po dekoracji zwycięzców biegu na 1500
m podczas 61. Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu.

Tomasz Kozłowski
Klub Biegacza „Sporting”
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Wicemistrzowie
powiatu
Dnia 08.02.2017 r. w Kamieniu Pomorskim odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w mini piłce koszowej.
Reprezentacja SP 1 Międzyzdroje w składzie:
Kryspin Przygodzki, Norbert Gałda, Oskar Skierski,
Bartek Krzemińźniak, Oskar Rochowicz, Szymon
Skorupka, Artur Herodziński, Bartek Ligęza,
Marcel Zieliński, Maksymilian Kołakowski, Oliwer
Rudnicki, zdobyła wicemistrzostwo powiatu.
W całym turnieju chłopcy rozegrali 4 mecze 3
z nich wygrywając! Gratulujemy.
Szkoła Podstawowa nr 1

SP 1 Międzyzdroje zdobyło Mistrzostwo Powiatu w Mini Siatkówce
W dniach 24-25 stycznia br.
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach został rozegrany turniej
mini siatkówki chłopców
i dziewcząt w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Mistrzostw
Powiatu Szkół Podstawowych.
W turnieju udział wzięły Szkoły z
Międzyzdrojów, Wolina, Golczewa, Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa. Zarówno wśród dziewcząt,
jak i chłopców nasi uczniowie byli
najlepsi i zdobyli tytuły Mistrzów
Powiatu. Tym samym awansowali
do rozgrywek regionalnych.

III edycja Fala WomanCup
11 lutego br. w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbyła się III edycja Halowego
Turnieju Piłki Nożnej Kobiet Fala WomanCup 2017. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn z całego
województwa zachodniopomorskiego.
Oprócz dwóch drużyn gospodyń Fala I i Fala II
na boisku zaprezentowały się zespoły: Hattrick
Kołobrzeg, Energetyk Junior Gryfino, Pomorzanin
Nowogard, Vielgovia Szczecin, Victoria SP2 Sianów
oraz Błękitne Stargard.
Tuż po otwarciu zawodów na parkiet wniesiono piękny i okazały tort, który został przygotowany dla dwóch naszych zawodniczek Katarzyny
Wojciechowskiej oraz Lucyny Szulc, które w lutym
obchodzą swoje urodziny. Po tym miłym i wzruszającym momencie na parkiecie dominowała już
tylko piłka. Mecze rozgrywane były w systemie
każdy z każdym. Jedno spotkanie trwało 12 minut.
W sumie rozegrano 28 meczów i strzelono 78 bramek. Oglądać można było wiele ciekawych akcji a

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 2/2017

także niesamowitych interwencji bramkarskich.
Po rozegraniu wszystkich spotkań wyłoniono
zwycięzców:
Błękitne Stargard
Victoria SP2 Sianów
Fala I Międzyzdroje
Energetyk Junior Gryfino
Vielgovia Szczecin
Hattrick Kołobrzeg
Pomorzanin Nowogard
Fala II Międzyzdroje
W trakcie zawodów sztaby trenerskie prowadziły swoje obserwacje by uhonorować wyróżniające się zawodniczki.
Królową strzelczyń III edycji FWC została

