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miasto gwiazd!

AKTUALNOŚCI

Wystawa miejska z okazji 70-lecia nadania praw miejskich Międzyzdrojom
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje, instytucje i stowarzyszenia do współpracy
przy organizacji wystawy z okazji obchodów 70-lecia nadania praw miejskich Międzyzdrojom.
Zwracamy się z prośbą
o udostępnianie różnych
ciekawych eksponatów,
w tym: zdjęć, widokówek, plakatów, kronik
i dokumentów, tablic pamiątkowych, sztandarów
i proporców, elementy
ubrań i mundurów oraz
przedmiotów, które wiążą się z powojenną historią naszego miasta.
Wystawa zostanie podzielona na dekady tj. od
roku 1946, aż do czasów
współczesnych. Eskpozycja będzie obejmowała m.in. życie
społeczne, szkolnictwo, działalność

Organizacją wystawy zajmuje się Referat Promocji i Współprac y z Zagranicą
Urzędu Miejskiego
w Międz yzdrojach,
osobą kontaktową jest
Tomasz Rychłowski
tel. 91 32 80 441,
e-mail: um_tomaszrychlowski@miedzyzd ro j e. p l. W y s t aw a
będzie eksponowana
w okresie maj – wrzesień 2017 r.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

instytucji i stowarzyszeń, samorząd, rozwój turystyki i kultury w naszej gminie.

Zaproszenie
na Apel Pamięci

W dniu 10 kwietnia 2017 r.
(poniedziałek) o godzinie
12.00 przy Krzyżu Katyńskim
na cmentarzu komunalnym
w Międzyzdrojachodbędzie
się uroczystość upamiętniającaw 77. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej oraz 7. rocznicę
katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
Na uroczystość zaprasza
Samorząd Gminy Międzyzdroje.

Z miejskiego kalendarza imprez: marzec - kwiecień 2017 r.
 30.03.2017r. – Spotkanie autorskie z ks.
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Tomaszem Romantowskim, godz.18:00,
Miejska Biblioteka Publiczna;
01.04.2017r. – „Wspieramy Dominika”,
zbiórka charytatywna na rzecz Dominika Suchłabowicza, od godz. 15:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
01.04.2017r. – Mecz ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym: UKS Chrobry
Międzyzdroje – GLKS Scania Nadarzyn,
godz. 16:00, hala sportowa im. Andrzeja
Grubby;
04.04.2017r. – „Fabryka Pisanek”,
rodzinne warsztaty plastyczne, godz.

16:00, Miejska Biblioteka Publiczna;

 06.04.2017 r. - „Fabryka Pisanek”,






rodzinne warsztat y plast yczne,
godz. 16:00, Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy;
08.04.2017 r. – Kiermasz Wielkanocny,
od godz. 10:00, amfiteatr
10.04.2017 r. – Apel Pamięci 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy
katastrofy lotniczej w Smoleńsku, godz.
12:00, cmentarz komunalny;
20, 27.04.2017 r. – III edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych, godz. 16:00, stadion miejski;

 22.04.2017 r. - XXI Wiosenne Biegi





Przełajowe w Wapnicy, od godz.
10:00, Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy,
24.04.2017 r. – Kiermasz książek
pn.” Pociąg do książki – książka do
pociągu”, godz. 10:00 – 18:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
25.04.2017 r. – III Festiwal Twórczości Niepełnosprawnego Aktora,
godz. 10:00, Międzynarodowy Dom
Kultury;

Redakcja
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AKTUALNOŚCI

Karawana Kultury – Amber Stars & Dance Islands Open
25 marca br. w Międzyzdrojach odbyła się marcowa edycja XIII Międzynarodowej Karawany Kultury. W festiwalu Amber Stars
& Dance Islands Open wzięło udział około 300 uczestników (razem z pedagogami i instruktorami). Podczas tej edycji wystąpili
soliści i zespoły z Niemiec, Łotwy, Rosji, Białorusi, Polski.
W pierwszej części festiwalu
Amber Stars uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach: teatr,
wokal, muzyka instrumentalna.
Uczestnicy w nominacji visual arts
pracowali nad tematem „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami” - rysunki przede wszystkim
pokazują tradycje różnych krajów,
stroje ludowe, bajki narodowe.
Grand Prix tej części festiwalu zostało przyznane 12-letniej Karolinie
Schmal z Niemiec, z Berlina (fortepian). Na wystawie też można było
zobaczyć pracę dzieci i młodzieży z archiwum
Międzynarodowego konkursu The World of Art
Magazine (Celje, Słowenia).
Taneczna część festiwalu rozpoczęła się flashmobem „małych gwiazd” na Alei Gwiazd. Następnie kilkanaście grup tańca i zumby, przedstawiło
barwny korowód rozmaitych układów – taniec
estradowy, ludowy, nowoczesny, zumbę i nawet
jump fitness na trampolinach. Grand Prix tanecznej części festiwalu, objęty patronatem honorowym Gminy Międzyzdroje, zdobył zespół Sharm
z miasta Borysów (Białoruś).
Fundacja Benefis
Główny organizator – Wolin.
Fot. Robert Tomasz Zięba

Gmina Międzyzdroje z unijnym dofinansowaniem
Gmina Międzyzdroje jako jedyna w województwie zachodniopomorskim otrzymała unijne
dofinansowanie z programu krajowego na rozwój terenów zieleni.
Z przyjemnością informujemy, że projekt
realizowany przez naszą firmę dla Gminy
Międzyzdroje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego
pn.: „Zagospodarowanie
terenów zieleni w Międzyzdrojach”, jako jedyny
w województwie zachodniopomorskim
i jako jeden z siedmiu
w Polsce, uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.142.338,16 zł.
War tość projektu to
6.049.809,60 zł.
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów
zieleni w Międzyzdrojach” to kontynuacja idei
rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska
przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego.
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych
terenów do rekreacji i spędzania wolnego
czasu w mieście. Tereny objęte projektem

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2017

mają powierzchnię 8,8053 ha, i podzielone
zostały na 8 obszarów ( Zielona Brama, Plac
Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park
Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności,

Park Popołudniowy), z których każdy zaprojektowany został w sposób umożliwiający
zarówno wypoczynek, jak i rekreację. Zostały
one zaprojektowane zgodnie z najnowocze-

śniejszymi trendami i normami architektury
zieleni, dzięki czemu znacząco wpłyną na
atrakcyjność terenów zieleni jak i całego
miasta Międzyzdroje. Ponadto projekt zakładał także nasadzenia drzew
przyulicznych i pnączy.
Można zatem uznać,
że poza wielkimi miastami takimi jak Warszawa
czy Toruń także mniejsze
miejscowości mają szansę
otrzymać dofinansowanie,
należy jednak w odpowiedni sposób się przygotować, co uczyniła Gmina
Międzyzdroje!
Poniżej zamieszczamy
link do listy rankingowej
projektów, które uzyskały
dofinansowanie:
http://poiis.nfosigw.
gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,16,ii-nabor-listaprojektow-wybranych-do-dofinansowaniaw-ramach-konkursu-pois-2-522016.html
Najda Consulting
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AKTUALNOŚCI

Przegląd Piosenki Dziecięcej, Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych
22 kwietnia o godz. 10.00 w Międzynarodowym Domu Kultury odbędą się dwa przeglądy amatorskiego ruchu
artystycznego: Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych.
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież
według kategorii podanych w regulaminie. Karty
zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia. Komisja
oceniająca wyłoni trzech wykonawców (w przypadku wysokiego poziomu artystycznego jury ma
prawo zakwalifikować więcej niż trzech wykonawców) do przeglądu wojewódzkiego w Szczecinie.

Podczas przeglądu wojewódzkiego spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły (bez względu na k atego rie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego
koncer t galow y odbędzie się 18 czer wc a 2 0 1 7 w Z a m k u K s i ą ż ą t Po m o r s k i c h
w Szczecinie (regulamin konkursu na www.

