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Po kilku latach przynależności 
do Świnoujścia Międzyzdroje 
zaczęły tracić na randze miejsco-
wości wczasowo-uzdrowiskowej. 

Likwidacji uległy zakłady pracy, 
nastąpiło obniżenie poziomu 
zaspakajania potrzeb mieszkań-
ców we wszystkich dziedzinach 
życia, m.in. zahamowaniu uległo 
budownictwo mieszkaniowe i 
społeczne, nie przeprowadzano 
również generalnych remontów, 
co doprowadziło do zniszczenia 
wielu budynków, a zaniedbywa-
ne przez 13 lat drewniane molo, 
w 1985 r. nie wytrzymało naporu 
fal i kry lodowej. Plaża stawała 
się coraz bardziej zanieczysz-
czona. Przy wjeździe do miasta 
urządzono wysypisko śmieci 

Zgodnie z Uchwałą nr 11/1453/72 Prezydium Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 25 października 1972 r. w sprawie 
zniesienia niektórych powiatów i miast w województwie szczecińskim, Międzyzdroje utraciły samodzielną administrację, 
stając się częścią Świnoujścia. Tak było do marca 1984 roku. Dziś mija 25 lat od chwili, gdy Międzyzdroje znów stały się 
samodzielnym miastem.

Drugie narodziny Międzyzdrojów
Od roku 1973 życie społeczne i gospodarcze Międzyzdrojów zaczęły wyznaczać decyzje MRN i UM w Świnoujściu.  
Zlikwidowano terenowe organa władzy, administracji, kierownictw terenowych organizacji społecznych i politycznych, 
a Międzyzdroje stały się peryferyjną dzielnicą Świnoujścia. W organach władzy w Świnoujściu interesy Międzyzdrojów 
reprezentował ośmioosobowy zespół radnych (na sześćdziesięciu radnych ogółem).

11 maja 1981 r. Jego zadaniem  
było podjęcie działań w zakresie 
przywrócenia samodzielności 
administracyjnej miasta. Wal-
ka o przywrócenie tożsamości 
Międzyzdrojom trwała rok i trzy 
miesiące. W dniu 16.03.1984 r. 
Wojewódzka Rada Narodowa w 
Szczecinie podjęła uchwałę w 
sprawie utworzenia Miasta i Gmi-

przywożonych ze Świnoujścia 
oraz przepompownię ścieków. 
W każdej dziedzinie gospodarki 
widoczne były zaniedbania.

Degradacja miasta stawała 
się coraz bardziej uciążliwa dla 
społeczeństwa, co w konsekwen-
cji doprowadziło do podjęcia 
działań uniezależniających Mię-
dzyzdroje od Świnoujścia.

Pierwszy ustny wniosek w 
sprawie oddzielenia Międzyzdro-
jów został zgłoszony na Konfe-
rencji Komitetu Miejskiego PZPR 
w Świnoujściu w kwietniu 1981 
r. przez Tadeusza Garbosia. Na-
stępnym krokiem było powoła-
nie przez organizacje społeczne 
Międzyzdrojów Obywatelskiego 
Komitetu Ocalenia Narodowego 

ny Międzyzdroje, a 21.03.1984 
r. na pierwszej sesji wybrano 
Radę Narodową Miasta i Gminy 
Międzyzdroje.

Dorota Purgal 

Na podstawie Kronik Miasta  
i Gminy Międzyzdroje autorstwa  
p. Reginy Chmielowskiej i Bronisła-
wa Chmielowskiego.

Przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Naro-
dowego  został Eugeniusz Kędzierski - absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji, który w tamtym okresie posiadał 
największe kompetencje w zakresie gminnej administracji. 
Jak wspomina tamten czas? Czytaj na str. 2.
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WydARZENiA

H e n r y k  
Jabłoński,  były 
burmistrz Międzyz-
drojów:

M i e s z k a ń c y 
Międz yzdrojów 
nie byli zadowo-
leni z tego, że ich 
miasto jest pod 
władaniem Świ-
noujścia. Co praw-
da zwiększyła się 
liczba połączeń autobusowych ze Świnouj-
ściem, ale wszystkie pieniądze z Międzyzdro-
jów uciekały do Świnoujścia. Międzyzdroje 
stały się peryferyjną dzielnicą Świnoujścia, a 
kontakt z władzą był utrudniony. Pełnomoc-
nikiem Prezydenta miasta Świnoujścia ds. 
Międzyzdrojów został Władysław Kwiecień.

12 lat w granicach Świnoujścia stanowiło 
dla Międzyzdrojów dziurę czasową, a życie 
w Międzyzdrojach zaczęło ginąć. Pierw-
szym zalążkiem próby usamodzielnienia się 
Międzyzdrojów było powstanie Komitetu 
Środowiskowego, którego działaczem był 
Kazimierz Kasprzak. Później z inicjatywy 
grupy mieszkańców powstała organizacja, 
na czele której stanął p. Eugeniusz Kędzierski, 
który posiadał wiedzę prawniczą w zakresie 
administracji i doprowadził do uniezależnie-
nia Międzyzdrojów. W lutym 1984 r. zostałem 
Sekretarzem Partii, później p. Stanisław Świr-
ski - pełnomocnikiem ds. Utworzenia Gminy 
Międzyzdroje. 01.04.1984 r. odbyła się I Sesja 
Rady Miasta Międzyzdroje, a I przewodniczą-
cym był p. Andrzej Biniszkiewicz. W czerwcu 
1984 r. odbyły się wybory władz miejskich,  
a Stanisław Świrski został Naczelnikiem. 

Nowa baza ZOŚ
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdro-
jach  przy ul. Niepodległości 12 a,  uprzejmie 
informuje, że na przełomie marca i kwietnia 
br.  zmienia swoją siedzibę. Zakład będzie się 
mieścił przy ul. Nowomyśliwskiej 86 (naprze-
ciwko Zakładu Samochodowego Pana Janusza 
Kluchy).

Nowa siedziba to budynek po adaptacji byłej 
hurtowni p. Janusza Roszaka.

Władze gminy zakupiły budynek oraz przekaza-
ły przyległy teren pod nową siedzibę zakładu.

Warunki socjalne oraz biurowe w nowej siedzi-
bie będą dużo lepsze niż te, które są do tej pory. 
Nowe pomieszczenia  socjalne przeznaczone będą 
dla pracowników, którzy zajmują się oczyszcza-
niem miasta oraz dla pracowników  realizujących 
projekt „Międzyzdroje w kwiatach 2009”.

Ze względu na znaczną odległość do kasy za-
kładu, kierownictwo  ZOŚ planuje  podpisać umo-
wę z bankiem na regulowanie rachunków w banku  
bez pobierania prowizji od  stałych klientów.

Henryk Kamiński
Kierownik  Zakładu Ochrony Środowiska

K r y s t y n a  
D ębiec ,  miesz-
kanka Międzyz-
drojów:

Świnoujśc ie 
dzięki przyłącze-
niu Międzyzdro-
jów chciało po-
zyskać dla siebie 
naszą wodę źró-
dlaną. W tamtym 
czasie zaprzestano remontów i inwestycji 
na terenie miasta. Z każdą sprawą trzeba 
było jeździć do Świnoujścia, a oprócz tego 
ciężko było coś załatwić. Do tego stopnia, że 
sprawy trzeba było zgłaszać do Powiatowego 
Komitetu Partii. Międzyzdroje były kurortem, 
z którego Świnoujście chciało czerpać docho-
dy nie dając nic w zamian.

K a z i m i e r z  
Malujdy, mieszka-
niec Międzyzdrojów: 

We d ł u g  m n i e 
m i e s z k a ń c y  n i e 
odczuwali tego aż 
tak bardzo. Do Świ-
noujścia kursowało  
w tamtym okresie  
o wiele więcej auto-

busów niż teraz. Była lepsza komunikacja,  
z której korzystało wielu ludzi, szczególnie 
ci dojeżdżający do pracy w „Odrze”. Teraz  
do Kamienia Pomorskiego jest o wiele dalej 
oraz gorszy dojazd.                  Dorota Purgal

Mieszkańcy wspominają
Jak pamięta Pan/Pani życie w Międzyzdrojach, gdy były dzielnicą 
Świnoujścia (lata 1972-1984)?

Dorota Purgal: Dlaczego 24 sierpnia 1972 
roku Międzyzdroje - „Perłę Bałtyku” wcielono 
do Świnoujścia?

Eugeniusz Kędzierski: Świnoujście chciało 
błyskawicznie się rozwijać, tworzyło port, lecz nie 
miało zaplecza gospodarczego. W Międzyzdrojach 
natomiast funkcjonowało dobrze zorganizowane 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej, było wysypisko śmieci, dobra woda, której Świ-
noujście nie ma do dzisiaj, zaczątek oczyszczalni 
ścieków. Świnoujście na skutek nie wybudowania 
wystarczającej ilości pomp, przebrało swoje ujęcia 
wody tak, że zostały one zasolone, więc z kranów 
leciała słona woda. Kwitując - brak urządzeń ko-
munalnych i wody sprawiło, że Świnoujście tanim 
kosztem chciało zagarnąć Międzyzdroje i wyko-
rzystać je jako zaplecze gospodarcze rozwiązujące 

Droga do samodzielności
Rozmowa z Eugeniuszem Kędzierskim, przewodniczącym Obywatelskiego 
Komitetu Ocalenia Narodowego, który posiadał największe kompetencje 
w zakresie gminnej administracji. Swoją wiedzą - wraz z grupą inicjatorów 
- doprowadził do odłączenia Międzyzdrojów od Świnoujścia.

problemy Świnoujścia, a nie jako miejscowość 
turystyczną.

D.P.: Jak wyglądały próby odłączenia Mię-
dzyzdrojów od Świnoujścia? 

E.K.: W tamtych czasach działać było bardzo 
trudno. Nie można było się zrzeszać i spotykać w 
większym gronie, gdyż trwał wtedy stan wojenny. 
Oprócz tego na odłączenie Międzyzdrojów od Świ-
noujścia nie zgadzały się: Miejska Rada Narodowa 
w Świnoujściu, Komitet Miejski PZPR w Świnoujściu 
i Wojewoda Szczeciński. W tej sprawie wysłanych 
zostało kilkadziesiąt pism. Sprawa Międzyzdrojów 
stała się głośna w całym kraju. W prasie ukazało 
się ponad 30 artykułów dotyczących oddzielenia 
miasta od Świnoujścia. Walka o przywrócenie toż-
samości Międzyzdrojom trwała rok i trzy miesiące. 
W dniu 16. 03. 1984 r. Wojewódzka Rada Narodowa 

w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie utworze-
nia Miasta i Gminy Międzyzdroje, a 21.03.1984 r. na 
pierwszej sesji wybrano Radę Narodową Miasta  
i Gminy Międzyzdroje.

D.P.:  Kto wraz z panem działał na rzecz odłą-
czenia Międzyzdrojów od Świnoujścia?

