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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Czas na ferie!
Zimowy oddech

P

o kilku długich, pracowitych miesiącach dla uczniów nadszedł czas zimowego wypoczynku.
W tym roku - o ile mróz nie odpuści - zanosi się na prawdziwą śnieżną zabawę. Dzieciom i młodzieży
życzymy bezpiecznych i ciekawych ferii oraz pysznych zabaw w śniegowych zaspach, zaś rodzicom wielu
chwil wytchnienia i spokojnego odpoczynku w długie zimowe wieczory - przed nadchodzącą wiosną
i kolejnymi przygotowaniami do sezonu.
Dla tych, którzy ferie zimowe postanowili spędzić w rodzinnym miasteczku na stronach 8-9 biuletynu
przedstawiamy gminne propozycje na spędzenie czasu wolnego od szkolnych obowiązków.
Redakcja

aktualności

Amfiteatr gotowy!
Dzięki pomysłowi i staraniom Burmistrza Międzyzdrojów, przy współudziale wielu instytucji,
w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku Gmina Międzyzdroje oddała do użytku w całości
Amfiteatr wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.
Obecnie Międzynarodowy Dom Kultury oraz
spółka miejska „Promenada” Sp. z o.o. są zarządcami tych nieruchomości. Dzięki
zawartym umowom dzierżaw,
spółka „Promenada” pozyskała od
12 dzierżawców środki finansowe,
które zapoczątkowały poważną
i trudną inwestycję. Proces budowy rozpoczął się w listopadzie
2008 r., a zakończył w grudniu
2009 r. W ciągu zaledwie 13 miesięcy wykonawca (wyłoniony
w drodze przetargu) – szczecińska
spółka„Fasada” - wybudował Amfiteatr wraz z zapleczem i zabudową
towarzyszącą oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną.
Dzięki wysiłkowi wielu osób
i instytucji w okresie sezonu letniego udało się oddać do użytku
pierwszą część inwestycji - tą
komercyjną, czyli lokale użytkowe

Złóż swoją ofertę

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach w dniu 30 grudnia ub.r. został użytkownikiem części kompleksu Amfiteatru, w tym:
4 galerii, pomieszczeń technicznych, sceny
oraz placu koncertowego (z wyjątkiem lokali
komercyjnych – zarządzanych przez spółkę
Promenada). Zgodnie z zapisami uchwały
Rady Miejskiej, MDK otrzymał w użytkowanie
część nieruchomości wyłącznie na działalność
kulturalna i turystyczną.
W ramach ogłoszonego konkursu na wydzierżawienie Galerii do dnia 10.01.2010 roku wpłynęło
5 ofert. Powołana komisja konkursowa z udziałem
przedstawicieli MDK, Urzędu Miejskiego i Rady
Miejskiej dokonała oceny i wyłoniła dwie oferty
na zagospodarowanie dwóch dużych galerii
z wieżyczkami. W pierwszej galerii (od strony
Molo) powstanie kino pięciowymiarowe 5 D,
natomiast w drugiej - multimedialne muzeum
związane z tematyką morską i ekologiczną. To
ciekawe propozycje, które wzbogacą i uzupełnią
ofertę kulturalno-turystyczną amfiteatru i Międzynarodowego Domu Kultury.
Do zagospodarowania pozostały jeszcze
dwie mniejsze galerie (nr 2 od strony mola i nr 3
od strony skweru rekreacyjnego i placu zabaw)
w kompleksie Amfiteatru, przy ul. Bohaterów
Warszawy 18 a w Międzyzdrojach. MDK zaprasza chętnych oferentów na wydzierżawienie
obiektów. Oferty wraz z ofertą programową,
profilem działalności i propozycją cenową czynszu
dzierżawnego oraz współpracy należy składać
w sekretariacie MDK w terminie do dnia 31.01.2010
roku. Preferowane będą oferty na działalność kulturalno-turystyczną.
Poszukujemy również partnerów do utworzenia i sfinansowania budowy lodowiska na terenie
Amfiteatru. Zapraszam do współpracy.
Wszystkie informacje można uzyskać w MDK
lub pod nr tel. 091 32 82 600.
Zapraszamy do współpracy.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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wraz z tarasami, natomiast pod koniec roku - koronną część przedsięwzięcia, jaką jest Amfiteatr.

W kompleksie Amfiteatru, oprócz dwóch skrajnych, identycznych architektonicznie budynków,
przeznaczonych pod działalność gastronomiczną,
znajduje się scena wraz z zapleczem (reżyserki,
garderoby i inne pomieszczenia służące artystom,
a także pomieszczenia techniczne, toalety itp).
Ponadto dwie narożne restauracje oraz lokale
użytkowe przeznaczone do wydzierżawienia na
działalność kulturalno-edukacyjną, wystawienniczą, włącznie z tymczasowymi wernisażami i

wystawami tematycznymi, naukowo- badawczą
i rozwojową oraz turystyczną.
Pomiędzy budynkami znajduje się przestronny
dziedziniec, który wkrótce będzie zapełniał się
koncertową publicznością.
Gmina Międzyzdroje zapoczątkowała proces
nowej miejskiej inwestycji, jaką jest Amfiteatr wraz
z zapleczem i zabudową towarzyszącą. Jednak
przy tej okazji nie należy zapominać o roli samych
dzierżawców, którzy jeszcze przed rozpoczęciem
budowy zainwestowali
duże środki finansowe
w to znaczące i długo wyczekiwane dla
wszystkich przedsięwzięcie.
Obecny 2010 rok
zapoczątkuje dzierżawcom opłacalność
i efektywność podjętych tam działalności
gospodarczych, gminie – przychody do budżetu, a także reklamę
i promocję Międzyzdrojów, zaś miastu
i mieszkańcom dodatkową atrakcję turystyczną, piękniejszy
wizerunek promenady,
nowe lokale gastronomiczne oraz miejsce spotkań
i imprez kulturalnych.
Z pewnością takie obiekty, jak ten są nie tylko
ozdobą i atrakcją miasta, ale również namacalnym dowodem na to, że warto współpracować,
pokonywać przeciwności i osiągać porozumienia,
ponieważ jest to właściwa droga do osiągania wielu dalszych celów, przynoszących każdemu satysfakcję oraz zadowolenie, czego Wszystkim życzę.
Wioletta Wadecka
Prezes Zarządu „Promenada” Sp. z o.o.

PROMOCJA ZIMĄ
Przed nami nowe zaplanowane działania promocyjne. Już w lutym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Hamburga na targi turystyczne
„Reisen Hamburg 2010” . W dniach – 10 – 14
lutego br. na terenie hal targowych będziemy
obecni jako Gmina Międzyzdroje w ramach
stoiska polskiego.
Marzec to czas uczestnictwa gminy Międzyzdroje na największych targach branży
turystycznej w Europie tj. „ITB Berlin”. W dniach

10 – 14 marca będziemy promować walory przyrodniczo – turystyczne naszej gminy w Berlinie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do przygotowania swoich materiałów w celu
ich dystrybucji oraz zaplanowania aktywnego
uczestnictwa w naszych działaniach.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy
z zagranicą

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. Antoniego Szerszenia
pioniera Gminy Międzyzdroje

dla Rodziny Zmarłego
składają
władze samorządowe Gminy Międzyzdroje
Informator Międzyzdrojski nr 1/2010

AktualnoŚci, wydarzeniA

Promenada Gwiazd na nowo

W ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”, planujemy przebudowę i wprowadzenie nowej formy zagospodarowania ciągu turystycznego Promenady w Międzyzdrojach. Początek inwestycji już w tym roku.
Oprócz utworzenia nowego, nowatorskiego
pod względem rozwiązań architektonicznych
deptaku, w ramach projektu zakładamy stworzenie trzech atrakcyjnych turystycznie punktów:
placu głównego przed molo, Alei Festiwalowej,
którą tworzyć będzie plac z „Ławeczkami Serialowymi” i plac ze „Złotymi Płytami” oraz jednego z
największych w kraju placów zabaw dla dzieci w
różnym wieku.
W ramach pierwszego etapu zadania przewidujemy: przebudowę deptaku w obrębie ulic
Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd, na
odcinku od kortów tenisowych do ul. Zdrojowej.
Prace będą polegać na wykonaniu rekreacyjnych
ciągów pieszych, placów, małej architektury – fontann, ławek, zieleni, rabat kwiatowych.
Projekt przebudowy ciągów pieszo-jezdnych
jest nierozerwalnie związany z koniecznością
nowego uzbrojenia ulic, poprzez przebudowę
istniejącej i budowę nowej kanalizacji ściekowej,
deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego, obiektów małej architektury oraz przepustów
dla kabli energetycznych i telefonicznych.
Projekt obok ww. prac branżowych, kładzie
szczególny nacisk na część związaną z wprowadzeniem nowej formy zagospodarowania terenu

całej Promenady, ze szczególnym uwzględnieniem placu głównego przed wejściem na Molo.
Inwestycja powinna
zakończyć się przed sezonem 2011 roku.
Natomiast w latach
2012 – 2014 planujemy
wykonanie dwóch pozostałych części promenady, tj. zachodniej oraz
wschodniej.
Remont zachodniego
fragmentu ul. Bohaterów
Warszawy na odcinku
od ul. Zdrojowej wraz
z ul. Wesołą, Dąbrówki,
fragmentem ulic: Gryfa
Pomorskiego, Spokojnej, Rybackiej i Mickiewicza
oraz remontem skrzyżowań z ul. Cichą, Plażową,
Poprzeczną i Wczasową, rozpoczniemy wiosną
2012 roku. Przewidywany koszt to 14 milionów
złotych.
Remont wschodniego fragmentu ulicy Promenada Gwiazd na odcinku od ulicy Campingowej do
przedłużenia ul. Traugutta wraz z Ludową i fragmentem ul. 1000-lecia PP oraz remont skrzyżowań
z ul. Campingową, Kościuszki, Parkową, Pomorską,

O inwestycjach w sołectwach

Gazyfikacja sołectw, planowane inwestycje na
terenie Wicka, Wapnicy oraz Lubina, a także
przyszłość „Wikliny” w Wapnicy to tematy
omówione podczas styczniowego spotkania
mieszkańców gminy z burmistrzem Leszkiem
Doroszem oraz pracownikami urzędu, Zakładu
Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej.