MDK: kwiaty dla wszystkich Pań!
Jaka jest kobieta idealna? Jaki jest przepis na bycie
jednocześnie matką, żoną, osiąganie sukcesów
zawodowych, nadążanie ze wszystkim w natłoku
obowiązków, a najważniejsze – bycie szczęśliwą?
Spektakl „Kobieta idealna” w wykonaniu sekcji

Poskart. Spektakl opowiadał o zabawnych perypetiach starego kawalera z Włoch, który szukał swojej
drugiej połówki. Opowieść, przeplatana znanymi
hitami włoskiej estrady, śpiewaniem, gotowaniem
i zwiedzaniem z wątkiem miłosnym w tle.

dziecięcej Teatru Rodzinnego „Fantazja” pod
kierownictwem Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz był
odpowiedzią na te pytania. Otóż, okazuje się, że
wszystkie kobiety są idealne, bo któż jest bez wad?
Młodzi aktorzy zebrali ogromne brawa od tłumnie
zgromadzonej publiczności.
Następnym punktem wieczoru, przygotowanego dla wszystkich Pań w dniu ich święta,
była premiera przedstawienia „Ciao, Italy” Teatru
Rodzinnego „Fantazja” pod kierownictwem Aliny

Tego wieczoru na scenie wystąpił również
zespół „Bryza”, prezentując swoje największe
przeboje. Występy artystów jak zawsze spotkały
się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności.
W tym szczególnym dniu każda kobieta w MDK
została obdarowana symbolicznym wiosennym
tulipanem. Wspólnie z męską częścią Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowany
został również mały bufecik.
MDK

Złoty Jubileusz

Jadwiga i Stanisław Wochnowie odebrali z rąk
Burmistrza Międzyzdrojów medale przyznane
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość jubileuszu
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego odbyła

się 24 lutego br. w Sali Ślubów Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach, w obecności najbliższej rodziny oraz sekretarza urzędu i pracowników Urzędu
Stanu Cywilnego. Po oficjalnej części uroczystości
i toaście Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz
zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz pogawędkę przy wspólnym stole.
Bogumiła Bajek

zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent
Roku).
Regulaminy oraz karta uczestnictwa znajdują
się na stronie: www.mdkmiedzyzdroje.com
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
pod nr tel. 91 32 82 600.
MDK

UWAGA: Niebezpieczna gra!

„Niebieski Wieloryb”
Z wielkim niepokojem przekazuję informację
otrzymaną z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkół przypadkach samookaleczeń pod wpływem gry „Niebieski Wieloryb”.
Gra „Niebieski Wieloryb” powstała w Rosji i jest
aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci
w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują
się na stronie internetowej, podając pełne dane
osobowe, w tym swój numer telefonu, na który
następnie otrzymują zadania do wykonania.
Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie.
Zadania polegają m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy
rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami
sadystycznymi, czy też wykonywaniu innych
podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik
otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku
i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na
Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych
okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci.
Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie
docierać do coraz większej liczby dzieci, które są
podatne na tego rodzaju manipulacje.
W związku z powyższym proszę o niezwłoczne
podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem,
jakie wiąże się z wyżej opisaną grą.
Z poważaniem
Jerzy Sołtysiak
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

Dary trafiły do schroniska
W dniach od 8 do 14 marca br. w Gimnazjum
nr 1 odbyła się zbiórka żywności dla zwierząt
ze schroniska w Świnoujściu. Zbiórkę zorganizowały uczennice klasy I c - Klaudia Stefan

i Wiktoria Kalemba. Uczennice zebrały karmę dla
psów i kotów, zabawki i przybory do pielęgnacji.
Wiktoria i Klaudia wraz z dziadkiem Wiktorii przekazały zebrane rzeczy do schroniska.
Dziękujemy Darczyńcom!
Gimnazjum nr 1
4
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ROZMOWA

Gołąb zawsze wraca
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Bogdanem Rajewskim, hodowcą gołębi pocztowych, mieszkańcem Wapnicy.
- Panie Bogdanie, skąd u Pana pasja
do gołębi?
- Gołębiami interesuję się od dzieciństwa.
Pasją zaraził mnie kolega. Pierwszy raz wziąłem do ręki gołębia gdy miałem 7 może 8 lat.
Miałem je do 18 roku. Nikt w domu nie był
zwolennikiem tych ptaków. Przyjechałem
do Międzyzdrojów z koszalińskiego. Tu nie
miałem warunków, aby zająć się hodowlą.
Gołębie mieli kuzyni mojej żony. Dopiero
jak sprowadziłem się do Wapnicy miałem
warunki, aby trzymać gołębie.
Kuzyni mojej żony: Edek Droszcz, który
należał do Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, i jego brat Ludwik hodowali gołębie, a ja całe dnie u nich przesiadywałem.
Pewnego dnia patrzę, a pod dom podjeżdża
Ludwik, i mówi: ,,Przywiozłem Ci gołębie”,
było ich sześć. Odpowiedziałem, że chyba
zwariował, nie miałem gołębnika ani nic
dla nich przygotowanego. Ale rad nie rad
wziąłem się do roboty. Pierwszy gołębnik był
prowizorką. Na wiosnę zrobiłem następny,
większy i porządniejszy. Ludwik doradził
mi, abym potrzymał je ze 2 dni w gołębniku,
a potem wypuścił. A ja zrobiłem po swojemu,
przetrzymałem je 2 tygodnie, jak gołębie się
opierzyły, miały siły do latania, jak dostały
wolności, to wróciły po 2 dniach!
- Jest Pan hodowcą gołębi pocztowych,
czyli takich, które wypuszczane są do
lotów. Jak wygląda trening takich gołębi ?
- Praca z gołębiami młodymi zaczyna się
kiedy mają około 6 tygodni. Początkowo
jako młode latają koło domu, to jest jakieś
2 -3 miesiące, aby zapoznać się z terenem
i otoczeniem. Następnie łapię je do kosza
i wywożę 2-3 km od domu. Wypuszczam
i… zanim ja wrócę do domu, gołębie są już
na miejscu. Nie sposób, abym był szybciej
od nich. Nauka gołębi polega na tym, że są
one wywożone na loty coraz dalej od domu
i pokonują coraz dalszy dystans. Nie jestem
zwolennikiem długich treningów młodych
gołębi, najdalej wywożę je do Wolina i do
Świnoujścia przy promach.
- Siedzimy w pokoju, w którym jest mnóstwo pucharów i dyplomów. Pana gołębie
biorą udział w wielu zawodach. Proszę nam
o nich opowiedzieć.
- Zawody odbywają się w wielu kategoriach. Na dany rok układany jest plan
lotów, i tak, plan lotów gołębi dorosłych
rozpoczyna się od końca kwietnia i kończy w lipcu. Gołębie są przywożone przez
hodowców w jedno miejsce, w którym jest
osoba potwierdzająca, że właśnie ze wskazanego miejsca gołębie wyleciały. Bez tego
lot jest nieważny. Gołębie są wypuszczone
w jednym czasie. Do zawodów każdy gołąb
ma na nodze tipes elektroniczny, wracając do gołębnika musi usiąść na antenie,
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zegar wyłapuje dokładny czas przylotu
gołębia do gołębnika. Należę do Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział
w Międzyzdrojach. W oddziale jest około
100 hodowców – z Międzyzdrojów, Wolina,
Kamienia Pomorskiego i Świnoujścia.
- Czy to prawda, że gołębie zawsze wracają do gołębnika?
- Tak, to jest prawda. Gołąb zawsze
wraca. Młodego gołębia, który jeszcze nie

Stihelbaut, Fioneke 5000, Aarden, Pulman,
Jansen. Wszystkie one wywodzą się z rasy
Jannsena.
- Podobno najdroższy gołąb świata został kupiony za 1,5mln złotych przez chińskiego milionera. Czy to jest drogie hobby?
- To jest drogie hobby. Kosztowna jest karma, szczególnie ta podawana przed lotem,
oprócz karmy, odżywki, witaminy. Emerytura jest niewysoka, ale na gołębie zawsze
muszą się znaleźć pieniądze. Byłem kiedyś
z kolegami w Holandii, pojechaliśmy nowym
mercedesem. Koledze bardzo spodobał się
jeden z gołębi, gdy zapytał o jego cenę,
holenderski hodowca odpowiedział, że jak
zostawi samochód, którym przyjechał, gołąb
będzie jego. Średnia cena w Polsce to 300400 zł za gołębia.
Polska, jako kraj, jest w czołówce krajów
europejskich w hodowli gołębi i wynikach
w zawodach.
- Co takiego jest w gołębiach, że są one
dla Pana tak ważne ?
- Gołębie to jest zamiłowanie, pasja.
Ale też i codzienna praca. Obrączkuję je,
szczepię. Jak gołębie przylatują z daleka
np.: z Holandii, to człowiek czeka na nie,
przytupuje na podwórku z nogi na nogę.
Dzwonią koledzy ze Świnoujścia, że ich
gołębie dotarły, po 10 minutach pojawiają
u mnie w gołębniku. I po takim czasie wiem,
że mam szanse na dyplom lub nagrodę.
Dłuższy czas przelotu nie daje wygranej. To

był na dachu, można ,,oblatać” przy swoim
gołębniku. Natomiast jeśli wyjdzie raz, dwa
razy na dach, zobaczy otoczenie, ciężko
go utrzymać. Gołębie sprzedane innemu
hodowcy nie lotują, są w zamknięciu jako
gołębie rozpłodowe. Gołąb latający pocztowy ma tylko jednego właściciela. Obecnie
moje stado liczy 116 gołębi – szczepy Fabry,

bardzo ciekawe ptaki, widzą na odległość
100 km, potrafią lecieć z prędkością 1 km na
minutę. Żona mówi, że jestem zapaleńcem
i to prawda. Nie wyobrażam sobie, że nie
hodował bym gołębi.
- Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wielu dalszych sukcesów.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
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KULTURA

