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W zimowej szacie

Jaka zima, takie lato?...
Przyzwyczajeni do piaszczystego krajobrazu na miêdzyzdrojskiej pla¿y przyznajmy, ¿e w scenerii 
zimowej jest równie piêkna. Liczni spacerowicze z pewności¹ s¹ pod wra¿eniem nadmorskiej urody 
tegorocznej zimy. Do tych „z go³êbim sercem” śmia³o podchodz¹ ptaki, wdziêczne za okruchy 
chleba. 
Zima pokaza³a nam te¿ mroźne „pazurki” i sprawi³a niema³o k³opotu. Ka¿da pora roku rz¹dzi 
siê swoimi prawami, a my musimy siê  dostosowaæ i próbowaæ z nich korzystaæ - podobnie, jak 
dzieci i m³odzie¿ szkolna, dla których ferie zimowe przypad³y na czas „takiej fajnej zimy”.  Nawet 
w  Szklarskiej Porêbie by³o w tym roku mniej śniegu ni¿ w Miêdzyzdrojach. Szkoda, ¿e brakuje 
u nas stoków narciarskich. Przybywa za to zwolenników biegania na nartach. 
Zgodnie z ludowym porzekad³em „jaka zima, takie lato”, mo¿na zatem mieæ nadziejê, ¿e tegoroczne 
wakacje bêd¹ s³oneczne i przyci¹gn¹ na tutejsz¹ pla¿ê dziesi¹tki tysiêcy turystów.

Redakcja
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AKTUALNOŚCI

Rzeźby wśród książek
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mię-

dzyzdrojach w dniach od 29 stycznia  do 12 marca 

br. trwać będzie wystawa rzeźb Łucji Krajewskiej 

- artystki z Lubina. 

Artystka urodziła się w Karpaczu  3 kwietnia 1951 
roku. Jest absolwentką PLSP (Liceum Plastycznego) 
w Szczecinie. Od 1958 roku do 1992 mieszkała 
w Międzyzdrojach. Od prawie 20 lat mieszka w Lubi-
nie, gdzie ma swoją pracownię plastyczną. 

Do 2007 roku Pani Krajewska specjalizowała się 
w malarstwie sztalugowym ,tkaninach oraz rzeźbach. 
Od 3 lat prowadzi „otwartą” pracownię dla wszystkich. 
W ogrodzie przy domu  odbywają się również warsz-
taty ceramiczne dla mieszkańców, turystów. Wiosną 
organizuje u siebie w ogrodzie wernisaże ogrodowe 
tzw. „otwarcie pieca” – wiosną tego roku będą już 
trzecie. –  Jest to świetny moment by się spotkać, 
porozmawiać i pobawić się gliną.

Sama artystka, jak twierdzi jest na etapie eks-
perymentowania z gliną, praca z tym „wdzięcznym” 
tworzywem jest dla niej ciągłą niespodzianką – raz 
wyjdzie „gniot”, innym razem, ku naszemu zaskocze-
niu, dzieło sztuki. 

Prace Pani Łucji pokazane na wystawie w biblio-
tece w Międzyzdrojach są przeróżne, począwszy od 
koni, świeczników, skończywszy na kobietach i  ko-
tach. Artystka łączy również ceramikę z malarstwem 
tworząc piękne wazony i kafle. Jej prace zawsze 
powstają pod wpływem emocji – wszystko zaczęło 
się od gołębi,  po zawaleniu się hali na Dolnym Śląsku. 
W nocy po katastrofie, przy cichej muzyce powstały 
pierwsze gołębie.                               Anżelika Gałecka

Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Matematyczka z medalem
Na wniosek Stowarzyszenia Nauczycieli Mate-

matyki z siedzibą w Bielsku Białej Tamara Stara-

chowska, została wyróżniona Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. Medal, za szczególne zasługi 

dla oświaty i wychowania, nadała Minister Eduka-

cji Narodowej Katarzyna Hall.

Uroczystość wręczenia medalu Tamarze Stara-
chowskiej, nauczycielce matematyki z 20-letnim 
stażem, od 8 lat dyrektor Gimnazjum nr 1 w Międzyz-
drojach, miała miejsce w Audytorium Novum Poli-
techniki Gdańskiej,  12 lutego br., podczas inauguracji 
XIX Krajowej Konferencji Nauczycieli Matematyków. 
W konferencji wzięło udział ponad 600 nauczy-
cieli z różnych regionów Polski. Swoją obecnością 
zaszczycili: Katarzyna Hall Minister Edukacji Naro-
dowej - z wykształcenia nauczycielka matematyki,  
Janusz Rachoń - Senator RP, Paweł Adamowicz - Pre-
zydent Gdańska, Zdzisław Szudrowicz - Pomorski 
Kurator Oświaty oraz sławy matematyczne: profesor 
Wacław Zawadowski, profesor Henryk Kąkol – Pre-
zes SNM i wielu, wielu znakomitych matematyków 
i sympatyków tej pięknej nauki.

 Tamara Starachowska od czterech lat jest człon-
kiem Zarządu Głównego SNM, działała w komitecie 
organizacyjnym konferencji w Kielcach, Radomiu 
i Gdańsku, a w latach 2002  i 2003 była wraz z zespo-
łem wspaniałych międzyzdrojskich matematyków 
organizatorką XI i XII konferencji w Międzyzdrojach. 
Jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia oraz 
autorką artykułów z  zakresu nauczania matematyki. 

Henryk Nogala

  Sekretarz Miasta

Statutowym celem Stowarzyszenia jest opraco-
wanie i wdrożenie wizji zrównoważonego rozwoju 
obszarów rybackich na terenie gmin: Świnoujście, 
Międzyzdroje, Wolin oraz Stepnica, prowadzącej 
do poprawy jakości życia społeczności związanych  
z rybactwem. 

Kolejnym etapem prac Lokalnej Grupy Rybackiej 
jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju obszarów 
rybackich (LSROR), a następnie udział w konkursie na 
wybór lokalnych grup rybackich, organizowanym 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytu-
cję zarządzającą Programem Operacyjnym „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz podpisanie 
przez LGR z instytucją zarządzającą umowy o realiza-
cję zadań wynikających z lokalnej strategii.

Do LGR będzie należała selekcja projektów, o do-
finansowanie których będą się ubiegać beneficjenci. 
Organ statutowy LGR - Komitet - będzie oceniał i wy-
bierał te projekty, których operacje będą zgodne ze 

strategią, w tym najlepiej wpłyną na rozwój obszaru 
w powiązaniu z sektorem rybackim.

Wstępne oszacowanie możliwego wsparcia 
finansowego projektów (operacji) w ramach LGR 
pozwala uwzględniać w opracowywanej strategii 
kwotę ok. 34,6 mln zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego.

Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie 
na terenie gmin, które weszły w skład wybranych 
w drodze konkursu lokalnych grup rybackich. 

Przepisy wykonawcze oraz inne informacje 
dotyczące Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 2013” zamieszczone 
są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl. 

 Szczegółowe informacje można uzyskać również 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach , pokój nr 18.

Edyta Konarzewska

Pomimo uciążliwej  i ostrej zimy  w  halach targo-
wych Hamburger Messe przedstawiało  swoje oferty 
ponad 900 wystawców z  80 krajów, a targi w ciągu 
5 dni odwiedziło ponad 63 tys. zainteresowanych.

Jak co roku, Międzyzdroje prezentowały się 
w ramach narodowego stoiska polskiego, zorganizo-

wanego przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej 
w Berlinie. W ramach prezentacji województwa za-
chodniopomorskiego, który stanowił 50% zabudowy 
stoiska polskiego, swoją ofertę przedstawiły rów-
nież: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Miasto Szczecin, Świnoujście, Koszalin, 
Uzdrowisko Kołobrzeg, Hotel Diva SPA w Kołobrzegu, 
Ośrodek Arka Medical Spa w Kołobrzegu.

Na podstawie  przeprowadzonych bezpośrednich 
rozmów z gośćmi odwiedzającymi nasze stoisko 
stwierdzić należy, że głównym celem wizyt tury-
stów niemieckich (w szczególności pochodzących 
z północnych Niemiec) w Województwie Zachodnio-

pomorskim, są indywidualne wyjazdy turystyczne 
nad morze, w tym w celach uzdrowiskowych, oraz 
odwiedziny sentymentalne, związane z miejscem 
urodzenia lub pochodzenia przodków. Turyści nie-
mieccy poszukiwali konkretnych materiałów. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyły się plany miasta 

oraz informator z wykazem miejsc noclegowych. 
Dopełnieniem oferty naszego stoiska były materiały 
promocyjne poszczególnych hoteli oraz biur po-
dróży. Cieszy również fakt aktywnego uczestnictwa 
podczas organizowanych targów branży hotelowej, 
reprezentowanej przez właścicieli Villi Martini oraz 
biura turystycznego Viking Tour.

Obecność naszej Gminy w ogólnych prezen-
tacjach na rynku niemieckim korzystnie wpływa 
na turystykę przyjazdową z Niemiec, a  turystów 
z Hamburga z pewnością nie zabraknie wśród odwie-
dzających nasz kurort w bieżącym roku. 

Anetta Czyżak

Inspektor ds. promocji

 Lokalna Grupa Rybacka 
W dniu 9 października 2009 r., z inicjatywy: Gminy Miasta Świnoujście, Gminy Międzyzdroje, 

Gminy Wolin i Gminy Stepnica, skupiających łącznie 61 osób - podmiotów z sektora publicz-

nego, społecznego i gospodarczego, powstało Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Rybacka Zalew 

Szczeciński (LGR) z siedzibą w Świnoujściu.  W dniu 18 listopada 2009 r. Lokalna Grupa Rybacka 

została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń uzyskując osobowość prawną.

TARGI TURYSTYCZNE „REISEN” W HAMBURGU
10 – 14 LUTY 2010 r.
Targi Reisen Hamburg s¹ imprez¹ turystyczn¹ o charakterze promocyjno-handlowym. G³ównymi 
odbiorcami oferty turystycznej prezentowanej podczas tych targów s¹ mieszkañcy pó³nocnej 
i pó³nocno-wschodniej czêści Niemiec. To, obok ITB w Berlinie, najwiêksze targi turystyczne  
Pó³nocnych Niemiec. 
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WYDARZENIA 

Poszukiwani 
do pracy
W związku z drugim etapem prac na terenach 
zielonych – „Międzyzdroje w kwiatach 2010”, który 
przewiduje działania upiększenia i ukwiecenia ko-
lejnych terenów miasta,  „Zielona Brygada” (która 
realizowała projekt w ubiegłym roku), przyjmie 
do pracy czterech pracowników.

Zgłoszenia (podanie oraz CV ze zdjęciem) 
przyjmuje kadrowa Zakładu Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej.

Anida Kostrzewa

Brygadzistka

ZIMA NIE 
ODPUSZCZA
Tegoroczna zima jest wyj¹tkowo mroźna 
i obfita w opady śniegu. Za odśnie¿a-
nie miasta i gminy odpowiedzialny jest 
Zak³ad Ochrony Środowiska w Miê-
dzyzdrojach. 

ZOŚ swe zadanie wykonuje skromnymi środ-
kami technicznymi do odśnieżania: samochód 
Jelcz z pługiem i piaskarką, ciągnik MTZ 82A 
z pługiem, ciągnik Ursus C – 360 z rozrzutnikiem 
do piasku oraz maszyna do sprzątania plaży Ma-
rina, do której zamontowano pług. 

Sprzęt do odśnieżania obsługują  pracownicy, 
którzy, bez względu na porę dnia i temperaturę 
powietrza, są odpowiedzialni i zdyscyplinowani, 
a dzięki ich dużemu zaangażowaniu miasto i so-
łectwa są niezwłocznie, każdorazowo po opadach 
odśnieżone. 

Pracownicy ZOŚ na bieżąco, ręcznie odśnieżają 
chodniki i przejścia dla pieszych. W okresie od 15 
grudnia 2009r. do 15 lutego2010 r., na zaśnieżone 
i oblodzone ulice i chodniki miasta i gminy rozsy-
pano ponad 470 ton piasku. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż decy-
zją Burmistrza Międzyzdrojów z całego rejonu 
miasta i newralgicznych miejsc w gminie, cięż-
kim sprzętem wywieziono śnieg, który zalegał 
na ulicach i powodował zagrożenia w ruchu, 
a w przypadku odwilży mógłby spowodować 
lokalne podtopienie. 

Ponadto wywiezienie śniegu z ulic  pozwoli, 
przy dalszych nadmiernych opadach śniegu, 
regularnie usuwać go z jezdni pługami. Również 
decyzją Burmistrza Międzyzdrojów ZOŚ został 
zobowiązany do wywożenia kontenerami (obj. 
7 m3) śniegu z posesji mieszkańców - w efekcie 
w  ciągu 8 dni wywieziono go ponad 500 m3.           

Z tego miejsca pragnę zaapelować do miesz-
kańców miasta i gminy, aby nie parkowali 
samochodów w sposób, który będzie utrudniał 
odśnieżanie jezdni. 