W sumie na inwestycje na terenie gminy w tym
roku w budżecie zaplanowano ok. 2 mln złotych.
Ważnym tematem spotkania były sprawy
dotyczące przyszłości wiejskiej świetlicy zwanej
Wikliną, która aktualnie działa pod szyldem
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Gmina nie otrzymała na remont i roz-

Traugutta i Turystyczną, wykonamy do końca 2013
roku, za szacunkową kwotę 7,5 miliona złotych.
Nowe zagospodarowanie Promenady wraz
z elementami małej architektury oraz nowe
nasadzenia drzew, poprawią walory wizualne

otoczenia oraz stworzą przyjazne warunki dla
dodatkowych funkcji użytkowych omawianej
przestrzeni, np. miejsca do spacerów i rekreacji,
miejsca spotkań i aktywności mieszkańców i
turystów, zacienienie miejsc wypoczynku. W
ramach tej przestrzeni zaprojektowano specjalne
elementy architektury związane ze sztandarową
imprezą organizowaną w mieście, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach.
Wszystkie elementy infrastruktury zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby Międzyzdrojów
i są unikatowe w skali światowej.
Dzięki realizacji projektu Promenadzie nadana
zostanie nowa funkcja. Obecnie pełni ona rolę
głównie handlową i jest w znacznym stopniu
zaniedbana i nieestetyczna. Docelowo teren
przedsięwzięcia ma pełnić funkcję rekreacyjną,
z zielenią towarzyszącą o charakterze publicznym.  Zaprojektowane rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne są wyjątkowe i niespotykane
dla tego typu infrastruktury. Nowa, unikalna forma
zagospodarowania reprezentacyjnej części miasta, stanowić będzie niewątpliwą atrakcję przyciągającą większą niż do tej pory liczbę turystów.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Nowy kierunek dla ECRB
      

Już wkrótce w sołectwach pojawi się gaz.
Dobiega końca pierwszy etap inwestycji prowadzonej przez spółkę G.EN. Gaz Energia S.A.
Wybudowano ok. 12 km sieci gazowej średniego
ciśnienia na obszarze sołectw Wicko – Wapnica Lubin. Dotąd na podłączenie do sieci przesyłowej
zdecydowało się 140 odbiorców. Chętni nadal
mogą się zgłaszać.
Inne inwestycje planowane w tym roku
w sołectwach to m.in. remonty bieżące chodników oraz rozpoczęcie budowy portu jachtowego
w Wapnicy w ramach projektu „Zachodniopomorski szlak żeglarski”, pilotowanego przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, której gmina Międzyzdroje jest członkiem.
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budowę obiektu oczekiwanego dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w związku z tym Burmistrz Gminy
zaproponował mieszkańcom sołectw budowę
nowej świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Wapnicy, która w przyszłości
przejęłaby funkcje pełnione przez Wiklinę. Byłby
to jeden z elementów planowanego przy szkole
centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego. Kolejnym stałaby się hala sportowa, która mogłaby
powstać równolegle w tym samym czasie. Jednak
obecni na zebraniu mieszkańcy monitowali o pozostawienie i rozszerzenie działalności kulturalnosportowej w Wiklinie, wskazując na jej centralne
położenie. Temat przyszłości Wikliny jest otwarty.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

W dniu 4 listopada 2009 roku odbyło się spotkanie
przedstawicieli trzech gmin – Świnoujścia, Wolina
i Międzyzdrojów, które na mocy Porozumienia Europejskie powołały do życia Centrum Różnorodności
Biologicznej Wolin – Uznam. Biorąc pod uwagę konieczność szukania oszczędności, partnerzy podjęli
decyzję o wycofaniu się z tego przedsięwzięcia ze
skutkiem na koniec grudnia 2009 roku.
Podczas grudniowych sesji przegłosowano wycofanie się z Porozumienia w Gminie Świnoujściu
i w Gminie Wolin. W dniu 29 grudnia 2009 roku na
Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, podjęto
uchwałę w sprawie odstąpienia od porozumienia
międzygminnego przez Gminę Międzyzdroje.
Pomimo wycofania się z Porozumienia ECRB istnieje nadal jako jednostka organizacyjna Gminy
Międzyzdroje. Ze względu na dotychczasowe działania, projekty ECRB i wydatkowane środki, podjęto
starania, aby działalnością Centrum zainteresować
samorządy powiatu kamieńskiego.
Joanna Ścigała
Kierownik ECRB
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aktualności
Powstanie Warszawskie to historia bezprzykładnego bohaterstwa wolnych Polaków, którzy
w sierpniu 1944r. podjęli suwerenną decyzję,
iż nie chcą żyć w kraju rządzonym przez Hitlera
i Stalina. Walczyli w nierównym boju z okupantem przez 63 dni. Szczególną rolę w tej walce
odegrała młodzież.

„POWSTANIE WARSZAWSKIE
W ŚWIADOMOSCI POTOMNYCH”
W tym roku po raz piąty Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowało konkurs historyczny
pt. ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”. Adresatem tego konkursu byli młodzi
ludzie zainteresowani historią.
Trzy uczennice międzyzdrojskiego gimnazjum poczuły wenę twórczą i postanowiły wziąć
udział w części literackiej konkursu. Jedna z prac
przedstawiała wzruszającą opowieść nastoletniej
sanitariuszki, która pośród ognia, ruin, opatruje
swoich przyjaciół. Fakty historyczne przeplatane
są wątkami uczuciowymi, bo nasza bohaterka,
choć taka młoda, musi być dojrzała. Autorką pracy
pt. ,,Kartka z pamiętnika – sierpień 1944” jest Maja
Kotowska uczennica klasy III gimnazjum.
Wartość literacką pracy doceniło jury konkursu
przyznając jej II miejsce. Niewątpliwie jest to duży
sukces, gdyż na ten ogólnopolski konkurs nadesłano 700 prac. Laureaci wraz z opiekunami zostali
zaproszeni na uroczystą galę 8 grudnia 2009 do
muzeum w Warszawie. Podczas pobytu w stolicy
wielkie wrażenie na młodzieży wywarła nowatorska
ekspozycja muzealna, która moim zdaniem potrafi
zainteresować historią młodych ludzi tak, by to ważne wydarzenie, jakim było Powstanie Warszawskie,
pozostało w pamięci potomnych.
Alina Poskart

Przekaż podatek!

Apelujemy o wspólne zaangażowanie się
ludzi dobrej woli w kampanię „1% podatku
dla ochotniczych straży pożarnych i Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zachęcamy, szczególnie strażaków ochotników,
mających bezpośredni kontakt z podatnikami
mieszkającymi na terenie działania ich jednostek
o propagowanie kampanii w roku 2010. Wspólnym
wysiłkiem możemy własnym jednostkom pomóc
zgromadzić dodatkowe środki finansowe.
To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1%
od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr
w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
nr KRS 0000116212. Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE,
cel szczegółowy 1%” tj. wpisać nazwę OSP oraz jej
dokładny adres. Na podstawie powyższych trzech
informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do
Związku, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki.
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 Ochotniczych 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
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Z parkietem pod stopami
Mijający semestr, czyli drugą połowę 2009 roku w Szkole Tańca Jantar
w Międzyzdrojach należy zliczyć do szczególnie udanych.
Rozpoczynający sezon IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Międzyzdrojów gościł 7 listopada blisko 100 par
tanecznych w różnych klasach i kategoriach, również tych najwyższych.
Pod koniec listopada odbył się największy
turniej w województwie. Coroczna edycja Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego tym razem
miała miejsce w Rewalu. Dwa dni tanecznych
zmagań okazały się szczęśliwe dla międzyzdrojskich tancerzy. Pierwsze miejsce w kat. 12-13
E zajęła para: Jakub Gołos-Aleksandra Mamińska,
tytuł drugiego wicemistrza okręgu w kat.10-11
D przypadł Filipowi Marchalewskiemu i Wiktorii
Kaszubowskiej. Równie miłą niespodziankę przyniósł trenerce Annie Zjawińskiej występ pary w
kat.14-15. B-para Piotr Popiołek- Michalina Włóka
zajęła III miejsce na podium zarówno w tańcach
latynoamerykańskich, jak i standardowych.
W turniejach najwyższej rangi startowała para
najwyższej międzynarodowej klasy „S” Marcin
Wojtkowiak - Karolina Kowalska. W listopadzie
reprezentowali Polskę na angielskim turnieju „In-

ternationale” w Brentwood i Londynie, a 5.12.2009w Sosnowcu w IDSF open latin - zajęli 11/53
miejsce. To wysoka lokata, bowiem turniej SHOCK
DANCE - Sosnowiec przyciąga nie tylko czołówkę
Polski, ale również wiele znakomitych tancerzy
zagranicznych. Para Marcin i Karolina potwierdzili
swoją dobrą formę następnego dnia (06.12.2009)
w Poznaniu, gdzie na turnieju Grand Prix
Polski uplasowali się na 8 pozycji.
Znakomicie rozpoczęli rok 2010 Mateusz Cygan
- Adrianna Paczuk. Na jednym z największych turniejów w Polsce - OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego-memoriale poświęconym pamięci nestora
i prekursora tańca w Polsce- na 73 startujące pary
zajęli w ogólnej klasyfikacji miejsce 8, a w dwóch
tańcach byli w finale, w rumbie nawet na miejscu II.
Optymistycznie patrzymy na nadchodzące
półrocze. Przed nami zgrupowanie zimowe
w Choszcznie, na którym gościć będziemy znanych
z programu „Taniec z Gwiazdami” Kamilę Kajak
i Andreja Mosejczuka. Zaczynamy również przygotowania do majowego turnieju, znanej już w Polsce
„Perły Bałtyku-open”.
Anna Zjawińska

Nobliści w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza zainteresowanych na
wystawę pt. „Literacka Nagroda
Nobla 2000 - 2009”, na której
można zapoznać się z wątkami
z biografii czołowych postaci literatury światowej m.in.
Herty Müller, Doris Lessing czy
Orhana Pamuka. Na wystawie
zamieszczono również wiele
ciekawostek z życia i twórczości
noblistów, ich słynne wypowiedzi oraz uzasadnienia komisji
noblowskiej.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
śp.