Wernisaż rzeźb i obrazów Krystyny Marzec oraz prelekcja Moniki Kunkel-Ratajczak

„Kobiety o kobietach”
16 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim były kobiety. Tego dnia miał miejsce wernisaż rzeźb i obrazów Krystyny Marzec oraz prelekcja Moniki Kunkel-Ratajczak ze Stowarzyszenia Archeozdroje pt. „Córki, matki, żony, kochanki… rola kobiet na przestrzeni wieków”.
Krystyna Marzec pochodzi ze
Świnoujścia, od prawie 30 jest
mieszkanką gminy Międzyzdroje
- Wapnicy. Jak tylko sięga pamięcią od zawsze interesowała się
plastyką, rzeźbą. Jej przygodę ze
sztuką zapoczątkowało rękodzieło:
robótki na drutach, hafty richelieu,
tworzenie biżuterii. Potem każdą
wolną chwilę poświęcała technice
decoupage. Aż do momentu, gdy
zetknęła się z tworzeniem rzeźb
metodą utwardzania tkanin.
Artystka jest samoukiem. Nigdy nie uczestniczyła w żadnych
kursach czy warsztatach. Technikę
utwardzania tkanin zgłębiła sama
metodą prób i błędów. Powstała
piękna seria ekspresyjnych rzeźb
i obrazów prezentujących kobiety
w ruchu. Są tancerki, baletnice,
zwiewne dziewczęta, damy z parasolkami, anielice, topielice… Nie
ma dwóch takich samych prac, każda ma swoją historię. Rzeźbiarstwo
daje jej dużą satysfakcję, wymaga
samozaparcia, inwencji twórczej,
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ale także siły fizycznej. Swoje rzeźby
i obrazy potrafi stworzyć w ciągu
jednego dnia, pod warunkiem,
że włoży w to serce. Tworzy nie
komercyjnie, wspiera wiele akcji
charytatywnych. Na najbliższą,

rytatywnej 1 kwietnia 2017 w Międzynarodowym Domu Kultury.
Krystyna od 6 lat pracuje w Domu
Wczasów Dziecięcych, tam też można dostrzec jej talent plastyczny.
Nasza artystka przygotowuje rów-

zawierane były z miłości, a żony
szukano w najbliższym otoczeniu.
Nie istniały małżeństwa z przymusu. Nie było ceremonii ślubnych,
jedynie podpisywano umowę
między małżonkami. Wiele kobiet

organizowaną na rzecz Dominika Suchłabowicza przygotowała
piękne anioły, które będzie można
nabyć biorąc udział w aukcji cha-

nież elementy scenografii z okazji
imprez kulturalnych dla Biblioteki,
MDK i Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach.
A wszystko powstaje w magicznym królestwie, czyli w piwnicy.
Tam stworzyła swój artystyczny azyl. Każda chwila spędzona
w pracowni, daje naszej artystce
radość i ukojenie. Przebywając tam
niejednokrotnie traciła rachubę
czasu. Potrafi w nocy wymykać
się do piwnicy, a kiedy ma gości
w domu, to choć na chwilkę zbiega
po schodach, żeby coś domalować,
podszlifować - pod pretekstem
„wyprowadzenia psa na podwórko”.
Marzy jej się własna galeria, gdzie
będzie mogła podejmować gości
gorącą kawą i ciastem własnego
wypieku.
W drugiej części spotkania
z prelekcją pt. „Córki, matki, żony,
kochanki… rola kobiet na przestrzeni wieków” wystąpiła Monika
Kunkel - Ratajczak, która również
jest mieszkanką Wapnicy. Z wykształcenia jest archeologiem. Archeologia i historia to także jej
pasja. Pani Monika jest członkiem
międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Archeozdroje” . Opowiadała
o kobietach w starożytnym Egipcie,
które miały pełnię praw obywatelskich, jedynie w wojsku nie służyły.
Kobiety wychowywały dzieci i ich
więź była bardzo silna. Spośród
wielu bogów czczona była m.in.
bogini matka stworzycielka, która
jako kobieta miała wysokie miejsce w hierarchii wierzeń. Związki

było władczyniami, np. kiedy upadała jedna z dynastii, to na tron
wchodziła niewiasta.
Zupełnie odmienne życie miały
kobiety w starożytnej Grecji, gdzie
nie posiadały praktycznie żadnych
praw. Nie uczestniczyły w życiu
publicznym, nie miały majątku.
Nowo narodzone dziewczynki
miały niewielkie szanse na przeżycie, najczęściej wyrzucano je
zwyczajnie na śmietnik. Te, które
przeżyły musiały radzić sobie same
i nierzadko zostawały prostytutkami. Właśnie ze starożytnej Grecji
wywodzi się okrycie całej twarzy
przez kobiety, co w późniejszym
okresie historycznym zostało wykorzystane przez islam. W demokracji ateńskiej kobiety miały rodzić
silnych synów, którzy mieli zostać
później żołnierzami. Najbardziej
znaną kobietą w tym czasie była
Safona, która stworzyła szkołę dla
dziewcząt, uczyła je gry, śpiewu
oraz otaczała je opieką.
W starożytnym Rzymie zaś
kobiety mogły rządzić jedynie
w domu. Jednostką podstawową
była rodzina. Przy zawieraniu ślubów istniał tzw. ożenek sakralny,
ważne były koligacje rodzinne i majątkowe. Zawsze jednak kobieta
była pod pełną kontrolą mężczyzn.
Spotkanie przebiegło w miłej,
rodzinnej atmosferze. Były zabawne chwile, ale i momenty wzruszenia. Zapraszamy na wystawę prac
pani Krystyny, którą można oglądać
w czytelni naszej biblioteki do połowy kwietnia 2017.
Bibliotekarze
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AKTUALNOŚCI
„Mężczyzna i kobieta są jako kwiaty w dolinie, co kwitną dziś a dnia następnego ciskane są w ogień, czas człowieka to pora roku - nadchodzi by odejść…” (Stephen King)

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Rodzinnym Domu Seniora w Wicku
Czy to kobiety, czy mężczyźni
- pamiętajmy o osobach starszych.
W słoneczną sobotę, 11 marca
br., zuchy i harcerze z 44 Gromady
Zuchowej „Pracowite Pszczółki”, 34
Drużyny Harcerskiej „Orlęta” i 24
Międzyzdrojskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Feniksy” wyruszyli na
wędrówkę do Wicka, której celem
była niezwyczajna akcja. Z okazji
Dnia Kobiet i Mężczyzn postanowili odwiedzić osoby starsze w Rodzinnym Domu Seniora w Wicku.
Na powitanie zuchy i harcerze podarowali seniorom kwiatki i słodkości.
Zaprosili do rozmów, wspólnego

śpiewania. Harcerze integrowali się
z seniorami poprzez zabawę, grając

z nimi w warcaby i gry planszowe.
Na koniec druhna Anna Racz-

kowska z 34 DH ”Orlęta” złożyła,
w obecności seniorów, przyrzeczenie harcerskie, a druh Patryk Kierepka z 24 MDSH „Feniksy” otrzymał
barwy drużyny. Na pożegnanie
zuchy i harcerze zawiązali braterski
krąg odśpiewując „Bratnie Słowo”
i życzyli seniorom dużo zdrowia
i szczęścia.
Każde święto jest dobre, aby
złożyć ukłon osobom starszym.
Pamiętajmy o nich!
Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich
Fot. Kinga Raczkowska

V edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
W dniu 26 lutego 2017 r. zorganizowana została w Międzyzdrojach V ogólnopolska edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W Międzyzdrojach impreza odbyła się po raz
trzeci. Bieg ten zawsze towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Pomimo deszczowej pogody
w biegu uczestniczyło 132 biegaczy. Byli to biegacze lokalni, z gmin
sąsiednich oraz wielu polskich
miast. Biegały całe rodziny, dzieci
i młodzież oraz seniorzy.
Bieg rozpoczynał się na terenie
Golden Tulip Międzyzdroje Residence i kończył przy promenadzie w amfiteatrze. W samo południe w biegu
o długości 1963 m wystartowało 54
uczestników. Czołowe miejsca zajęli:
Jakub Wolender (Szczecin), Marek
Dołęgowski (Kołczewo), Bartłomiej
Musiał (Wysoka Kamieńska)
Pół godziny później w biegu
o długości 5 km startowało 78
uczestników. Czołowe miejsca zajęli:
Arkadiusz Borysiuk (Kamień Pomorski), Robert Szych (Szczecin), Monika
Jackiewicz (Szczecin)

Ogólnopolskim organizatorem
imprezy była Fundacja Wolność i Demokracja. Głównymi koordynatorami „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci

Żołnierzy Wyklętych” w Międzyzdrojach byli harcerze z Hufca ZHP Ziemi
Wolińskiej we współpracy z Gminą
Międzyzdroje, Międzynarodowym

Domem Kultury oraz Fundacją Motywacja i Działanie. Podczas biegu
nad bezpieczeństwem czuwali żołnierze z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa, funkcjonariusze
Policji i Straży Miejskiej z Międzyzdrojów oraz ratownicy medyczni
z Pogotowia Ratunkowego.
Dziękujemy serdecznie za udział
wszystkim uczestnikom i osobom,
które pomagały przygotować bieg.
Do zobaczenia za rok!
Więcej zdjęć na stronach:
http://swinoujscie.zhp.pl/wiadomosci/v-edycja-tropem-wilczymbieg-pamieci-zolnierzy-wykletych/
Pwd. Tomasz Rychłowski
Koordynator V edycji
„Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”
w Międzyzdrojach
fot. Kamil Mąka,
Jakub Kulesza

MISTRZOWSKIE CZYTANIE z WIKTOREM ZBOROWSKIM
4 marca 2017 roku w Międzynarodowym Domu Kultury, na zaproszenie Miejskiej
Biblioteki Publicznej i międzyzdrojskiego Stowarzyszania „Rodzina”, gościliśmy
Wiktora Zborowskiego, znakomitego aktora polskiej sceny teatralnej i filmowej.
Nasz gość pochodzi z aktorskiej
rodziny. Warto tu wspomnieć, że
wujem jest Jan Kobuszewski aktor,
a ciotką Hanna Zembrzuska. Wiktor
Zborowski miał zostać koszykarzem,
grał nawet w reprezentacji Polski
juniorów. Karierę przerwała kontuzja
kolana. Na pytanie, czym kieruje
się w doborze ról, odpowiedział, że
aktor powinien kierować się artystyczną uczciwością i misyjnością
swojego zawodu.
Rozmowa, poprowadzona przez
Andżelikę Gałecką dyrektor biblioteki, rozpoczęła się od ostatniej roli
Wiktora Zborowskiego w filmie „Pokot” Agnieszki Holland. To film, który
powstał na podstawie powieści
Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług
przez kości umarłych”. Projekt i scenariusz powstał kilka lat temu, ale

okazało się, że temat jest bardzo
aktualny.
Podczas wieczoru autorskiego
Wiktor Zborowski przytaczał kilka
anegdot m.in. związanych ze swoim
wzrostem, z Festiwalem Gwiazd,
gdzie odcisnął dłoń w 1999 roku.
Wspomniał o swojej formie patrio-
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tyzmu, czyli o pasji zbierania śmieci
w lesie. Pan Wiktor jest pasjonatem
książek, posiada własną sporą bibliotekę. Czyta ok. 40 książek rocznie,
aczkolwiek uważa, że ciągle za
mało. Bez wahania wymienił trzy
najlepsze powieści, jakie ostatnio
czytał - „Łaskawe” J. Littell, „Księgi
Jakubowe” O. Tokarczuk i „Króla”
Sz. Twardocha. Podkreślił, że „Księgi
Jakubowe” to książka na miarę
nagrody Nobla, a „Król” to gotowy
scenariusz i ma nadzieję, że wkrótce
ktoś to dostrzeże.
Nasz gość nie dostarcza prasie
plotkarskiej tematów. Żartobliwie
przyznał, że w tym roku obchodzi
40. „bolesną” rocznicę ślubu. Jest
dumny, że córka Zosia, z którą gra
w dwóch spektaklach, kontynuuje
rodzinną tradycję, szczęśliwy zaś,

że niedawno po raz drugi został
dziadkiem. Kocha Międzyzdroje,
ma tu przyjaciół i często przyjeżdża
na 2-3 tygodnie pograć w golfa. Na
pytanie w jakiej dziedzinie czuje się
słabo i czego najbardziej nie lubi odpowiedział „Faszyzmu i tańca za
pieniądze”. Spotkanie przebiegło
w bardzo miłej atmosferze, przybyło
dużo wielbicieli talentu pana Wiktora Zborowskiego.
Głównymi organizatorami wieczoru autorskiego Wiktora Zborowskiego była: Miejska Biblioteka
Publiczna w Międzyzdrojach oraz
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie
Rodzina, partnerami zaś: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Hotel Aurora Family & SPA
oraz Agencja Artystyczna Acoustic.
Spotkanie współfinansowane było
ze środków gminy Międzyzdroje
w ramach projektu „Klubik rodzinny
– od juniora do seniora”.
Bibliotekarze
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska obradując podczas XXX Sesji w dniu 23.02.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXX/288/17

w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na 2017 rok.
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę
794 810,07 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 823 178,07
zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę
28 368 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa
się o kwotę 850 995,27 zł (wydatki bieżące
750 275,07 zł, wydatki majątkowe 100 720,20
zł) i zmniejsza się o kwotę 56 185,20 zł (wydatki bieżące 2 200 zł, wydatki majątkowe
53 985,20 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu odzyskanego podatku VAT za rok 2009 na kwotę
796 628,07 zł,
2/ zwiększeniu dochodu za pobierane
opłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego na
kwotę 8 000 zł (w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych
planowanych kwotach dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych),
3/ zmniejszeniu dochodu z tytułu pobieranych opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze
na kwotę 1 000 zł (w związku z informacją
Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych),
4/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów
w łącznej kwocie 18 550 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych
na kwotę 2 488 zł oraz z tytułu subwencji
oświatowej na kwotę 6 330 zł (informacja
Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych
planowanych kwotach),
6/ zwiększeniu wydatku na przewozy na
trasie Międzyzdroje - sołectwa - Międzyzdroje
na kwotę 23 000 zł,
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 28 000 zł
na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu
ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania
ul. Wodziczki do skrzyżowania ul. Niepodległości z drogą powiatową”,
8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie
2 200 zł dotyczących sołectwa Wapnica, które
sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatku
na tę samą kwotę,
9/ zwiększeniu wydatku na zapłatę za usługi
związane z odzyskaniem podatku VAT za rok
2009 na kwotę 456 000 zł,
10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 3 985,20 zł
z przeznaczeniem na zakup urządzenia wie-
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lofunkcyjnego, który sfinansowany będzie ze
zmniejszenia wydatku na rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury sprzętowej na
tę samą kwotę,
11/ zwiększeniu wydatku na wykonanie
projektu modernizacji oświetlenia ciągu pieszego biegnącego pod nasypem kolejowym
w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości na
kwotę 2 500 zł,
12/ z większeniu wydatku na kwotę
18 192, 57 zł związanego z ochroną środowiska
(konieczność zwiększenia wydatku wynika
z rozliczenia roku 2016),
13/ z większeniu wydatku na kwotę
10 735 zł na wykonanie projektu budowlano wykonawczego w ramach zadania 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”
14/ zwiększeniu wydatku na zakup pokrowców do mat zapaśniczych w kwocie 8 000 zł,
15/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku
w kwocie 50 000 zł dotyczącego zwrotu części
kwoty dotacji na zadanie „Przebudowa drogi
ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz
z sieciami”( w związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych),
16/ zwiększeniu wydatku na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500 zł (Ochotnicza
Straż Pożarna),
17/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 171 630,50 zł
z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi w jednostkach budżetowych z czego:
a/ w szkole nr 1 - 79 621 zł
b/ w szkole nr 2 - 29 408,50 zł
c/ w gimnazjum - 62 601 zł
Ponadto w szkole nr 2 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 352 zł
i w przedszkolu o kwotę 66 900 zł, co wynika
z mniejszej kwoty dotacji, którą Gmina otrzyma
od Wojewody Zachodniopomorskiego i koniecznością zabezpieczenia środków własnych
na wypłatę wynagrodzeń (planowana dotacja
obejmowała dzieci powyżej 2,5 roku łącznie
z sześciolatkami natomiast środki finansowe
na dzieci sześcioletnie zawierają się w kwocie
subwencji oświatowej).

