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

W środku Informatora:

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

„Śnieżne 
pejzaże”

MIĘDZYZDROJSKIE INSPIRACJE - promocja książki lokalnych twórców, str. 5

Konkurs z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, str. 4
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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza imprez: luty 2018 r.

Rekord 
w Międzyzdrojach!
Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy padł rekord w Międzyzdrojach. Zebra-
liśmy ponad 42 tysiące zł, dla przypomnienia  
w ubiegłym roku zebraliśmy kwotę 30 475,65 zł, 
co daje około 12 tysięcy zł więcej. Z całego ser-
ca dziękuję za wspólna zabawę i licytacje. Liczę, 
że przyszły rok będzie równie owocny  jak ten  
i wspólnie pobijemy kolejny rekord! Do zobacze-
nia za rok! Siema!

Krzysztof Szlaski 
Szef 26. Finału WOŚP w Międzyzdrojach 

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

Służby ratownicze podejmujące interwencję 
będą miały szybki dostęp do najważniejszych 
informacji dotyczących pacjenta – chorób prze-
wlekłych, na które cierpi, przyjmowanych leków, 

KOPERTA  ŻYCIA
Gmina Międzyzdroje podjęła inicjatywę zaopatrzenia międzyzdrojskich seniorów  
w „KOPERTY ŻYCIA”. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób starszych, samotnych, 
cierpiących na choroby przewlekłe, a jego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

a karta ICE wskaże kontakt do bliskich. O tym, że 
seniorzy z Gminy Międzyzdroje zostaną wypo-
sażeni w takie „Koperty życia” poinformujemy 
służby medyczne, żeby wiedziały, że mogą ich 
szukać w domach pacjentów w razie interwencji. 

Osoby zainteresowane mogą odebrać „Ko-
perty życia” w Urzędzie Miejskim w Międzyz-
drojach u insp. ds. społecznych i kultury fizycz-
nej (pok. 7) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach (pok.  3)  Zapraszamy.

Jadwiga Bober 
Inspektor ds. społecznych 

i kultury fizycznej 

W Programie Społecznik zgłoszono 1160 
wniosków o dofinansowanie, 512 inicjatyw 
otrzymało dotacje, w tym 4 zgłoszone przez  
Stowarzyszenie „Rodzina”.  Z budżetu woje-
wództwa na program przeznaczono 1,5 mln zł, 
każdy z projektów mógł otrzymać maksymalnie  
3000 zł. Spośród złożonych wniosków projekt 
„Przyroda Wapnicy” został doceniony i nagro-
dzony nominacją do tytułu „Najlepszy Społecz-
nik Pomorza Zachodniego”.

Wystarczy mieć dobre pomysły, zaangażo-

wanych i chętnych do pracy działaczy, dobrze 
opracowany wniosek i można pozyskać środki 
zewnętrzne, nie tylko z budżetu gminy na reali-
zację inicjatyw lokalnych. 

Gratulujemy zarządowi stowarzyszenia uzy-
skania nominacji oraz pozyskania środków finan-
sowych w łącznej kwocie 12 tys. zł na realizację 
inicjatyw lokalnych  w Wapnicy.  

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych 

i kultury fizycznej

Projekt „Przyroda Wapnicy” z nominacją
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” podejmuje różnorodne inicjatywy i reali-
zuje liczne projekty na rzecz społeczności lokalnej. W 2017 r., jako jedyne stowarzy-
szenie z gminy Międzyzdroje, złożyło wnioski i wzięło udział w Programie Społecznik, 
który jest systemem wspierania inicjatyw oddolnych. Projekt dofinansowany był ze 
środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

 03.02.2018 r. – „Hej kolęda, kolęda”, ko-
lędowanie z udziałem zespołów muzycz-
nych godz.15:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;

 04.02.2018 r. – Indywidualne Mistrzo-
stwa Województwa Seniorów w tenisie 
stołowym, godz. 10:00, hala sportowa im. 
Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawo-
wej nr 1;    

 09 - 11.02.2018 r.  – I Międzynarodowy 
Festiwal Balonów Pasażerskich Sky-Park, 
godz. 10.00, skwer przy Hotelu Amber 
Baltic;

 11.02.2018 r. – Halowy Turniej Piłki Nożnej 
w roczniku 2007, godz. 10:00, hala sporto-
wa im. Andrzeja Grubby przy Szkole Pod-
stawowej nr 1;

 15.02.2018 r.  – „Środki psychoaktywne  
i ich destrukcyjny wpływ na człowieka",  
debata godz. 11.00, MDK;

 15.02.2018 r. – Spotkania z cyklu „Podróże 
małe i duże”, godz. 18:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna; 

 17.02.2018 r. – Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet , godz.10:00, hala im. A. Grubby przy 
Szkole Podstawowej nr 1;

 17.02.2018 r. – „Międzyzdrojskie inspi-
racje” – promocja książki lokalnych twór-
ców i koncert Jerzego Porębskiego, godz. 
17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;  

 22.02.2018 r. – „Wspomnień czar” – 
część VI południowo – wschodnie rejo-
ny Międzyzdrojów, godz. 18:00, Miejska  
Biblioteka Publiczna;

 25.02.2018 r. – Halowy Turniej Piłki 
Nożnej w roczniku 2009, godz. 10:00, 
hala sportowa im. Andrzeja Grubby przy 
Szkole Podstawowej nr 1.

Redakcja
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Zadanie pn. „Zakup nowego 
fabrycznie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z funkcją 
ograniczania skażeń dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lubinie 
(gmina Międzyzdroje)” zostało 
sfinansowane z budżetu Gminy 

Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu 
Pomorskim wraz z Powiatowa Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu 
Pomorskim serdecznie zapraszają 

na debatę

„Środki psychoaktywne i ich 
destrukcyjny wpływ na człowieka”

 
której tematami przewodnimi będą:

* wpływ narkotyków na zdrowie człowieka*
* prekursory, jako nowe zagrożenie* 

* odpowiedzialność karna* 
Spotkanie  odbędzie się w dniu
15 lutego 2018r. o godz. 11:00

w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20 

Z A P R O S Z E N I E

Nowy strażacki wóz 
25 stycznia br. podczas sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubinie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Międzyzdroje oraz z  funduszu  Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Podczas sesji, wyżej wymienio-
nym instytucjom zostały przekaza-

ne stosowne podziękowania oraz 
wręczone pamiątkowe grawertony.

Zakup fabrycznie nowego, 
średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego z funkcją ograniczania 
skażeń dla jednostki OSP w Lubinie 
znacznie przyczyni się do popra-
wy stanu bezpieczeństwa miesz-
kańców i osób przebywających na 
terenie gminy Międzyzdroje i po-
wiatu kamieńskiego. Poprawi także 
bezpieczeństwo ratowników biorą-
cych bezpośredni udział w działa-
niach ratowniczych oraz zwiększy  
skuteczność działań poprzez wy-
korzystanie walorów techniczno- 
bojowych pojazdu.

Marian Kowalewski
Komendant Gminny

Ochrony Przeciwpożarowej

Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata  na za-
stępstwo za nieobecnego pracownika na samodzielne 
stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzę-
dzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5,   
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Konkurs na dyrektora MDK
Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach. Zatrudnienie na podstawie powołania na 
czas określony – 7 lat. Wymiar czasu pracy -  pełny etat.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumen-
tami należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. nr 10) 
Urzędu Miejskiego  ul. Książąt Pomorskich nr 5, 72-500 Międzyzdroje, 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu jw., z dopiskiem 
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do 
godz. 17.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Przewidywany 
termin rozpatrzenia wniosków: do 9 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl
Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów

Pracownik poszukiwany

Życiorys (CV ) wraz opisem przebiegu pracy należy złożyć  
w sekretariacie (pok. nr 10) Urzędu Miejskiego  ul. Książąt Pomorskich 
nr 5, 72-500 Międzyzdroje, osobiście lub za pośrednictwem poczty na 
adres Urzędu w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 15.30.  Szczegóły 
na stronie internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów
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MMiieejjsskkiieejj  BBiibblliiootteekkii  PPuubblliicczznneejj      

ww  MMiięęddzzyyzzddrroojjaacchh  
ogłaszamy                                        

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY  
na makietę wnętrza biblioteki pt.: 

 

Prace należy składać 

do 23 marca 2018 r. 
 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stronie 
internetowej biblioteki: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl 

 

Zabaw się w architekta wnętrz  
i stwórz własną wymarzoną 

bibliotekę! 
 