Tadeusza Borkowskiego
Wieloletniego Prezesa
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Międzyzdrojach

Dla Rodziny Zmarłego
Składają
Władze samorządowe
Gminy Międzyzdroje
Informator Międzyzdrojski nr 1/2010

aktualności

18. finał WOŚP podsumowany
Śladem lat ubiegłych został zorganizowany XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
dniu 10 stycznia 2010 r. odbyło się zbieranie środków pieniężnych dla dzieci z chorobami onkologicznymi - na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. Wszystkim
przyświecał jeden cel: „Zdążyć z pomocą”.

Po raz kolejny sztab WOŚP - obejmujący gminy
Międzyzdroje i Wolin - został utworzony w Międzynarodowym Domu Kultury. Na naszą prośbę
o włączenie się do akcji odpowiedzieli i czynnie
uczestniczyli w niej: Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzyzdrojach, który zorganizował i przeprowadził
loterię fantową oraz przygotował pyszny zestaw
ciast domowych oraz Dom Wczasów Dziecięcych,
który przygotował kiermasz z „kulinarnymi pysznościami”.

W tym roku po raz pierwszy Biblioteka Miejska zorganizowała kiermasz książek, Gimnazjum
Nr 1– piękny program artystyczny na WOŚP,
Państwo Agnieszka i Łukasz Tereszczyk z Wilii
MARTINII przygotowali gorącą grochówkę dla
wszystkich wolontariuszy.
Po raz kolejny okazało się , że w Międzyzdrojach
jest dużo ludzi, którym problem chorych jest bliski
i czynnie włączyli się w pomoc „bez zobowiązań”,
m.in. pracownicy MDK, emeryci, pracownicy DWD,
Biblioteki, nauczyciele i dzieci z Gimnazjum, dzieci
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 z Wapnicy oraz
opiekunowie Zuchów: Tomasz Rychłowski i Marlena Salamon, Ewa Senkowska ze sklep Graffiti
oraz Andrzej Mleczko, który prowadził program
artystyczny i licytację.
Bardzo pozytywną postawą wykazały się dzieci
ze szkół podstawowych nr 1 i 2 oraz nasi gimnazjaliści, którzy pomimo bardzo zimnego i śnieżnego
poranka na godz. 9.00 punktualnie zgłosili się na
zbiórkę do MDK, żeby odebrać puszki i ruszyć

w miasto, w celu zbiórki środków finansowych do
puszek. Wszyscy pracowali w formie wolontariatu.
Policja i Straż Miejska również czuwała nad bezpieczeństwem organizacyjnym WOŚP.
Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na tere nie naszego miasta przekazali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gadżety
na licytację. Wśród nich są między innymi:
Państwo Zofia i Jerzy Świątniccy, którzy podarowali
24 szt. pozłacanych medali wraz z 24 Albumami
z pielgrzymek Jana Pawła II,
Pan Michał Januszewski – obraz
„Fiordy” z 1947 roku, Pan Janusz
Zalewski – 4 grafiki zabytkowych
budynków z naszego miasta, Pan
Marcin Pomieczyński - Puszka
,,Mocny Full” z podpisami aktorów z serialu ,,Świat według
Kiepskich i plakat z podpisami
KABARETU ŁOWCY.B, Ewelina i
Tomasz Mitura - Obraz ,,STATEK”
H o te l W O L I N - 1 Vo u c h e r
miesięczny na basen oraz
2 voucher y na k ręgielnię,
Urząd Miejski - Książki p. Danuty Szyksznian ,,Jak dopalał się
ogień biwaku” oraz Encyklopedię
Powszechną, Pani Bożena Rychłowska-Choma
– zegar na sztaludze, wazon i komplety serwet,
Pan Grzegorz Ludwiczak – komplety monet
i medali okolicznościowych, obrazki, koszulki z
logo Międzyzdrojów, płytę okolicznościową WOŚP,
Pan Dariusz Marjański - Krawat Samoobrony, Pani
Janina Bagrowiska - Obraz ,,Jezus”, Pani Joanna
Ścigała – 3 obrazki haftu, Patrycja Klawa - Serce
WOŚP, Małgorzata i Leszek Dorosz – rękawice
z „Gali boksu”, sprasowane pieniądze 75 tys. zł.
Z licytacji ww. artykułów zebraliśmy kwotę
2.865.00 zł. Z loterii fantowej, aukcji, sprzedaży
wyrobów kulinarnych uzyskaliśmy: DWD 418.63
zł, Biblioteka 639.58 zł, dzieci z Wapnicy - 883,95
zł, Związek Emerytów - 1.592,97 zł, za sprzedaż
zupy - 133.00 zł. Dzieci z Międzyzdrojów do puszek
zebrały – 8.940,16 zł. To niemała kwota biorąc pod
uwagę mroźną pogodę w dniu akcji.
W sumie podczas tegorocznego finału zebraliśmy: 24 076,25 PLN, w tym: Międzyzdroje
- 15.473,29 zł, Wolin – 8.602,96 zł. Do rozliczenia

Biblioteka dla orkiestry
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach w tym roku postanowiła włączyć się do
zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Panie: Anita Cieślak, Grażyna Bejster i Andżelika
Gałecka zorganizowały kiermasz książek w Międzynarodowym Domu Kultury. Stoisko odwiedziło
wielu mieszkańców, którzy hojnie wrzucali pieniądze do puszki. W kiermaszu pomogła Pani Krystyna
Marzec z Rady Sołeckiej w Wapnicy, która wraz
z Andżeliką Gałecką, dyrektorką biblioteki zabawiała gości śmiesznymi dialogami z wykorzystaniem pacynek z Ulicy Sezamkowej. W ciągu
czterech godzin organizatorom kiermaszu udało
się zebrać 639,58 dla WOŚP.
REDAKCIA
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Po kiermaszu na scenie MDK-u dyrektorka
biblioteki wspólnie z Krystyną Marzec,
Elą Mazurek i Arturem Duszyńskim, wystąpiła
jako członkini legendarnego zespołu Boney M.
Oj, było gorąco…

zostaje jeszcze waluta obca, którą przesłaliśmy na
adres fundacji.
Jako sztab WOŚP działający przy MDK - wszystkim wolontariuszom, darczyńcom oraz prywatnym osobom, które zaangażowały się w WOŚP
poprzez pomoc osobistą i udział w licytacji oraz
prezesowi i pracownikom Banku Spółdzielczego
w Międzyzdrojach za sprawną obsługę finansową
- składamy wielkie podziękowania.Bez Państwa
udziału nie uzyskalibyśmy większej kwoty w porównaniu do 2009 roku, którą mogliśmy przekazać
na konto WOŚP. Za organizację i koordynację
działań byli odpowiedzialni pracownicy Międzynarodowego Domu Kultury, którzy jak zwykle
okazali się kompetentni, niezawodni, sprawni
i dyspozycyjni. Każdemu pracodawcy życzę takiej
kadry!
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Charytatywny Bal Karnawałowy