E.K.:  Popierała mnie grupa ludzi - członkowie 
wielu organizacji. Byli to: Kazimierz Kasprzak  
i Jan Bartczak z Obywatelskiego Komitetu Ocale-
nia Narodowego, Czesław Jabłoński z Komitetu 
Środowiskowego PZPR, Adam Borsukiewicz  
i Adam Natkański ze Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, Jan Wiśniewski i Urszula Mariacka 
ze Stronnictwa Demokratycznego, Karol Spak  
i Aleksander Wilczyński z Komitetu Osiedlowego 
Mieszkańców, Andrzej Biniszkiewicz, Bronisław 
Chmielowski, Tadeusz Bobrzak - radni z terenu 
Międzyzdrojów, Antoni Małolepszy, Stefan Czerec 
z Koła ZBOWiD, Bogdan Jakuczun, Leszek Zużałek z 
Towarzystwa Miłośników Międzyzdrojów, Bożena 
Denga, Halina Turek z Ligi Kobiet Polskich, Stani-
sław Szyszko i Tadeusz Borkowski z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Danuta Kaźmierczak, Bogusław 
Sutyła z Koła ZSMP, Marian Oses z Ochotniczej 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 

D.P.: Dziękuje za rozmowę.       Dorota Purgal

W związku z realizowaną strategią marke-
tingową pragniemy poinformować, iż we 
współpracy z firmą Green House w miesiącu 
kwietniu 2009r, planujemy przeprowadze-
nie „Szkolenia z atrakcji turystycznych” dla 
przedstawicieli hoteli, pensjonatów,  ośrod-
ków wypoczynkowych itp.

Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie 
kwietnia (o dokładnym terminie poinformu-
jemy Państwa pod koniec marca) i będzie 
realizowane w formie „spaceru z przewodni-
kiem”. Akcja będzie miała na celu zapoznanie 
przedstawicieli branży (m.in. pracowników 
recepcji) z atrakcjami oraz historią miasta 
i gminy Międzyzdroje. Chętnych proszę  
o bezpośredni kontakt.           Anetta Czyżak

Inspektor d.s. promocji 
i współpracy z zagranicą

Spacer z przewodnikiem
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AKtUAlNOŚCi

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
Uchwałą nr 257/09 z dnia 5 marca 2009 r. przy-
znał Gminie Międzyzdroje dofinansowanie w 
wysokości 222.226,38 złotych, na realizację 
projektu pn.: „Regionalna Platforma Cyfrowa. 
Gmina Międzyzdroje”.

Wymieniony projekt został złożony w 2005 roku  
w ramach naboru wniosków realizowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prio-
rytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 
i Priorytetu  3 – Rozwój lokalny - Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada modernizację infrastruktury 
sprzętowej, wdrożenie Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów w Urzędzie Miejskim oraz uru-
chomienie czterech Kiosków multimedialnych 
(Infomatów) na terenie Gminy Międzyzdrojów 
(dwa Infomaty w mieście i po jednym w Wapnicy i 
Lubinie).                                                    Marta Trojan

Informatyk Urzędu Miejskiego

Projekt „Regionalna platforma cyfrowa” 

Gmina otrzymała dofinansowanie

Międzyzdroje na targach turystycznych

ITB Berlin 2009 
W dniach 11 – 15  marca b.r. na terenach iCC 
Messe w Berlinie odbywały się największe targi 
turystyczne w Europie p.n.  „itB Berlin 2009”. 
W tegorocznej edycji targów udział wzięło 
11 098  wystawców. Regionem partnerskim  
było Zagłębie Ruhry.

Dni targowe zostały podzielone na branżowe 
(11 – 12 marca)  i ogólne (13 – 15 marca), co było 
wyraźnie widoczne wśród ilości osób odwiedza-
jących stoiska.

Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród odwiedzających. Podczas tegorocznej 43 
edycji imprezy odwiedziło ją  ponad 178 tysięcy 
zainteresowanych. 

Gmina Międzyzdroje uczestniczyła w targach 
w ramach prezentacji regionu zachodniopomor-
skiego, na samodzielnym stoisku w hali polskiej. 
Promowaliśmy  walory naszego terenu, bazę 
noclegową i turystyczną. Aktywne uczestnictwo w 
targach branży hotelarskiej – Hotel Aurora, Pałacyk 
Trofana, Ośrodek Wypoczynkowy Sporting , FWP i  
turystycznej – BP Viking Tour, Wolin Travel  oraz in-
westycyjnej – Marina Invest, pozytywnie wpłynęło 
na nasz wizerunek  i bardzo pomogło w obsłudze 
stoiska.                                                    Anetta Czyżak

Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą

* Budowa amfiteatru  wraz  z zapleczem i 
zabudową towarzyszącą oraz niezbędną  in-
frastrukturą techniczną  - w Międzyzdrojach  
przy ul. Bohaterów Warszawy 18A, dz. nr 77 
obręb 20;  na kwotę  6 273 305, 62 zł brutto. 
Inwestycja  obejmuje budowę sceny, widowni, 
lokali użytkowych. Termin realizacji - budynek 
B i C do 15 kwietnia 2009 r., budynek A  do 1 
lipca 2009 r.

* Rozbudowa hali sportowej z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyz-
drojach na kwotę 13 420 307,28 zł brutto; 
zaprojektowana wielkość pola boiska 20 x 
40 m  oraz  wysokość 10 m. Wielkość boiska 

Inwestycje w toku
Gmina Międzyzdroje  jest w trakcie realizacji następujących inwestycji:

będzie umożliwiała rozgrywanie spotkań na 
szczeblu krajowym. W parterze hali znajdzie się 
hol wejściowy z szatnią i kasą, winda dla osób  
niepełnosprawnych, pomieszczenia szatni i 
sanitariatów dla zawodników (uczniów), po-
mieszczenia lekarza i nauczyciela (sędziego). Na 
piętrze zlokalizowano trybuny dla 240 widzów. 
Termin zakończenia inwestycji - maj 2010 r. 

* Rekultywacja nieczynnego wysypiska od-
padów komunalnych  na kwotę  2 931 783,40  zł 
brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji 
ustalono na dzień 30.12.2009 r.   

Tadeusz Konopacki
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji     

* Remont ulicy Piaskowej na kwotę ok. 400 
tys. zł brutto. Termin realizacji: kwiecień – maj   
2009 r.,  zakres: wymiana nawierzchni na kostkę 
betonową, wymiana sieci wod. kan.  

* Remont ulicy Podgórnej na kwotę   
700 tys. zł brutto. Termin realizacji II: kwartał 
2009 r., zakres: wymiana nawierzchni na kostkę 
betonową.  

* Cmentarz komunalny urządzenie (ogro-
dzenie, pola grzebalne) na kwotę ok. 1 mln 
500 tys. zł brutto. Planowane rozpoczęcie   
II kwartał 2009 r.   

* Promenada centrum na kwotę ok. 28 
mln 700 tys. zł brutto. Rozpoczęcie po sezonie 
2009 r. i w  2010 r.  

* Budowa i rozbudowa ulicy Nowomyśliw-
skiej  na kwotę ok. 7 mln 200 tys. zł brutto. 
Realizacja:  IV kwartał 2009 r.

* Przebudowa ulicy Kolejowej na kwotę 
ok. 10 mln zł brutto. Planowane  rozpoczęcie 
inwestycji IV kwartał 2009 r.

* Remont ulicy Orlej na kwotę ok. 400 tys. zł 
brutto. Rozpoczęcie IV kwartał 2009, planowane 
zakończenie II  kwartał 2010 r.

* Budowa zejścia na plażę przy hotelu Amber 
Baltic na kwotę ok.250 tys. zł brutto. Rozpoczę-
cie III  kwartał  2009 r.

* Drugi etap monitoringu na kwotę  
ok. 400 tys. zł brutto. Rozpoczęcie II kwartał 
2009 r.  

* Budowa infrastruktury portu jachtowego 
Wapnica na kwotę ok.  800 tys. zł brutto. Plano-
wany  termin realizacji 2009 – 2010 r.

* Budowa Boiska ORLIK  przy Szkole 
podstawowej nr 2 w Wapnicy na kwotę ok.  
1 mln 500 tys. zł brutto. Rozpoczęcie II kwartał 
2009 r.

* Remont ulicy Orzeszkowej remont  na 
kwotę ok. 500 tys. zł brutto. Rozpoczęcie IV 
kwartał 2009 r.

* Budowa oświetlenia ulicy Wodziczki  
i Nowomyśliwska na kwotę ok. 500 tys. zł brut-
to. Rozpoczęcie: III kwartał 2009 r.

* Budowa budynku komunalnego ul.  
M. Skłodowska – Curie. Rozpoczęcie inwestycji: 
IV kwartał 2009 r. 

* Zagospodarowanie Placu Neptuna na 
kwotę ok. 260 tys. zł brutto, rozpoczęcie II 
kwartał  2009 r., zakończenie czerwiec 2009 r. 
Zakres obejmuje  ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej  barwionej z dodatkiem kostki 
kamiennej na powierzchni dotychczasowych 
terenów zielonych (ok. 600 m2) oraz wykona-
nie gazonów z cegły klinkierowej pełnej pod 
nasadzenia kwiatowe (4 elementy).

Tadeusz Konopacki
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Inwestycje planowane
Gmina Międzyzdroje planuje w 2009 roku następujące inwestycje:

Pogoda sprzyja rozbudowie amfiteatru. Na placu przy promenadzie prace postępują  
w szybkim tempie.
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NASZE MiAStO

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z  ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, 
osoby spełniające warunki wskazane w w/w 
ustawie mogą w terminie do dnia 31 grudnia 
2012 r. występować do Gminy o przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
komunalnych w prawo własności.

Przekształcenie w trybie wynikającym ze 
wskazanej powyżej ustawy przysługuje w szcze-
gólności:

- osobom fizycznym będącym w dniu wejścia 
w życie ustawy, tj. w dniu 13 października 2005r., 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabu-
dowanych garażami, albo przeznaczonych pod 
tego rodzaju zabudowę nieruchomości rolnych 
oraz osobom fizycznym będącym następcami 
prawnymi osób, o których mowa powyżej;

- spółdzielniom mieszkaniowym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży 
oraz osoby fizycznym i prawnym będącym ich 
następcami prawnymi. 

Z wnioskiem o przekształcenie winni wystąpić 
wszyscy użytkownicy wieczyści danej nierucho-
mości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości w prawo własności wymaga 
wniesienia na rzecz Gminy opłaty, ustalonej na 
podstawie wycen sporządzonych przez rzeczo-
znawcę majątkowego. Przedmiotowa opłata może 
zostać rozłożona na raty na wniosek użytkownika 
wieczystego, na czas nie dłuższy niż 20 lat, a nie- 
uiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega 
oprocentowaniu i zabezpieczeniu hipoteką. 

Ponadto, zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz 
obowiązującą w gminie Międzyzdroje uchwałą 
Rady Miejskiej, Burmistrz udziela na wniosek 
użytkownika wieczystego bonifikaty od opłaty  
z tytułu przekształcenia: 

- w wysokości 90 % - gdy dochód miesięczny na 
jednego członka rodziny w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostat-
nie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym 
wystąpiono o przekształcenie, jeżeli nieruchomość 
jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo prze-
znaczona pod tego rodzaju zabudowę; 

- w wysokości 50% - użytkownikom wieczystym 
nieruchomości, które są wykorzystywane lub 
przeznaczone na cele mieszkaniowe;

- w wysokości 50% - osobom fizycznym, które 
prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom 
prawnym.