Andrzej Wojcieszak

Dyspozytor Zakładu Ochrony Środowiska

Zima daje nam w kośæ

Oby do wiosny
Poprzednie zimy trochę  nas „rozpieściły”. Tego-

roczna, choć bardzo urokliwa, była dla nas wyjąt-

kowo mroźna i śnieżna. Duże ilości zalegającego 

śniegu, sprawiają problemy z poruszaniem się. 

Zużywamy więcej opału, często marzniemy. Zima 

obnażyła również mankamenty dachów i  rynien.

Podjęliśmy trud uporania się z problemami, 
które nam przyniosła i uruchomiliśmy wszystkie 
możliwe środki do zwalczania jej skutków. Od dwóch 
miesięcy pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska, 

przy współpracy z dwoma firmami z Międzyzdro-
jów: „Euro-bud” Pana Jacka Koralewskiego, „Usługi 
Sprzętowo – Transportowe” Pana Piotra Mroczkow-
skiego oraz firmą z Wolina „Usługi Transportowe 
i Prace Ziemne” Pana Daniela Kruczka, borykają się 
ze  skutkami zimy. Do połowy lutego wywieziono 
z miasta ok. 19 tys. m³ śniegu.

Widzimy zaangażowanie ludzi. Doceniamy zro-
zumienie i pomoc wielu mieszkańców naszej gminy. 
Niestety, kłopoty nie skończą się wraz z ociepleniem. 

Topniejący śnieg i lód 
to ogromne ilości wody, 
które mogą powodo-
wać miejscowe podto-
pienia. Błoto pośnie-
gowe może stwarzać 
sytuacje niebezpieczne. 
Osuwający się śnieg 
z dachów i spadające 
sople lodowe, mogą 
być również groźne. 
Prosimy o szczególną 
rozwagę.     

Dziękuję wszystkim 
pracownikom i miesz-
kańcom, którzy ofiarnie 
usuwają skutki zimy. 
Proszę o dalsze solidar-
ne działania i wzajemną 
pomoc.

Za kilka tygodni 
zapomnimy o zimie. 
Zaabsorbują nas przy-

gotowania do kolejnego sezonu. Wszystko ma swój 
czas. Po zimie zawsze nadchodzi wiosna.

Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Inwestorem jest  „Międzyzdrojski Rynek” sp. z o.o. 
Spółkę tę utworzyła gmina Międzyzdroje i REX sp. z 
o.o. ze Szczecina. Gmina  do spółki wniosła aportem 
działki przy ul Gryfa Pomorskiego, spółka REX nato-
miast swoje udziały pokryła gotówką. 

Po zawarciu umowy rozpoczęto prace projek-
towe. W pierwotnej wersji na parterze znajdować 
się miał sklep wielkopowierzchniowy  i mniejsze 

punkty handlowo – gastronomiczne, natomiast na 
pierwszym i drugim piętrze powstać miały mieszka-
nia. Jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie 
lokalami użytkowymi postanowiono przeznaczyć 
również pierwsze piętro na punkty handlowe i 
gastronomiczne. Obok  budynku zaprojektowane 
zostało targowisko, w którym znajdować się będzie 
30 punktów handlowych. Część dotychczas pracu-
jących na rynku handlowców podpisało umowy 
rezerwacyjne na lokale użytkowe w  budynku, część 
zaś zainteresowana była punktami na targowisku. 

Zlecenie na zaprojektowanie budynku i uzyska-

nie pozwolenia na budowę otrzymała  spółka ze 
Szczecina „Urbicon”. Łączna powierzchnia użytkowa 
budynku wynosić będzie 4707 m². Pozwolenie na 
budowę udało się uzyskać 02 lutego 2010r. Spółka 
bezzwłocznie przystąpiła do poszukiwania wyko-
nawcy inwestycji. Liczymy, że wejdzie on na budowę 
już w marcu tego roku. 

Co zyskamy dzięki nowej inwestycji?

Przede wszystkim uporządkujemy i zrewitali-
zujemy kwartał miasta. Zapewnimy mieszkańcom 
możliwość dalszego prowadzenia działalności 
- w godniejszych warunkach.  Dzięki umieszczeniu 
sklepu wielkopowierzchniowego w pasażu zmniej-
szą się kolejki w sąsiednim sklepie NETTO. Zdradzić 
możemy, iż umowę dzierżawy podpisała spółka 
Jeronimo Martins, czyli powszechnie znana „Biedron-
ka”. Nie należy zapominać również o dywidendzie, 
która zostanie wypłacona wspólnikom przez spółkę 
po zakończeniu inwestycji.          Mateusz Flotyński

Wiceburmistrz Międzyzdrojów

Międzyzdrojski Rynek 
z pozwoleniem na budowę! 
Od jakiegoś czasu na naszym rynku widaæ zmiany. Zniknê³y dotychczasowe obiekty, a na ich 
miejscu pojawi³a siê tablica z wizualizacj¹ maj¹cego tam powstaæ obiektu.
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KULTURA

Sportowy Turniej w Brydża Parami 

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury 
i Sekcja Brydża Sportowego   

Termin: 11.04.2010 r. 

Miejsce:  Międzynarodowy Domu Kultury 
w Międzyzdrojach. 

EUROFESTIWAL 

– impreza kulturalno-rekreacyjna

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury  
Termin: 01.05 do 03.05.2010 r. 

Miejsce: Amfiteatr oraz Międzynarodowy 
Domu Kultury  w Międzyzdrojach. 

W tych dniach odbędą się plenerowe koncerty 
muzyczne i wystawy tematyczne, zaś 3 maja wszy-
scy spotkamy się w centrum miasta przy Pomniku 
Żołnierza, żeby razem uczcić obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

V Jubileuszowy Międzynarodowy Sportowy 

Turniej  Tańca Towarzyskiego  „Perła Bałtyku”  

impreza sportowo-widowiskowa. 

Organizator: Stowarzyszenie Taneczny Klub 
Sportowy „Jantar” i  Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20  

Termin: 08.09.05.2010 r. 

Miejsce: Sala Teatralna - Międzynarodowy 
Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

Jest to impreza cykliczna o charakterze 
sportowo-widowiskowym. Celem turnieju jest 
popularyzacja tańca towarzyskiego jako formy 
rekreacji, rozrywki dla dzieci i młodzieży w różnych 
kategoriach wiekowych. Prezentowane są piękne 
stroje tancerzy oraz szerokie walory artystyczne i 
wizualne tańca towarzyskiego. 

Gala Finałowa Miss Polonia 2010 

Miss Ziemi Zachodniopomorskiej 

Organizator:  Miss Model Organization, Mał-
gorzata Rożniecka ze Szczecina i Międzynarodo-
wy Dom Kultury,  Producent –Event Faktory s.c. 
Szczecin

Termin: 04.06.2010 r. 