Na sprzęt sportowy
16 stycznia br. w Międzynarodowym Domu
Kultury odbył się Charytatywny Bal Karnawałowy, zorganizowany przez Radę Rodziców
Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach. Głównym
celem była zbiórka środków finansowych na
doposażenie gimnazjum w sprzęt sportowy.
Przychody ze sprzedaży biletów, licytacji oraz
loterii fantowej przerosły oczekiwania organizatorów: zebrano kwotę ośmiu tysięcy złotych! Mogło
się to odbyć tylko dzięki naszym darczyńcom
oraz sponsorom atrakcyjnych nagród na loterię i
licytację, a także dzięki hojności uczestników balu.
Szczególne i gorące podziękowania należą
się: Państwu Czesławie i Andrzejowi Tomczakom
z Hotelu „Slavia” i ich pracownikom: kuchni oraz
obsłudze kelnerskiej, Panu Maciejowi Błochowiakowi ze sklepu „Byczek”, Państwu Iwonie i Leszkowi
Hunek ze sklepu mięsnego, Państwu Wioletcie i
Tadeuszowi Janeczek i Pani Hannie Ratajczak, Pani
Ewie Solarewicz, Panu Sławomirowi Wojtysiowi,
Pani Katarzynie Gwóźdź, Pani Bożenie Rychłowskiej – Choma, Panu Henrykowi Kawie, Panu Robertowi Ligęza, Panu Waldemarowi Witkowskiemu,
Pani Annie Młynarczyk, Pani Katarzynie Gołos, Pani
Justynie Kuniewicz, Panu Adamowi Jasiewiczowi,
Firmie Greno z Pietrzykowic, Panu Mateuszowi
Felke i Wojciechowi Kunda z Miastka, Właścicielom
hotelu „Korum” z Karpacza, AJRA Tomczak, Cybulski, Maciejkowski , Pani Monice Bielica, Katarzynie
Dylawerskiej, Beacie Klawie oraz Zarządowi Banku
Spółdzielczego w Międzyzdrojach.
Plakaty gratis wykonał Pan Jacek Lewandowski,
a szaloną noc muzyczną przygotował i poprowadził nieodpłatnie Pan Jacek Olszewski. Pamiątkowe
zdjęcia wykonane przez Pana Marcina Mateckiego
uczestnicy mogą nabyć w punkcie Informacji
Turystycznej w Międzynarodowym Domu Kultury.
Ponadto Organizatorzy pragną również podziękować pracownikom MDK za pomoc i wsparcie działań, a przede wszystkim Pani Katarzynie
Wojciechowskiej i Arturowi Duszyńskiemu oraz
dyrekcji MDK.
Gratuluję pomysłu i zaangażowania Radzie Rodziców (Krzysztof Krzyżanowski, Ewa Trott, Jolanta
Sawińska, Arkadiusz Tomczak) i życzę wszystkim
darczyńcom i sponsorom wszystkiego najlepszego
w nowym 2010 roku - niech będzie tak hojny, jak
Państwo podczas balu charytatywnego.
Jadwiga Bober
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z prac Rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLVIII/488/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca
2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Gminy Międzyzdroje.
Rada Miejska dokonała korekty planu emisji
obligacji przewidywanych na rok 2009, tak by w
2009 roku emisja dotyczyła kwoty 2,5 ml złotych,
a kolejna emisja 3 mln zł została przesunięta na
rok 2010. Obligacje zostaną wykupione w latach
2013-2014 oraz 2016-2018 w kwocie po 1 mln zł,
w roku 2015 w kwocie 0,5 mln zł.
Uchwała Nr XLVIII/489/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy
Międzyzdroje.
Podjęta uchwała przewiduje emisję obligacji
na łączną kwotę 4 mln zł w 4 seriach po 1 mln
zł. Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji
obligacji komunalnych pozwolą na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy. Wykup
obligacji następować będzie w latach 2019-2022.
Uchwała Nr XLVIII/490/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie
na rok 2009.
Uchwała wprowadza szereg korekt po stronie
przychodów i dochodów budżetowych zwiększając dochody na kwotę 4 775 011,39 zł oraz
zwiększając wydatki na kwotę 1 775 011,39 zł.
Zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 2 473 109 zł, a kwota w wysokości 533 973,04zł
dotyczy uszczuplenia wydatków bieżących. W wyniku przyjęcia powyższych zmian deficyt budżetu
Gminy wyniósł 13 493 954,14 zł.
Uchwała Nr XLVIII/491/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 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.
Przyjęte przez Radę zmiany w budżecie na rok
2009 spowodowały konieczność zmiany Limitów
wydatków Gminy Międzyzdroje na wieloletnie
programy inwestycyjne realizowane w latach
2009-2011” oraz „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na projekty planowane do realizacji w
ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009-2011”. Zmiany dotyczyły m.in.:
● zadania nr 1 „Budowa ścieżki rowerowej na
odcinku Międzyzdroje-Lubin”, w którym zmieniono okres realizacji na lata 2011-2012, a wydatek
w roku 2010 r. w kwocie 500 000 zł przesunięto
na rok 2011;
● w zadaniu nr 5 „Budowa i przebudowa ul.
Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych
o 2 600 000 zł, zmniejszono kwotę obligacji
o 3 000 000 zł oraz wprowadzono środki Gminy
w wysokości 400 000 zł;
● w zadaniu nr 9 „Przebudowa ul. Orlej” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2009 - 2011
i zmniejszono planowany wydatek w roku 2009
o kwotę 397 259 zł, zmieniono także planowane
wydatki w latach 2010 - 2011;
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● w zadaniu nr 14 „Wykonanie monitoringu
miasta” zmieniono okres realizacji zadania 20082011, wykreślono wydatek w roku 2010 w kwocie
393 000 zł i wprowadzono w roku 2011;
● w zadaniu nr 17 „Budowa hali sportowej
przy Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach” zmieniono okres realizacji zadania 2011-2012 (przesunięto o 1 rok).
Uchwała Nr XLVIII/492/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2010.
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr
1) w wysokości 52 404 947,45 zł
z tego: 1) dochody bieżące 36 224 752,80 zł
2) dochody majątkowe 16 180 194,65 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr
2) w wysokości 62 231 893,18 zł
z tego: 1) wydatki bieżące 29 951 036,13 zł
2) wydatki majątkowe 32 280 857,05 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu
w wysokości 9 826 945,73 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych
w kwocie 7 000 000,00 zł
2) z wolnych środków na rachunku Gminy
w kwocie 4 037 630,73 zł.
Uchwała Nr XLVIII/493/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym.
Rada Miejska w Międzyzdrojach wyraża zgodę
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Adamem
Jakubowskim przez pracodawcę Spółkę PORT
- HOT S.A. z siedzibą w Świnoujściu, za zgodą wyrażoną przez zainteresowanego radnego.
Uchwała Nr XLVIII / 494 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 30
kwietnia 2011r. nieruchomości położonej przy ul.
Światowida 6 w Międzyzdrojach. Po upływie tego
okresu nieruchomość zostałaby przeznaczona
do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu
nieograniczonego.
Uchwała Nr XLVIII / 495 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu położonego przy ul. Promenada
Gwiazd w Międzyzdrojach zabudowanego częścią
obiektu gastronomicznego „Bar pod sosnami”,
stanowiącego nakłady dzierżawcy, wyznaczono
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat teren o powierzchni 98 m², stanowiący część działki nr 83/3.
Uchwała Nr XLVIII / 496 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

W związku z kończącą się z dniem 14 grudnia
2009 r. pomiędzy Gminą i Spółką FWP umową
dzierżawy 6 nieruchomości położonych w Międzyzdrojach, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w
trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonych przy ulicy Pomorskiej 9 i Promenadzie
Gwiazd 20.
Uchwała Nr XLVIII / 497 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości.
W związku z wnioskiem inwestora realizującego budowę obiektu na nieruchomości położonej
przy ul. Gryfa Pomorskiego 80, zainteresowanego
budową nowego, ogólnodostępnego przejścia
na plażę na wysokości posiadanej posesji, Rada
Miejska wyraziła zgodę na użyczenie na okres
20 lat części nieruchomości pasa technicznego –
działki nr 193/2, obejmującego teren po obrysie
projektowanego przejścia o pow. 750 m².
Uchwała Nr XLVIII/498/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie odstąpienia od porozumienia przez
Miasto i Gminę Międzyzdroje od porozumienia
międzygminnego.
Na skutek wycofania się Gminy Wolin i Miasta
Świnoujście z uczestnictwa w „Europejskim Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin-Uznam”
Gmina Międzyzdroje pozostała jedynym uczestnikiem i w związku z brakiem innych partnerów
wystąpiła z uczestnictwa w porozumieniu.
Uchwała Nr XLVIII/ 499/ 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w zakresie dofinansowania utrzymania
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach.
Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego (ZOŚ) na utrzymanie stadionu została ustalona w wysokości 150.000 zł. Ostateczne
rozliczenie kosztów utrzymania stadionu miejskiego zostanie sporządzone po zakończeniu roku
budżetowego 2009 r. i gdy ZOŚ złoży kompleksowe
rozliczenie kosztów i wydatków.
Uchwała Nr XLVIII /500/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w
Międzyzdrojach i Lubinie.
Rada Miejska uchwaliła stawki dotacji przedmiotowej w zakresie dofinansowania utrzymania
cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i
Lubinie przez Zakład Ochrony Środowiska w
Międzyzdrojach w wysokości 7.542,62 zł/ha powierzchni cmentarnej.
Uchwała Nr XLVIII/501/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania wywozu odpadów komunalnych z Gminy
Międzyzdroje.
cd. na str. 7
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Budżetowa „bułka z masłem”
Mieszkańcy Międzyzdrojów nadejście 2010 roku przywitali z nowym budżetem uchwalonym w
dniu 29.12.2009 r. Po lekturze samego projektu, zgodnie z moimi przypuszczeniami, budżet został
przyjęty bez większych obiekcji i prawie jednogłośnie, co jest dobrą prognozą dla jego realizacji.
Cieszy fakt profesjonalnego podejścia do
omawiania budżetu przez radę, jak również
wstrzemięźliwość radnych w nadmiernym jego
krytykowaniu, czy też wyszukiwaniu słabszych
punktów. Atmosferę sesji budżetowej zdecydowanie poprawiła informacja o wpływie do budżetu
około 14 mln zaległego za 2004 roku podatku od
dna pod wewnętrznymi wodami morskimi, który
wpłacił Urząd Morski w Szczecinie. Tak duża wpłata
zdecydowanie podreperowała stan gminnej kasy,
a przed nami kolejne transze za następne lata.
Łącznie Gmina uzyska ponad 40 mln złotych.
Sprawdzianem dla samorządu będzie sposób
wydatkowania tej i kolejnych kwot.
Niespodziewane wpływy powodują, że rodzi
się myślenie o przeznaczeniu ich na nadzwyczajny cel. W radzie panuje zgoda, co do tego, że
priorytetem międzyzdrojskiego samorządu jest
wyremontowanie i przebudowa Promenady na
całym jej odcinku. Ale czy tylko taki cel ma szanse
na zrealizowanie? Warto odświeżyć w tym momencie myślenie o inwestycjach, które choć na trochę
rozciągnęłyby trwanie sezonu turystycznego. Tak
duże wpływy do budżetu raczej nie powtórzą się
zbyt szybko lub nigdy.
Proceduralne zawiłości uchwalania budżetu
spowodowały właściwie brak głębszej dyskusji
nad samą strukturą budżetu i głównymi zadaniami
inwestycyjnymi w trakcie trwania sesji. Powodem
było również bardzo szczegółowe omawianie
przez radę wypracowanych przez komisje i zgłoszonych przez Burmistrza poprawek.
Decyzją rady zwiększyły się m.in. zaplanowane
wpływy do budżetu pochodzące z planowanej
Uchwała Nr XLVIII/502/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29.12.2009r.
w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Omówienie podjętej uchwały w kolejnym
wydaniu Informatora.
Uchwała Nr XLVIII/503/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29.12.2009r.
w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok.
Omówienie podjętej uchwały w kolejnym
wydaniu Informatora..
Uchwała Nr XLVIII/504/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego
Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
W związku z oświadczeniem Gminy Ińsko o
wystąpieniu ze Związku, wprowadza się zmiany w
statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą
w Nowogardzie.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ze wszystkimi uchwałami Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach wraz z uchwałą budżetową
włącznie można zapoznać się w BIPie na stronie
internetowej miasta www.miedzyzdroje.pl, jak
również w siedzibie Urzędu Miejskiego.
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i ogłoszonej już przez UM sprzedaży dwóch
budynków odzyskanych od FWP Kasia XII i Kasia
XIII. Jednocześnie radni od razu zdecydowali o
przeznaczeniu tych wpływów m.in. na wydatki
związane z rozbudową cmentarza komunalnego.
Druga część z planowanej kwoty przeznaczona ma
być na przebudowę ulicy Orlej, której remont jest
nieszczęśliwie przesuwany z budżetu na budżet, i
chyba czas najwyższy by po 20 latach oczekiwań
mieszkańców Gmina zrealizowała planowaną od
lat inwestycję.
W przyjętym budżecie martwi mnie znacznie
zmniejszona pula wydatków na organizację Festiwalu Gwiazd, która z około 1,2 mln w 2009 r.
stopniała do około 0,6 mln zł. To zdecydowanie