Uchwała Nr XXX/289/17

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 10 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.” oraz nr 12 „Dochody budżetu
Gminy Międzyzdroje w 2017 r. planowane na
podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.
planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”
Zmiany w załącznikach wynikają z uchwały
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2017. Ponadto dopisuje się paragraf
o brzmieniu „Ustala się, że uzyskane zwroty
wydatków dokonanych w tym samym roku
budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,
a uzyskane zwroty wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych stanowią
dochody budżetu”. Zapis wprowadzono m.in.
w celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów
podatku VAT i umożliwia Gminie skorzystanie
z możliwości wznawiania wydatków budżetowych (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa
Finansów w sprawie centralizacji rozliczeń VAT
w JST kwestia ta powinna być uregulowana
w uchwale budżetowej na podstawie art.212
ust.1 pkt. 10 ustawy o finansach publicznych).

Uchwała Nr XXX/290/17

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata
2017-2035
Zmianie ulega treść załączników, w ślad za
zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXX/291/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2017 r. część
tarasu usytuowanego po północnej stronie
obiektu „Molo”, o powierzchni 50 m², na rzecz
właściciela lokalu gastronomicznego przylegającego bezpośrednio do ww. tarasu, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny – stoliki
z parasolami.

Uchwała Nr XXX/292/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskami osoby prowadzącej
działalność handlową – kiosk przy ulicy Światowida w Międzyzdrojach, usytuowany w części
na terenie działki gminnej nr 230/32, stanowiącej Plac Neptuna, proponuje się przeznaczyć
do wydzierżawienia na okres do 3 lat część
ww. działki o powierzchni 7,70 m², zajęty pod
kiosk handlowy, na rzecz dotychczasowego
użytkownika.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXX/293/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców terenów usytuowanych przy
ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach, stanowiących działki: nr 225/14 i nr 225/15 o powierzchniach po 24 m² każda, zabudowanych
budynkami garażowymi stanowiącymi nakład
dotychczasowych dzierżawców, proponuje się
przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do
3 lat ww. działki na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.

Uchwała Nr XXX/294/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu
użytkowania nieruchomości położonych
na terenie Gminy Międzyzdroje
W związku z podjętą w dniu 15 grudnia
2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XXVIII/261/2016 w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu oddania
nieruchomości w użytkowanie i przewidywanym oddaniem nieruchomości w użytkowanie
nieruchomości gminnej o powierzchni 522,62
m² na realizację platformy prowadzącej na
płytę molo, umożliwiającej niezależne dojście
do części spacerowej molo, proponuje się
podjęcie uchwały, która wskazuje minimalną
wysokość opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na wybudowanie i użytkowanie ogólnodostępnych
ciągów komunikacyjnych, w wysokości 1 zł/m²
powierzchni gruntu rocznie.

Uchwała Nr XXX/295/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nieruchomości aportem do spółki „Promenada” spółka z o.o.
Wyraża się zgodę na wniesienie aportem
do spółki gminnej „Promenada” Sp. z o.o.
z siedzibą w Międzyzdrojach, nieruchomości
położonej w obrębie 20 miasta Międzyzdroje,
stanowiącej zabudowaną działkę nr 255/2
o powierzchni 6.043 m.

Uchwała Nr XXX/296/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa
Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki
Plan został wywołany na podstawie koncepcji rozpoznania i wykorzystania wód
geotermalnych w Międzyzdrojach (EKO-LIFE
Wrocław, lipiec 2013). Podstawowym celem
realizacji zamierzenia jest podniesienie standardu wczasowo-turystycznego miejscowości
Międzyzdroje. Dla potrzeb realizacji omawianego przedsięwzięcia zarezerwowano teren
w zachodniej części miasta, o powierzchni
około 17 ha, co daje możliwość ulokowania zarówno zakładu górniczego, jak i infrastruktury
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korzystania z wód termalnych. Na podstawie
wstępnych badań, wykazano, że głębokość
przyszłego otworu eksploatacyjnego (jak
i otworu zatłaczającego) wynosić będzie około
1800 - 2000 m, natomiast temperatura pozyskiwanych wód geotermalnych od 36 do
75 stopni. Na pozostałej części obszaru zaplanowano, zgodnie z kierunkami studium,
zabudowę usługową, usług turystycznych,
mieszkaniowo-hotelowych, mieszkaniowych
oraz niezbędnych terenów zielonych i parkingowych. Przedmiotem planu miejscowego
będzie również wprowadzenie ładu przestrzennego związanego z zagospodarowaniem
obszaru planu i dostosowaniem do nowej
Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje, przyjętej Uchwałą Nr XLIX/485/14 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Międzyzdroje na lata 2014-2025.
Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na dzień podjęcia
niniejszej uchwały o przystąpieniu, jest
niesprzeczny z obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje,
które zakłada na terenie objętym planem
funkcje: ZP/M,UTM,UT,KS w północnej części
obszaru oraz funkcje: ZP/UT,M,KS w południowej części obszaru.
Część terenu wymaga zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie
z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U.2015r., poz.
909, ze zm.).
Przedmiotowa uchwała jest dla rozwoju
miasta rzeczą istotną, gdyż przez poszerzenie dopuszczalnego wachlarza funkcji
i zwiększenie parametrów zabudowy doprowadzi do zwiększenia wartości działek, a tym
samym wzrostu dochodów gminy z podatku
pobieranego w przyszłości na obszarze objętym planem, natomiast możliwość ulokowania zarówno zakładu górniczego, jak i infrastruktury korzystania z wód termalnych spowoduje
podniesienie standardu wczasowo-turystycznego miejscowości Międzyzdroje oraz nowe
miejsca pracy.
Podsumowując powyższe, zasadnym jest
przystąpienie do opracowania planu.
Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych:
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.).
Projekt rysunku planu będzie wykonany
w skali 1:1 000.
Dopuszcza się przekazywanie rysunku
planu w formie numerycznej do jednostek
uzgadniających.

Uchwała Nr XXX/297/17

w sprawie przyjęcia „Planu działań Gminy
Międzyzdroje w zakresie rozwoju turystyki”
„Plan działań Gminy Międzyzdroje w zakresie rozwoju turystyki” to dokument planistycz-

no-operacyjny, przedstawiający zadania i sposoby realizacji lokalnych i regionalnych strategii
rozwoju w zakresie turystyki na terenie Gminy
Międzyzdroje. Wskazuje on działania i projekty
oparte na endogenicznych potencjałach Gminy
Międzyzdroje. Dokument ten jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie
przy ubieganiu się o środki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych.

Uchwała Nr XXX/298/17

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Międzyzdroje na 2017 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r. poz. 856, ze zm.) zmieniony został art.
11a, który zobowiązuje Rady Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Realizując ten ustawowy obowiązek,
został przygotowany ,,Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Międzyzdroje”, który reguluje zasady opieki
nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania
problemu ich bezdomności ze środków budżetowych
Celem Programu jest w szczególności:
zapobieganie wzrostu populacji zwierząt
bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów,
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli dla zwierząt,
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Uchwała Nr XXX/299/17

w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą Prawo oświatowe
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60), na podstawie art. 206 Rada gminy
podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała określa plan sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Międzyzdroje, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje na
okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r., oraz plan sieci prowadzonych przez
Gminę Międzyzdroje klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów

ciąg dalszy str. 10
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
ciąg dalszy ze str. 9
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
i projekt planu sieci publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Międzyzdroje, a także granice obwodów
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje od
dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XXX/300/17

w sprawie ustalenia wysokości opłat za
niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim
nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach
oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława
Szafera w Wapnicy
Na podstawie Ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z
2016 r. poz. 1943, 1954, 1985), art. 14 pkt 5
Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę,
publicznych przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki.
Zgodnie z określoną w ustawie budżetowej
na rok 2017 w kwocie subwencji oświatowej na
rok 2017 zostały uwzględnione nowe zadania
oświatowe w tym uwzględnienie dzieci w wieku
6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym.