Miejsce: Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach i Hotel Amber 
Baltic w Międzyzdrojach. 

Konkurs Miss Polonia to coroczne wybory Tej 
Najpiękniejszej, w którym poszukujemy swoiste-
go ideału piękna, wdzięku, inteligencji i talentu. 
Warto popierać takie wydarzenia i uczestniczyć 
w nich bezpośrednio. Mamy wiele pięknych i 
mądrych dziewczyn w naszej gminie - może w 
przyszłości też będziemy mogli cieszyć się z ich 
sukcesu i piękna. 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

Amber Baltic w Międzyzdrojach 

– Rok  Chopinowski.

Organizator:  Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Festiwalowe  Amber Baltic i Międzynarodowy 
Dom Kultury

Termin: 20-23.05.2010 r. 

Miejsce: Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach.  

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny AMBER 
BALTIC założeniami programowymi wpisuje się w 
Rok Chopinowski – czas obchodów 200. rocznicy 
urodzin Fryderyka Chopina. W roku 2010 przypada 
również 200-lecie urodzin Roberta Schumanna – 
wielkiego romantyka, który zachwycał się dziełami 
polskiego kompozytora. „Panowie, czapki z głów, 
oto geniusz.” – napisał po zapoznaniu się z jego 
Wariacjami op. 2. 

Te dwa jubileusze tworzą jedyną w swoim 
rodzaju okazję do wielkiego muzycznego święta, 
które trwać będzie na całym świecie. Zaplanowany 
w dniach 20-23 maja 2010 roku III Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyczny AMBER BALTIC będzie 
również świętem – obu kompozytorów. 

Program festiwalu obejmował będzie zarówno 
koncerty fortepianowe Schumanna i Chopina 
(zaprezentowane na uroczystym koncercie inau-
guracyjnym), jak i wybrane arcydzieła ich kamera-
listyki: utwory solowe na fortepian oraz pieśni. Na 
festiwalu wystąpią m.in. uznana chopinistka Dina 
Yoffe, włoski pianista Alberto Nose i wybitny polski 
baryton Adam Kruszewski. 

Ze specjalnym projektem jazzowym: wieczo-
rem poszukiwań muzycznych inspirowanych 
muzyką Chopina, wystąpi zaliczany do czołówki 
polskich jazzmanów Krzysztof Herdzin. 

Zaproszenie do udziału w najbliższej edycji 
festiwalu przyjęła także Maria Pomianowska, 
kompozytor, etnomuzykolog, znawczyni teorii 
i praktyki wykonawczej klasycznej muzyki Indii 
oraz kultur Bliskiego Wschodu. 

Festiwal koncentrował się będzie  wokół 
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdro-
jach. Tam też zaprezentowana zostanie wystawa, 
wpisująca się tematyką w koncepcję programową 
festiwalu.  

Festiwal Muzyczny,  ze zróżnicowanym pro-
gramem, z udziałem solistów i zespołów z Polski, 
Austrii, Japonii, Czech, Szwecji, Rosji, Niemiec, 
w maju rozpocznie sezon muzyczny i kulturalny 
nie tylko w Międzyzdrojach lecz w całym regionie 
zachodniopomorskim. 

45. Międzynarodowy Festiwal Pieśni 

Chóralnej w Międzyzdrojach - jubileusz

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Między-
narodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej z siedzibą 
w Szczecinie, Polski Związek Chórów i Orkiestr  
O/Szczecin i  Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach,   

Termin: 20-26.06. 2010 r. 

Miejsce: Sala Teatralna im. Prof. Jana Szyroc-
kiego w Międzynarodowym Domu Kultury w 
Międzyzdrojach oraz Kościół Parafialny pw. św. 
Piotra Apostoła  w Międzyzdrojach.

Festiwal odbywa się w Międzyzdrojach nieprze-
rwanie od 45 lat i trwale wpisał się w kalendarz 
imprez artystycznych polskiego Wybrzeża. Należy 
do nielicznych imprez artystycznych o tak długiej  

tradycji i jedyną  imprezą chóralną o  międzyna-
rodowej randze i prestiżu. Jego kolejne edycje 
spotykają się z coraz większym uznaniem krytyki 
i publiczności. 

Międzynarodowy Dom Kultury jest wielo-
letnim współorganizatorem imprezy, a z racji 
jubileuszu festiwalu, przejął funkcję głównego 
organizatora bazując na doświadczeniu i pracy 
dyrekcji festiwalu w osobach: Jolanty Bartczak 
– Dyrektora Organizacyjnego,  Dariusza Dyczew-
skiego - Dyrektora Artystycznego, Piotra Szulca 
– Dyrektora Festiwalu.

Na inaugurację festiwalu planowany jest trady-
cyjnie koncert  a’cappella  Chóru Akademickiego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego imienia prof. Jana Szyrockiego, twórcy 
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w 
Międzyzdrojach, oraz gościa specjalnego, który 
zostanie wyłoniony przez Radę Artystyczną  już w 
marcu. Koncerty konkursowe będą się odbywały 
codziennie w sali koncertowej Międzynarodo-
wego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Ponadto 
planowane są koncerty „Musica Sacra” w Kościele 
p.w. św. Piotra Apostoła  w Międzyzdrojach. Co-
dziennie przewidziane są prezentacje – koncerty 
chórów w Amfiteatrze, przeznaczone dla szerokiej 
publiczności. Zorganizowane będą tzw. Plenerowe 
Koncerty Promenadowe dla dzieci i młodzieży, 
z udziałem chórów  dziecięcych i  młodzieżowych, 
mające  na celu promocję  współczesnej twórczości 
chóralnej  i propagowanie wspólnego muzykowa-
nia młodzieży.

Zakładamy, że  w tegorocznym  festiwalu weź-
mie udział ok. 450 chórzystów, którzy wystąpią 
łącznie z 14 koncertami.  Z racji jubileuszowego 
charakteru zainaugurowany będzie w nowo 
otwartym amfiteatrze. Gośćmi tegorocznej edycji 
będą m.in. chóry- laureaci poprzednich edycji, 
które zaprezentują nowe programy artystyczne. 
Planujemy udział chórów z różnych kontynentów, 
których repertuar wzbogaci doznania artystyczne 
słuchaczy. 