zbyt mała kwota jeśli mamy zamiar zorganizować
z sukcesem spektakularne wydarzenie artystyczne,
na miarę Gminy posługującej się hasłem marketingowo- promocyjnym „Międzyzdroje – Miasto
Gwiazd”. O ile stan finansów miejskich na to
pozwoli, to w trakcie roku należałoby znacznie
zwiększyć tę kwotę. Dzisiaj, kiedy toniemy w medialnym natłoku informacji o licznych masowych
imprezach, konieczna jest organizacja dużego
i bogatego programowo przedsięwzięcia. Tylko
wtedy istnieje szansa na zainteresowanie mediów i
jej pokazanie szerszej publiczności. Brak możliwości pozyskania dodatkowych środków na Festiwal
Gwiazd budzi we mnie obawę, czy stać nas na
opłacanie kilku innych, mniejszej rangi wydarzeń.
Czas pokaże, czy nie staniemy przed koniecznością
weryfikacji poziomu zaangażowania pieniędzy
podatników w kilku mniejszej rangi imprezach.
Radni zapisali również po stronie dochodów
i wydatków skutki stworzenia w 2010 roku strefy
płatnego parkowania oraz zakupu fotoradaru.
Te wydatki wywołały dyskusję nad liczebnością
Straży Miejskiej. Nowe zadania spowodują bowiem
większe obciążenie dla strażników szczególnie
w sezonie letnim, w którym to w takim stanie
osobowym, w jakim funkcjonują obecnie, nie są
w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców i
gości. Warto również spojrzeć na Straż Miejską w
kontekście ustawy zwiększającej jej uprawnienia
do m.in. kontrolowania. Nowe okoliczności wymuszają na samorządowcach szybkie podejmowanie
decyzji w tych tematach – nabór i wyszkolenie
nowych strażników trwa i kosztuje.
Wszystkim mieszkańcom i gościom życzę
w 2010 roku bogatych budżetów rodzinnych i
firmowych.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
(wyrażone w artykule opinie nie stanowią oficjalnego
stanowiska Rady Miejskiej w Międzyzdrojach)

PLAN DYŻURÓW

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
odbywających się w poniedziałki, w godz. od 14.30 do 15.30
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 091 32 75 647 • e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
Imię i nazwisko radnego

Data dyżuru

Kazimierz DRZEWIECKI

15.02.2010 r.

Artur DUSZYŃSKI

22.02.2010 r.

Adam JAKUBOWSKI

1.03.2010 r.

Wiesław KOTWICA

8.03.2010 r.

Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

15.03.2010 r.

Janusz PIŁAT

22.03.2010 r.

Teresa PURGAL

29.03.2010 r.

na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - MICHAŁ SUTYŁA
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 – 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAWŁOWSKI
w środy od 15.30 – 16.30
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK
w piątki od 13.00 – 14.00
7

ferie zimowe

FERIE ZIMOWE W GMINIE MIĘDZYZDROJE
OD 01 LUTEGO 2010 R. DO 12 LUTEGO 2010 R.
z programem profilaktycznym

ORGANIZATORZY: Burmistrz Międzyzdrojów, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
			
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
Organizatorzy zapewniają: nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instruktorów zajęć edukacyjno-rekreacyjnych oraz usługi niezbędne do wykonania zajęć.

PROGRAM „FERII ZIMOWYCH W MIĘDZYZDROJACH”
od 01.02. do 12.02.2010 roku

I (dzień) 01.02.2010 r. (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury
10.00 – 15.00
Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 	Tenis stołowy
10.00 – 15.00
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 12.00
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
11.30 – 12.30 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
12.30
Poczęstunek
14.00 – 15.00
„Karaoke”
14.00 – 15.00 	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia
rekreacyjno – edukacyjne dla dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00
według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo
Wychowawczej wsparcia dziennego.

II (dzień) 02.02.2010 r. (wtorek)

Międzynarodowy Dom Kultury
11.00 – 12.00
Pokaz „Eureka” (dzieci młodsze klasy 0 - V szkoły
		
podstawowej)
12.00 – 13.00
Pokaz „Eureka” (dzieci klas VI SP oraz młodzież
		
z Gimnazjum i Technikum)
12.00 – 13.00
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
12.00 – 15.00 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
12.30
Poczęstunek
14.00 – 15.00
„Karaoke”
14.00 – 15.00 	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
Zbiórka wszystkich chętnych na pół godziny przed Pokazem w Międzynarodowym Domu Kultury.
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.

III (dzień) 03.02.2010r. (środa)

Dzień Rekreacji – SEANSE FILMOWE
DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W FERIACH ZIMOWYCH
W MIĘDZYZDROJACH I W WAPNICY
11.00 		
seans filmowy dla najmłodszych klasy 0 - V
13.00 		
seans filmowy dla dzieci klas VI SP oraz młodzież
		
z Gimnazjum i Technikum
Po odbytych seansach filmowych możliwość obejrzenia wystawy „Eureka”
zorganizowanej w Kinie EVA.
Zbiórka wszystkich chętnych na pół godziny przed filmem w Międzynarodowym
Domu Kultury.

IV (dzień) 04.02.2010 r. (czwartek)

Międzynarodowy Dom Kultury
10.00 – 15.00
Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 	Tenis stołowy
10.00 – 15.00
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 12.00
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
11.30 – 12.30 	Zajęcia muzyczno – rytmiczne
12.30
Poczęstunek
14.00 – 15.00
„Karaoke”
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14.00 – 15.00 	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego

V (dzień) 05.02.2010 r. (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury
10.00 – 15.00
Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 	Tenis stołowy
10.00 – 15.00
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 12.00
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
10.00 – 12.30 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
12.30
Poczęstunek
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.

VI (dzień) 08.02.2010 r. (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury
10.00 – 15.00
Kafejka internetowa
10.00 – 15.00
tenis stołowy
10.00 – 15.00
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 12.30
zajęcia plastyczne dzieci młodszych
11.30 – 12.30 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
12.30
Poczęstunek
14.00 – 15.00
„Karaoke”
14.00 – 15.00 	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.

VII (dzień) 09.02.2010r. (wtorek)

Międzynarodowy Dom Kultury
11.00 – 12.00
Pokaz „Eureka” (dzieci młodsze klasy 0 - V szkoły
		
podstawowej)
12.00 – 13.00
Pokaz „Eureka” (dzieci klas VI SP oraz młodzież
		
z Gimnazjum i Technikum)
Zbiórka wszystkich chętnych na pół godziny przed Pokazem w Międzynarodowym Domu Kultury.
12.00 – 13.00
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
12.00 – 15.00 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
12.30
Poczęstunek
14.00 – 15.00
„Karaoke”
14.00 – 15.00 	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.
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VIII (dzień) 10.02.2010r. (środa)

Dzień Rekreacji – SEANSE FILMOWE - KINO EVA Międzyzdroje
DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W FERIACH ZIMOWYCH
W MIĘDZYZDROJACH I W WAPNICY
11.00 		
seans filmowy dla najmłodszych klasy 0 - V
13.00 		
seans filmowy dla dzieci klas VI SP oraz młodzież
		
z Gimnazjum i Technikum
Po odbytych seansach filmowych możliwość obejrzenia wystawy „Eureka”
zorganizowanej w Kinie EVA.
Zbiórka wszystkich chętnych na pół godziny przed filmem w Międzynarodowym
Domu Kultury.

IX (dzień)11.02.2010 r. (czwartek)

10.00 		
		
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
12.30
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Międzynarodowy Dom Kultury
– Teatr dla dzieci – Pogotowie Teatralne dla dzieci
od 6 roku życia (sala pomarańczowa)
Kafejka internetowa
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
Poczęstunek
	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
„Karaoke”

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.