Organizatorzy i Partnerzy:  

 

„„„BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEEKKKAAA                                                                                                                                       
MMMOOOIIICCCHHH   MMMAAARRRZZZEEEŃŃŃ”””   

 

Do konkursu mogą zgłaszać się 
rodziny (dziecko z co najmniej 
jedną osobą pełnoletnią z rodzi-
ny) z Gminy Międzyzdroje. Za-
daniem jest wykonanie 1 ma-
kiety wnętrza jednego lub kilku 
pomieszczeń biblioteki. Makiety 
mogą być jednopoziomowe 
lub piętrowe, wykonane np. na 
styropianie lub kartonie. Przy 
ocenianiu dodatkowo będzie 
punktowany recykling, np. fote-
le z nakrętek, regały z książkami 
z opakowań, dywaniki ze starego 
swetra itp. Ważne, by na makie-
cie były postacie czytelników 
i bibliotekarzy, np. z plasteliny, 
masy solnej… Zabaw się w ar-
chitekta wnętrz i stwórz własną, 
wymarzoną bibliotekę. Liczy się 
oryginalność, pomysłowość i do-
bra zabawa w gronie rodzinnym 
uwieczniona na 3 zdjęciach, któ-

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator i Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kocha-
nowskiego w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

2. Cel konkursu:
- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,
- przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami,
- przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,
- propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia 
  i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
- promocja czytelnictwa,
- zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji 
starszego pokolenia,
- propagowanie szacunku dla osób starszych oraz wartości kulturalnych.

3. Zadaniem konkursowym jest: wykonanie 1 makiety wnętrza jednego lub 
kilku pomieszczeń biblioteki np. działu dziecięcego, wypożyczalni, czytelni, 
sali audiowizualnej, czytelni komputerowej ...
4. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież 
(do 18 roku życia) z Gminy Międzyzdroje ze swoimi rodzinami/opiekunami 
prawnymi.
5. Warunki konkursu: Przedmiotem konkursu jest makieta wnętrza biblio-
teki. Budynek z zewnątrz nie będzie brany pod uwagę. Technika, materiały 
do użycia, wymiary: dowolne. Mile widziany recykling. Bez użycia gotowych 
elementów. Należy wykonać 3 zdjęcia dokumentujące powstawanie ma-
kiety. Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą 
pełnoletnią z rodziny).
Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, 
wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć 
kartkę z wyraźnie napisanymi imionami i nazwiskami autorów. Razem z ma-
kietą należy przynieść zdjęcia w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive) 
oraz kartę zgłoszeniową zał. nr 1.

Rodzinny konkurs plastyczny na makietę wnętrza biblioteki pt.:

„Biblioteka moich marzeń”

6. Termin i warunki dostarczenia prac: Prace będą przyjmowane do 23 
marca 2018 r. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.
7. Kryteria oceny: Członkowie komisji konkursowej będą oceniać:
- estetykę wykonania, stopień trudności
- zgodność pracy z tematem
- pomysłowość, oryginalność
- samodzielność wykonania
- recykling

8. Nagrody: Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Laureaci 
I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

9. Rozstrzygnięcie konkursu: Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 7 kwietnia2018 
r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach, która odbędzie się o godzinie 17:00 w Sali 
Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach.

10. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego 
odwołanie.

11. Ochrona danych osobowych: Organizator konkursu zastrzega sobie 
możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, 
z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców 
i przyznania nagród.

12. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
treści niniejszego regulaminu konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania 
prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.

13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie 
prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora praw własności złożonych prac.

Andżelika Gałecka
Dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Mię-

dzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” oraz 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do 

wzięcia udziału w konkursie pt. „Biblioteka moich marzeń”. 

re trzeba dostarczyć z makietą. 
Prace przyjmowane będą do 23 
marca 2018 r. (piątek) w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Międzyz-
drojach. Ogłoszenie laureatów 
nastąpi 7 kwietnia 2018 r. (sobo-
ta) o godz. 17:00 w Międzyna-
rodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach. Na zwycięzców cze-
kają cenne nagrody książkowe 
i rzeczowe. Konkurs organizo-
wany jest z okazji, przypadają-
cej w tym roku, 70-tej rocznicy 
powstania Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach. 
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w regulaminie kon-
kursu dostępnym również na 
www.biblioteka.miedzyzdroje.
pl W razie pytań  lub wątpliwości 
bibliotekarze  udzielą odpowie-
dzi w bibliotece.

Bibliotekarze
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Ach, te trudne wybory…
Niełatwe to, drodzy międzyzdrojanie, 
wybrać wiersze. By spełnić zadanie, 
z głową świeżą i pełną natchnienia,  
staram się czytać mistrzów spełnienia. 
 

Trudne wybory przede mną stoją: 
i wymagające,  i lekkie utwory duszę poją. 
Już prawie dziesiątkę wybrałam,  
ale gdy następny raz przeczytałam… 
 

To inne  mi się spodobały... 
Pełne morskiej piany, szumu fal, 
boskiej chwały… 
Co wybrać? Które teksty najbardziej czytelne, 
które?  pełne smutku, czy miłości wierne? 
 

Samej ciężko dokonać wyboru,  
to może lepiej zasiądźmy razem do stołu  
wybierzmy wspólnie - 
będzie nielekkie zadanie, 
ale Międzyzdroje w dumie,
że twórców  rodzimych  
w jednym  zbierzemy albumie: 
z kwiatem haftowanym, kutrami na brzegu,  
z astrem w wazonie i świerkami  w  śniegu.

Tamara Starachowska

„Międzyzdrojskie 
inspiracje”
To tytuł książki prezentującej twórczość 
artystyczną mieszkańców  naszej gminy, 
którzy przyjęli zaproszenie do udziału 
w tym projekcie. 

Twórczość  zawarta w albumie ukazuje  pięk-
no naszej „małej ojczyny” i ludzi, którzy tu miesz-
kają, ich bogactwo słowa i talentu, niejednokrot-
nie ukrytego w zaciszu swojego domu. W książce 
zamieściliśmy wybrane prace 28 autorów indy-
widualnych i prace zbiorowe z Pracowni „Impre-
sje” i Stowarzyszenia „Archeozdroje”.    Wybór 
prac nie był łatwy, gdyż nasi artyści posiadają 
bogate zbiory swojej twórczości.

Już dziś zapraszamy na spotkanie z naszymi ar-
tystami, które odbędzie się 17 lutego 2018 r. o godz. 
17.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach  -  promocję książki „Międzyzdrojskie 
inspiracje” i wystawę twórczości oraz koncert Jerze-
go Porębskiego, polskiego pieśniarza, wykonawcę 
szant i autora piosenek o tematyce morskiej. 