20 lecie Chóru Akademickiego 

„In terra pax”
Akademia od samego początku istnienia zwią-

zana była z Międzyzdrojami. Powstała z inicjatywy 
prof. Jana Szyrockiego, twórcy Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach oraz 
dyrygentów niemieckich. Działalność zainauguro-
wała 30 czerwca 1991 roku. Do realizacji corocz-
nych projektów muzycznych zapraszani są młodzi 
śpiewacy – chórzyści z wielu miast niemieckich 
i polskich, a od kilku lat również z Francji i USA, 
nadając Akademii międzynarodowy charakter. 
Podczas  dziesięciodniowych warsztatów przy-
gotowują nowy program acapella, prezentowany 
na koncertach w Międzynarodowym Domu  Kul-
tury i Kościele Parafialnym - a w tym roku również 
w Amfiteatrze podczas Międzynarodowego Festi-
walu Pieśni Chóralnej.  

Kultura przez duże „K”
W 2010 roku Miêdzynarodowy Dom Kultury, przy wspó³pracy z Gmin¹ Miêdzyzdroje i przy wsparciu profesjonal-
nych partnerów, przygotowa³ szereg  sztandarowych i ciekawych  wydarzeñ kulturalnych. To bêdzie rok wa¿nych 
rocznic. Warto podkreśliæ, ¿e w tym roku powraca do nas - po czteroletniej nieobecności - Wakacyjny Festiwal 
Gwiazd. Bêdzie to 15. jubileuszowa edycja.

Oto krótki zarys proponowanych wydarzeñ kulturalnych w 2010r. 

Co nas czeka w 2010 roku

c. d. na str. 5
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KULTURA

1996 rok : Hommage a Krzysztof Kieślowski

Beata Tyszkiewicz, Krystyna Janda, Bogusław 
Linda, Daniel Olbrychski, Janusz Gajos, Jarosław 
Jakimowicz, Maja Komorowska, Krzysztof Piesie-
wicz, Zbigniew Prejsner, Zbi-
gniew Zamachowski. Krzysztof 
Kieślowski.

1997 rok: Andrzej Wajda

Anna Dymna, Marek Kon-
drat, Cezary Pazura, Wojciech 
Pszoniak, Andrzej Seweryn, 
Anna Romantowska, Jan En-
glert, Olgierd Łukasiewicz, 
Wojciech Malajkat, Jan Peszek, 
Grażyna Szapałowska. 

1998 rok: Jeremi Przy-

bora 

Gustaw Holoubek, Andrzej 
Łapicki, Tadeusz Konwicki, Je-
rzy Trela, Jerzy Stuhr, Jan Frycz, 
Adam Hanuszkiewicz, Jan 
Nowicki, Anna Seniuk, Magda-
lena Zawadzka, Dorota Segda, 
Joanna Szczepkowska, Maria 
Pakulnis, Katarzyna Figura, 
Krzysztof Kolberger, Stanisław 
Tym, Olaf Lubaszenko.

1999 rok:  Hommage 

a Jerzy Bińczycki

Zbigniew Zapasiewicz, Ja-
dwiga Barańska, Jerzy Radzi-
wiłowicz, Krzysztof Majchrzak, 
Piotr Machalica, Wiktor Zborowski, Michał Żebrow-
ski, Jerzy Hofman.

2000 rok:  
Krzysztof Zanussi, Teresa Budzisz-Krzyżanow-

ska, Ewa Wiśniewska, Edward Dziewoński, Piotr 
Frączewski, Wiesław Gołas, Krzysztof Kowalewski, 

Bohdan Łazuka, Wojciech Młynarski, Marian Opa-
nia, Wojciech Pokora, Szymon Szurmiej.

Aleja  Gwiazd przy promenadzie jest dzie³em profesora Adama Myjaka, który  przez 
10 lat by³ wspó³twórc¹ klimatu artystycznego Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd w 
Miêdzyzdrojach. To nietypowa - równie¿ w skali światowej - aleja, która utrwala 
w br¹zie nie tylko odciski d³oni i linii papilarnych artystów, ale równie¿ ich auto-
grafy. Obecnie jest to zbiór odcisków d³oni 108 osób i  4 oryginalnych pomników, 
upamiêtniaj¹cych wielkie osobistości polskiego kina i ich dokonania. 

Od 14 lat tworzymy 
Aleję Gwiazd 
Na Międzyzdrojskiej Promenadzie Gwiazd swój trwały ślad pozostawili znani aktorzy polskiej sceny:

2001 rok: poświęcony Muzom

Jerzy Kawalerowicz, Olga Lipieńska, Maja 
Ostaszewska, Danuta Stenka, Dorota Stalińska, 
Igor Przygrodzi, Franciszek Pieczka, Michał Bajor, 
Andrzej Strzelecki, Jacek Fedorowicz, Artur Żmi-
jewski, Alina Janowska.

2002 rok: poświęcony 50-leciu Teatru Telewizji

Stanisława Celińska, Magdalena Cielecka, 
Bożena Dykiel, Anna Polony, Artur Barciś, Rafał Kró-
likowski, Jan Machulski, Leon Niemczyk, Leonard 
Pietraszak, Tomasz Stockinger.

2003 rok: poświęcony poezji

Janusz Majewski, Irena Kwiatkowska, Hanka 
Bielicka, Elżbieta Czyżewska, Zofia Kucówna, Ewa 
Błaszczyk, Małgorzata Foremiak, Jerzy Kamas, 
Władysław Kowalski, Marian Kociniak, Marek Mal-
czewski, Krzysztof Globisz, Zbigniew Buczkowski.

2004 rok: poświęcony Witoldowi Gombro-

wiczowi

Agnieszka Holland, Anna Mi-
lewska, Edyta Jurgowska, Mał-
gorzata Kożuchowska, Ignacy 
Gogolewski, Jan Kociniak, Jan 
Kobuszewski, Emil Karewicz, Sta-
nisław Mikulski, Paweł Wilczak, 
Andrzej Zaorski. 

2005 rok: 10 Jubileuszowy 

Wakacyjny Festiwal Gwiazd 

Roman Polański, Witold Sobo-
ciński, Barbara Kraftówna, Jerzy 
Skolimowski, Janusz Głowacki, 
Anna Nehrebecka, Emilia Krakow-
ska, Agnieszka Krukówka, Kinga 
Preis, Marek Piwowski, Krzysztof 
Jasiński, Piotr Adamczyk.

Przy Alei Gwiazd są  rów-
nież utrwalone w brązie postaci 
znanych i cenionych artystów: 
ławeczka  z  rzeźbą Gustawa Ho-
loubka – wykonana w 2008 roku 
oraz postać – rzeźba  Jana Ma-
chulskiego, odsłonięta podczas 
Międzynarodowego Festiwalu 
Gwiazd w dniu 08 lipca 2009r. 

Wejście na  Aleje Gwiazd  
zwieńcza okazała brama, wyko-
nana w 2009 r.       

Jadwiga Bober

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

Wakacyjny Festiwal  Gwiazd 

– 15. jubileuszowa edycja

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach i Gmina Międzyzdroje. 