X (dzień) 12.02.2010 r. (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury
10.00 – 15.00
Kafejka internetowa
10.00 – 15.00 	Turniej Play Station II FIFA 2010 (sala muzyczna)
10.00 – 15.00
Gry stolikowe (szachy, warcaby i inne gry)
10.00 – 12.30 	Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
10.00 – 12.30
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
12.30 		
Poczęstunek
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wapnicy prowadzi zajęcia dla
dzieci w Wapnicy. Zajęcia od godz. 9.00 – 14.00 według programu opracowanego przez Kierownika Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wsparcia
dziennego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza
wszystkie dzieci oraz młodzież do udziału
w kreatywnych warsztatach Pracowni Plastycznej.

Wszyscy chętni będą mogli skorzystać bezpłatnie – za okazaniem legitymacji
szkolnej w zajęciach, które przygotowała biblioteka, aby uatrakcyjnić zimowy
wypoczynek. Wspólnie będziemy wykonywać prawdziwe dzieła sztuki metodą
mozaikową, decoupage, ozdabiać pudełka na herbatę, kuferki, świeczniki, ramki do
zdjęć małymi odlewami z gipsu, muszlami, makaronem, ozdobami z filcu i akrylu.
Warsztaty będą odbywać się w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek,
wtorek, środa i piątek od 10:00 - 18:00, czwartek i sobota od 10:00 - 16:00.

Podczas ferii zimowych Klub Sportowy „Fala” organizuje:

MINI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
przy Szkole Podstawowej w Przytorze

Zajęcia odbywać się będą w poszczególne dni;
PONIEDZIAŁEK
01.02.10
godz. 10.00 – 13.00
ŚRODA
03.02.10
godz. 10.00 – 13.00
PIĄTEK
05.02.10
godz. 10.00 – 13.00
Zgłoszenia przyjmowane będą u Pana JANA RĄCZEWSKIEGO do dnia
27.01.2010r. w Klubie Sportowym „Fala” w Międzyzdrojach ul. Aleja Róż 7 bądź
pod numerem telefonu 696 091 828. Informacje także dostępne na stronie internetowej fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl
Opiekunowie: JAN RĄCZEWSKI, PIOTR WISNIEWSKI, DARIUSZ TOKARZ, PIOTR
KARASIEWICZ, DARIUSZ CADER,

Organizatorzy w celu realizacji zajęć
edukacyjno – rekreacyjnych zapewnią:

opiekę pedagogiczno - wychowawczą oraz zajęcia rozwojowe (gry, zabawy,
edukacja, komputery, plastyczne, muzyczne, zajęcia w plenerze, wycieczki, itp.)
prowadzić będą:
- p. Ewa Lewandowska –zajęcia plastyczne,
zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Międzyzdrojach
- p. Artur Duszyński i Katarzyna Wojciechowska – kafejka internetowa,
opieka, gry stolikowe, zajęcia gry w „Scrabble”
- p. Jan Rączewski – zajęcia sportowe
- p. Agnieszka Sowiak – opieka pedagogiczna
- p. Krzysztof Szlaski – „Karaoke”, opieka i nadzór techniczny
- p. Przemysław Winiarski – opieka

Serdecznie zapraszamy!
Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego
Domu Kultury
w Międzyzdrojach

„Moje boisko – ORLIK 2012”

Otwarte dla wszystkich!
Z takim malowniczym położeniem w otoczeniu Wolińskiego Parku Narodowego, „Orlik”
w Wapnicy jest najładniejszym obiektem tego typu w województwie – tymi słowami Witold Jabłoński, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego otwierał w grudniu
2009 r. kolejny obiekt sportowo - rekreacyjny „Moje boisko – ORLIK 2012”. W Wapnicy.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje do
aktywnej formy spędzania wolnego
czasu na wysokiej klasy boiskach do
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
przy Szkole Podstawowej nr 2.
Dobrej jakości oświetlenie pozwala na długie, wieczorne granie.
W pobliżu ustawiono kontenery,
w których mieszczą się szatnie, toalety oraz natryski dla korzystających
z kompleksu.
Osobą nadzorującą i dbającą
o bezpieczeństwo na terenie
„Orlika” jest pan Marian Kiszkunas – wieloletni przyjaciel szkoły,
współorganizator imprez sportowych (m.in. Wiosennych Biegów
Przełajowych w Wapnicy).
Na bezpłatne korzystanie
z kompleksu boisk wielofunk-

W okresie ferii zimowych „Orlik” będzie czynny w godzinach
10.00 - 13.00 i 15.00 - 17.00
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Elżbieta Jakubiak
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach
cyjnych powstałych przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Wapnicy
zapraszamy w następujących
godzinach:
poniedziałek 8.00 - 15.00 (uczniowie SP2)
15.00 - 21.00 (mieszkańcy)
wtorek
8.00 - 15.00 (uczniowie SP2)
15.00 - 21.00 (mieszkańcy)
środa
8.00 - 15.00 (uczniowie SP2)
15.00 - 21.00 (mieszkańcy)
czwartek
8.00 - 15.00 (uczniowie SP2)
piątek
8.00 - 15.00 (uczniowie SP2)
15.00 - 21.00 (mieszkańcy)
sobota
10.00 - 13.00, 15.00 - 21.00
niedziela
13.00 - 20.00 (mieszkańcy)
Nowo powstały obiekt pociągnął
za sobą kolejną inicjatywę – przy
szkole utworzono Uczniowski Klub
Sportowy pod nazwą„Orliki”, którego
Prezesem został pan Mariusz Romanowski. Zarówno wybrany Zarząd,
jak i członkowie klubu będą starali
się zapewnić Państwu wiele emocji
sportowych oraz niezapomnianych
wrażeń podczas organizowanych
imprez.
Chcielibyśmy, aby kompleks
boisk stał się centrum życia sportowo-rekreacyjnego dla naszej społeczności.
Paweł Nogala
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oświata

Wojewódzki
finał już w lutym!

„Słońce niech wschodzi
tam, gdzie ty…”

Finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie
Kuratorium Oświaty w Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II.
W konkursie polonistycznym zakwalifikowała
się do wojewódzkiego finału Monika Czeszyńska z
klasy III a –– nauczycielką Moniki jest pani Dorota
Jaroszewska.
W konkursie biologicznym: Agnieszka Muth z klasy II b i Przemysław Martyniak
z klasy III a - biologii uczy pani Danuta Flotyńska
W konkursie historycznym również dwóch finalistów: Aleksander Okoń i Aleksander Banachowicz z klasy III b. „Olków” uczy pani Alina Poskart
W k o n k u r s i e c h e m i c z n y m d o fi n a łu zakwalifikował się Przemysław Martyniak
z klasy III a, którego uczy pani Urszula Dymitruk.
Wojewódzki finał odbędzie się w lutym 2010.
Gratulując uczniom i nauczycielom „trzymamy
kciuki” życząc powodzenia w kolejnym etapie
sprawdzania wiedzy!
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum

15 stycznia 2010 do Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Międzyzdrojach przyjechały, wraz
z Opiekunami, Wychowawcami i p. Dyrektor,
dzieci z Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych
z Przybiernowa.
Wcześniej, w październiku 2009 z inicjatywy
p. Bożeny Daniluk – pielęgniarki z Ośrodka oraz
wychowawczyń klas trzecich, uczniowie międzyzdrojskiej SP1 byli gośćmi w Ośrodku, gdzie
obejrzeli spektakl pt. „Kopciuszek”. Przed wizytą
zorganizowano zbiórkę maskotek pod hasłem
„Podziel się radością”, w której aktywnie wzięli
udział uczniowie klas I – III.
Na styczniowe spotkanie w Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach klasy IIIa i IIIb przy-

gotowały występ pt. „Słońce niech wschodzi
tam, gdzie ty”. Po przedstawieniu odbyła się
zabawa karnawałowa z poczęstunkiem dla
wszystkich dzieci.
W przygotowaniu uroczystości, jak również w
transporcie dzieci na wózkach do sali, pomagał
nam pedagog szkolny – p. Mirosław Bursa.
Spotkanie było bardzo udane. Dzieci były
zadowolone, zintegrowały się podczas wspólnych
zabaw i już teraz z zapałem mówią o następnym
spotkaniu, na które dziś zaprosili nas Goście.
Iwona Kalisz,
Anna Marszał
wychowawczynie kl. IIIa i IIIb
SP 1 Międzyzdroje

Kolędy i pastorałki

Najlepsi
w Gimnazjum
Uczniowie wyróżnieni po I semestrze roku
szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II :
W klasach pierwszych :
Barbara Dylawerska, klasa I b, średnia ocen 5,14
Anna Kolesińska, klasa I a, średnia ocen 4,92
Sandra Czyż, klasa I d, średnia ocen 4,92
W klasach drugich:
Agnieszka Muth, klasa II b, średnia ocen 5,44
Weronika Chwałko, klasa II c, średnia ocen 5,0
Luiza Halemba, klasa II c, średnia ocen 5,0
Wiktoria Wardziukiewicz, klasa II d,
średnia ocen 4,88
Samanta Fiedorowicz, klasa II c,
średnia ocen 4,8
W klasach trzecich
Monika Czeszyńska, klasa III a, średnia ocen 5,1
Jagoda Hołyńska, klasa III a średnia ocen 5,1
Ewa Bagrowska, klasa III b, średnia ocen 5,0
Maja Kotowska, klasa III b, średnia ocen 4,86
Paulina Grzyb, klasa III c, średnia ocen 4,86
Dominika Walczak, klasa III b, średnia ocen 4,8
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum

9 stycznia 2010 podczas III Festiwalu Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem jest Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim, uczennice naszego gimnazjum - pod kierunkiem pani Iwony
Sołtysiak - zdobyły I miejsce w kategorii zespoły i schole!
Fotorelacja z Festiwalu znajduje się na powiatowym portalu www.ikamien.pl (źródło zdjęcia jw.)