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

W dniu 17 stycznia delegacja 
z Urzędu Miejskiego Międzyzdroje 
złożyła wizytę u pani Diny Kowa-
lewskiej z okazji jej 92. urodzin. 
Dostojna Jubilatka otrzymała z rąk 
Sekretarza Miasta Henryka Nogali, 
Zastępcy Burmistrza Katarzyny Ku-

W dniu 13 stycznia 2018 r. miesz-
kanka Międzyzdrojów pani Ma-
rianna Wardach obchodziła jubile-
usz 93. urodzin. Z tej okazji Leszek 
Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów 
skierował do pani Marianny życze-
nia zdrowia i wszelkiej życiowej 
pomyślności, wielu szczęśliwych lat 

Wyjątkowe urodziny
tereby – Gniteckiej oraz kierownik 
USC Bogumiły Bajek, piękny bukiet 
kwiatów, pamiątkowe życzenia 
podpisane  przez  Burmistrza Mię-
dzyzdrojów – Leszka Dorosza  oraz 
małe słodkości. 

Bogumiła Bajek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jubileusz 93. urodzin
życia w otoczeniu rodziny i przyja-
ciół. Życzenia wraz kwiatami i upo-
minkiem na ręce dostojnej Jubilatki 
przekazała delegacja Urzędu Miej-
skiego.

Marta Trojan
Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego 
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We wtorek wybraliśmy się 
do Międzynarodowego Domu 
Kultury na spektakl „Calinecz-
ka” w wykonaniu aktorów ze 
Studia Teatralnego KRAK-ART 
z Krakowa. W środę odwiedził nas  
p. Paweł Konieczka z Powiatowej 
Komendy Policji  w Kamieniu 
Pomorskim wraz z psem tro-
piąco-patrolowym Szamanem. 
Czwartek również upłynął pod 
hasłem „Bezpieczeństwo”. Helena 
Piątek, instruktor szkolenia psów 
ze szkoły „Pies potrafi”, poprowa-
dziła zajęcia wspólnie ze swoim 
czworonożnym pupilem Amo-
rem pt.„Co mówi do mnie pies”. 
W piątek członkowie Stowarzy-
szenia „Archeozdroje” uczyli 
dzieci średniowiecznych tańców 
i opowiedzieli o ozdobach oraz 
strojach z tamtych czasów. 

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć wspólnego czytania bajek 
oraz mini dyskoteki. Dzieci najbardziej cieszyły 
się z zajęć plastycznych i prac w grupach, gdzie 
uczyły się recyklingu.  W pierwszym tygodniu 
ferii powstały m.in. makiety miast z wykorzysta-
niem kartonów po sokach, opakowań i rolek po 
papierze, popcornowe bonsai, witraże z korali-
ków HAMA, bransoletki, etui dla babci i dziad-
ka, Minionki, a także piękne wazony ze słoików 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA                               

W MIĘDZYZDROJACH 

„Wejdź w świat fantastyki” 
Konkurs na ilustrację do 

książki o tematyce baśniowej, 
fantastycznej, fantasy 

Prace plastyczne 
wykonane dowolną 

techniką należy składać 

do 07.04.2018 r. 

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie i na stronie internetowej www.biblioteka.miedzyzdroje.pl 

Organizatorzy: 

oraz                                                      
KOŁO NR 19 

STOWARZYSZENIA 
BIBLIOTEKARZY POLSKICH                                                         

W MIĘDZYZDROJACH 

 OGŁASZAJĄ KONKURS PLASTYCZNY PT.: 

RODZINNE  WARSZTATY 
WALENTYNKOWE                               

 

do 
 Biblioteki  

w Międzyzdrojach 
8 lutego 2018 r. 

(czwartek)                   
w godz. 16:00 -18:00 

Organizatorzy: 

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach                                           
oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 

oraz   
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 

9 lutego 2018 r. (piątek)                           
w godz. 15:00 -17:00                                       

zapraszają na 

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE
Za nami ferie zimowe 2018. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
zorganizowała cykl zajęć pt. „Kreatywna pracownia plastyczna”, podczas 
których propagowaliśmy czytelnictwo, kreatywne spędzanie wolnego czasu 
poprzez zabawy edukacyjne, plastyczne i ruchowe. 

pomalowały i umieściły na makietach podwod-
nego świata. Uczestnicy zajęć ozdabiali piórniki 
i składali piankowe domki, które zabrali do domu 
na pamiątkę miło spędzonego czasu. W ostatnim 
dniu dzieci wykonały pacynki na palce i efek-
towne pojemniki na kredki. Wtorkowe popo-
łudnia dzieci spędzały przy grach planszowych 
w ramach zajęć „Gry bez prądu”. Bibliotekarze:  

p. Małgorzata, p. Monika i p. Szymon, ujawni-
li swoje aktorskie talenty odgrywając scenki 
z dwóch bajek pt. „Krótkowzroczna żyrafa” i „Jak 
pokonać czarownice”. Narratorem w spektaklach 
była p. Ania. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym za pomoc w organizacji ferii.

Bibliotekarze

ozdobionych metodą decoupage. W drugim ty-
godniu ferii, dzięki uprzejmości dyrektora WPN, 
Wojciecha Zyski, dzieci mogły nieodpłatnie 
zwiedzić muzeum. Naszym przewodnikiem był 
Michał Szweik, który zdradził najmłodszym wiele 
ciekawostek przyrodniczych. W czwartek uda-
liśmy się na film pt. „Paddington 2” do Kina Eva. 

Podczas warsztatów plastycznych dzieci robi-
ły rybki, żółwie, muszle, kraby z masy fimo, które 
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W kategorii wokalnej wystąpił duet Fundacji 
Teatr – Teatr z Domysłowa. Jury w ocenie zespo-
łów teatralnych brało pod uwagę reżyserię, sce-
nografię, rekwizyty, kulturę żywego słowa, ruch 
sceniczny, oprawę muzyczną. Po obradach przy-
znano następujące nagrody: 

I miejsce - Wolińskie Aniołki, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. B. Krzywoustego w Wolinie; 

II miejsce - Koło teatralne Magia, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im B.Chrobrego w Międzyzdrojach;

II miejsce - Zarembiacy, Zespół Szkół Społecz-
nych w Dziwnowie;

III miejsce - Dargusie, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Dargobądzu.

Ponadto jury przyznało nagrodę dla najlep-

Codziennie tworzyliśmy ciekawe prace pla-
styczne: szyliśmy ubranka dla lalek, wykonaliśmy 
zimowe ludziki - maskotki pingwinków i bałwan-
ków. Na liście propozycji naszych zajęć znalazły 
się zupełnie nowe formy twórczości artystycznej, 
takie jak obrazy malowane słomkami. Dzieci wy-
konywały koszyczki z tacek, ozdobione kwiatami, 
kartki, a także kolorowe drzewka w doniczkach 
na Dzień Babci i Dziadka, figurki z zimnej por-
celany, papierowe spinnery z origami, wazony, 
zawieszki do breloczków, glicerynowe mydełka.

W ramach ferii w MDK odbył się spektakl 
teatralny „Calineczka” w wykonaniu aktorów ze 
Studia Teatralnego Krak –Art z Krakowa. 

Międzyzdrojskie Herody
9 stycznia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się "Przegląd Kolęd, Pastora-
łek i Jasełek Międzyzdrojskie Herody". W imprezie wzięły udział zespoły teatralne  
z Dziwnowa, Wolina, Dargobądza i Międzyzdrojów. 

szego aktora Międzyzdrojskich Herodów 2018 
- Adama Kępy - Zarembiacy, Zespół Szkół Spo-
łecznych w Dziwnowie.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania instruktorom i opiekunom artystycznym, 
nauczycielom, wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie przedstawień, członkom 
jury za ich pracę przy ocenianiu zespołów. Gratu-
lacje należą się wszystkim dzieciom za wspaniałe 

i wzruszające występy. Zaangażowanie małych 
i starszych aktorów było autentyczne, płynące 
prosto z serca.                                                         MDK

Ferie w MDK
Dobiegły końca ferie zimowe w Międzynarodowym Domu Kultury. 
Swój wolny czas dzieci spędzały twórczo i aktywnie: dużo tańca, muzyki i ruchu.