W odniesieniu do nieruchomości lub jej części 
wpisanej do rejestru zabytków z mocy ustawy 
opłatę obniża się o 50 %.       

Szczegółowe informacje o warunkach prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności można uzyskać w pok. nr 18 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, bądź 
telefonicznie pod numerem telefonu 091/32 756 
66 i 091/32 756 32.

Wnioski w przedmiotowej sprawie można 
pobrać w pok. nr 18 w Urzędzie Miejskim bądź ze 
strony internetowej:www.bip.miedzyzdroje.pl 

Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami 

i rolnictwa

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności

Nie należy jednak zapomnieć, że Międzyzdroje to nie 
tylko nowoczesność i pęd ku rozbudowie miasta. Hi-
storia kurortu sięga  XIX wieku. W tym okresie zaczęły 
powstawać pierwsze kąpieliska i domy wczasowe, a 
Międzyzdroje stawały się coraz bardziej popularne, 
wpisując się w karty historii, jako chętnie odwiedzany 
bałtycki kurort.

Z tego też powodu chcielibyśmy przybliżyć 
historię międzyzdrojskich zabytków, których jest tu 
42. Będziemy je po kolei prezentować na łamach 
Biuletynu wraz z aktualnymi zdjęciami. 

Na początek spis nieruchomości wpisanych do re-
jestru zabytków znajdujących  się w naszej gminie:

1. Pensjonat „Willa Richter” ul. Bohaterów War-
szawy 4

2. Pensjonat „Villa Pomerania” ul. Bohaterów 
Warszawy 7

3. b.  DW „Rybitwa” ul. Bohaterów Warszawy 8
4. Pensjonat „Golf hause” ul. Bohaterów Warszawy 9
5. Pensjonat „Villa Perła” ul. Bohaterów Warszawy 10
6. Pensjonat ul. Bohaterów Warszawy 11
7. Pensjonat „Villa Stella Maris” ul. Bohaterów 

Warszawy 13
8. Pensjonat ul. Bohaterów Warszawy 14
9. Pensjonat „Villa 5” ul. Bohaterów Warszawy 16
10. Pensjonat „Villa Monaco” ul. Bohaterów War-

szawy 18
11. Międzynarodowy Dom Kultury ul. Bohaterów 

Warszawy 20
12. d. DW „MINERWA” ul. Zdrojowa 5
13. d. DW „MINERWA” ul. Zdrojowa 5a
14.  Pensjonat „Villa Martha” ul. Zdrojowa 5c 
15. Pałac „Srebrna Fala” ul. Zdrojowa 21

16. Hotel „Skarb Morza” ul. Kopernika 3
17. Hotel „Orion” ul. Kopernika 5
18. Willa ul. Kopernika 6 
19. Pensjonat ul. Kopernika 7
20. DW. „Meduza” ul. Kopernika 12
21. Willa ul. Mickiewicza 8
22. DW „Patria” ul. Rybacka 1
23. Pensjonat „Arkadia” ul. Plażowa 4
24. Pensjonat ul. Wesoła 4
25. Pensjonat ul. Dąbrówki 13
26. DW „ Kasia XV ” ul. Promenada Gwizd 18
27. Pensjonat ul. Promenada Gwiazd 26
28. Dom ul. Ludowa 4
29. d. DW „ Kasia II ” ul. Ludowa 10
30. Obiekt FWP ul. Pomorska 10
31. Obiekt FWP ul. Pomorska 16
32. Obiekt FWP ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 12
33. Obiekt ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 19
34. Pensjonat „ Dom pod Brzozami ” ul. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 21
35. DW „Błyskawica XI ” ul. Książąt Pomorskich 24
36. Dom s.s. Boromeuszek „STELLA MATUTINA” 

ul. Krótka 5
37. Obiekt zamieszkały ul. Zwycięstwa 21
38. Park Zdrojowy im. Fryderyka Chopina
39. Wieża wodna  PKP ul. Za Torem 1
40. Pensjonat ( zespół budynków) ul. Promenada 

Gwiazd 12
41. d. stacja ratownictwa morskiego ul. Promenada 

Gwiazd 13
42. Kościół pw. św. Piotra Apostoła
43. Kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej Lubin.                  

 Oprac. Dorota Purgal

Międzyzdrojskie zabytki
W ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój Międzyzdrojów. Jak grzyby po deszczu 
zaczęły wyrastać nowe budynki usytuowane prawie we wszystkich częściach miasta. 
Niemal na każdym kroku można napotkać rozpoczęte lub już ukończone inwestycje. 

W 1899 roku do Międzyzdrojów przybyły siostry 
Boromeuszki (Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeuszka) z Trzebnicy na Dolnym Śląsku, 
które otrzymały zgodę na otwarcie tutaj swojej 
placówki. Hospicjum katolickie wraz z kaplicą wznie-

siono w latach 1901-1902 ze składek katolickich 
gości przybywających do kurortu. W późniejszym 
okresie dom przyjmował kuracjuszy i służył jako dom 
rekolekcyjny. W 1961 roku siostry pozbawione po II 
wojnie światowej domu, odzyskały prawo własności 
nieruchomości.

Dom „Stella Matutina” usytuowany przy ul. 
Krótkiej 5, wzniesiony jest na skarpie wzmocnionej 
murem oporowym. Swoją architekturą nawiązuje 
do kurortowej zabudowy z przełomu XIX/XX wieku. 
Dom został wyremontowany. Z pierwotnych elemen-
tów wyposażenia i wystroju wnętrz zachowała się 
w większości stolarka okienna i drzwiowa, stolarka 
klatki schodowej, malarskie medaliony z wizerunkami 
świętych w kaplicy, secesyjne szafy wnękowe i orygi-
nalny drewniany wieszak, piec kaflowy z dekoracją 
o motywach geometrycznych w pomieszczeniach 
mieszkalnych.

Budynek połączony z domem „Stella Matu-
tina”, dawniej „Villa Martha”, przy ul. Zdrojowej 
5c został zbudowany na przełomie XIX/XX w.  
w okresie największego rozwoju nadmorskiego 
kurortu w Międzyzdrojach i intensywnej zabu-
dowy promenady spacerowej oraz okolicznych 
ulic. Został zakupiony przez siostry Boromeuszki  
w 1912 r., wtedy też rozbudowano go i połączono 
łącznikiem z domem głównym. Willa służyła osobom 
starszym, samotnym i chorym. Obecnie jest zamiesz-
kana przez siostry.

Dorota Purgal
Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych   

Zabytki Międzyzdrojów

 „Stella Matutina” i „Villa Martha”

Dawna „Villa Martha” ul. Zdrojowa 5c

Dom s.s. Bromeuszek „Stella Matutina” ul. Krótka 5
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AKtUAlNOŚCi - PROMOCJA

Dorota Purgal: Jak postępują prace związane 
z realizacją koncepcji „Międzyzdroje w kwiatach 
2009”?

Sławomir Rosiak: Prace trwają od 12 dni. Ge-
neralnie czyścimy tereny zielone przygotowując 
je do kolejnych czynności. 
Przyznaję, że byłem zaszoko-
wany złym stanem czystości 
terenów zielonych w mieście. 
Wyczyściliśmy mnóstwo, krze-
wów, krzaków, cisów i teraz 
przygotowujemy to wszystko 
do obsadzeń. Główny nacisk 
kładziemy na Aleję Gwiazd, 
plac przy molo i rondo. W 12 
dni zrobiliśmy tyle, co inne 
przedsiębiorstwa robią w 3 
miesiące.

D.P.: A jak Pan odniesie 
się do zarzutów wobec wy-
sokości kwoty 800 tys. zł 
przeznaczonej na ukwiecenie 
miasta?

S.R.: Proszę drogich miesz-
kańców: 800 tys. to nie jest 
wielka suma. Sąsiednia  gmina, 
której krajobraz przeobraziłem 
przez 3 lata, wydała na ten cel 
1,5 mln. Międzyzdroje to kurort, a nie Bangladesz! 
To są śmieszne pieniądze. Przecież trzeba zapłacić 

za sprzęt, wożenie ziemi, kwiaty. Turyści powinni 
tu widzieć czystość, zieleń, kwiaty, klomby, a nie 
ugór na głównym deptaku przy molo oraz zanie-
czyszczone krzewy, trawniki, klepiska. Ja chcę to 
zmienić.

D.P.: Czyli jest Pan właściwą osobą na wła-
ściwym miejscu?

S.R.: Uważam się za fachowca i wiem, że jestem 
najlepszą osobą na Pomorzu Zachodnim, która 
potrafi zrealizować ten projekt. Najpiękniejszych 
ogrodów nie tworzą ogrodnicy, lecz filozofowie, ar-
tyści, malarze. Ja jestem artystą. Widzę przestrzeń, 
głębię, horyzont, barwę, kolor. Opracowując 
koncepcję, chcę dla mieszkańców i wczasowiczów 
upiększyć Międzyzdroje. Już na samym początku 
spotkałem się z niewiarą ludzi. Miałem kilka spo-
tkań z radnymi. To jest chyba taki polski charakter, 
że dużo jest złych komentarzy zanim widoczny 

będzie efekt.
Proszę mieszkańców, żeby 

mi zaufali i dali czas do pre-
miery - momentu, w którym 
zaczniemy sadzić pierwsze 
kwiaty i  do czasu zakończenia 
prac, gdyż nie wszyscy znają 
koncepcję „Międzyzdroje w 
kwiatach 2009”. 

D.P.: Kiedy możemy spo-
dziewać się zakończenia 
prac?

S.R.: Plan prac jest nastę-
pujący: do Wielkanocy chcemy 
sadzić wszystkie iglaki, a więc 
cyprysy i tuje, następnie do 
weekendu majowego planuje-
my zrobić podświetlenie. Pre-
miera odbędzie się po 15 maja, 
gdy zaczniemy sadzić kwiaty, 
a całkowite zakończenie prac 
przewidujemy na 1 lipca - przy 
ewentualnej zmianie pogody 

prace mogą przedłużyć się do 15 lipca.
D.P.: Dziękuję za rozmowę.    Dorota Purgal

„Międzyzdroje w kwiatach 2009”
Rozmowa z reżyserem Sławomirem Rosiakiem - autorem koncepcji zagospodaro-
wania terenów zielonych.

05 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
zostały zaprezentowane wyniki analizy i strategii 
marketingowej Miasta i Gminy Międzyzdroje. One 
wyznaczą kierunek dalszych działań promocyjnych 
Gminy.

Autor projektu,  firma Green House z Bydgosz-
czy (na zdjęciu),  oparł swoją analizę o informacje 
pozyskane między innymi  na podstawie formal-
nych i nieformalnych wywiadów z osobami dzia-
łającymi na rynku inwestycyjnym, turystycznym i 
hotelowym, a także na podstawie przeprowadzo-

nych badań marketingowych pośród polskich 
turystów odwiedzających Międzyzdroje. 