Sukcesy uczniów SP1 na Mistrzostwach Powiatu
W dniach 13 i 14 stycznia br. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kamieńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców w Dziwnowie w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W rozgrywkach chłopców (13 stycznia)
udział brało sześć drużyn. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach zdobyła I
miejsce i zakwalifikowała się do regionalnego
etapu rozgrywek.
Sukces drużyny w składzie: Wiktor Potrzebny,
Paweł Strzelecki, Denis Wesołowski, Bartosz
Michałowski, Michał Nowiński, Sebastian Gaj,
Jakub Gołos, Michał Kowalewski, Damian Szweda i Roger Pietkiewicz jest większy, w związku
z tym, że uczniowie od ponad roku odbywają
zajęcia wychowania fizycznego w utrudnionych
warunkach z powodu braku sali gimnastycznej.
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Czekamy na nową halę!
14 stycznia mecze rozgrywały dziewczęta
z siedmiu szkół powiatu kamieńskiego. W
wyniku stojącej na bardzo wysokim poziomie
rywalizacji, drużyna SP1 uzyskała bardzo
dobrą drugą pozycję, odnosząc cztery zwycięstwa i przegrywając jedynie w finale ze
Szkoła Podstawową z Golczewa.
Wyniki naszego zespołu:
mecze grupowe:
SP1 Międzyzdroje: SP Dziwnów
2:1
SP1 Międzyzdroje : SP1 Kamień Pom.
2:0
SP1 Międzyzdroje : SP2 Kamień Pom.
2:1

półfinał:
SP1 Międzyzdroje: SP Świerzno
2:0
finał:
SP1 Międzyzdroje: SP Golczewo
0:2
Drużyna dziewcząt SP1 wystąpiła w składzie:
Nikola Wenszka, Kamila Bączek, Zuzanna Buczek, Paulina Komisarska, Michalina Rutkiewicz,
Sandra Jóźwik, Marika Nguyen Van, Natalia Turyńska, Wiktoria Otkała, Marysia Wolska.
Ze sportowym pozdrowieniem
Leszek Nyrkowski – trener chłopców
Zdzisław Piątkowski – trener dziewcząt
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sport

„Chrobry” najlepszym klubem w województwie
Minął już rok 2009, a więc jest to dobra pora na
ogólne podsumowanie osiągnięć międzyzdrojskiego
klubu tenisa stołowego UKS „Chrobry”. Można śmiało
powiedzieć, że „trochę” się ich uzbierało.
Na początek rozgrywki drużynowe. Największym
sukcesem w tym rodzaju gry było zwycięstwo drużyny
w II lidze. Walka o ten tryumf trwała do samego końca,
mimo to międzyzdrojanie wytrzymali z formą do ostatniego pojedynku. W zespole grali: Tomasz Tabor, Rafał
Janowicz, Krzysztof Borkowicz i Robert Błażeniuk.
Nie można zapominać o siódmym już zwycięstwie
„Chrobrego” w klasyfikacji klubowej zachodniopomorskiego związku tenisa stołowego. Tenisiści UKS-u
wyprzedzili klub z drugiej pozycji aż o 5122 punktów.
Przejdźmy teraz do turniejów indywidualnych.
Również w tej kategorii zawodnicy z Międzyzdrojów
odnotowali dużo sukcesów. W rozgrywkach seniorskich
całą klasyfikację ogólną województwa wygrała Sylwia
Wandachowicz, która jest również trenerem naszej najmłodszej kadry tenisistów. Wśród juniorów klasyfikację
wojewódzką w swojej kategorii wygrała młodziczka
Adrianna Kołaszewska. Ada aktualnie nie trenuje w

Międzyzdrojach, wyjechała do Krakowa, aby tam szkolić
się i ogrywać najlepsze zawodniczki w Polsce. Paulina
Komisarska (żaczka) zdominowała wszystkie turnieje w
swoim przedziale wiekowym. Wygrała klasyfikacje żaczek
naszego województwa.
Najmłodsi pod okiem Sylwii Wandachowicz atakowali
czołowe miejsca, czasem z dobrym, a czasem z gorszym
skutkiem, lecz warto dodać, że dopiero się uczą.
***
Zarząd UKS „Chrobry” Międzyzdroje postanowił
wyróżnić najlepszych zawodników roku 2009 w czterech
kategoriach. Głosami zarządu wybrano:
* najlepszy trener – Jacek Wandachowicz, opiekun
młodzieży „Chrobrego”;
* największy sukces – Sylwia Wandachowicz, mistrzyni województwa i zwyciężczyni klasyfikacji ogólnej
seniorek;
* najlepszy zawodnik” – Krzysztof Borkowicz, wicemistrz województwa juniorów i mistrz w grze podwójnej
seniorów;
* odkrycie roku – Paulina Komisarska, najlepsza
żaczka.

Pierwszy Plebiscyt Klubu Sportowego „Fala”

OKRES PRZYGOTOWAWCZY

kartą oraz byłego zawodnika „Floty” Świnoujście - Kożyba M., którzy mogą stać się kluczowymi postaciami
naszego zespołu w rundzie wiosennej.

Od dnia 09 stycznia br. ruszył okres przygotowawczy
naszej drużyny. Po około miesięcznej przerwie zawodnicy wracają do treningów. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami I drużyna trenować będzie trzy razy
w tygodniu.
Trener Piotr Wiśniewski na pierwszym treningu miał
do dyspozycji 14 zawodników.
Trening odbył się w terenie. Drużyna „Fali” w styczniu trenować będzie na hali i w siłowni, oraz w terenie
wykorzystując wzniesienia urokliwych międzyzdrojskich
lasów i plaży.
Natomiast w drugim tygodniu ferii zimowych 0812.02.2010 r. zespół „Fali” przygotowywać będzie swoją
motorykę na obozie dochodzeniowym.

Fala Międzyzdroje (Juniorzy)
Grupa juniorów prowadzona jest przez trenera Piotra
Karasiewicza. W okresie przygotowawczym prowadzone
będą zajęcia treningowe specjalistyczne, w terenie (plaża, rejon WPN) – biegowe, które mają za zadanie przygotowanie do formy sportowej oraz siły dynamicznej i
ogólnej, na sali sportowej przy Gimnazjum w Międzyzdrojach, gdzie będą odbywać się ćwiczenia szybkości
z piłkami i bez, ćwiczenia te mają na celu kształtować
koordynację ruchową oraz technikę i taktykę, oraz na
stadionie miejskim w Międzyzdrojach. Grupa juniorów
w tym okresie rozegrać ma 5 spotkań sparingowych
oraz uczestniczyć w turniejach halowych piłki nożnej.

W tym okresie zaplanowane są mecze kontrolne w
terminach:
13.02.2010 r.
Fala – Pomorzanin Przybiernów 20.02.2010 r.
Fala – Prawobrzeże
Świnoujście - Warszów  
28.02.2010 r.       
Fala –   Flota II Świnoujście
07.03.2010 r.      
Fala – Wicher Przelewice
13.03.2010 r.
Fala – Przyjaciele Daniel
Muchy
Transfery, transfery!
- okres transferów zbliża się wielkimi krokami
Szykują się wzmocnienia naszej pierwszej drużyny.
Do Międzyzdrojów ma trafić bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik oraz kilku młodych zawodników, którzy
zwiększyliby rywalizację sportową w zespole - czego
sobie życzy trener i Zarząd.
Hitem transferowym może okazać się Dariusz Cader. Tego zawodnika nie trzeba nikomu przedstawiać
– rozpoczynał swoją przygodę w piłkę właśnie w Międzyzdrojach, których jest mieszkańcem. Ostatnio grał w
IV-ligowym klubie „Vineta” Wolin, gdzie w rozgrywkach
ligowych był podporą defensywy pierwszej jedenastki
zespołu z Wolina. To piłkarz doświadczony o mocnym
charakterze i zapale do gry. Miło także poinformować
fanów naszego klubu, że Dariusz od stycznia został
zatrudniony jako trener w naszym klubie najmłodszej
grupy – Żaków.
Kolejnym zawodnikiem ma być Dariusz Mączniański, zawodnik „Prawobrzeża” Świnoujście – bramkostrzelny napastnik dobrze znany w naszym okręgu, w
szczególności z gry we „Flocie” Świnoujście. Zawodnik
był obserwowany już jesienią przez trenera i zaprezentował się poprawnie. Okazało się, że jego główną cechą
jest przebojowość i możliwość gry na różnych pozycjach.
Po rozmowach Darek wyraził chęć gry w naszym zespole
w rundzie wiosennej.
Wśród wzmocnień wymienia się także bramkarza
z „Orkana” Dalewo, pomocnika z GKS Mierzyn z wolną

Mecze Kontrolne Juniorów
(terminy jeszcze nie ustalone)
Fala – Vineta Wolin                           
Fala – Flata II Świnoujście
Fala – Bałtyk Międzywodzie                                                
Fala – Prawobrzeże Świnoujście – Warszów
Fala – Fala Seniorzy
Pierwszy Plebiscyt Klubu Sportowego
Fala Międzyzdroje.
W dniu 11.01.2010 roku zorganizowano spotkanie
Zarządu Klubu, Trenerów oraz Członków Klubu, podczas