W pierwszym tygodniu ferii dzieci 
bawiły się w kręgielni hotelu Aurora 
Family&Spa.  Bardzo atrakcyjne zajęcia 
„Poznajemy przyrodę wszystkimi zmy-
słami” przygotowali dla nas pracownicy 
Wolińskiego Parku Narodowego. Sama 
forma zajęć była bardzo interesująca 
i nietypowa:  dzieci mogły skosztować 
różnych smaków, a wykorzystując zmysł 
węchu – zgadnąć o jaką roślinę chodzi, 
dotykając – stwierdzić jaki materiał mają 
przed sobą nie widząc go. Tradycyjnie 
byliśmy na zajęciach mikroskopowania 
w Wolińskim Parku Narodowym.

Odbyło się także spotkanie z leśni-
czym, na którym dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawych rzeczy związanych z tym zawodem. 
Quizy i nagrody – oto niespodzianki, które cze-
kały na nas w Muzeum WPN. 

We wtorek 22 stycznia w MDK odbył się mini 
wykład połączony z warsztatami plastyczny-
mi, których tematyką była heraldyka. Krzysztof 
Szyszka z Archiwum Państwowego w Szczecinie 
(oddział w Międzyzdrojach) przedstawił dzie-
ciom ciekawostki historyczne związane z wize-
runkami herbów. Każde dziecko po obejrzeniu 

prezentacji multimedialnej stworzyło swój wła-
sny herb.

Jak co roku w ramach ferii zimowych odby-
wały się zajęcia „Bezpieczne ferie z WOPR”, na 
których przypominano dzieciom zasady bez-
piecznego zachowania. Zostały również roze-

grane turnieje szachowe, tenisa stołowego, FIFA 
i piłkarzyków (poszczególne wyniki dostępne są 
na stronie internetowej MDK).  25 stycznia dzieci 
były na seansie filmowym „Paddington 2” w kinie 
Eva. 

 Uczestnicy zajęć wykazali się kreatywnością 
i stworzyli własny scenariusz spektaklu na za-
kończenie ferii. Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym za współpracę przy organizacji zajęć 
dla dzieci.

Do zobaczenia za rok!                                   MDK 
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Uchwała nr XL/417/17
W sprawie zmian w budżecie  na 2017 rok

W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-
szenie i zmniejszenie wydatków na kwotę 
143 011,30 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 143 011,30 zł 
(wydatki bieżące - 22 853,47 zł, wydatki mająt-
kowe - 120 157,83 zł) i zmniejsza się o kwotę 
143 011,30  zł (wydatki bieżące - 60 299,90 zł, 
wydatki majątkowe -  82 711,40 zł).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku w kwocie 13 869,47 

na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej (w tym 
256 zł dotyczy zmiany nazwy zadania), wydatek 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku 
na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 
75412),

2/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000 zł na 
wykonanie Kopert życia dla mieszkańców gminy 
Międzyzdroje w przedziale wiekowym 60+,

3/zwiększeniu wydatków w szkole nr 2  
w łącznej kwocie 3 984 zł, które sfinansowane 
będą ze zmniejszenia wydatków w szkole nr 2  
w tej samej kwocie,

4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 77 711,40 zł 
na realizację projektu „Zagospodarowanie 
terenów zieleni w Międzyzdrojach” (wyda-
tek na dokumentację projektową w kwocie  
376 601,40 zł sfinansowany będzie w sposób 
następujący 254 056,50 zł – czwarta cyfra § 7, 
44 833,50 zł – czwarta cyfra § 9 oraz 77 711,40 zł 
– czwarta cyfra § 0 (środki własne poza umową 
o dofinansowanie),

 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie  
42 446,43 zł na zakup iluminacji świątecznej 
stanowiącej środki trwałe, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku bieżącego na 
zakup materiałów i wyposażenia.

Uchwała nr XL/418/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
15 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r.

W niniejszej uchwale zmienia się treść za-
łącznika nr 9  „Dotacje celowe udzielone w 2017 r. 
na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych”, treść załącznika nr 11 „Dochody 
budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wyda-
wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje 
na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii w 2017 r.” oraz treść załącznika nr 12 
„Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 
r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje 
w 2017 r. planowane na podstawie art.402 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska”. Zmiany w załączniku nr 1  wynikają z uchwa-
ły w sprawie zmian w budżecie na rok 2017, w za-
łączniku nr 2 wynikają ze zmian wprowadzonych 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 193/Fin/2017 z dnia 
30.11.2017, w załączniku nr 3 wynikają ze zmian 

wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza  
Nr 185/Fin/2017 z dnia 21.11.2017 r. 

Uchwała nr XL/419/17
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2017-2035

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

Uchwała nr XL/420/17
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2018 rok

Ustala się dochody budżetu w kwocie 
68 606 411,60 zł

z tego:
1) dochody bieżące                   44 014 712,00 zł
2) dochody majątkowe            24 591 699,60 zł
Ustala się wydatki budżetu w kwocie                        

                        75 472 974,42 zł
z tego:
1) wydatki bieżące                     48 405 687,22 zł
2) wydatki majątkowe              27 067 287,20 zł
Ustala się planowany deficyt  budżetu w kwo-

cie,  6 866 562,82 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z: 

1/  wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych pa-
pierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat  
ubiegłych                                              4 866 562,82 zł 

2/pożyczki                                       2 000 000,00 zł
Ustala się przychody i rozchody budżetu 
w kwotach:
1) przychody                                  8 778 230,02 zł 
2) rozchody                                      1 911 667,20 zł
W budżecie tworzy się rezerwy:
 1) ogólną w kwocie            76 000,00 zł
 2) celową w kwocie                        151 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakre-

su  zarządzania kryzysowego.   
Ustala się dochody w kwocie       750 000,00 zł                                                             
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie   832 040,00 zł                                                                
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie     128 880,00 zł                                                                           
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii. 
Ustala się przychody i koszty samorządowe-

go zakładu budżetowego w kwotach:
1)przychody                                   5 254 000,00 zł
2) koszty                                                5 201 166,00 zł
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zacią-

ganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                               
1 000 000,00 zł

2) finansowanie  planowanego deficytu  
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do 
kwoty                                                                2 000 000,00 zł

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicz-
nych:

a. podmiotowe w kwocie           2 786 255,99 zł
b. przedmiotowe w kwocie           450 000,00 zł  
c. celowe na zadania własne w kwocie                              

                                                 892 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów pu-

blicznych   a. celowe w kwocie  1 029 400,00 zł                                                        
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych 
w kwocie                                                       101 242,97 zł 
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego            0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków                                                                        
                                                               101 242,97 zł
Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł 

planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
i wydatki w kwocie  43 500,00 zł planowane na 
podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie   3 500 000,00 zł 
i wydatki w kwocie  3 966 942,64 zł planowane 
na podstawie art.6 r ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.                                                                      

Uchwała nr XL/421/17
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 2018 - 2035

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

Uchwała Nr XL/422/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
część nieruchomości gminnej, stanowiącej dział-
kę nr 257/1 o pow. 29 m2, położoną w obrębie 20 
miasta Międzyzdroje.

Zgodnie z obowiązującym planem miej-
scowym podjętym uchwałą RM w M-jach nr 
XIX/161/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Promenady Wschodniej  
w Międzyzdrojach ww. działka nr 257/1 usytu-
owana jest na terenie oznaczonym symbolem 13 
UTM – terenu usług hotelarsko-mieszkaniowych.