Uchwała Nr XXX/301/17

w sprawie określenia kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego na
rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola
Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra
Władysława Szafera w Wapnicy
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59), na podstawie art. 131ust. 4
i 6 Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
określenia kryteriów, oraz przyznaje każdemu
kryterium określoną liczbę punktów. Organ
prowadzący jednocześnie określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Postępowanie to jest niezbędne w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
przedszkole bądź inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi
miejscami.

Uchwała Nr XXX/302/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017
Plan pracy Komisji stanowi załącznik do
uchwały.
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Uchwała Nr XXX/303/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Spraw Komunalnych i Społecznych Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017
Plan pracy Komisji stanowi załącznik do
uchwały.

Uchwała Nr XXX/304/17

w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Międzyzdrojów
Komisja zapoznała się ze skargą, która wpłynęła za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia
2016 r. sygnatura 2016/12/27/13530/S, pismem Pana [wykluczenie zapisu dot. danych
osobowych na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)], skierowanym do
Urzędu Miasta z 20 czerwca 2016 - sygnatura
2016/06/20/7384, notatką służbową z recepcji
DW. „Fregata” z dnia 27 maja 2016 r. oraz wyjaśnieniami Sekretarza Gminy Międzyzdroje Henryka Nogali dot. działań urzędu w tej sprawie.
Po przeanalizowaniu powyższych pism i wyjaśnień, udzielonych przez Sekretarza Gminy,
Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:
Pismo Pana [wykluczenie zapisu dot. danych
osobowych na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)] do Wojewody
Zachodniopomorskiego z dn. 19.12.2016 r.
sygn. RPW/143669/2016 w tytule zawiera
zapis w brzmieniu „skarga na działalność UM
w Międzyzdrojach”. Do tego pisma nie zostały
dołączone załączniki, choć w treści skarżący powołuje się na nie, nie ma również pierwotnego
pisma Pana[wykluczenie zapisu dot. danych
osobowych na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy
o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.
j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)] do Urzędu Miejskiego Międzyzdroje z dn. 20 czerwca 2016 r. sygn.
2016/06/20/7384. W tym piśmie[wykluczenie
zapisu dot. danych osobowych na podstawie
art. 2 ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)]
działając w imieniu małżonki, powiadomił
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego, które jest sprawą cywilną i nie podlega
przepisom KPA. Nie ma zatem żadnego terminu, w którym Burmistrz zobowiązany jest
do odpowiedzi na to pismo. W szczególności
nie wiąże organu terminem 30-dniowym,
wynikającym z KPA. Kwestie ubezpieczeniowe
regulowane są Kodeksem Cywilnym, a ten nie
zakreśla terminów.
Porównując notatkę służbową z recepcji
DW. „Fregata” z pismem Pana [wykluczenie
zapisu dot. danych osobowych na podstawie
art. 2 ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)]
wynika, że była ona sporządzona wcześniej, niż
miało miejsce zdarzenie.
Komisja Rewizyjna jednomyślnie uznała
skargę za bezzasadną.
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
29.03.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
05.04.2017 r. - Janusz PIŁAT
12.04.2017 r. - Krzysztof SZLASKI
19.04.2017 r. - Filip SZYSZKOWSKI
26.04.2017 r. - Ewa TROTT
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.

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2017

SPORT

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2017

11

SPORT

Graliśmy dla Dominika!
18.02 – Mecz kontrolny pierwszej drużyny, przeciwnikiem Błękitni Trzygłów. Wynik końcowy 0:4.
19.02 – Grupa Trampkarz w Świnoujściu rozgrywała trójmecz z Gavią Choszczno i Flotą Świnoujście.
21.02 – Kolejny mecz kontrolny pierwszej drużyny, przeciwnikiem był klub partnerski, trzecioligowiec
Świt Skolwin Szczecin. Po 90 minutach bezapelacyjne zwycięstwo ligowców 10:1. Jednak na
leży podkreślić ambicje i waleczność naszego zespołu. Do przerwy goście prowadzili 3:0, a Fala
godnie prezentowała się do 75. minuty.
26.02 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Dominika”.
28.02 – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w MDK.
04.03 – Spotkanie kontrolne, przeciwnikiem Iskra Golczewo grająca na co dzień w wojewódzkiej lidze
okręgowej.
05.03 – Turniej Trampkarzy rocznik: 2002/2003 - VII Memoriał Daniela Muchy, drużyna Fali
Międzyzdroje zajęła 3. miejsce.
08.03 – Mecz kontrolny III Ligi Kobiet, przeciwnikiem II Ligowa Olimpia Szczecin, wynik końcowy 1:1.
11.03 – Mecz kontrolny pierwszej drużyny, przeciwnikiem Pionier Żarnowo. Wynik końcowy 2:2.
12.03 – Fala „WINTER” Cup 2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci z rocznika 2008 i młodsi.
15.03 – Mecz kontrolny grupy Trampkarz, przeciwnikiem Mewa Resko. Wynik końcowy 1:1.

26 lutego w Hali Sportowej im. Andrzeja
Grubby w Międzyzdrojach odbył się charytatywny halowy turniej piłki nożnej „Gramy dla
Dominika”. W zawodach uczestniczyły dzieci
z rocznika 2006.
Mecze rozgrywane były systemem każdy
z każdym, łącznie rozegrano 28 spotkań po 10
minut każde. W turnieju nie była prowadzona
kwalifikacja punktowa, wszyscy uczestnicy
byli zwycięzcami.
W turnieju brały udział drużyny: Fala Międzyzdroje I, Fala Międzyzdroje II, Vineta Wolin, Akademia Piłkarska Smyk Stargard "Błękitni" Stargard,
Akademia Piłkarska Fair Play Pyrzyce, Akademia
Piłkarska REIS’a Świnoujście, Akademia Piłkarska
Chi-Fon Ferdinand.

Terminarz spotkań ligowych Wiosna 2017
A-Klasa
Data
18.03
25.03
02.04
08.04
30.04
06.05
13.05
21.05
27.05
03.06
10.06
18.06

Godz.
15:00
14:00
14:30
16:00
14:00
16:00
16:00
16:00
13:30
14:00
16:00
16:00

III Liga Kobiet
Data
Godz.
02.04
13:00
08.04
17:00
23.04
13:00
30.04
12:00
07.05
13:00
13.05
17:30
21.05
13:00
27.05
??:??
04.06
13:00

Przeciwnik
Bałtyk Gostyń
INTERMARCHE Rega II Trzebiatów
Bizon Cerkwica
Sowianka Sowno
Znicz Wysoka Kamieńska
Zieloni Wyszobór
Korona Stuchowo
Jastrząb Łosośnica
Pionier Żarnowo
Jantar Dziwnów
Prawobrzeże Świnoujście
Radowia Radowo Małe

Miejsce
Gostyń
Międzyzdroje
Cerkwica
Sowno
Wysoka Kam.
Międzyzdroje
Stuchowo
Międzyzdroje
Żarnowo
Międzyzdroje
Warszów
Międzyzdroje

Przeciwnik
Olimpia III Szczecin
HATTRICK Kołobrzeg
Victoria SP2 Sianów
Vielgovia Szczecin
AP Kotwica Kołobrzeg
Energetyk Junior Gryfino
Zalew Stepnica
Pomorzanin Nowogard
Błękitne II Stargard

Miejsce
Międzyzdroje
Kołobrzeg
Międzyzdroje
Szczecin
Międzyzdroje
Gryfino
Międzyzdroje
Nowogard
Międzyzdroje