Dla potrzeb analizy zebrano opinie wśród 
mieszkańców  Szczecina, Poznania, Wrocławia i 

Bydgoszczy. Badania przeprowadzono w grupie 
750 osób w okresie od grudnia 2008 r. do stycznia 
br. Zestawienie szans i zagrożeń oraz mocnych i 
słabych stron Międzyzdrojów ujęto w formie ana-
lizy SWOIT, która jest narzędziem wspomagającym 
formułowanie celów i strategii, w oparciu o które 
Gmina może realizować kolejne etapy strategii 
marketingowej i promocyjnej.

Mocne strony Międzyzdrojów to m.in. unika-
towe położenie gminy na wyspie Wolin, bogata i 
różnorodna baza noclegowa, silna marka „Festiwa-

lu Gwiazd” i liczne atrakcje turystyczne, 
ugruntowana pozycja kurortu wśród 
mieszkańców zachodniej Polski, wysokie 
nakłady na promocję Miasta, duże zain-
teresowanie wśród turystów z zagranicy 
(Niemcy, Skandynawia), rozpoczęte klu-
czowe inwestycje dla rozbudowy oferty 
turystycznej (amfiteatr). 

Słabe strony to m.in. niski poziom in-
westycji przeznaczonych pod działalność 
hotelarską w porównaniu z inwestycjami 
mieszkaniowymi tzw. apartamentowymi, 
brak ujednoliconej, kompleksowej bazy 
ofert noclegowych i wypoczynkowych (w 
formie internetowej), renoma  drogiego 
miasta, w którym panują wysokie ceny, 
nie wystarczająca ilość miejsc parkin-
gowych, śladowe przypadki wykorzy-
stywania odnawialnych źródeł energii, 
czy niski poziom wiedzy o dostępnych 

w Gminie atrakcjach. 
Główne cele strategii marketingowej oparto 

na postrzeganiu Międzyzdrojów jako produktu 
turystycznego, w którym należy kształtować po-

zytywny wizerunek gminy, zwiększać atrakcyjność 
turystyczną i inwestycyjną Międzyzdrojów oraz 
podnieść poziom zadowolenia mieszkańców 
z działań promocyjnych realizowanych przez 
samorząd. 

W tym celu zaprezentowano kierunki strate-
gii promocyjnej opartej na przewodnim haśle 
zaproponowanej kampanii promocyjnej Mię-
dzyzdrojów. Brzmi ono: „Międzyzdroje – miejsce 
spotkań”. To hasło stwarza możliwości dopaso-
wania do określonych grup odbiorców. W tym 
celu wprowadzone zostaną cztery dodatkowe 
hasła wspomagające: Międzyzdroje – spotkania z 
gwiazdami,  - spotkania z bliskimi,  - spotkania z 
naturą,  - spotkania z biznesem.

Działania promocyjne zostaną podzielone na 
dwie grupy. Pierwsza obejmie działania marke-
tingowe podejmowane poza granicami gminy. 
Ich zadaniem będzie zwiększenie zainteresowa-
nia ofertą turystyczną mieszkańców głównych 
miast zachodniej Polski (np. Poznań, Wrocław). 
Drugą grupę stanowić będą działania na terenie 
Międzyzdrojów, mające na uwadze zwiększenie 
świadomości turystów w zakresie dostępnych 
atrakcji turystycznych i uroków miasta. W tym celu 
zaplanowano  stałe godziny wycieczek po Mię-
dzyzdrojach z przewodnikiem, a także ustawienie 
w centralnych punktach miasta tzw. „turystyczne-
go monidła”. Każdy zainteresowany będzie mógł 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, wkładając głowę 
w otwór, pozostała część monidła stanowić będzie  
wesołe elementy spójne z logo i charakterystycz-
nymi  cechami miasta.

O dalszych pracach  związanych z realizacją 
działań promocyjnych będziemy Państwa in-
formować w kolejnych wydaniach Informatora 
Samorządowego.

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą.    

Strategia marketingowa gotowa

Słabe i mocne strony Międzyzdrojów
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Z PRAC RAdy MiEJSKiEJ

PlAN PRACy KOMiSJi SPRAW KOMUNAlNyCH i SPOŁECZNyCH RAdy MiEJSKiEJ W MiĘdZyZdROJACH NA ROK 2009

LP. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

KONTROLA GOSPODARNOŚCI GMINy W ZAKRESIE FINANSOWEJ 

Analiza i opinia wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, wniosek w sprawie absolu-
torium dla Burmistrza. 

Kontrola gospodarności Gminy w zakresie finansowej i zarządzania majątkiem: 
- kontrola wpływów ze sprzedaży, dzierżaw majątkiem Gminy, 
- monitorowanie należności z uwzględnieniem windykacji zaległości, 
- inwentaryzacja składników majątkowych w Urzędzie Miejskim, 
- udzielania zamówień publicznych. 
Kontynuacja kontrol i  w sprawie sk ażenia wody morsk iej  K ąpiel isk a  

Międzyzdroje. 
Kontrola realizacji i prawidłowości wykonania Inwestycji w Gminie. 
Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek  

organizacyjnych. 
Kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2009. 

REALIZACJA  W CZASIE 

II-IV 

V-XII 

I 

X-XI 
Na bieżąco 

Na bieżąco

RODZAJ KONTROLI 

Problemowa 

Doraźna 

Doraźna 

Doraźna 
Doraźna 

Doraźna 
Rodzaj kontroli 

PlAN PRACy KOMiSJi ROZWOJU GOSPOdARCZEGO i BUdżEtU NA ROK 2009 R.
LP.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

TEMATyKA

Przyjęcie planu pracy Komisji RGiB na rok 2009;
Przyjęcie sprawozdania z działalności KRGiB w roku 2008;
Analiza wykonania wniosków wypracowanych przez komisję w roku 2008 i skierowanych do realizacji przez 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej;
Analiza zagospodarowania terenu wokół dębu „Karczmarz” – rejon ulicy Spokojnej;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Analiza realizacji projektu związanego z poprawą estetyki miasta – „Międzyzdroje w kwiatach”;
Wypracowanie stanowiska na temat wprowadzenia systemu ulg podatkowych dla właścicieli nieruchomości 
decydujących się na wymianę czynnika grzewczego na ekologiczny;
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za rok 2008;
Analiza zmiany uchwały VIII/65/2007 z dnia 5.04.20007r. w sprawie  szczegółowych  zasad  i trybu  przyznawania, 
wstrzymywania  i cofania  oraz  wysokości stypendiów sportowych;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Analiza nieruchomości i terenów gminnych pod względem możliwości ich zbycia w długoletniej perspektywie;
Zapoznanie się ze złożonymi oraz przygotowywanymi przez Gminę wnioskami o środki zewnętrzne na dofinan-
sowanie inwestycji, kultury, oświaty oraz kultury fizycznej;
Analiza działań marketingowych i strategii Gminy Międzyzdroje przygotowywaną przez firmę Green House;
Analiza działań promocyjnych Gminy Międzyzdroje, wypracowanie zintegrowanej koncepcji skutecznej promocji 
walorów turystycznych Gminy;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Ocena stanu przygotowania Gminy do sezonu letniego;
Analiza stanu przygotowań do wdrożenia pilotażowego uczestnictwa kąpieliska Międzyzdroje w programie 
„Błękitna Flaga”;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Ocena zadań realizowanych przez Związek Gmin Wyspy Wolin (analiza za I półrocze);
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Analiza wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2009 r.;
Analiza wydatków i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w I półroczu 2009 r.;
Ocena funkcjonowania Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie. Analiza wniosków mieszkańców i turystów zgłaszanych w trakcie 
trwania sezonu turystycznego;
Wypracowanie propozycji Komisji do projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2009r. ;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Wstępna ocena wykonania budżetu Gminy;
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;
Analiza i wypracowanie stanowiska Komisji dotyczącego projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2010 r.;
Ponowne rozpatrzenie warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą a KB Sporting w sprawie zasad korzystania 
z pomieszczeń socjalnych na terenie Stadionu Miejskiego;
Ocena zadań realizowanych przez Związek Gmin Wyspy Wolin (analiza za II półrocze);
Opiniowanie materiałów sesyjnych;
Rozpatrzenie spraw bieżących;

TERMIN REALIZACJI

Luty 2009

Marzec 2009

Kwiecień2009

Maj 2009

Czerwiec 2009

Lipiec – Sierpień 
2009

Wrzesień 2009

Październik 2009

Listopad 2009

Grudzień 2009
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Uchwała Nr XXXVII/350/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej  zmia-

ny granic Gminy Międzyzdroje.
W związku z toczącą się procedurą przygotowy-

wania niezbędnych dokumentów do wystąpienia 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach do stosownych 
władz (zgodnie z określoną w przepisach proce-
durą) o zmianę granic Gminy polegającej na włą-
czeniu sołectwa Wisełka, niezbędne było podjęcie 
uchwały kierunkowej wyrażającej stanowisko Rady 
Miejskiej. Załącznikami do podjętej uchwały są:

1. Obręb sołectwa Wisełka przedstawiony na 
wyrysie z mapy.

2. Wykaz działek wchodzących w obręb sołec-
twa Wisełka. 

Uchwała Nr XXXVII/351/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVii/257/08 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
1 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego.
Przyjęta uchwała zwiększa do kwoty 3 200 000 

zł długoterminowy kredyt zaciągany przez Gminę 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową 
towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w 
ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położo-
nych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdro-
jach z przyłączami”. Spłata kredytu rozpocznie się 
w roku 2011 i zakończy w 2024 roku, raty wynosić 
będą około 230 tysięcy złotych rocznie. Uchwała 
został podjęta po wcześniejszym przyjęciu zmian 

w przedłożonym przez Burmistrza Międzyzdrojów 
projekcie, zakładającym zaciągnięcie również kre-
dytu na budowę sanitariatów wraz z natryskami  
w okolicy Amfiteatru i placu zabaw dla dzieci. 
Rada nie wyraziła zgodny na finansowanie takie-
go zdania w kwocie 500 000 złotych ze środków 
pochodzących z zaciągniętego kredytu.

Uchwała Nr XXXVII/352/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu 

i zmian w budżecie na rok 2009.
Podjęta uchwała dotyczyła w większości 

przyjęcia zmian o charakterze klasyfikacyjnym 
dochodów i wydatków gminnych oraz uwzględ-
niła wyrażoną przez Radę zgodę na zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 3 200 000 zł.

Uchwała Nr XXXVII/353/09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXiV/323/08 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok.

Wyrażona w formie uchwały zgoda na zacią-
gnięcie kredytu na realizację zdania (w skrócie) 
„Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową 
towarzyszącą” spowodowała konieczność zmiany 
w załącznikach do budżetu Gminy na rok 2009. 

Uchwała Nr XXXVII/354/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Międzyzdroje, jako zabezpieczenie kredytów 

udzielanych dla Stowarzyszenia 
Klub Biegacza „Sporting” w Międzyzdrojach.