Działka nr 257/1 położona jest w granicach 
pasa ochronnego brzegów wód morskich i zgod-
nie z art. 19 ust.2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami do jej sprzedaży wymagane jest po-
rozumienie z właściwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

Do terenu przedmiotowej działki nie został 
uregulowany formalnie dostęp do drogi publicz-
nej. Na terenie działki usytuowana jest stacja 
transformatorowa. Pismem z dnia 19.10.2017 r. 
Enea Operator Sp. z o.o., wskazała, że dysponuje 
tytułem prawnym do tej działki, w postaci zasie-
dzenia służebności nabyte z mocy prawa, które 
do chwili obecnej nie zostało ujawnione w księ-
dze wieczystej prowadzonej m.in. dla przedmio-
towej działki.

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XL Sesji w dniu 14.12.2017 r. podjęła następujące uchwały:
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  
w czwartki od godz. 
15.00 - 16.00,  pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 
Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 

15.30 do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

W celu usprawnienia  dyżurów,  

prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci 

spotkań z radnymi  -  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

31.01.2018 r. - Adam JAKUBOWSKI

07.02.2018 r. - Dorota KLUCHA

14.02.2018 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

21.02.2018 r. -  Zbigniew MITTELSTÄDT

Uchwała Nr XL/423/17
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych” na 2018 rok

Zajmując się problematyką alkoholową za-
pobiegamy szerokiemu spektrum szkód: zdro-
wotnych, społecznych, ekonomicznych, które 
powoduje alkohol w środowisku rodzinnym. 
Z mocy przepisów ustaw z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych należy do zadań wła-
snych gmin. Realizacja ww. zadań prowadzona 
jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
uchwalanego corocznie przez Radę Miejską 
w Międzyzdrojach. Przepisy do wymienio-
nych ustaw stanowią, że źródłem finansowa-
nia Programu są środki finansowe pochodzące 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Art. 4¹ ust. 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi określa m.in., że Program jest 
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
dlatego też zasadnym jest powierzenie OPS 
realizacji programu. Zgodnie z art. 18² ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi środki  finansowe pochodzące 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wykorzystywane będą 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i nie 
mogą być przeznaczone na inne cele.

Uchwała Nr XL/424/17
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii” na 2018 rok

Z mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowa-
dzenie działań związanych z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów uzależnień należy do 
zadań własnych gminy. Realizacja ww. zadań 
prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego co-
rocznie przez Radę Miejską w Międzyzdrojach. 
Przepisy do wymienionych ustaw stanowią, że 
źródłem finansowania Programu są środki finan-
sowe pochodzące z opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Art. 
5 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
określa, że zadania w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii są realizowane przez m.in. ośrodek 
pomocy społecznej.

Uchwała Nr XL/425/17
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla Zakładu Ochrony Środowi-
ska, w sprawie dofinansowania i utrzyma-
nia stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 
7 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym aby przekazać dota-
cję przedmiotową dla zakładu budżetowego 
w zakresie dofinansowania utrzymania stadio-
nu miejskiego w Międzyzdrojach przez Zakład 
Ochrony Środowiska należy określić stawkę 
jednostkową na 1 m2 pow. stadionu dla korzy-
stających z usług w zakresie szkolenia sporto-

wego przez stowarzyszenia kultury fizycznej, 
świadczonych przy wykorzystaniu infrastruktury 
sportowej – nieodpłatnie. Zadania w zakresie 
kultury fizycznej oraz utrzymanie infrastruk-
tury sportowej jest zadaniem własnym gminy. 
Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowa-
nie i zarządzanie nieruchomością przy ul. Gryfa 
Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach o pow. 
23.938 m2 dla ZOŚ w M-jach. Według sporzą-
dzonego przez ZOŚ planu finansowego ustalo-
no wysokość stawki jednostkowej w wysokości 
14,62 za 1m2 pow. stadionu. Mając powyższe na 
uwadze wysokość dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego na 2018 rok proponuję 
w wysokości 350 000,00 zł.

Uchwała nr XL/426/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego przy „Kawczej 
Górze” obejmującego działki oznaczone 
numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki 
ewidencyjnej Gminy Międzyzdroje

Z wnioskiem o zmianę planu wystąpili właści-
ciele obszaru objętego zmianą planu.                    

Zmiany mają polegać głównie na: 
- zmianie linii zabudowy dla części podziem-

nej obiektu/obiektów,
- zmianie niektórych parametrów zabudowy.
Zakres proponowanych zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, na 
dzień podjęcia niniejszej uchwały o przystąpie-
niu, jest niesprzeczny z obecnie obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, 
które zakłada na terenie objętym planem funk-
cje: UTM,KS,ZP.

Przedmiotowa zmiana planu pozwoli na 
lepsze wykorzystanie przestrzeni z zachowa-
niem maksymalnej ochrony dla terenów zieleni 
i pobliskiego Parku Narodowego, zwiększając 
jedynie zasięg podziemnej części budynku, co 
pozwoli na realizację większej ilości miejsc par-
kingowych na terenie działki. Podsumowując 
powyższe, zasadnym jest przystąpienie do opra-
cowania zmiany planu.

Ustalenie niezbędnego zakresu prac plani-
stycznych:

- Zakres planu musi zawierać elementy okre-
ślone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

- projekt rysunku planu będzie wykonany  
w skali 1:1 000.

- dopuszcza się przekazywanie rysunku pla-
nu w formie numerycznej do jednostek uzgad-
niających.

Uchwała nr XL/427/17
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa 
Wicko

W związku z wnioskami Rady Sołeckiej 
Sołectwa Wicko w sprawie wyposażeniem so-
łectwa Wicko w nabyte na podstawie umowy 
użyczenia od Skarbu Państwa, prawo do części 
niezabudowanej działki nr 7/2 o powierzchni 
200 m2, położonej w pasie technicznym w ob-
rębie geodezyjnym Wicko, na okres do dnia 19 
lipca 2027 roku z przeznaczeniem na urządzenie 
placu zabaw, proponuje się wprowadzenie sto-
sownych zapisów w statucie sołectwa Wicko.

Uchwała nr XL/428/17
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa 
Lubin

W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej 
Sołectwa Lubin w sprawie wyposażeniem so-
łectwa Lubin w mienie obejmujące niezabu-
dowaną część nieruchomości o powierzchni  
32 200 m2, położoną w Lubinie, stanowiącą dział-
kę nr 84/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyj-
ne, oraz zmianami § 21 pkt. 2 i  § 25 pkt. 4, pro-
ponuje się wprowadzenie stosownych zapisów 
w statucie sołectwa Lubin. Uchwała niniejsza 
porządkuje także stan prawny w zakresie wypo-
sażenia sołectwa w część nieruchomości stano-
wiącej działkę nr 24/6.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Styczeń

 Rekordowy finał jubileuszowego 25. fi-
nału WOŚP w Międzyzdrojach, sztab zebrał 
ponad 30 tysięcy złotych!

 24 – 25 stycznia – reprezentacje uczniów 
i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach zdobyły Mistrzostwo Po-
wiatu w Mini Siatkówce.
 26 stycznia – podjęcie uchwały nr 
XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach w sprawie ustanowienia św. Piotra 
Apostoła Patronem Miasta Międzyzdroje.
 31 stycznia - V jubileuszowa Gala Sportu 
w Międzyzdrojach. Wybrano najlepszych 
i najpopularniejszych sportowców i tre-
nera 2016 roku. Najlepszym sportowcem 
został Artur Ostrowski (lekkoatletyka), naj-
popularniejszym sportowcem została para 
taneczna Piotr Włosek i Agata Kowalewska.  
Najlepszym trenerem wybrano Jacka Wan-
dachowicza (UKS „Chrobry”), najpopular-
niejszym trenerem Annę Zjawińską (TKS 
„Jantar”).  

Luty

 1 lutego – w Urzędzie Miejskim na okres 
5-ciu lat podpisano trójstronne „Porozu-
mienie o współpracy”, pomiędzy Gminą 
Międzyzdroje  a Wolińskim Parkiem Naro-
dowym  i Międzynarodowym Domem Kul-
tury. 