Termin:  14 - 17.07.2010 r.  

Dyrektorem artystycznym festiwalu będzie 
Waldemar Dąbrowski – pomysłodawca i twórca 
10 edycji wakacyjnych spotkań z gwiazdami.  Pro-
ducentem zostanie Jolanta Trykacz  Agencja Pro-
dukcji i Promocji – 2T Visio Promotion z Warszawy. 

To już 15 edycja spotkań festiwalowych 
z gwiazdami.  Festiwal będzie podzielony na trzy 
części: filmową, teatralną i muzyczną. Propo-
nujemy bogaty program artystyczny: koncerty 
muzyczne, spektakle teatralne, liczne spotkania 
z gwiazdami, warsztaty,  nocną projekcja filmów. 

Zapraszamy do udziału w tym niecodziennym 
przedsięwzięciu, kiedy bezpośrednio będzie moż-
na uczestniczyć w imprezach, poznać artystów, 
zebrać autografy i uczestniczyć w bogatej ofercie 
artystycznej. Bogactwo programu, ilość spektakli, 
koncertów, dodatkowych atrakcji  będzie zależała 
od zaangażowania środków finansowych w reali-
zacje sztandarowego przedsięwzięcia - festiwalu, 

który wypromował Międzyzdroje w świecie kultu-
ry, sztuki  i w mediach, a przede wszystkim wśród 
gości i turystów odwiedzających nasze miasto. 

Czy ktoś przyjeżdżający do Międzyzdrojów nie 
odwiedził Alei Gwiazd i nie przymierzył swoich dło-
ni do odcisków linii papilarnych naszych  gwiazd 
i nie wykonał z tego miejsca zdjęć?  Międzyzdrojska 
Aleja Gwiazd jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, 
ale również zagranicą. To symbol i logo naszej 
gminy „Międzyzdroje - miasto gwiazd” i tę tradycje 
powinniśmy podtrzymywać. 

XI Międzynarodowe Czwartki Organowe 

– cykl koncertów muzycznych.

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach

Termin: każdy czwartek sierpnia 2010 r.

Miejsce: Kościół Parafialny pw. Św. Piotra Apo-
stoła w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 2

W każdy czwartek w Kościele Parafialnym od-
bywać się będą koncerty organowe w wykonaniu 
artystów z kraju i zagranicy.  Prawdziwa uczta 
dla ducha, w ciszy, spokoju, pobudzająca  wiele 
refleksji w zabytkowym kościele parafialnym pw. 
Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.    

Festiwal - Spotkanie Artystyczne Seniorów 

– impreza kulturalna, 

prezentująca kulturę ludową.

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach

Termin: 01 - 03.10.2010  r.

Miejsce: Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach i teren miasta.

Do jesiennego udziału w spotkaniach zapra-
szamy seniorów z całej Polski: zespoły ludowe 
i kapele do wspólnej artystycznej  zabawy. Zespoły 
prezentują tradycję i kulturę swoich regionów, 
z których przyjeżdżają. Poza występami konkurso-
wymi w sali teatralnej MDK, na skwerach i placach 
w całym mieście można wysłuchać koncertów 
plenerowych. Barwne ludowe stroje i ciekawy 
folklor towarzyszą całej imprezie, a dla seniorów: 
emerytów i rencistów z całej Polski to wspaniale 
spędzony czas. 

***
Szanowni Państwo! Mieszkańcy naszej gminy! 

Już dziś proszę wpisać sobie w swój kalendarz ter-
miny tych ważnych wydarzeń kulturalnych. Warto 
informować o nich swoich gości i turystów, którzy 
zdecydują się odwiedzić Międzyzdroje i urokliwe 
tereny naszych sołectw.                    Jadwiga Bober 

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

c. d. ze str. 4
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XLIX / 505 / 2010 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  4 lutego 2010 r. 

w sprawie  zmiany budżetu 

i zmian w budżecie na rok 2010 

Zaproponowane i przyjęte przez Radę zmiany 
były konsekwencją uzyskania w przetargu na roboty 
budowlane dotyczące Promenady Gwiazd mniejszej 
kwoty za wykonanie tego zdania. Tym samym Rada 
przyjęła zmniejszenie dochodów i zmniejszenie 
wydatków na kwotę 2 420 740,77 zł. Przyjęte zmiany 
dotyczą również: zwiększenia wydatków na zadanie 
„Remont ulicy Zdrojowej i Morskiej” o kwotę 800 000 
zł, zwiększenia wydatków na zadanie  „Przebudo-
wa ul. Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej” o kwotę 
2 949 280,86 zł, zwiększenia wydatków w Gimna-
zjum na kwotę ogółem 350 000 zł z czego 250 000 
zł przeznacza się na wymianę instalacji wodno- ka-
nalizacyjnej i CO w budynku głównym, 100 000 zł na 
modernizację i remont kuchni, zwiększenia wydatku 
w przedszkolu na kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem 
na wymianę dwóch dźwigów towarowych. Wydatki 
budżetowe zwiększyły się o kwotę 4 954 124,92 zł, 
z czego na wydatki majątkowe przypada kwota w 
wysokości 4 949 124,92 zł. Wydatki zmniejszyły się 
o kwotę 7 374 865,69 zł. Zmniejszenie wydatków w 
całości dotyczy wydatków majątkowych.

Uchwała Nr XLIX/506/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  04 lutego 2010 r.                              

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/492/09 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 

29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok 

W wyniku przyjętych zmian do budżetu zmiany 
wymagały  załączniki „Limity wydatków Gminy 
Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne 
realizowane w latach 2010 i kolejnych” oraz „Limity 
wydatków Gminy Międzyzdroje na programy finan-
sowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa człon-
kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych niepdlegających zwrotowi 
realizowane w latach 2010 i kolejnych”.

Uchwała Nr XLIX/507/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego 

w ramach udzielonej dotacji

Rada Miejska udzieliła dofinansowania dla Powia-
tu Kamieńskiego prac modernizacyjnych łączności 
dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w wysokości 18 500 zł. Przekazane środki 
finansowe pozwolą na dokończenie rozpoczętego 
przedsięwzięcia poprawy łączności radiowej w powie-
cie oraz znacznej poprawy w zakresie współdziałania 
z innymi służbami ratowniczymi, takimi jak Pogotowie 
Ratunkowe oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Istniejący i funkcjonujący system łączności alarmo-
wania i współdziałania jest przestarzały, co powoduje 
jego dużą awaryjność i zawodność. Swoim zasięgiem 
przestał pokrywać obszar wszystkich gmin powiatu 
kamieńskiego, co znacznie utrudnia prowadzenie 
działań ratowniczo-gaśniczych, a także ogranicza 
skuteczność funkcjonowania systemu selektywnego 
wywołania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek włączo-
nych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 Uchwała Nr XLIX/508/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 04 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego 

w ramach udzielonej dotacji

Rada Miejska potwierdziła w 2010 roku dofinan-
sowanie dwóch inwestycji dla Powiatu Kamieńskiego 
w wysokości 401 965 zł. W tym na termomodernizację 
budynku Domu Dziecka w Lubinie na kwotę 200 000 
zł oraz termomodernizacje budynku Domu Wczasów 
Dziecięcych w Międzyzdrojach na kwotę 201 965 zł.  