Pomiędzy spotkaniami turnieju mogliśmy także zobaczyć pokaz freestyle Rafała z grupy Complexity Football oraz mecz: Trenerzy vs Rodzice.
Było to niesamowite widowisko w szczególności
dla dzieci – poobserwować swoich rodziców
i trenerów w „walce na boisku”.
Dodatkowo zorganizowana została licytacja,
można było wylicytować m.in. koszulkę z podpisami zawodników mistrzów Polski - Legi Warszawa, koszulkę z podpisami reprezentacji aktorów
polskich, piłkę z podpisami reprezentacji aktorów
polskich, piłkę z podpisami młodych falowiczów,
piłki z podpisami Jerzego Dudka, koszulkę z podpisami zawodników FC Köln.
Podczas kiedy bohaterowie turnieju rozgrywali
pojedynki, wszyscy zebrani na trybunach chętnie
wspomogli niedzielną inicjatywę „Gramy dla Dominika” i łącznie udało się uzbierać kwotę 6621,
40 zł! Pieniądze w całości zostały przekazane na
leczenie naszego kolegi z drużyny, przyjaciela,
wychowanka klubu Dominika Suchłabowicza,
który zmaga się z nowotworem złośliwym i walczy
o powrót do zdrowia oraz na boisko.
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy
byli z nami w tak ważnym dniu. Dziękujemy!
Jan Rączewski

Chłopcy z SP 1 zajęli 3. miejsce w Regionie

Zawodnicy „Chrobrego” w czołówce województwa

Reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 1 w Międzyzdrojach 16 marca br.
wzięła udział w Mistrzostwach Regionu B w Mini Siatkówce chłopców,
które zostały rozegrane w Kołobrze-

Z dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy i zawodniczki
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Chrobry” Międzyzdroje podczas
III Wojewódzkiego Turnieju
Klasyfikacyjnego Kadetów
w tenisie stołowym rozegranym w Gryficach w dniu
19.03.2017 r. W kategorii
kadetów wysokie, drugie
miejsce wywalczył Michał
Wandachowicz, który rywalizował z rywalami starszymi o 4 lata. W tej samej
kategorii Jakub Kurek zajął
19. miejsce. W kategorii kadetek
wysoko uplasowały się zawodniczki
na co dzień grające w niższych kategoriach wiekowych, i tak, czwarte
miejsce zajęła Laura Kober, piąte
Anna Buca, szóste Oliwia Osińska,
siódme Julia Bartkiewicz, dziewiąte

gu. Uczniowie SP 1 Międzyzdroje
zajęli wysokie 3. miejsce wśród
najlepszych zespołów regionu. Nie12

wiele zabrakło, żeby awansować do
Finału Wojewódzkiego.
Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Oskar Rochowicz,
Piotr Lewiński, Marcel Paluch, Norbert Gałda,
Kryspin
Przygodzki,
Bartek Krzemińźniak,
Bartek Ligęza, Michał
Wandachowicz, Oskar
Skierski,
Marcel Zielińsk i oraz
Patryk Jarząbek. Nauczycielem oraz opiekunem
jest Leszek Nyrkowski.
Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

Aurelia Burza, jedenaste Karolina
Sienkiewicz, siedemnaste Amelia
Kujda-Rogowska oraz dziewiętnaste
Amelia Świątkiewicz. Wysokie lokaty

naszych zawodników w wyższych
kategoriach wiekowych są dobrym
prognostykiem przed zbliżającymi
się mistrzostwami województwa
w młodzikach i żakach.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Mistrzostwa Polski Północnej

Polskiej Federacji KYOKUSHIN KARATE
W sobotę 18 marca 2017 r.
w hali sportowej im. Andrzeja
Grubby przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach odbyły się „Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej
Federacji Kyokushin Karate”.
W mistrzostwach udział wzięli
zawodnicy z 23 ośrodków: Bydgoszcz, Bytów, Chełmno, Chełmża,
Choszczno, Gdańsk, Golub-Dobrzyń, Kalisz, Kalisz Pomorski,
Krzyż, Kościerzyna, Lubsza, Łobez,
Międzyzdroje, Solec Kujawski,
Świecie, Świnoujście, Toruń, Wąbrzeźno, Władysławów, Wolin,
Zduńska Wola, Złocieniec. W kategorii kata i kumite wystartowało
178 zawodników.
O ficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Bogusław Jeremicz Prezes Polskiej Federacji Kyokushin Karate Shihan oraz Adam
Jakubowski przedstawiciel Rady

Miejskiej z Inspektor do Spraw
Społecznych i Kultury Fizycznej
Jadwigą Bober.

Zmagania zawodników w konkurencji kata i kumite prowadzono
na trzech matach. Poziom walk był
bardzo wyrównany i zacięty, większość z nich kończyła się dopiero
po drugiej dogrywce.

Najmocniejsza zawodniczka w Polsce!
17-18.03.2017 w Zamościu odbył
się Puchar Polski juniorek młodszych w zapasach kobiet - eliminacje do Mistrzostw Polski. W zawodach wystąpiło ponad 200 zawodniczek z całej Polski, a wśród nich
zawodniczka międzyzdrojskiego
klubu UKS GIMSPORT Natalia
Jaworska, która w najsilniejszej
kategorii wywalczyła złoty medal,
potwierdzając, że w swojej kategorii wiekowej jest obecnie najmocniejszą zawodniczką w Polsce!
Jest to kolejny duży sukces klubu

zapaśniczego z Międzyzdrojów.
Po zakończeniu zawodów Natalia
została w Krasnymstawie na zgrupowaniu kadry narodowej, przygotowując się do dalszych startów.
Zarząd klubu składa serdeczne
gratulacje zawodniczce oraz trenerom i jest dumny że ma w swoich
szeregach takich zawodników
którzy regularnie zdobywają najwyższe trofea w kraju oraz za
granicą.
Rafał Jaworski
UKS Gimsport

Organizatorem turnieju był
Międzyzdrojski Klub Sportowy
Bushido, przy współpracy i wsparciu Urzędu
Miasta Międ z y z d r o j e.
Patronat
medialny
nad mistrzostwami objęli: por tal
internetowy
nasze miasto
Międzyzdroje, kamieńs k i e i n f o. ,
zka.pl.
Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido

zajęli następujące miejsca medalowe:
Oliwer Rudnicki – II miejsce
w kata juniorów 14 lat i tytuł „Wicemistrza Polski Północnej”
Kacper Domitrz – III miejsce
w kumite 15/16 lat w kategorii
-75 kg.
Oliwer Oleski – I miejsce w kumite 18/21 lat w kategorii -75 kg
i tytuł „Mistrza Polski Północnej”.
Gracjan Wiktorowicz – II miejsce w kumite 18/21 lat w kategorii
+75 kg i tytuł „Wicemistrza Polski
Północnej”
Dariusz Miodoński – III miejsce w kumite +35 lat w kategorii
-80 kg.
Bez miejsc medalowych, ale
dzielnie reprezentowali nasz Klub
także zawodnicy: Julia Karwicka,
Michał Karwan, Patryk Różycki,
Mikołaj Domitrz.
Zarząd MKS Bushido

IV liga tenisa stołowego
Mocnym akcentem rozpoczęli
drugą część sezonu zawodnicy
UKS Chrobry Międzyzdroje zwyciężając wszystkie swoje spotkania w IV lidze tenisa stołowego.
Ostatnie dwa mecze rozegrane
na wyjeździe tylko potwierdziły
wspaniałą dyspozycję naszych
zawodników. Pierwsze z dwóch
spotkań rozegranych w dniu

4 marca 2017 r. zostało wygrane
przez „Chrobrego” z STS Dębno
wynikiem 7:3. Drugie spotkanie
w Stepnicy z tamtejszym UKS
Zalew nasi zawodnicy wygrali 9:1.
Aktualnie nasza czwartoligowa
drużyna zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i pewnie zmierza po
awans do III ligi.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Adrian z kwalifikacją do Mistrzostw Polski
W dniach 10-12.03.2017 w oddalonej Włodawie odbył się Puchar
Polski w zapasach w stylu wolnym,
który był też eliminacją do majowych Mistrzostw Polski. W zawodach udział wzięło ponad 220
zawodników z ponad 60 klubów
z całej Polski. Bardzo dobry start
zaliczył zawodnik UKS GIMSPORT
Międzyzdroje Adrian Jaworski,
który w bardzo silnie obsadzonej
kategorii wagowej, do której

zgłoszonych było 40 zawodników
zajął 7. miejsce i już po pierwszym
turnieju eliminacyjnym zdobył
kwalifikacje do MP. Pozwoli to
teraz na spokojne i bezstresowe
przygotowania się do majowego
startu.
Zarząd klubu składa gratulacje
trenerom i zawodnikowi oraz trzyma kciuki za dalsze starty!
Rafał Jaworski
UKS Gimsport