Uchwała dotyczy ponownego wyrażenia 
zgody na zabezpieczenie kredytu udzielanego 
przez bank dla Klubu Biegacza „Sporting”, ale nie 
wskazuje konkretnego banku i uchyla poprzednią 
uchwałę, w której bank był precyzyjnie wskazany. 
Podjęta uchwała pozwala również na zaciąganie 
kredytu obrotowego jak również inwestycyjnego 
w zależności od potrzeb Klubu. Wyrażona zgoda 
dotyczy ustanowienia hipoteki zwykłej do kwoty 
2.000.000,00 zł oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 
1.000.000,00 zł.

   
Uchwała Nr  XXXVII/ 355/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Międzyzdroje na 
terenie ograniczonym: ul. Komunalną, 

ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, 
ciekiem wodnym „Stary Zdrój”, 

torem kolejowym i ul. Niepodległości.
Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do zmia-

ny planu przyjętego dla tego obszaru Uchwałą  
Nr XLI/405/2002 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 22 lutego 2002r. Wśród planowanych zmian 
znajdują się m.in.: zmiana przeznaczenia terenu na: 
”rodzinne ogrody działkowe”, rozwinięcie funkcji 
pensjonatowo-mieszkalnej, dopuszczenie możli-
wości podziału geodezyjnego działek, likwidację 
planowanej kolejki nadziemnej. 

Informację przygotował Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 z komentarzem

Wiesław Kotwica - 06.04.2009 r.
wiesław_kotwica@miedzyzdroje.pl

Andrzej Kościukiewicz - 20.04.2009 r.
andrzej_kosciukiewicz@miedzyzdroje.pl

Janusz Piłat - 27.04.2009 r.
janusz_pilat@miedzyzdroje.pl

Na swoje dyżury zapraszają również :
PRZEWODNICZĄCy RADy MIEJSKIEJ 
-  MiCHAŁ SUtyŁA 
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30 
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RADy MIEJSKIEJ 
- BEAtA KiRylUK  
 w  środy od 13.30 - 15.30
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCy RADy MIEJSKIEJ 
– ROMAN PAWŁOWSKi 
w piątki  od 13.00 - 15.00
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl
Spotkania z radnymi są również możliwe w innych 
terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

lp. 

1. 

2. 
3. 

4. 

a5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

tEMAtyKA 

Przeprowadzenie analizy istniejących zasobów mieszkanio-
wych. 

Ocena realizacji planu remontów w roku 2009. 
Analizowanie i wydawanie opinii o gminnych zasobach miesz-

kaniowych przeznaczonych do remontu, sprzedaży i dzierżawy. 
Organizowanie posiedzeń komisji, opiniowanie projektów 

uchwał. 
Kontrola i ocena utrzymania czystości w Gminie zgodnie  

z przyjętym regulaminem. 
Udział w pracach komisji ds. MTBS i Komisji ds. Stypendiów 

Sportowych oraz Komisji Mieszkaniowej 
Analiza przygotowań do sezonu. 
Sprawy bezpieczeństwa w Gminie. 
Problematyka społeczna: oświata, ochrona zdrowia, opieka 

społeczna 
Merytoryczna kontrola działalności jednostek kulturalnych  

i sportowych istniejących na terenie Gminy. 
Przyjęcie do realizacji planu remontów komunalnych zasobów 

mieszkaniowych do 2010 r. 
Rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do komisji. 
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecz-

nych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w roku 2009 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH NA ROK 2009 

Na bieżąco 

Na bieżąco 
Na bieżąco 

Na bieżąco 

Na bieżąco 

Na bieżąco 

Maj, czerwiec 2009 r. 
Na bieżąco 
Na bieżąco 

Na bieżąco 

Na bieżąco 

Na bieżąco 
Na bieżąco 

REAliZACJA 
W CZASiE 

PlAN dyżURÓW 
RAdNyCH RAdy MiEJSKiEJ 

W MiĘdZyZdROJACH

Dyżury radnych odbywają się w każdy  
poniedziałek, w godzinach od 14.30 do 15.30  
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 
– pokój nr 14, telefon/faks 091 32 75 647, 
rada_miejska@miedzyzdroje.pl
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•  W związku z informacją Ministerstwa Finan-
sów, dotyczącą zmniejszenia kwoty subwencji 
oświatowej dla Gminy Międzyzdroje na rok 2009  
z kwoty 2.577,947,00 zł na kwotę 2.268,190,00 
zł (dotacja mniejsza o 309,757,00 zł), radni na 
posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej 
w dniu 24.02.2009 r. wnioskują do Burmistrza o: 
przygotowanie projektu uchwały zmieniają-
cej budżet Gminy dotyczącego zmniejszenia 
wydatków bieżących na oświatę o kwotę 
309,757,00 zł. 

Wniosek poddano pod głosowanie, za przy-
jęciem opowiedziało się 9 radnych, 1  radny był 
przeciwny. 

• Podczas posiedzenia  połączonych komi-
sji Rady Miejskiej w dniu 24.02.2009 r. Radni  
wnioskowali o: wykreślenie  w paragrafie  
1 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVii/257/08 RM w Międzyzdrojach z dnia  
1 lipca 2008 r. dotyczącego zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego, zmniejszenie 
kwoty kredytu o 500 000,00 zł i wykreśle-
nie budowy sanitariatu wraz natryskami 
planowanej przez Burmistrza w okolicy 
Amfiteatru.

Wniosek został poddany pod głosowanie, za 
przyjęciem opowiedziało się 7 radnych, 3 osoby 
wstrzymały się od głosu.

STANOWISKA I WNIOSKI RADy MIEJSKIEJ
W trakcie ostatniej sesji (w dniu 26 lutego 2009 r.) oraz odbytych posiedzeń komisji,  
Rada Miejska wypracowała następujące stanowiska i wnioski:

SPORt i REKREACJA

• Radni na XXXVII Sesji RM w dniu 26.02.2009r. 
skierowali do Komisji Rewizyjnej wniosek o: 
przeprowadzenie kontroli w zakresie pod-
pisanej umowy z  Panem Sławomirem Rosia-
kiem, prowadzącym działalność gospodarczą   
o nazwie Agencja Artystyczna ROS-ARt, Hotel 
Rancho-Cafe, w zakresie opracowanego pro-
gramu koncepcji „Międzyzdroje w kwiatach  
2009 r. -  zagospodarowanie terenów  zielonych  
w Międzyzdrojach” pod względem dbałości  
o finanse Gminy.

Wniosek poddany pod głosowanie uzyskał   
7 głosów za przyjęciem, wstrzymało się od 
głosu 3 radnych. 

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady miejskiej

Po zakończeniu inwestycji pn. „Moderniza-
cja Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach  
- II etap. Budowa Ośrodka Szkolenia Mi-
strzowskiego ”, realizowanej przez Klub 
Biegacza „Sporting” Międzyzdroje i finan-

sowanej ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej oraz środków własnych, 
KB „Sporting” rozpoczyna kolejną budowę. 
Formy zawodników i mieszkańców.

Aktualnym wyzwaniem dla trenerów 
międzyzdrojskiego klubu, jest budowa 
formy sportowej zawodników „Sporting” 
na najważniejsze zawody sezonu lekkoatle-
tycznego 2009. A także  budowa programu 
form aktywności ruchowej dostępnych dla 
wszystkich mieszkańców Gminy Międzyz-
droje, z wykorzystaniem wybudowanych na 
terenie Stadionu Miejskiego obiektów. W ten 
sposób klub chce  zapewnić mieszkańcom 
naszej Gminy możliwość zadbania o własną 
kondycję fizyczną, poprawienie swojej syl-
wetki lub po prostu odprężenie się. 

Klub świadczyć będzie swoje usługi 
kompleksowo w klimatyzowanych salach na 
ogólnej powierzchni ok. 450 m2 w godzinach 
od 8:00 do 22:00. Oprócz ćwiczeń na siłowni 

pod okiem doświadczonych instruktorów, 
prowadzone będą zajęcia różnych form 
aerobiku zarówno dla pań jak i dla panów w 
różnym wieku i na każdym poziomie spraw-
ności oraz zajęcia na kortach tenisowych ze 

sztuczną na-
wierzchnią. 

W k lubie 
każdy będzie 
mógł zaopa-
trzyć się m.in. 
w różne na-
poje regene-
rujące, jak i 
witaminowe 
odżywki. Ofe-
rowana bę -
dzie również 
pomoc w za-
kupie odzie-
ży fitness. Do 
dyspozycji od-
dany zostanie 
gabinet, wy-

posażony w urządzenia do lasero, magneto  
i fizykoterapii, a także w urządzenie Reflotron 
- unikalny w skali światowej przenośny sys-
tem do oznaczeń biochemicznych 17 pod-
stawowych parametrów klinicznych w ciągu  
2 - 3 minut (cholesterol, HDL cholesterol, 
triglicerydy, glukoza, GGT, GOT, GPT, kreaty-
nina, mocznik, kwas moczowy, alfa-amylaza, 
amylaza trzustkowa, CPK, hemoglobina, 
potas, fosfataza alkaliczna, bilirubina). 

Równolegle z uruchomieniem bazy spor-
towej Klubu Biegacza „Sporting”, zadaniem 
stowarzyszenia będzie przygotowanie za-
wodników do zawodów sportowych, wśród 
których wymienić należy: Halowe Mistrzo-
stwa Polski, Mistrzostwa Polski w biegach 
na przełaj, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy,  
Mistrzostwa Polski Seniorów.

Tradycyjnym wydarzeniem sierpnia jest 
organizowany przez  KB „Sporting” Mię-
dzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. 

Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego 
oraz Rodzinny Bieg Śniadaniowy.

Szczegółowe informacje dla wszystkich 
zainteresowanych ofertą Klubu Biegacza 
„Sporting” można uzyskać w siedzibie klubu 
przy ul. Aleja Róż 7 oraz po numerami telefo-
nów: 0 601 30 11 88 oraz 0 500 166 650.

Bogusław Mamiński
Prezes Klubu Biegacza „Sporting”

Sporting buduje… formę!
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Fundusze pomocowe wykorzystywane przez

Szkołę Podstawową nr 2 
w Wapnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy korzystała z 
funduszy Euroregionu Pomerania w ramach FMP 
INTERREG IIIA. Projekt międzynarodowej współpracy 
między szkołami w Wapnicy i Sellinie adresowany był 
do uczniów i nauczycieli. 

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2007 roku w 
Wapnicy przebywała grupa uczniów ze szkoły nie-
mieckiej. Wartość całego projektu wyniosła 15 267,39 
PLN, z czego udział własny (25%) to 3 816,85 PLN, zaś 
pozostała kwota (75%) – 11 450,54 PLN stanowiła 
wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Projekt został już zakończony i ostatecznie 
rozliczony. 

W ramach kontynuacji partnerskiej współpracy 
między szkołami w dniach od 2 czerwca do 6 czerw-
ca 2008 roku odbyła się wizyta naszych uczniów w 
Sellinie. Koszty związane z wizytą polskich uczniów 
w szkole niemieckiej pochodziły z projektu, którego 
beneficjentem była strona niemiecka.