Uchwała Nr  XLIX / 509 / 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym

Rada Miejska zdecydowała o dzierżawie do dnia 
31.12.2010 terenu na plaży o powierzchni 1.000 m², 
usytuowanego na zachód od zejścia na plażę na wy-
sokości ul. Wesołej, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej 
i rekreacyjnej dla dotychczasowego dzierżawcy  w 
trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr  XLIX / 510 / 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie 
na okres czterech miesięcy – od maja do września 
2010 r. dwóch punktów o powierzchniach 2 m² 
każdy z przeznaczeniem pod działalność handlową 
–  sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej, okularów 
lub wykonywanie tatuaży, z punktu ruchomego, z 
wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych 
wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 

Uchwała Nr  XLIX/518/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego   2010 r.

w sprawie  przyjęcia planu  pracy Komisji Rozw ju Gospodarczego Budżetu Rady Miejskiej

Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła następujący plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu w roku 2010:

 
LP. TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI 
1. Przyj cie planu pracy Komisji RGiB na rok 2010; 
2. Przyj cie sprawozdania z dzia alno ci KRGiB w roku 2010; 
3. Analiza wykonania wniosków wypracowanych przez komisj  w roku 2009 i 

skierowanych do realizacji przez Burmistrza i Przewodnicz cego Rady Miejskiej; 
4. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
5. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Luty 2010 

6. Analiza realizacji projektu zwi zanego z popraw  estetyki miasta – „Mi dzyzdroje w 
kwiatach 2”; 

7. Analiza sprawozdania z wykonania bud etu Gminy Mi dzyzdroje za rok 2009; 
8. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
9. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Marzec 2010 

10. Analiza nieruchomo ci i terenów gminnych pod wzgl dem mo liwo ci ich zbycia w 
d ugoletniej perspektywie; 

12. Zapoznanie si  ze z o onymi oraz przygotowywanymi przez Gmin  wnioskami o 
rodki zewn trzne na dofinansowanie inwestycji, kultury, o wiaty oraz kultury 

fizycznej; 
13. Analiza dzia a  marketingowych i strategii Gminy Mi dzyzdroje przygotowywanej 

przez firm  zewn trzn  (zapis w bud ecie) obs uguj c  Gmin  Mi dzyzdroje; 
14. Analiza dzia a  promocyjnych Gminy Mi dzyzdroje, wypracowanie zintegrowanej 

koncepcji skutecznej promocji walorów turystycznych Gminy; 
15. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
16. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Kwiecie  
2010 

17. Ocena stanu przygotowania Gminy do sezonu letniego (m.in. strefy p atnego 
parkowania); 

18. Analiza stanu przygotowa  do wdro enia pilota owego uczestnictwa k pieliska 
Mi dzyzdroje w programie „B kitna Flaga”; 

19. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
20. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Maj 2010 

21. Ocena zada  realizowanych przez Zwi zek Gmin Wyspy Wolin (analiza za I 
pó rocze); 

22. Ocena funkcjonowania spó ek gminnych na podstawie otrzymanego sprawozdania. 
23. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
24. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Czerwiec 2010 

25 Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
26. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Lipiec – 
Sierpie  2010 

27. Analiza wykonania bud etu Gminy Mi dzyzdroje za I pó rocze 2010r.; 
28. Analiza wydatków i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w I pó roczu 

2010r. 
29. Analiza wykonania inwestycji miejskich (m.in. Hala Sportowa, Promenada itd.) 
30. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
31. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Wrzesie  2010 

32. Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie. Analiza wniosków mieszka ców i 
turystów zg aszanych w trakcie trwania sezonu turystycznego; 

33. Wypracowanie propozycji Komisji do projektu bud etu Gminy Mi dzyzdroje na rok 
2011. 

34. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 

Pa dziernik 
2010 

35. Rozpatrzenie spraw bie cych;  
36. Wst pna ocena wykonania bud etu Gminy 
37. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
38. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Listopad 2010 

39. Analiza i wypracowanie stanowiska Komisji dotycz cego projektu bud etu Gminy 
Mi dzyzdroje na rok 2011; 

40. Ocena zada  realizowanych przez Zwi zek Gmin Wyspy Wolin (analiza za II 
pó rocze); 

41. Opiniowanie materia ów sesyjnych; 
42. Rozpatrzenie spraw bie cych; 

Grudzie  2010 
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po lewej stronie wejścia na molo.  Dzierżawa zostanie 
przyznana w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr  XLIX / 511 / 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym

Rada Miejska wyraziła zgodę na dzierżawę dla do-
tychczasowego dzierżawcy terenu położonego przy 
ulicy Słowiańskiej w Międzyzdrojach, stanowiącego 
część działki nr 331 o pow. 120 m² z przeznaczeniem 
na plac zabaw dla przyległego ośrodka Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okres dzierżawy 
wyznaczono do 31 grudnia 2010 r.  

Uchwała Nr  XLIX / 512 / 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym

W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-
żawcy terenu położonego przy ulicy Niepodległości 
w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 
418 o pow. 390 m² Rada Miejska zdecydowała o 
wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej w trybie 
bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2010 r.  

Uchwała Nr  XLIX / 513 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu położonego w Lubinie, stanowią-
cego działkę nr 81/1 o pow. 8.384 m², Rada Miejska 
przeznaczyła tą nieruchomość do wydzierżawienia w 
trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2010.

 Uchwała Nr  XLIX / 514 / 2010

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z wnioskiem dotychczasowego dzier-
żawcy terenu położonego przy ulicy Niepodległości 
w  Międzyzdrojach,  stanowiącego  część  działki  nr 
324/1 o powierzchni  450 m² Rada Miejska przezna-
czyła tą nieruchomość do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2010.

Uchwała Nr  XLIX / 515 / 2010 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 

Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Wapnicy przy ulicy Turkusowej 
32, stanowiącej działkę nr 139/2 o powierzchni 356 m². 