 4 lutego – w Międzynarodowym Domu 
Kultury odbył się Bal karnawałowy dla  
dzieci.
 7 lutego – spotkanie z Marianem Dzię-
dzielem w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Marzec 

 18 marca  w hali im. Andrzeja Grubby 
przy SP1 odbyły się Mistrzostwa Polski Pół-
nocnej w Karate Kyokushin organizowane 
przez Międzyzdrojski Klub Sportowy „Bu-
shido”.

 Gmina Międzyzdroje jako jedyna w wo-
jewództwie zachodniopomorskim i jako 
jedna z siedmiu w Polsce  otrzymała do-
finansowanie unijne na rozwój terenów 
zieleni w wysokości 5 142 338,16 zł. Projekt 
„Międzyzdroje – Morze Zieleni” będzie re-
alizowany w latach 2018 – 2019.
 Pracownia „Motywacja i Działanie” otrzy-
mała wyróżnienie w  plebiscycie „Równa 
Firma 2017”. 
 27 marca w Lublanie podczas Polsko 
– Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego, 
w którym uczestniczyli prezydencji Polski 
i Słowenii,  zostało podpisane porozumie-
nie o współpracy pomiędzy miastem Izola 
(Słowenia) a Gminą Międzyzdroje. 

Kwiecień 

 1 kwietnia stowarzyszenia lokalne, 
mieszkańcy i instytucje zorganizowały ak-
cję charytatywną pn.”Wspieramy Domini-
ka” na rzecz Dominika Suchłabowicza, pod-
czas której zebrano 34 287, 62 zł.  
 08 kwietnia w amfiteatrze odbył się kier-
masz wielkanocny.
 Joanna Kiedrowska, zawodniczka UKS 
„Chrobry” została złotą medalistką Mi-
strzostw Polski w tenisie stołowym w grze 
podwójnej.
 19 kwietnia o godz. 09:00 rozpoczął się 
egzamin gimnazjalny w Gimnazjum im. 

Jana Pawła II, do którego przystąpiło 34 
uczniów. 

Maj

 Majówka 2017 – zorganizowano cykl 
koncertów w amfiteatrze, wystąpili: Natalia 
Szroeder, Damian Ukeje, Cleo, Lord-Sound 
of Queen, Baltic Neopolis Orchestra. Odbył 
się również „Bieg po Kulturę” i festyn spor-
towy pn. „Majówka na sportowo”. 
 Natalia Jaworska, zawodniczka UKS „Gim-
sport” zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni 
Polski Juniorek młodszych w zapasach ko-
biet w stylu wolnym.   
 Ruszyła strefa płatnego parkowania 
w Międzyzdrojach. Opłaty za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania pobierane 
były  do 30 września w dni robocze, od po-
niedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 
do 23:00. 
 20 maja – w Muzeum Wolińskiego Parku 
Narodowego zorganizowano „Noc Muzeów 
2017”.

Czerwiec

 2 czerwca - 70- lecie Przedszkola Miej-
skiego i 10-lecie nadania nazwy „Morskie 
Skarby”. 
 14 czerwca - obchody 70-lecia powo-
jennych Międzyzdrojów – wykład Jerzego 
Neukapfa o historii powojennych Międzyz-

drojów, wernisaż wystawy „70 lat Międzyz-
drojów”, koncert zespołu „Sklep z Ptasimi 
Piórami”.

KALENDARZ WYDARZEŃ 2017 ROKU
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 27 czerwca – ostatnie pożegnanie „Za-
służonego dla Międzyzdrojów” Eugeniusza 
Kędzierskiego.
 29 czerwca Obchody patrona miasta 
Międzyzdrojów św. Piotra Apostoła – uro-
czysta msza św., koncert pt. „Quo Vadis Do-
mine”, „Piknik Piotrowy”.  
 24 czerwca – otwarcie sezonu kąpielisko-
wego.

Lipiec

 5 – 9 lipca – 22. Festiwal Gwiazd. Aleja 
Gwiazd wzbogaciła się o 10 nowych odci-
sków dłoni. Swój ślad zostawili: Edyta Bar-
tosiewicz, Magdalena Boczarska, Janusz 
Kondratiuk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyń-
ski, Beata Poźniak, Justyna Sieńczyłło, Piotr 
Szwedes, Bartłomiej Topa, Wojciech Wy-
socki. Idolem Publiczności została wybrana 
przez internautów Zofia Zborowska.  
 Międzyzdroje uplasowały się na III miej-
scu w rankingu „Bogactwo samorządów 
2016” w kategorii małe miasta.
 Powołanie Bernadetty Kujdy na stanowi-
sko Komendanta Policji w Międzyzdrojach. 

Sierpień

 Ostatnie pożegnanie Kazimierza Osow-
skiego,  Grażyny Buk – Popowskiej i Krysty-
ny Oleskiej.
 Sportowy sierpień w Międzyzdrojach: 
17 sierpnia Bieg Śniadaniowy i XIX Mityng 

Lekkoatletyczny, 18 sierpnia – I Gala MMA, 
19 sierpnia – IX Gala Boksu Zawodowego, 
25 – 27 sierpnia – Summer Kite Festival.  
 19 sierpnia – I Piknik Strażacki OSP Mię-
dzyzdroje.

Wrzesień

 2 września – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach zorganizowała w Parku 
Chopina narodowe czytanie „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego.

 9 września – IV Piknik Rodzinny „70 lat 
Międzyzdrojów”. W konkursie na „Śledzia 
po Międzyzdrojsku” w kategorii OPEN wy-
grał przepis opracowany przez Polski Zwią-
zek Emerytów i Rencistów oddział w Mię-
dzyzdrojach, a w kategorii dla profesjona-
listów wygrał przepis opracowany przez 
hotel Vienna House Amber Baltic.
 22 – 24 września – XV Spotkania Arty-
styczne Seniorów.
 30 września – XX Jesienne Biegi Przeła-
jowe.
 Trener KS „Fala” Łukasz Szumlewski został 
powołany na trenera kadry wojewódzkiej 
kobiet U-16 przy Zachodniopomorskim 
Związku Piłki Nożnej. 

Październik

 4 października – Dzień Kresowego Żoł-
nierza Armii Krajowej. Podczas uroczystej 
gali Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Szczecin otrzymał tytuł „Zasłu-
żony dla Międzyzdrojów”.  

 18 października -  w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z Grażyną 
Zielińską. 
 23 października – przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Międzyzdrojach powstał 
X Szczep „Gniazdo” ZHP. Komendantem 
szczepu został pwd. Tomasz Rychłowski.
 25 października - podczas zebrania Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów oddział w Międzyzdrojach  prze-
wodniczącą związku została ponownie 
wybrana Róża Siemak. 

Listopad

 7 listopada – Małgorzata Dziekan, pra-
cownik OPS Międzyzdroje, została wy-
różniona przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w kategorii Lider 
Pracy Socjalnej 2017.  
 11 listopada - Narodowe Święto Nie-
podległości. Podczas uroczystej sesji rady 
miejskiej przyznano tytuły: „Zasłużony dla 
Międzyzdrojów”. Tytuły otrzymali: Jerzy 
Mrówczyński, Dariusz Traut, Emma Paetrow 
(pośmiertnie) oraz „Honorowy Obywatel 
Międzyzdrojów” prof. Marian Rębkowski.  
 18 listopada – 10-lecie zespołu „Bryza”.

Grudzień

 6 grudnia – Mikołajki dla dzieci pt. „Skrzat 
Borówka i Skrzat Damian – poszukiwania 
Świętego Mikołaja” w Międzynarodowym 
Domu Kultury.