Biegacze „Sportingu” przed sezonem

Pracują nad formą
Od zwycięstwa w noworocznym biegu przełajowym
w Szczecinie (dystans 5km) Agnieszka Leszczyńska,
zawodniczka KB „Sporting” rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu lekkoatletycznego.
Pierwsza jego część to starty w hali. Zimowa aura
panująca w kraju nie sprzyja takim przygotowaniom, dlatego też Agnieszka, wraz z innymi zawodnikami, udała się
na trening w cieplejsze zakątki Europy. W ośrodku sportowym w Ostii koło Rzymu przez kilka tygodni będą ciężko
pracować nad sportową formą. Potem kilka startów w
europejskich halowych mityngach, Mistrzostwach Polski,
a po uzyskaniu minimum start w Mistrzostwach Świata.
Adam Kolasa, który także zaplanował starty w hali,
formy sportowej szukał będzie trenując w ośrodkach
w Spale oraz Gdańsku. Z kolei Mariusz Giżyński trenuje
w Szklarskiej Porębie, a jego głównym celem jest start
w maratonie (MP Dębno) i uzyskanie minimum na Mistrzostwa Europy.
Życzmy naszym zawodnikom dużo wytrwałości w
dążeniu do celu i trzymajmy za nich kciuki.
Tomasz Kozłowski

sportowców. Organizatorzy uznali, że plebiscyt jest
okazją do pogratulowania osiągnięć zawodnikom,
trenerom oraz działaczom. To rodzaj podziękowania
za ogromne zaangażowanie, sportową wolę walki, a
przede wszystkim za pozytywne emocje. To pierwszy
Plebiscyt na najlepszych zawodników w naszym Klubie
w roku 2009 z udziałem wszystkich zawodników klubu
w poszczególnych kategoriach.
Wyróżnieni zostali:
* Objawieniem roku 2009 okazał się Aleksander
SIKORA.
* Trzech wyróżniających się zawodników grupy
seniorów: Dariusz TOKARZ; Jan RĄCZEWSKI; Daniel SKUT.
* Czterech wyróżniających się zawodników grupy
juniorów: Robert ROPĘGO, Aleksander SIKORA, Tomasz
JANIK, Paweł KRÓL.
* Pięciu wyróżniających się zawodników grupy
trampkarzy: Norbert BEDNAROWSKI, Wiktor POTRZEBNY, Piotr TKACZONEK, Marianna LITWINIEC, Michał
WASZCZYK.
* Pięciu wyróżniających się zawodników grupy orlik:
Mateusz TROTT, Krystian KOS, Bartosz CYBURT, Radosław
CYBURT, Maksymilian OSWALD.
* Trenerzy Roku: Piotr KARASIEWICZ oraz Piotr
WIŚNIEWSKI.
* Działacze Roku: Marian BUŚKO oraz Jan RĄCZEWSKI.
Wszystkim Laureatom dziękujemy i życzymy w
dalszej pracy samych sukcesów.
W okresie od 20-21.02.2010 roku szkoleniowcy
naszego Klubu: Piotr Wiśniewski, Jan Rączewski oraz
Piotr Karasiewicz przebywać będą na kursokonferencji
trenerów piłki nożnej, zorganizowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie.

TERMIN TYGODNIOWYCH ZAJĘĆ TRENINGOWYCH K.S. „FALA” Międzyzdroje - STYCZEŃ - 2010 r.
Dzień

Godzina

Grupa         

Miejsce

Trener

Poniedziałek

17.00 – 19.00
19.30 – 21.00

TRAMPKARZ        
JUNIOR             

PRZYTÓR
GIMNAZJUM

P.RĄCZEWSKI
P.KARASIEWICZ

Wtorek

16.00 – 17.30
18.00 – 20.00

ŻAKI             
SENIOR          

PRZYTÓR
STADION

P.CADER
P.WIŚNIEWSKI

Środa

16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00

ORLIK            
TRAMPKARZ      
JUNIOR           
SENIOR            

PRZYTÓR
PRZYTÓR
STADION
STADION

P.TOKARZ
P.RĄCZEWSKI
P.KARASIEWICZ
P.WIŚNIEWSKI

Piątek

16.30 – 18.00

ORLIK           

PRZYTÓR

P.TOKARZ

Sobota

14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30

SENIOR          
TRAMPKARZ     
ŻAKI           

STADION        
GIMNAZJUM
GIMNAZJUM

P.WIŚNIEWSKI
P.RĄCZEWSKI
P.CADER

Czwartek

Niedziela                    Mecze - Turnieje
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którego wyłoniono najlepszych z najlepszych. Ideą
Plebiscytu, którego pomysł pojawił się pod koniec
2009 roku, a do którego zaprosiliśmy naszych Członków
Klubu, Trenerów oraz Zarząd Klubu Sportowego „Fala”,
jest docenienie i nagrodzenie wielomiesięcznych treningów, wysiłków w dążeniu do mistrzostwa – naszych

Więcej informacji o naszej I drużynie można uzyskać
na stronie internetowej
http://fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl/fala1984miedzyzdroje/
Piotr Karasiewicz, Jan Rączewski
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ogłoszeniA - komunikaty

Gminne nieruchomości na sprzedaż

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje. Proponujemy do sprzedaży:
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow.
22.880 m². Cena – 26.500.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w drugim kwartale 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521
m². Cena wywoławcza – 2.750.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
z końcem stycznia 2010 r.
• Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6 o pow. 1.475
m². Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m² + podatek VAT w stawce 22%. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości
zostanie ogłoszony z końcem stycznia 2010 r.
• Cztery nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone w Wicku
przy ul. Żwirowej, stanowiące działki :
- nr 1209/29 o pow. 1.396 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej
działkę nr 120/34 o pow. 327 m² - cena wywoławcza - ok. 100 zł/m² + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej
działkę nr 120/34 o pow. 327 m² - cena wywoławcza - ok. 100 zł/m² + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/33 o pow. 1.321 m² - cena wywoławcza - ok. 100 zł/m² + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m² - cena wywoławcza - ok. 100 zł/m² + podatek VAT w stawce 22%
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony z końcem stycznia 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pomorskiej 9 w Międzyzdrojach, działka nr 316/1 o pow.
303 m². Cena wywoławcza – 450.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
z końcem lutego 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Promenada Gwiazd 20 w Międzyzdrojach, działka nr 298
o pow. 684 m². Cena wywoławcza – 1.800.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie
ogłoszony z końcem lutego 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341
o pow. 494 m². Cena wywoławcza – 1.000.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie
ogłoszony z końcem marca 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328
o pow. 839 m². Cena wywoławcza – 1.600.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie
ogłoszony z końcem marca 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach, działki: nr 574 i nr 572/2
o łącznej pow. 423 m². Cena wywoławcza – 150.000,00 zł + podatek VAT w stawce 22%. Przetarg na sprzedaż
w/w nieruchomości zostanie ogłoszony z końcem lutego 2010 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Informacja Burmistrza Międzyzdrojów
Uprzejmie przypominam, że wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do których m.in. zalicza się rowy, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6m, regulują
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 219 z późn. zm.),
w szczególności art. 74 i 77 z treścią których: wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ.
Utrzymanie w należytym stanie rowów melioracyjnych wpływa nie tylko na regulacje stosunków wodnych
w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy ale także chroni użytki rolne, ludzi
i mienie przed powodziami.
Apeluję do właścicieli gruntów, których nieruchomości sąsiadują z rowami melioracyjnymi, o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania rowów w należytym stanie w celu zachowania ich funkcji, a w szczególności
ochrony ludzi i mienia przed powodzią.

Informacja Burmistrza Międzyzdrojów
Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla
gospodarstw domowych, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki sprzęt.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Wszyscy użytkownicy tego typu sprzętu mają obowiązek pozbywania się zużytych urządzeń w sposób zapewniający jego bezpieczne unieszkodliwianie i odzysk wykorzystanych w tego typu sprzęcie materiałów.
Zgodnie z ww. ustawą sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju.
Informuję, że zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest gminna jednostka organizacyjna gminy prowadząca działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych – Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86, zobowiązany do przyjęcia
od mieszkańców gminy zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w szczególności : lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory
i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne ), a także odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych (np. baterie i akumulatory, termometry, resztki farb i rozpuszczalników, przeterminowane leki, itp.), znajduje się przy
ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach.

Obwieszczenie

W związku z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których
był lub jest wykorzystywany azbest,

Burmistrz Międzyzdrojów
przypomina o obowiązku przedkładania
przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, informacji o wynikach przeprowadzonej
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest, znajdujących się na
nieruchomościach będących w ich władaniu,
poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz należy przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów, a drugi egzemplarz
przechowywać prze okres jednego roku, do
czasu sporządzenia następnej informacji.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzoru zawartego w:
- załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia
(„Informacja o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystywania”)
- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia („Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” ).
Więcej informacji na temat azbestu, w tym
procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest, ww. załączniki,
dostępne są :
- na stronie www.bip.miedzyzdroje (Azbest)
- w pok. nr 3 w Urzędzie Miejskim
- u sołtysów

Termin składania zeznań
podatkowych
do 30 kwietnia 2010r.

Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się
w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu    Pomorskim
przy ul. Jedności Narodowej 5 i jest czynny:
poniedziałki i czwartki
od godz. 8:00 do godz. 16:00
wtorki, środy i piątki   
od godz. 7:00 do godz. 15:00
Informacje w sprawie zeznań rocznych można
uzyskać pod tel. 091 38-21-554, 091 38-20-054 lub
091 38-23-544.
Dodatkowo od marca zostanie uruchomiony
punkty przyjmowania zeznań obsługiwany raz w
tygodniu (w poniedziałki) przez pracowników
kamieńskiego US w siedzibie Urzędu Miejskiego
Międzyzdroje.

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.
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