Zapaśnicy z medalami
4 marca br. w Świdwinie odbyły
się mistrzostwa województwa
zachodniopomorskiego kadetek -kadetów, juniorek-juniorów
oraz turniej młodzików w zapasach. W zawodach uczestniczyli
zawodnicy ze wszystkich klubów zapaśnicz ych w woje wództwie. Z międzyzdrojskie-

go klubu UKS GIMSPORT wystartowało troje zawodników
zdobywając kolejno miejsca:
Natalia Jaworska - I miejsce w kategorii kadet, Adrian Jaworski - II
m w kategorii kadet, Aleksander
Deja - V m w kategorii młodzik.
Rafał Jaworski
UKS Gimsport
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ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW W URZĘDZIE
SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM
SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE

Termin składania zeznań podatkowych do 2 maja 2017 r.
1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim
przy ul. Mieszka I 5b i jest czynny:
• poniedziałki od godz. 7:00 do godz. 18:00
• wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:00 do godz. 15:00
UWAGA!
Punkt przyjmowania zeznań rocznych w Urzędzie Skarbowym będzie dodatkowo czynny:
27 kwietnia (czwartek)
od godz. 7:00 do godz. 17:00
28 kwietnia (piątek)
od godz. 7:00 do godz. 18:00
Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 91 38-21-554,
91 38-20-054 lub 91 38-23-544.
2. Zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań obsługiwane przez pracowników
Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w siedzibach Urzędów Miast: od godziny 9:00
do godz. 14:30 w dniach:
27, marca 2017 r. (poniedziałek) - Wolin, Międzyzdroje
24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) - Wolin, Międzyzdroje
3. Zeznanie można również złożyć:
przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz przesyłania zeznań
drogą elektroniczną są dostępne na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl),
za pośrednictwem Poczty Polskiej, wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej
na parterze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,
4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego można
dokonać: w bankach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz urzędach
pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim NBP O/O Szczecin
84 1010 1599 0056 7222 2300 0000
5. Zwrot nadpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych wynikającej z zeznania
podatkowego następuje w formie wybranej przez podatnika.
W celu uniknięcia dodatkowej
opłaty za przekaz pocztą oraz
przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy
będzie przekazywał nadpłaty
na aktualne rachunki bankowe
podatników. W tym celu należy
wypełnić druk NIP-7 lub ZAP-3.
Nie dotyczy to podatników,
którzy wcześniej poinformowali
Urząd o numerze rachunku
bankowego.
6. Formularze zeznań podatkowych można pobrać:
- w Urzędzie Skarbowym na Sali
Obsługi Klienta, ul. Mieszka I 5b,
- ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.
pl/podatki/formularze podatkowe/.
-ze strony www.e-deklaracje.
gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kamieniu Pomorskim
14

INFORMACJA
O POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informujemy, iż trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzeń inwestycyjnych
polegających na:
• przebudowie zejścia na
plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3,
zlokalizowanej w obrębie nr
20 jednostki ewidencyjnej
m. Międzyzdroje, przy ulicy
Rybackiej w Międzyzdrojach;
• budowie stałego zjazdu
technicznego na plażę przy
obiekcie Molo, na działkach
o numerach geodezyjnych:
70/12, 70/13 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20
jednostki ewidencyjnej m.
Międzyzdroje.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje,
pełnomocnik: Konrad Wesołowski, COMPONO Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70
- 372 Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowań administracyjnych 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 niniejszych
postępowań administracyjnych
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 prosimy o kontakt tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska,
Małgorzata Baczyńska
Planowanie przestrzenne
Urząd Miejski
w Międzyzdrojach

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2017

OGŁOSZENIA

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W MIĘDZYZDROJACH W 2017 r.
BIURO OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA CZYNNE OD
18 KWIETNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Adres:

Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
I PIĘTRO POK. NR 4, tel. 91-328-08-73
email- spp@zosmiedzyzdroje.pl, www.zosmiedzyzdroje.pl

Godziny otwarcia:
pn. – pt.: 8:00 – 15:00
sobota: 8:00 – 14:00

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP W MIĘDZYZDROJACH POBIERA SIĘ OD 02 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2017 r.
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY, W GODZINACH 8:00 – 22:00.
Nie pobiera się opłat w niedziele oraz dni ustawowo wolne.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE:

Turystyczna, Promenada Gwiazd, Ludowa, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Morska, Bohaterów Warszawy, Mikołaja
Kopernika, Gryfa Pomorskiego, Wesoła, Sportowa, Zdrojowa, Nowomyśliwska, Polna, Mickiewicza, Jana Pawła II, C.K. Norwida.
PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:
za pierwsze pół godziny parkowania

1,50 zł

za pierwszą godzinę parkowania

3,00 zł

za drugą godzinę parkowania

3,50 zł

za trzecią godzinę parkowania

4,00 zł

za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

3,00 zł

za bilet parkingowy dobowy

35,00 zł

za wykupienie bądź przedłużenie WAŻNOŚCI (aktualizacja na rok 2017 w BOSPP)
elektronicznej karty parkingowej (dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje)

20,00 zł

za kartę parkingową abonamentową (ważna 02.05.2017-30.09.2017)
za kartę parkingową specjalną

250,00 zł
20,00 zł

Opłaty za postój w SPP można dokonać bezgotówkowo
poprzez aplikacje mobilne moBILET oraz SkyCash.
1. Parkujący w SPP opłaca postój poprzez jedną z niżej wymienionych metod:
• wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania (bilon),
• dokonanie opłaty postojowej przy użyciu dostępnych wybranych aplikacji mobilnych (moBILET, SkyCash),
• wykupienie w BOSPP karty parkingowej abonamentowej,
• użycie WAŻNEJ elektronicznej karty parkingowej (wydrukowanie biletu z parkomatu).
2. Karta parkingowa abonamentowa – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie
opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w obszarze funkcjonowania SPP. Karta parkingowa abonamentowa jest ważna do 30
września danego roku kalendarzowego.
Ubiegający się o kartę parkingową abonamentową obowiązani są:
• okazać dowód rejestracyjny pojazdu,
• złożyć pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej abonamentowej (dostępny w BOSPP),
• dokonać opłaty w wysokości 250,00 zł (gotówka).
3. Karta parkingowa specjalna – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do zerowej stawki
opłaty dla niektórych użytkowników drogi w SPP, tj.: Straż Miejska, Służby prowadzące eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych, Służby komunalne.
Ubiegający się o kartę parkingową specjalną obowiązani są: okazać dowód rejestracyjny pojazdu, złożyć pisemny wniosek o wydanie karty
parkingowej specjalnej (dostępny w BOSPP), dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł (gotówka), okazać dokumenty uprawniające do ubiegania
się o zerową stawkę opłat.
4. Elektroniczna karta parkingowa – karta zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, uprawniająca do wydrukowania jednego bezpłatnego
biletu na godzinę postoju w SPP w każdym parkomacie w danym dniu. Przyznawana jest na pisemny wniosek, mieszkańcom gminy Międzyzdroje, którzy są właścicielem lub dysponują pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego. Elektroniczna karta
parkingowa przysługuje tylko na jeden pojazd i jest ważna do 30 września danego roku kalendarzowego.
Ubiegający się o Elektroniczną Kartę Parkingową obowiązani są: okazać dowód osobisty, okazać dowód rejestracyjny pojazdu, złożyć pisemny
wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności elektronicznej karty parkingowej (dostępny w BOSPP), dokonać opłaty w wysokości 20,00 zł
(gotówka), okazać dokumenty uprawniające do ubiegania się o elektroniczną kartę parkingową.
Istnieje możliwość przedłużenia ważności Elektronicznej Karty Parkingowej zakupionej w poprzednich sezonach. Należy przedłożyć ww. dokumenty oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
Wyżej wymienione karty do nabycia od 18 kwietnia 2017 r. w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w godzinach otwarcia
Strefa Płatnego Parkowania ustalona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr XIX/184/16 z dnia 03.03.2016.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1421
Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2017

15

RODZINNE WARSZTATY
PLASTYCZNE
DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY
i DOROSŁYCH
„FABRYKA PISANEK”

Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
oraz Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”
zapraszają do Biblioteki
w Międzyzdrojach
6 kwietnia 2017 (czwartek)
16:00 -18:00
oraz do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wapnicy
4 kwietnia 2017 (wtorek)
16:00 -18:00
Organizatorzy:

Warsztaty współfinansowane ze środków gminy Międzyzdroje w ramach projektu
„Klubik rodzinny- od juniora do seniora”
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INFORMATOR
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany
ich tytułów.
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