 16 grudnia – III Międzyzdrojski Jarmark 
Świąteczny i Festiwal Choinki.
 17 grudnia – „Gwiazdkowy Amatorski 
Turniej Piłki Siatkowej”. 

Redakcja 

MINĄŁ ROK
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AKTUALNOŚCI

Tegoroczny bieg pamięci organizowany 
jest w dniu 4 marca 2018 r. - także w Mię-
dzyzdrojach. Przygotowują go harcerze 
z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP (34 DH 
„Orlęta”), którzy przyłączyli się do ogól-
nopolskiej akcji jako partner Fundacji 
Wolność i Demokracja.

Na międzyzdrojskiej promenadzie 
przygotowane zostaną dwie trasy biego-
we. O godz. 12.00 rozpocznie się pierwszy 
bieg na dystansie 1963 m, natomiast drugi 
o godz. 12.30 na dystansie 5 km. Biegi za-
czną się od startu przy Golden Tulip Mię-
dzyzdroje Residence (ul. Gryfa Pomorskie-
go 79) i skończą na mecie amfiteatru (ul. 
Bohaterów Warszawy 20). Liczba uczestni-
ków jest ograniczona do 160. Pakiety star-
towe zostały ufundowane przez Golden Tu-
lip Międzyzdroje Residence. Udział w biegu 
jest bezpłatny!

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy 
na stronie internetowej: https://elektro-
nicznezapisy.pl/event/2377.html

Tomasz Rychłowski 
Koordynator projektu

Zapisy do VI edycji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

KLUBIK RODZINNY 
- KONTYNUACJA

Dzieci uczestniczące w zajęciach, 
poprzez różnorodność zabaw 
i zajęć aktywizujących, usprawniać 
będą swój rozwój psychofizyczny. 
Kontakty z innymi dziećmi wspo-
mogą w rozwoju społecznym, 
a praca z opiekunami zapewni 
wzmocnienie więzi emocjonalnych 
i poczucia bezpieczeństwa. Udział 
w zajęciach dostarczy wszystkim 

Powołana spośród nas 10-oso-
bowa doraźna Komisja Wsparcia 
Rzeczowego spotkała się 12 grud-
nia 2017 roku. Przedstawiono ze-
branym listę wpłat. Łącznie zebra-
no kwotę 1200 zł. Członkowie ko-
misji jednomyślnie przyjęli wniosek 
obdarowania dwóch osób spośród 
naszych Członków (wcześniejsze 
rozeznanie wskazało, kto powinien 
być przez nas wsparty).

Przekazane środki pomogły 
wspartym sfinansować m.in. bada-
nie tomograficzne, realizację recep-

PODZIĘKOWANIA
W dniach 17.11-12.12.2017 roku Zarząd Nadmorskiego Uniwersytetu  Trze-
ciego Wieku w Międzyzdrojach, na wniosek swoich Członków Zwyczajnych, 
prowadził zbiórkę pieniężną, której celem było rzeczowe wsparcie seniora. 
Ustaliliśmy, że zbieramy wśród ”swoich” skromne kwoty od 1 do 20 zł. 

ty, zapłatę czynszu mieszkaniowe-
go i należności za zużytą wodę oraz 
zakupy artykułów spożywczych 
codziennego użytku. Obdarowane 
osoby przekazały darczyńcom go-
rące i wzruszające  podziękowania. 

Warto podkreślić, że w naszej 
akcji wzięło udział 84 procent 
Członków Zwyczajnych NUTW  
w Międzyzdrojach  – dla wszystkich 
wyrazy najgłębszego szacunku i po-
dziękowania za Wasze wsparcie !

Jerzy Neukampf
  Prezes Zarządu

uczestnikom tak potrzebnej „wita-
miny M” (miłości).

Zajęcia KLUBIK MALUSZKA 
w Międzyzdrojach są finansowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach.

Iwona Samołyk 
(MS „Rodzina”)

 Małgorzata Musialska 
(OPS)

KLUBIK MALUSZKA 
W MIĘDZYZDROJACH 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, we współpracy  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, organizu-
je bezpłatne zajęcia dla małych dzieci do lat 5 i ich rodziców. 
Zajęcia będą odbywały się od lutego w środy o godz. 16.30  
w Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach. 

Dzięki wsparciu finansowemu gmi-
ny Międzyzdroje kontynuujemy 
projekt „Klubik rodzinny – od junio-
ra do seniora”. Już od lutego zapra-
szamy mieszkańców na bezpłatne 
zajęcia sportowe, artystyczne oraz 
zajęcia dla małych dzieci:
•	 KLUBIK MALUSZKA - po-

niedziałki, godz. 16:30, SP 2 
w Wapnicy

•	 FITNESS - wtorki, godz. 
17:00, sala „Wiklina”  
w Wapnicy

•	 WARSZTATY ARTYSTYCZ-
NE - raz w miesiącu w SP 2 
w Wapnicy

Projekt jest realizowany przez Mię-
dzyzdrojskie Stowarzyszenie „Ro-
dzina” dzięki dofinansowaniu ze 
środków gminy Międzyzdroje przy 
wsparciu i współpracy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Wapnicy oraz Rady 
Sołeckiej w Wapnicy.

Więcej informacji na temat za-
jęć i projektu: msrodzina@gmail.
com lub tel.795862645 oraz na na-
szym profilu www.facebook.com/
miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.
rodzina

Iwona Samołyk
Koordynator projektu 

MS „Rodzina”
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Uczestnicy, wspólnie z organi-
zatorami: Szkołą Podstawową nr 1 
w Międzyzdrojach, KS Fala Międzyz-
droje oraz sztabem WOŚP Międzyz-
droje, zbierali pieniądze do puszki. 
Sam turniej cieszył się dużym zain-
teresowaniem - na tydzień przed nie 
było już miejsc. 

Ostatecznie zwycięzcami turnieju 
została drużyna JANUSZE FUTBOLU, 
która w finale pokonała zespół PLAY-
ERS 1:0. Kapitan drużyny Janusze 
Futbolu wykupił wygrany puchar, 
a pieniądze przekazał do puszki 
WOŚP. W przerwach pomiędzy spotkaniami, wi-
downi zaprezentowali się tancerze towarzyscy 
z TKS Jantar Międzyzdroje. Swoje umiejętności 

13 stycznia br. dwunastoosobowa grupa za-
wodniczek i zawodników UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje wystartowała w Halowym Mitingu 
Lekkoatletycznym w Szczecinie. Nasi zawodnicy 
startowali w biegach na 60m oraz w skoku w dal. 
Z najlepszej strony pokazała się Anna Rejchert, 
która w eliminacjach na 60m uzyskała wynik 
8.56 i awansowała do finału, w którym, z czasem 
8.50, zajęła 11. miejsce wśród starszych od siebie 
juniorek. Na uwagę zasługuje wynik Marcela Pa-
lucha, który w skoku w dal uzyskał wynik 4,49m 
i z tym wynikiem Marcel w swoim roczniku był 
najlepszy.  Wyjazd był dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje. 

Pewne wygrane 
„Chrobrego”
W miniony weekend zawodniczki UKS Chrobry 
Międzyzdroje rozegrały pierwsze dwa wyjazdo-
we spotkania w rundzie rewanżowej w ramach 
I Ligi Kobiet tenisa stołowego. Pierwszy mecz 

26. Finał WOŚP w hali sportowej
Dzień przed Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby w Międzyzdrojach odbył się turniej piłkarski oraz pokazy sportowe. W VII Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej WOŚP wystąpiło 12 drużyn.

fitness przedstawiły panie uczęszczające na za-
jęcia do Alicji Giszel. Natomiast przed samym 
finałem swój pierwszy, profesjonalny mecz w ży-

ciu rozegrały dzieci z grupy skrzaciki KS Fala Mię-
dzyzdroje. 