W bieżącym roku planowane jest złożenie kolej-
nych wniosków o wsparcie finansowane dla następu-
jących przedsięwzięć:

1. Rozwijanie partnerskiej współpracy między 
szkołami w Wapnicy i Sellinie – Euroregion POMERA-
NIA, program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IVA, 
(dotacja do 5 000,00 euro);

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwięk-
szenie zainteresowania nauką języka angielskiego 
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, mały 
projekt (Small Grants) w ramach programu ENGLISH 
TEACHING (ET 2009), (dotacja do 12 000,00 zł);

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i wprowadze-
nie edukacji przedszkolnej poprzez dwa projekty do-
tyczące działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
w systemie oświaty, z Programu Operacyjnego EFS 
„Kapitał Ludzki”, priorytet: Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach.

Planowane projekty są elementami większego 
przedsięwzięcia, które Szkoła Podstawowa nr 2 
rozpoczyna realizować w bieżącym roku i które 
będzie kontynuowane w kolejnych latach szkolnych. 
Nadrzędnym celem całości jest wyposażenie uczniów 
w wiedzę i kompetencje pozwalające na osiągnięcie 
coraz lepszych wyników edukacyjnych (na etapie 
kształcenia szkolnego) oraz wyposażenie w umie-
jętności umożliwiające podejmowanie dalszej drogi 
kształcenia z wykorzystaniem najnowszych możli-
wości i technologii, w tym „uczenie się na odległość”  
(e-learning).                                            Bogumiła Popko

Dyrektor SP 2 w Wapnicy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyz-
drojach działa koło teatralne pod kierunkiem 
Andżeliki Gałeckiej, dyrektor biblioteki. W 
kwietniu br. odbędzie się premiera drugiego 
w historii zespołu przedstawienia. Kukiełko-
wy spektakl opowiadać będzie o przygodach 
Plastusia.

Na zajęcia teatralnego koła uczęszcza  
8 uczennic ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Międzyzdrojach: Martyna Poskart, Monika Janu-
szewska, Klaudia Januszewska, Ola Buca, Jagoda 
Osowicka, Justyna Sidoruk, Wiktoria Wardziukie-
wicz i Ola Nazarczuk. Są to same indywidualistki 
z głowami pełnymi pomysłów, osoby kreatywne  
i chętne do pracy. Same mobilizują się nawzajem, 
by żadna nie zapomniała, że jest próba (co czasem 
im się zdarza). Jednak pani Andżelika jest dla 
swoich podopiecznych wyrozumiała i cieszy się, 
że koło prężnie działa. 

Grupa teatralna miała swój debiut sceniczny 
w 2008 roku. Był to spektakl „Współczesna ulica”, 
który dziewczyny wystawiły w Międzynarodowym 
Domu Kultury podczas obchodów Dnia Poezji. 
Obecnie trwają przygotowania do przedstawienia 
kukiełkowego o przygodach Plastusia, na podsta-
wie „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej, 
którego premiera jest przewidziana na kwiecień 
2009 roku. 

Ośrodek  Opieki Społecznej zakupił 7 pacynek 
– bohaterów uwielbianej przez dzieci „Ulicy Se-
zamkowej”, biblioteka zaś zakupiła zestaw książek 
opowiadających o przygodach Elmo, Grovera, 
Erniego i innych, na podstawie których powstaną 
kolejne scenariusze przedstawień dla dzieci. 

Grupa teatralna nie może się już doczekać 
nowych wyzwań, bo pacynki są tak śmieszne, 

że mały widz z pewnością od razu przybiegnie 
do biblioteki wypożyczyć książki o bohaterach  
z obejrzanego przedstawienia. Wniosek jest jeden: 
dziewczyny na zajęciach świetnie się bawią ale  
i „odwalają kawał dobrej roboty” – wychowując 
młode pokolenie czytelników.    

Andżelika Gałecka 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Koło teatralne w bibliotece

Bawią się i wychowują 

W projekcie uczestniczą trzy szkoły partner-
skie: I. C. „Antonio De Curtis”, Rzym, Włochy; IES 
Jose`Zebra, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania oraz 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego, 
Międzyzdroje, Polska.

Cele projektu realizowane są od października 
2007 do  lipca 2009. Są to między innymi: 

Przedstawienie różnych środowisk kulturowych 
w celu lepszego poznania ich i zaakceptowania; 
zachowanie własnej tożsamości narodowej z rów-
noczesną tolerancją interkulturową; wzmocnienie 
poczucia europejskiego obywatelstwa poprzez 
pokonanie barier językowych.

W ramach realizacji tych celów uczniowie 
wymieniają się ze swoimi rówieśnikami z krajów 
partnerskich opisami najpopularniejszych gier i 
zabaw, form spędzania wolnego czasu, przepisami 
kulinarnymi, a także tworzą prace prezentujące 
zabytki, sławnych ludzi, osobliwości przyrodnicze. 
Uczniowie piszą do siebie listy i przekazują je pocztą 
tradycyjną oraz elektroniczną, przesyłają prace, two-
rzą wystawy produktów na stronach internetowych 
przeznaczonych projektom itp.

Dzieci dowiadują się, jak żyją ich rówieśnicy 
w innych krajach, uczą się rozumieć i szanować 
odmienność. Jednocześnie prezentują wszystko to, 
co w ich środowisku wartościowe, dobre i chlubne. 
Dzięki temu wyzbywają się poczucia niższości, 
przekonują się, że każda z kultur jest bogata i nie-
powtarzalna.

Kolejnymi celami, które znajdują odzwierciedle-
nie w podejmowanych działaniach, są: 

Wychowanie uczniów zgodnie z demokratycz-
nymi wartościami oraz poczuciem przynależności 
do społeczeństwa europejskiego; dbanie o za-
chowanie dziedzictwa kulturowego przejawia-
jącego się w tradycjach; pogłębianie wiedzy na 
temat własnej kultury oraz krajów biorących udział  
w projekcie i inne.

Ideą działań wypływających z założeń projektu 
jest traktowanie tematyki związanej z Unią Euro-
pejską, kulturą krajów partnerskich jako integralnej 
części zagadnień poruszanych  na lekcjach. Zwień-
czeniem projektu jest ukształtowanie w uczniach 
poczucia przynależności do europejskiej rodziny, 
na równych prawach, ale ze świadomością koniecz-
ności podejmowania nowych wyzwań, które stawia 
przed nami nowoczesna Europa.

Cele realizowane są poprzez wypełnianie zadań 
opracowanych na kolejne etapy projektu. Przewi-
dziane są też wyjazdy do Rzymu i na Wyspy Kanaryj-
skie, w których uczestniczą nauczyciele i uczniowie 
najaktywniej pracujący przy projekcie. Uczestnictwo 
naszych uczniów w wyjazdach jest ciekawostką i 
dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, którego 
nasi partnerzy w większości nie podejmują i ze szkół 
partnerskich wyjeżdżają tylko nauczyciele.

W ramach realizacji trzyletniego projektu; 
„Europa – interesująca mieszanka kultur” Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach pozyskała 

środki w wysokości – 57.065,60zł. z funduszy UE 
na realizację tego typu działań. 

Realizowany projekt, w trakcie jego trwania, był 
kontrolowany i oceniany przez Kuratorium Oświaty i 
Agencję Narodową pod względem merytorycznym 
i finansowym. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach otrzymała najwyższą ocenę: przykład 
dobrej praktyki.

W tym roku szkolnym kończymy realizację 
projektu, ale już podejmujemy działania mające 
na celu inicjowania nowych, interesujących zadań. 
Mamy wiele pomysłów, którymi chcemy się dzielić 
z zaprzyjaźnionymi nauczycielami i uczniami z eu-
ropejskich szkół. Pragniemy poznawać inne kultury, 
miejsca, ludzi, a przede wszystkim chwalić się tym, 
co w naszym kraju dobre i piękne oraz ukazać uroki 
naszego miasta, prezentować nasze dokonania, 
wykorzystać umiejętności i zaangażowanie nauczy-
cieli, uczniów z SP1 oraz wszystkich tych, którzy nas 
wspierają przy realizacji programu. 

Więcej informacji o projekcie i formach jego reali-
zacji oraz tysiące zdjęć z podróży i wizyt naszych gości 
w Międzyzdrojach na stronie SP1: www.sp1.vel. 

Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Zwiedzamy świat - za środki unijne
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach już trzeci rok realizowany jest program Sokrates 
Comenius. W roku 2007 pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej na realizacje trzyletniego mię-
dzynarodowego programu „Europa – interesująca mieszanka kultur”. 
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W  WOlNyM  CZASiE

PONIEDZIAŁEK
11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowo – muzyczne dla dzieci nie uczęszczających 

do  przedszkola (od lat 4) p. Inna Żołudiewa, sala zielona  pok. nr 9
13.00 - 18.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne) p. Inna Żołu-

diewa, sala zielona pok. nr 9
15.00 - 17.00 Kabaret „Wyrób kabaretopodobny”- p. Dorota Sielewicz, 

sala pomarańczowa
15.00 - 16.30 Szkoła IQ treningi pamięci, sala komputerowa
16.00 - 18.00 Zajęcia MMA VALE-TUDO, sala teatralna 
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale”(dorośli) –p. Katarzyna Piotrowska, 

sala zielona pok. nr 6  
18.30 - 20.00 Nauka języka angielskiego – p. Agnieszka Brzezowska, sala 

komputerowa
WTOREK

12.00 - 14.00 Nauka  gry na pianinie, p. Inna Żołudiewa  (zajęcia indywi-
dualne), sala zielona pok. nr 9

14.00 - 16.00 Zajęcia wokalne, p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
14.00 - 18.00 Nauka gry na gitarze  – p. Lidia Dmochowska, sala zielona 

pok. nr 6
16.15 - 19.00 Taniec towarzyski (bez ograniczeń), p. Anna Zjawińska – sala 

pomarańczowa
16.30 - 17.00 „Kolorowe nutki”(zajęcia muzyczno – rytmiczne dla dzieci 

młodszych)– p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
17.00 - 18.30 Zajęcia plastyczne „Coś z niczego”(dzieci od kl.0-3) - p. Ewa 

Lewandowska, sala zielona pok. nr 9
18.00 - 19.30 Nauka języka niemieckiego – p. Małgorzata Kucharczyk, 

sala komputerowa
18.00 - … Próby zespołu muzycznego – młodzież, opiekun  p. Inna Żołu-

diewa (zajęcia indywidualne) sala muzyczna
ŚRODA

15.00 – 17.00 Kabaret „Wyrób kabaretopodobny”-  p. Dorota Sielewicz, 
sala zielona pok. nr 6

16.00 – 19.00 Taniec nowoczesny (bez ograniczeń, dzieci i dorośli), sala 
pomarańczowa