Zespół chłopców reprezentowali: Oskar Rochowicz, Piotr Lewiński, Marcel Paluch, Norbert
Gałda, Kryspin Przygodzki, Bartek Krzemińźniak,
Oskar Rochowicz, Bartek Ligęza, Kacper Musialski,
Michał Wandachowicz, Patryk Jarząbek, Marcel
Zieliński oraz nauczyciel wychowania fizycznego
Leszek Nyrkowski.
Drużynę dziewcząt stanowiły następujące
uczennice: Amelia Banasiak VIa, Anna Borowicz
VIa, Dominika Boryń VIa, Anna Buca VIa, Oliwia Dzikowska VIa, Paula Niczypor VIa, Martyna Moskot
VIb, Zosia Lewandowska VIb, Wiktoria Sokół VIb,
Karolina Cader Va, Karolina Sienkiewicz Va, Natalia
Kazaniecka VIa oraz opiekun Zdzisław Piątkowski.
Leszek Nyrkowski, Zdzisław Piątkowki
SP 1 Międzyzdroje
Weronika Szuba – Błękitne Stargard – 11 bramek.
Najlepszą bramkarką III edycji FWC wybrano
jednogłośnie Ewelinę Konstantynopolską – Energetyk Junior Gryfino.
Najlepszą zawodniczką turnieju, również jednogłośnie wybrano Malwinę Grzelak – Victoria
SP2 Sianów.
Podczas uroczystego zakończenia turnieju
obecna była Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów Katarzyna Kutereba-Gnitecka, która wraz
z Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy
Iwoną Sołtysiak dokonały dekoracji zwycięskich
drużyn oraz wręczenia pamiątkowych pucharów
i dyplomów dla wszystkich zespołów uczestniczących w zawodach.
Cieszy fakt, że po raz kolejny nasze bardziej
doświadczone zawodniczki z Fali I stanęły na
podium dużej imprezy, ale należy w tym miejscu
pogratulować również młodszym zawodniczkom
występującym pod nazwą Fala II, które pokazały
się z bardzo dobrej strony i mimo ostatniego
miejsca pokazały, że są gotowe do gry na takim
poziomie notując remis 0:0 ze zdobywczyniami
II miejsca.
Składy naszych drużyn:
Fala I: Julia Interewicz, Katarzyna Wojciechowska, Natalia Matyla, Emilia Janik, Lucyna Szulc,
Monika Bojaczuk, Julia Ordon
Fala II: Julia Interewicz, Andżelika Piorun,
Natalia Kozubowska, Joanna Czerec, Alicja Peitler, Amelia Stanioch, Patrycja Marcinkowska,
Agnieszka Rydz-Szyrmo.
Wysoki poziom wyszkolenia naszych zawodniczek został dostrzeżony i tak po raz pierwszy
w historii nasze panie otrzymały zaproszenie na
jeden z największych turniejów kobiecej piłki
Pajo Cup, który odbył się w dniach18-19.02.2017
w Szczecinie.
K. S. „Fala"
13

SPORT

Medale lekkoatletek
„Chrobrego” Międzyzdroje
Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje wystartowały z powodzeniem w Halowych Mistrzostwach
Województwa w lekkoatletyce, które odbyły się 4 lutego w Szczecinie.
Sprinterki zaliczyły udany start na dystansie 60 m zdobywając dwa
brązowe medale. Pierwszy z nich zdobyła Anna Rejchert zajmując 3.
miejsce w biegu finałowym rocznika 2004 z czasem 8,85s. W tym samym roczniku Rozalia Woźniak pewnie wygrała swoją serię z nowym
rekordem życiowym. Natomiast w roczniku 2006 Hanna Szymańska
uzyskała fantastyczny rezultat 9,43s zajmując również trzecią lokatę.
Był to bardzo udany start naszych zawodniczek, które potwierdziły,
że są liczącymi się sprinterkami w województwie.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

„Chrobry” wystartował
w Halowych Mistrzostwach
Województwa
Lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje wystartowali
w Szczecinie w Halowych Mistrzostwach Województwa juniorów i młodzików w Lekkoatletyce. Zawody w hali lekkoatletycznej przy ul. Litewskiej zgromadziły prawie 200
zawodników z całego województwa.
Najlepiej spośród naszych reprezentantów wystartował Dominik
Kujda, który w skoku w dal kategorii U18 zajął I miejsce z wynikiem
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5,14m PB. W biegu na
60m Dominik zdołał
awansować do finału
B osiągając rezultat
8,04s PB ( VII miejsce). Wśród dziewcząt
najlepiej zaprezentowała się Anna Rejchert, która w swojej
kategorii wiekowej
zajęła I miejsce w
biegu na 60m-8,74
PB oraz II miejsce w
skoku w dal 4,22m PB.
Na uwagę zasługuje
również wynik Hanny
Szymańskiej, która w
roczniku 2006/2007
osiągnęła drugi rezultat w biegu na 60m-9,54s PB. Pozostali nasi
zawodnicy w większości poprawiali swoje rekordy życiowe.
Wyniki: 60m młodziczek, Anna Rejchert – 8,74, Wiktoria Kalemba
– 9,12, Rozalia Woźniak – 9,34, Hanna Szymańska – 9,54, Weronika
Kalemba – 9,92, Julia Jadanowska – 11,89. 60m młodzików Konrad
Dubako – 9,24, Marcel Paluch – 9,61, Szymon Kozłowski – 9,99, Marcel
Gondek – 10,11, Dawid Dwornik – 10,58, Kacper Sobierajski – 10,83.
60m Jun. młodszych Dominik Kujda – 8,06 el, 8,04 f, Dawid Stasiak
– 8,23, Julian Poznań – 8,41. Skok w dal młodziczek Anna Rejchert
– 4,22, Wiktoria Kalemba – 4,18, Rozalia Woźniak – 3,63. Skok w dal
jun. młodszych Dominik Kujda – 5,14, Dawid Stasiak – 4,73, Julian
Poznań – 4,71.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA

Informacja o postępowaniu administracyjnym
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
zagospodarowaniu terenu przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, w tym zmianie
zagospodarowania ciągu pieszego „Aleja Gwiazd” (poszerzenie alei, wymiana nawierzchni i podbudowy, dostosowanie do ruchu średniego) wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz wykonaniem podwyższenia zlokalizowanego
we wschodniej części terenu – pełniącego funkcję sceny, zakresem obejmującą wykonanie nowych utwardzeń,
elementów małej architektury, murków oporowych, niwelację terenu, budowę instalacji elektrycznej, kanalizacji
deszczowej, wodnej i instalacji teletechnicznej wraz z innymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu, na działce o numerze geodezyjnym: 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej
m. Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5,
72-500 Międzyzdroje, działająca przez pełnomocnika: Katarzyna
Chmielewska, Górski-Chmielewska Architekci, ul. Kolumba 88/89,
70-035 Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww.
postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok.
nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki
w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00,

w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę
o kontakt: tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne

Użytkowanie wieczyste
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku mija termin
zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
za 2017 rok. Użytkownik wieczysty może, nie później niż 14 dni
przed upływem terminu płatności, tj. do dnia 17 marca 2017 roku,
złożyć wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej,
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego
członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedza-

jącym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. kwoty 2023,61 zł,
udzielana jest na ich wniosek 50 % bonifikata od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu i na stronie
internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl.
Magdalena Dunder
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Program pożyczek dla osób fizycznych
na inwestycje z zakresu ochrony powietrza
W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Programem Pożyczek dla Osób
Fizycznych, w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek
dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
W porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększono
alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom
umorzenia. W przypadku wymiany kotłów
zasilanych paliwem stałym poziom umorzenia
może sięgnąć nawet 50%.
Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór wniosków rozpoczął się 16 stycznia
2017r. i ma charakter ciągły, aż do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację zadania.
Rodzaje przedsięwzięć podlegających
finansowaniu, m.in.:
- budowa, przebudowa i modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzysta-
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nie odnawialnych źródeł energii do produkcji
ciepła lub/i chłodu,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności,
- zwiększenie efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.
Zasady finansowania, m.in.:
- kwota udzielonej pożyczki stanowi 100%
wartości przedsięwzięcia i określana jest
w oparciu o kosztorys załączony do dokumentacji projektowej,
- oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2,0% w skali roku,
Na wniosek beneficjenta, po spłacie 70%
pożyczki Fundusz może wyrazić zgodę na

umorzenie pozostałej (30%) do spłaty części
pożyczki, za wyjątkiem zadań polegających
na likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem
stałym, na inne ekologiczne źródła ciepła, gdzie
beneficjent może ubiegać się o umorzenie po
spłacie 50% udzielonej pożyczki, a wysokość
umorzenia może wynieść do 50% wartości
udzielonej pożyczki.
Więcej informacji, w tym Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW
w Szczecinie w ramach programu pożyczek
dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu
ochrony powietrza, wód i gleby w 2017r., na
stronie: www.wfos.szczecin.pl
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
i Międzyzdrojskie Stowarzyszenie
„Rodzina”
zapraszają na spotkanie

Wiktorem
Zborowskim
z

do

Międzynarodowego
Domu Kultury
w Międzyzdrojach
4 marca 2017 r.

o godz.19.00
wstęp wolny

Spotkanie współfinansowane ze środków gminy Międzyzdroje w ramach projektu „Klubik rodzinny- od juniora do seniora”
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