Podczas turnieju kibice oraz zawodnicy mogli 
poczęstować się pysznymi wypiekami przygoto-
wanymi przez Radę Rodziców SP 1 w Międzyz-
drojach. Ponadto smakowite, ciepłe przekąski 

przygotował Dom Wczasów Dziecię-
cych. Wszystkie pieniądze zebrane ze 
sprzedaży trafiły do puszki WOŚP. War-
to dodać, że impreza mogła się odbyć 
dzięki pomocy wolontariuszy.

Wyniki:
Ćwierćfinał :
Players 4:0 Paulhurt
Bayan music 1:1 (k. 0:3) Klif/Markel
Janusze futbolu 2:1 KS Fala Women
Leśnik 0:4 KS Fala Senior
Półfinał:
Players 3:0 Klif/Markel
Janusze Futbolu 4:0 KS Fala Senior

                    Finał: Players 0:1 Janusze Futbolu
Rafał Błocian

SP 1 Międzyzdroje
KS Fala Międzyzdroje

nasze zawodniczki wygrały 6:4 z GLKS Nadarzyn. 
Jako jedyna komplet punktów zdobyła Wiole-
ta Witkowska 2,5 pkt. Na drugi dzień Chrobry 
pewnie zwyciężył z SCKiS HALS Wadwicz War-
szawa wynikiem 1:9. W tym spotkaniu punkty 
zdobywały: Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt., Maja 
Krzewicka 2,5 pkt., Anna Zielińska 1,5 pkt. oraz 
Wioleta Witkowska 2,5 pkt. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Halowy Miting Lekkoatletyczny w Szczecinie Pozostałe wyniki naszych zawodników:
Anna Rejchert 60m-8.56 el. i 8,50 finał, Hanna 

Szymańska 60m-9,27 skok w dal-3,03, 
Oliwia Cicholińska 60m-10,41 skok 
w dal-2,00, Marta Wołkow 60m-10,45 
skok w dal-3,02, Hanna Wołkow 60m-
10,66 skok w dal-3,01, Maria Rutkow-
ska 60m-10,98 skok w dal-3,14, Oliwia 
Wesołowska 60m-11,37, Nela Zygmunt 
60m-11,78 skok w dal-2,90, Marcel Pa-
luch 60m-8,94 skok w dal-4,49, Kamil 
Dwornik 60m-8,95 skok w dal-4,18, 
Dawid Dwornik 60m-10,43 skok w dal-
3,34, Kacper Sobierajski 60m-10,49

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Oprócz  kilkugodzinnych trenin-
gów tancerze korzystali z pływalni 
„Wodny Raj”, bilardu i  zimowej 
aury. Taneczne zimowisko zakoń-
czył tradycyjnie bal karnawałowy.

Szkoleniowcy z Warszawy:  Ju-
styna Gierłowska i Marcin Wojtko-
wiak, oraz ze Szczecina: Tomasz 
Jóźwiak, włożyli dużo starań aby 
podnieść umiejętności taneczne 
par.  

Mam nadzieję, że przyniesie to 
efekty na turniejach, które rozpo-
czynają się już z początkiem marca. 
A do Choszczna planujemy wrócić 
30 lipca na roztańczone wakacje.

Anna Zjawińska

 Nasza szkoła znalazła się wśród 
100 szkół w Polsce, które awanso-
wały do finału i za sam awans na-
sza szkoła otrzymała czterdzieści 
kompletów sportowych firmy New 
Balance. Koordynatorem całej ak-
cji w naszej szkole jest Zdzisław 
Piątkowski. Pierwsza edycja akcji 
to zmagania piłkarskie oraz siat-
karskie, a jej uczestnicy będą przez 
siedem miesięcy zachęcani do po-

SP 1 Międzyzdroje w Drużynie Energii
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przystąpili 
sportowo-edukacyjnego projektu pod nazwą „Drużyna Energii”, który 
skierowany jest do młodzieży z klas 6 i 7. Cały projekt nadzoruje Ener-
ga wraz z New Balance. 

dejmowania sportowych wyzwań, 
a następnie ich nagrywanie i prze-
syłanie. Udział będą brały szkoły 
i do tej najbardziej zaangażowanej 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi turniej sportowy. 
Ambasadorami zostali Krzysztof  
Golonka, Bartosz Ignacik, Marek 
Citko i Krzysztof  Ignaczak.

Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

Taneczne ferie TKS Jantar
W czasie ferii zawodnicy Tanecznego Klubu Sportowego Jantar z Wolina i Międzyzdrojów byli na zimowym zgrupowaniu. Obóz 
trwał od poniedziałku do soboty i odbywał się na terenie kompleksu sportowo - wypoczynkowego  w Choszcznie. 
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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:

rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 
48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy.

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5,  72-500 Międzyzdroje, działająca przez 
pełnomocnika: Iwona Kaczyńska, ARTOP P.P., ul. Bolesława Śmiałego 18/1, 70-347 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.

                                                                                                                       Małgorzata Baczyńska 
                                                                                                                                Planowanie przestrzenne

PIT przez internet w Urzędzie Skarbowym 
w Kamieniu Pomorskim

W siedzibie Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w sali obsługi  podatnika 
przygotowane zostało stanowisko komputerowe do składania zeznań podatkowych 
w formie elektronicznej,  w godzinach pracy urzędu, tj.:
 • w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;
 • od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
W razie potrzeby pracownicy Urzędu udzielą pomocy przy składaniu zeznania 
elektronicznie i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2017 r. i wysłania go w formie 
elektronicznej należy wcześniej przygotować:
 • numer PESEL  - jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem 
    to również PESEL małżonka;
 • informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.;
 • kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie.
Jest to bezpieczne i szybkie.  To również szybszy zwrot nadpłaconego  podatku.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Kamieniu Pomorskim          

OGŁOSZENIE  USC
Wszystkie   pary   małżeńskie    posiadające   
stałe zameldowanie w mieście i gminie   
Międzyzdroje (sołectwa: Wicko, Wapnica, 
Lubin), które    obchodzą 50-lecie pożycia 
małżeńskiego w  2018 roku (związki cywilne  
zawarte w 1968 r.), lub już obchodziły 
w innych latach,  mogą   zgłosić  chęć    
uroczystego  obchodzenia    jubileuszu    do      
Urzędu  Stanu Cywilnego w  Międzyzdrojach 
przy ul. Książąt  Pomorskich 5.  Kierownik 
USC skieruje wniosek do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie  
o nadanie medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie (okres oczekiwania ok. pół roku).
Wnioski przyjmujemy za cały 2018 rok i za 
lata wcześniejsze, do dnia 30 czerwca br.  Tel. 
kontaktowy  327 56 58.

Bajek Bogumiła
kierownik USC

Szanowni Mieszkańcy 
korzystający z przewozów PKS

Uprzejmie informuję, że Burmistrz Międzyzdrojów podpisał 
nową umowę na gminny transport drogowy, która obowiązuje 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wybraliśmy firmę, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę, jest to Spółka PKS z Kamienia 
Pomorskiego. 
Ceny biletów, trasa i godziny taboru zostają bez zmian, poza 
jednym wyjątkiem: kurs z Międzyzdrojów o godz. 16.20  
(w dni robocze)   z dniem 1 lutego 2018 r. będzie przesunięty 
na godz. 16.00. 
Planujemy już sezonowy rozkład jazdy, dlatego wszelkie 
uwagi i sugestie prosimy zgłaszać do sołtysów lub do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach pokój nr 13. 
W sprawie nabycia biletu miesięcznego prosimy o kontakt pod 
nr tel. 91 382 05 52 lub 91 382 51 12.

Marzena Paluch 
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI 
SPRZEDAŻY NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH  ZA ROK  2017

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż są 
obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2018 roku 
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku 2017.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.bip.
miedzyzdroje.pl oraz w pokoju nr 13.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej 
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