16.00 – 17.30 Szkoła IQ treningi pamięci, sala komputerowa
16.00 – 18.00 Zajęcia MMA VALE-TUDO, sala teatralna
16.30 – 18.30 Zajęcia plastyczne,  p. Anna Mackiewicz, sala zielona  

pok. nr 9

CZWARTEK
11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowo – muzyczne dla dzieci  nie uczęszczających 

do przedszkola (od lat 4) p. Inna Żołudiewa, sala zielona  pok. nr 9
13.00 - 15.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne) p. Inna Żołu-

diewa, sala zielona pok. nr 9
15.00 - 16.00 Zajęcia wokalne, p. Inna Żołudiewa,  sala zielona pok. nr 9
16.30 - 17.00 „Kolorowe nutki” ”(zajęcia muzyczno – rytmiczne dla dzieci 

młodszych)– p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
17.00 - 18.30 Zajęcia plastyczne „Cos z niczego” ”(dzieci 0-3) - p. Ewa  

Lewandowska, sala zielona pok. nr 9
17.00 - … Brydż, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale” ”(dorośli) – p. Katarzyna Piotrowska 

(sala nr  6)
18.30 – 20.00 Nauka języka angielskiego – p. Agnieszka Brzezowska, sala 

komputerowa
PIĄTEK

13.00 - 18.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne) p. Inna  
Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9

16.00 - 17.30 Szkoła IQ treningi pamięci, sala komputerowa
17.00 - 19.15 Chór kameralny – p. Anna Sobierajska –sala pomarańczowa 

lub Sala Teatralna
18.00 - 19.00 Zajęcia wokalne, p. Inna Żołudiewa,  sala zielona pok. nr 9
18.00 – 19.30 Nauka języka niemieckiego – p. Małgorzata Kucharczyk, 

sala komputerowa 
SOBOTA

09.45 - 14.00 Nauka gry na gitarze – p. Lidia Dmochowska, sala  
muzyczna

11.00 - 13.00 Nauka gry na pianinie - (zajęcia indywidualne) p. Inna Żołu-
diewa, sala zielona pok. nr 9

11.00 - 13.00 Chór kameralny –p. Anna Sobierajska, sala pomarańczowa
13.00 - 16.00 Zajęcia wokalne, p. Inna Żołudiewa,  sala zielona pok. nr 9
14.00 - 15.30 Gromada Zuchów, sala zielona pok. nr 6
15.30 - 18.00 34 DH „Orlęta” ZHP, sala zielona pok. nr 6

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – SPOTKANIA KLUBU KOLEKCJONERA
GODZINA 15.00

Kafejka internetowa czynna w MDK:
- dorośli  - 1 godzina 3 zł
- dzieci szkolne  - 1 godzina 1 zł
Zapisy na zajęcia i wszystkich informacji można uzyskać w Sekretariacie 

MDK lub pod nr tel. 091 32-82-600
Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zaprasza dzieci i młodzież 
do korzystania z pozalekcyjnych, bezpłatnych zajęć zorganizowanych w 
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje.

MiXEd MARtiAl ARtS – zajęcia na macie zapaśniczej
Prowadzący p. Łukasz Skibski
Zajęcia odbywają się w Międzynarodowym Domu Kultury w ponie-

działki i środy w godzinach od 17°°- 20°° (17°°- 18°° - osoby do wagi 75 kg),  
(19°° - 20°° - osoby o wadze powyżej 75 kg).

W zajęciach mogą brać udział osoby od 13 r. ż. - , które posiadają zaświad-
czenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.

SiŁOWNiA – zajęcia sportowe na siłowni 
Prowadzący p. Leszek Nyrkowski (w ramach umowy z Urzędem Miejskim)
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach  

w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty w godzinach od 18°° - 21°°.
Uczestnikami może być młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i stu-

dencka. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź 
prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach na siłowni. 

PERKUSJA – zajęcia z gry na perkusji
Prowadzący p. Arkadiusz Rutkowski
Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7°° - 8°° oraz od 1440 - 1500

Z zajęć mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
ZAJĘCiA SPORtOWO RUCHOWE
Prowadzący p. Paweł Nogala
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy we wtorki  

i czwartki w godzinach od 16°° - 18°°. 

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna. 

SiŁOWNiA MĘSKA w WAPNiCy
Gospodarz p. Irena Lewandowska
Opiekun p. Paweł Musialski
Zajęcia odbywają się w budynku „Wikliny”, bez instruktora, w każdy dzień 

tygodnia w wybranych godzinach.
Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie tj. młodzież od 18 r.ż.
tENiS StOŁOWy –  gra w tenisa stołowego
Wapnica
Gospodarz p. Irena Lewandowska
Prowadząca p. Sylwia Wandachowicz
Zajęcia odbywają się w budynku „Wikliny” we wtorki i czwartki w godzi-

nach od 18°° - 19°°.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
Prowadząca p. Sylwia Wandachowicz
Zajęcia odbywają się: we wtorki i czwartki w godz. 16.00 - 18.00, w ponie-

działki i czwartki w godz. 14.15 - 15.15
Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 i 21.00 - 22.00, 

we wtorki w godz. 20.00 - 22.00, w środy w godz. 16.00 - 18.00 i 20.00 - 22.00,  
w czwartki w godz. 20.00 - 22.00, w piątki w godz. 16.00 - 18.00  
i 20.00 - 22.00

Międzynarodowy Domu Kultury 
Zajęcia odbywają się bez instruktora od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 16°° - 19°° oraz w soboty od godziny 9°° - 17°°. 
Ze stołu tenisowego mogą korzystać dzieci, młodzież gimnazjalna  

i ponadgimnazjalna. 
Małgorzata Szaryńska  

Ośrodek Pomocy Społecznej

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach
zaprasza na zajęcia artystyczno 
– rozwojowe:

Dla dzieci i młodzieży

W walce z nudą
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SPORt

Taneczny Klub Sportowy Jantar przy Międzynaro-
dowym Domu Kultury w Międzyzdrojach powstał 
w roku 2006. Obecnie prezesem zarządu TKS Jantar 
jest  Katarzyna Gołos, a nad sprawami szkolenio-
wymi czuwa wiceprezes i trener Anna Zjawińska. 
Międzyzdrojscy tancerze zdobywają coraz 
większe uznanie na turniejach ogólnopo lskich 
i zagranicznych. Tytuł mistrzów okręgu woj.  
zachodniopomorskiego w 2008 roku w kategorii 
dzieci młodszych zdobyła para TKS Jantar Oskar Celt i 
Michalina Ruśkiewicz, a w kategorii dzieci starszych -  
Filip Marchalewski i Wiktoria Kaszubowska. Ta 
ostatnia  para została również półfinalistami Mi-
strzostw Polski. Rok wcześniej dorosła para ama-
torska Marcin Wojtkowiak i Ewelina Fura wygrali 
prestiżowy turniej w Grecji Ateny open oraz zostali 
finalistami Akademickich Mistrzostw Polski. 

Te sukcesy to  nie przypadek. Młode talenty 
otoczone są fachową opieką trenerów. Tancerze 
z klubu „Jantar” korzystają także z konsultacji  
z wybitnymi osobowościami ze świata tańca. 
Cyklicznie do Międzyzdrojów przyjeżdża Andrzej 
Łaszczuk, mistrz Polski w stylu standard, Robert 
Kochanek, znany z popularnego programu  
„Taniec z Gwiazdami”  oraz światowego formatu 
para ukraińska Dmytro Vlokh i Olga Urumova. 
TKS „Jantar”, przy współpracy z Urzędem  Miasta 
i Międzynarodowym Domem Kultury,  są organi-
zatorem dwóch cieszących się uznaniem w Polsce 
i za granicą turniejów. Są to: październikowy 

Grupa Seniorów:
Zgłoszono do rozgrywek A Klasy grupy 1 

ZZPN.
W rundzie jesiennej 2008r. drużyna Seniorów 

zajęła w swojej grupie rozgrywkowej  6 miejsce. 
Rozegrano 13 meczy  –  zdobyto  23 punktów, 
odniesiono 7 zwycięstw, 2 remisowano, zaliczono 
4 porażki, zdobyto 31 bramek, a stracono - 17.

Grupa Juniorów
Zgłoszono do rozgrywek A Klasy grupy 1 

ZZPN.
W rundzie jesiennej 2008r. drużyna Juniorów 

zajęła w swojej grupie rozgrywkowej  2 miejsce. 
Rozegrano 12 meczy  –  zdobyto 25 punktów, od-
niesiono 8 zwycięstw, raz remisowano, odnotowa-
no 3 porażki, zdobyto 39 bramek, stracono - 19.

Grupa trampkarzy
Zgłoszono do rozgrywek grupy 1 ZZPN.
W rundzie jesiennej 2008r. drużyna Trampka-

rzy zajęła w swojej grupie rozgrywkowej  3 miej-
sce, rozegrano 9 meczy  –  zdobyto  13 punktów, 
odniesiono 4 zwycięstw, 1 remisowano, 3 porażki, 
zdobyto 18 bramek, stracono - 21.

Grupa Orlik nie została zgłoszona do rozgry-
wek Ligowych.

Wyróżniono zawodników:
Z grupy „Senior”: Marcin Rojko - najlepszy 

strzelec rundy (9 zdobytych bramek), Sebastian 
Ostapowicz, Dariusz Tokarz, Tomasz Jakubowski.

Zawodnicy Juniorów: Dawid Michalski, Maciej 
Wrzecionkowski, Damian Bienias, Aleksander Siko-
ra, Michał Malujdy, Paweł Król, Bogdan Grzelak.

Zawodnicy z grupy Trampkarz: Dariusz Ko-
złowski, Mateusz Bober, Wiktor Potrzebny, Michał 
Spychalski, Marcin Malujdy,  Brajan Jędrzejewski.

Piotr Karasiewicz, Jan Rączewski

Ogólnopolski Turniej Tańca o  Puchar Burmistrza 
Międzyzdrojów i majowy Międzynarodowy Tur-
niej Tańca Sportowego „Perła Bałtyku” open.

Anna Zjawińska

W dniu 24 lutego 1984r. został założony Klub 
Sportowy „Leśnik” Międzyzdroje. W tym czasie 
(przez pierwsze dwa lata) drużyna seniorów piłki 
nożnej występowała  w B-klasie. W roku 1987 
awansowała do A-klasy, w której przebywała 
przez 8 lat. Następnie w sezonie 1994/1995 LKS 
„LEŚNIK” wygrał swoją grupę w A klasie i awan-
sował do ligi Okręgowej, skąd po dwóch latach 
awansował  do III Ligii. To największy sukces 
„LEŚNIKA”. Jednak w 1999r. nastąpił spadek do 
IV Ligi, gdzie klub, utrzymał się przez dwa lata. 
W sezonie 2000/2001 nastąpił kolejny spadek do 
niższej klasy rozgrywkowej. 

 W 2001 roku LKS „LEŚNIK”, zmienił nazwę na 
Klub Sportowy „FALA”, który występuje w A-klasie. 
Do sukcesów można zaliczyć w sezonie 2004/2005 
1/4 Pucharu Polski na szczeblu województwa za-
chodniopomorskiego oraz blisko awansu w tym 
okresie do wyższej ligi rozgrywkowej.

Podsumowanie rundy jesiennej 2008r. 
KS „FAlA”

W dniu 28.11.2008r. w Międzynarodowym 
Domu Kultury  Międzyzdroje, odbyło się spotkanie 
piłkarzy Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje 
podsumowujące rundę jesienną 2008r. W spo-
tkaniu wzięli udział: piłkarze wszystkich grup 
rozrywkowych  tj, Orlik, Trampkarz, Junior, Senior, 
a także grupa żeńska, przedstawiciele Zarządu 
Klubu,  przedstawiciele Władz Samorządowych 
oraz rodzice piłkarzy i zaproszeni goście.

Podczas spotkania została omówiona runda 
jesienna 2008/2009  rozgrywek ligowych. Trenerzy 
poszczególnych grup złożyli sprawozdania podsu-
mowujące osiągnięcia prowadzonych przez nich 
drużyn piłkarskich.

Klub Biegacza „Sporting” 
Bardzo udany początek roku
Krótki, lecz bardzo intensywny halowy sezon lek-
koatletyczny zakończyli Agnieszka Leszczyńska i 
Adam Kolasa. Agnieszka zimowy sezon, rozpoczęła 
01 lutego w Lipsku gdzie z wynikiem 2:04,15 min 
zajęła 2 miejsce. 15 lutego w prestiżowym mityngu 
w Karlsruhe poprawiła ten wynik na 2:04,11 min, zaj-
mując 4 miejsce. Bezpośrednio z południa Niemiec 
Agnieszka przemieściła się na północ Europy do 
Sztokholmu (18.02.2009 r.) i w kolejnych zawodach 
ponownie zajęła 4 miejsce z wynikiem 2:04,22 min. 
Kulminacyjnym punktem startów na 200 metrowej 
bieżni był start w Halowych Mistrzostwach Polski 
Seniorów (21 – 22. 02.09 – Spała), w których zdobyła 
srebrny medal na dystansie 800 m, wygrywając m.in. 
z bardzo utytułowaną halową mistrzynią Europy 
– Lidią Chojecką. Adam Kolasa odniósł zwycięstwo  
w trzecim dniu 8. mityngu w skoku o tyczce rozegra-
nego w Bad Oeynhausen pokonując wysokość 5.61 
o 1 cm przewyższającą wskaźnik PZLA na Halowe 
Mistrzostwa Europy w Turynie. 

Pozostali zawodnicy KB „Sporting” przygotowy-
wali się do startu w Mistrzostwach Polski w biegach 
na przełaj, które odbyły się 14 marca w Olszynie. Złoty 
medal na najbardziej prestiżowym dystansie 10 km 
zdobył Mariusz Giżyński. Zawodnik Klubu Biegacza 
„Sporting” Międzyzdroje pokonał m.in. olimpijczyka 
- Henryka Szosta (drugie miejsce) i mistrza Polski w 
półmaratonie - Artura Kozłowskiego (trzecia lokata). 
Doskonałe 5 miejsce w tym biegu zajął kolejny z 
międzyzdrojskich biegaczy - Kamil Poczwardowski. 
Bardzo dobrze w debiucie w kategorii seniora w 
biegu na dystansie 4 km (rozgrywanym ponownie 
po 7 latach przerwy) wypadł 20 – letni Kamil Zieliński. 
Powracający do formy po kilkumiesięcznej przerwie 
zawodnik Sportingu, pokonał wielu utytułowanych 
zawodników z olimpijczykiem z Pekinu – Tomaszem 
Szymkowiakiem na czele.             Tomasz Kozłowski

Wiceprezes KB „Sporting”

Pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów

XIII WIOSENNE BIEGI 
PRZEŁAJOWE „WAPNICA 2009”
Już  25-go kwietnia br. (w sobotę), po raz trzynasty 
w pobliżu jeziorka Turkusowego rozegrane zostaną 
Wiosenne Biegi Przełajowe. Szkoła Podstawowa nr 
2 w Wapnicy im. prof. dra Wł. Szafera będzie miała 
zaszczyt gościć biegaczy z województwa zachod-
niopomorskiego oraz uczniów z zaprzyjaźnionej 
szkoły w Sellinie.

Charakter imprezy umożliwia start dzieci przed-
szkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjów, młodzieży starszej, dorosłym, sprawnym 
inaczej, 3- osobowym zespołom rodzinnym (w tym 
minimum jeden rodzic) oraz zawodnikom zrzeszo-
nym w klubach sportowych. 

Dla najlepszych sportowców przygotowano 
atrakcyjne nagrody oraz wiele niezapomnianych 
wrażeń. Wszyscy goście, kibice będą mogli skoszto-
wać grochówki przy ognisku w uroczym plenerze i 
sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego.

Pragniemy w dalszym ciągu promować atrakcyj-
ność położenia naszej szkoły do uprawiania biegów 
przełajowych jako prostej formy ruchu, stymulują-
cej rozwój dzieci i młodzieży. Celem imprezy jest 
również promocja idei olimpijskiej, popularyzacja 
biegania jako rekreacji w rodzinie, integracja dzieci 
i młodzieży polsko-niemieckiej, szkół wysp Wolin 
i Uznam.

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w 
biegach. Malownicza i gościnna Wapnica czeka na 
Ciebie.

W imieniu organizatorów
Paweł Nogala 

Nauczyciel wychowania fizycznego SP-2 
w Wapnicy

To już 25 lat historii  K.S.”FALA”

Szkoła Tańca „Jantar” Anny Zjawińskiej działa na terytorium wyspy Wolin od 1994 
roku. W ciągu 15 lat rzesze dzieci i młodzieży  zdobywało tu taneczne szlify.

Jantar z sukcesami
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Numery telefonów do Straży Miejskiej w Międzyzdrojach:
Komendant Straży Miejskiej:   0913275667;  0913275380
Funkcjonariusze Straży Miejskiej:  0913275640

Do strażaków ochotników, do strażaków zawodowych, do członków ich rodzin                 
i znajomych, do przyjaciół i sympatyków strażaków, do kierownictw firm, zakładów 
oraz instytucji, apelujemy o przekazanie 1% podatku ochotniczym strażom pożarnym 
i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Apelujemy!
Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych działają 
społecznie, ofiarnie i z potrzeby serca. Kierują się 
szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia 
pomocy poszkodowanym. Kontynuując piękne 
tradycje, współtworzą nowoczesne oblicze 
pożarnictwa i podejmują coraz więcej zadań 
ratowniczych. 

Rocznie strażacy OSP uczestniczą w ok. 100 
tysiącach akcji ratowniczo-gaśniczych. Usuwają 
skutki pożarów, awarii zagrożeń ekologicznych, 
klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, 
katastrof, zdarzeń zagrażających życiu i mieniu 
ludzi. Z roku na rok interwencji przybywa i są 
one coraz trudniejsze. Udział w nich wymaga  
coraz wyższych umiejętności  i wyposażenia  w 
specjalistyczny sprzęt.

Wiele jeszcze trzeba, aby sprzęt, pojazdy i 
środki ochrony osobistej strażaków odpowiadały 
wymaganiom i standardom oraz były na miarę 
wyzwań cywilizacyjnych. W większości braki  i 
niedostatki to wynik braku funduszy. Ambitne 
starania samorządów nadal nie pokrywają po-
trzeb na zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Wyjściem naprzeciw tym potrzebom jest 
odpis 1% z naszych podatków, jaki przysługuje 
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

jako organizacji, która posiada status organiza-
cji pożytku publicznego. Wpłata każdej kwoty 
będzie wsparciem dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych bez uszczerbku dla naszego osobistego 
budżetu. 

***
Jak przekazać 1% podatku?   
 W pozycji:
Nazwa OPP wpisujemy: Związek Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej

Numer KRS: 0000116212 
Cel szczegółowy: 1%: OSP Międzyzdroje,  

72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 25 lub OSP 
lubin, 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna 1

Liczymy na dobre chęci, aktywną postawę 
i zrozumienie. Z góry dziękujemy za społeczną 
postawę i wierzymy, że strażacy ochotnicy i nie 
tylko, przekażą te środki na Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP jako swoją organizację, 
wspierając tym samym swoją macierzystą OSP. 

Ze strażackim pozdrowieniem 
Marian Kowalewski

Prezes Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

B o n i f i k a t y 
od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego

Uprzejmie informujemy wszystkich użyt-
kowników wieczystych, iż wszystkim osobom 
fizycznym, których dochód miesięczny na 
jednego członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej w roku poprzedzającym rok, za który 
opłata ma być wnoszona, tj. kwoty 1.471,94 
zł, Burmistrz Międzyzdrojów udziela na ich 
wniosek 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

Wnioski w przedmiotowej sprawie 
można pobrać w pok. Nr 18 w Urzędzie 
Miejskim bądź ze strony internetowej:  
www.bip.miedzyzdroje.pl.

Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami 

i rolnictwa

Dni otwarte 
w Urzędzie Skarbowym 
w Kamieniu Pomorskim

informujemy Państwa, że w tym roku 
można rozliczać zeznania podatkowe za 
rok 2008 korzystając także z „dni otwar-
tych” w urzędach skarbowych.

Na kolejne „Dni otwarte” zapraszamy w 
dniach 28 marca i 25 kwietnia br. W „Dni 
otwarte” Urząd Skarbowy w Kamieniu Po-
morskim pracuje w godzinach od 9.00 do 
14.00 (kasa Urzędu będzie nieczynna).

W czasie „Dni otwartych” będzie można 
sprawdzić, w jaki sposób prawidłowo rozli-
czyć się z urzędem skarbowym, dowiedzieć 
się więcej na temat rocznego rozliczenia 
PIT za rok 2008 oraz złożyć swoje zeznania 
podatkowe.

Dodatkowe informacje oraz formularze 
podatkowe, broszury informacyjne można 
znaleźć na stronie internetowej www.szyb-
kipit.pl oraz na stronie urzędu skarbowego 
www.us-kamien-pom-is.szczecin.pl

www.szybkipit.pl  to kompendium wie-
dzy na temat składania zeznań i rozliczania 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
za rok 2008 rok.

Zapraszamy na stronę www.szybkipit.pl 
Podatniku skorzystaj z „Dni otwartych”. 

Twój urząd skarbowy zostanie otwarty  
w sobotę specjalnie dla Twojej wygody.

Urząd Skarbowy 
Kamień Pomorski

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
NA NABYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY,  

KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O.O. 

PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH   

wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie współwłasności działek o nr 
596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o ůŕcznej pow. 1957 m˛, dla których prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd 
Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 149; 40933. Na wyżej wymienioną inwestycję jest wydane pozwolenie 
na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r.

1. Siedem lokali użytkowych o powierzchni od 55,7 m² do 65,9 m², o standardzie deweloperskim. 
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł (netto).
2. Dwadzieścia trzy garaże o powierzchni od 17,4 m² do 26,8 m², o standardzie podstawowym. 
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 3 tysiące zł (netto). 
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22%
Zgodnie z art. 5 pkt.1 ust.1, art. 41, pkt.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT płatna w 5 ratach 
(1 x 40% i 4 x 15% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
• Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS Sp. z o.o. 
w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 od poniedziałku do piątku. 
• Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2,
pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 091/32-81-154 wew. 24.

 Maur Pilarczyk  Prezes Zarządu Spółki MTBS
Dorota  Siarska-Zacharewicz  Wiceprezes Zarządu Spółki MTBS