Uchwała Nr XLIX / 516 / 2010 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego  2010 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie  

służebności gruntowej 

W związku z usytuowaniem na działce gminnej 
nr 439 części wjazdu do dwupoziomowego garażu 
położonego na działce nr 160/2 (ul. Turystyczna), 
Rada przyjętą uchwałą zapewniła na rzecz każdego 
aktualnego właściciela służebność gruntową, polega-
jącą na prawie przejścia i przejazdu przez część działki 
gminnej, na której usytuowany jest wjazd.

Uchwała  nr  XLIX/517/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie zmiany statutu ośrodka pomocy 

społecznej w Międzyzdrojach

Przyjęte zmiany w statucie OPS w Międzyzdrojach 
precyzują sprawy związane z prowadzeniem działal-
ności charytatywnej przez Ośrodek m.in. w zakresie 
przekazywania osobom najuboższym artykułów 
żywnoś  ciowych.

 

L.p. RODZAJ
KONTROLI TEMATYKA KONTROLI TERMIN

1. Problemowa Analiza i opinia wykonania bud etu Gminy za 2009 rok, wniosek w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza II-IV 

2. Dora na Kontrola realizacji i prawid owo ci wykonania inwestycji w Gminie V-VI 

3. Dora na 
Kontrola gospodarno ci Gminy w zakresie finansowym i 

zarz dzania maj tkiem:  
- kontrola wp ywów ze sprzeda y dzier aw, maj tku Gminy, 
- udzielanie zamówie  publicznych, 

V-X 

4. Dora na Rozpatrywanie skarg na dzia alno  Burmistrza i kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Na bie co

5. Dora na Kontrole zlecane przez Rad  Miejsk  VI-X 

UCHWAŁA Nr XLIX/521/10

RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYZDROJACH

z dnia 15 lutego 2010 r. 

w sprawie powołania doraźnej komisji 

Rady Miejskiej 

W wyniku porozumienia pomiędzy Burmistrzem, 
a Radą Miejską w celu opracowania koncepcji orga-
nizacji sportu i funkcjonowania gminnych obiektów 
sportowych w Gminie Międzyzdroje, została po-
wołana doraźna komisja składająca się z 5 radnych: 
Artur Duszyński, Andrzej Kościukiewicz, Janusz Piłat, 
Roman Pawłowskiego (Przewodniczący Komisji), 
Michał Sutyła. Komisja zapozna się z organizacją 
sportu w pobliskich miastach i gminach, aby wypra-
cować ekonomicznie i organizacyjne najlepszy model 

funkcjonowania sportu w obliczu planowanego na 
wrzesień zakończenia inwestycji miejskiej – Hali Spor-
towej oraz ze względu na szereg innych okoliczności 
nakazujących władzom samorządowym pilne zajęcie 
się tą tematyką. Termin funkcjonowania komisji 
ubiega z dniem 31 marca 2010 r., a efektem jej prac 
ma być wypracowanie stanowiska komisji i przedło-
żenie go w formie sprawozdania Radzie Miejskiej w 
Międzyzdrojach.

Uwaga: Uchwały z XLIX sesji Rady Miejskiej opatrzo-
ne zostały datą 4 i 15 lutego 2010 ze względu na przerwa-
nie sesji w dniu 4 lutego br. i jej skuteczną kontynuacje w 
dniu 15.02.2010 i noszą datę ich faktycznego podjęcia 
przez Radę Miejską w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XLIX/520/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej. 

Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2010:

Uchwała Nr XLIX/519/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  15 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia planu  pracy Komisji  Spraw  Komunalnych 

i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła następujący plan pracy Komisji Spraw Komunalnych 
i Społecznych w roku 2010:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TEMATYKA

Analiza istniejących zasobów mieszkaniowych.

Ocena realizacji planu remontów w roku 2009, monitoro-
wanie remontów w roku bieżącym.

Analizowanie i wydawanie opinii o gminnych zasobach 
mieszkaniowych 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.

Rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do komisji.

Sprawozdanie z pracy KSKiS za rok 2009.

TERMIN

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

maj, czerwiec 

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

luty 
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Rada Miejska w Międzyzdrojach w celu uhono-
rowania osób i instytucji, które swoją działalno-
ścią, dokonaniami zawodowymi i społecznymi 
przyczyniły się do rozwoju Gminy Międzyzdroje, 
ustanowiła tytuły „Zasłużony dla Międzyzdrojów” 
i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”. 

Zgłoszenia kandydatur do obydwu tytu-
łów mogą składać: Burmistrz Międzyzdrojów, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, komisje Rady 
Miejskiej, kluby radnych oraz grupy radnych 
posiadających inicjatywę uchwałodawczą, jed-
nostki pomocnicze, jednostki organizacyjne, 
organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki 
zawodowe działające na terenie Gminy Międzyz-
droje oraz grupa  co najmniej 100 mieszkańców 
Gminy. 

Zgłoszenia składane są do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  do 31 marca 
każdego roku, a następnie podlegają rozpatrzeniu 
i zaopiniowaniu przez Honorową Kapitułę, w któ-
rej skład wchodzą dotychczasowi Burmistrzowie 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach.

Plaża może dla wielu z nas oznaczać coś zupełnie 
innego w rozumieniu miejsca spędzania czasu wolnego. 
Należę do tej ogromnej części mieszkańców, którzy 
w krótkim sezonie pracują od rana do nocy, wiec plaża 
jest dla mnie raczej rarytasem. Natomiast dla naszych 
gości jest najważniejszym - po molo - miejscem, które 
odwiedzają (dla porównania rezerwat żubrów to miejsce 
odwiedzane zaledwie przez 6% ankietowanych) i gdzie 
w różny sposób odpoczywają.

Skoro plaża jest naszym podstawowym walorem i 
powodem przyjazdu turystów, to należy ją eksponować 
w najróżniejszy możliwy sposób zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Co zatem potrzebują turyści na plaży? Czy-
stości, porządku, koszy na śmieci, obsługi ratowniczej 
i medycznej. Wszystko to, co jest obecne na naszej 
plaży jest dodatkiem, którego nie trzeba, ale można 
mieć, po to by na plaży turyści spędzali jak najwięcej 
czasu. I tak dla jednych dodatkiem będą sprzedawcy 
napojów chłodzących, lodów, drobnych przekąsek, dla 
innych leżaki, kosze plażowe. Jeszcze dla innej grupy 
ludzi plaża, może być miejscem spotkań ze znajomymi, 
gdzie można aktywnie spędzać czas – pograć w piłkę, 
siatkówkę, uprawiać sporty wodne bądź wieczorem mieć 
gdzie potańczyć. Życie nocne dla wielu młodych ludzi 
przyjeżdżających do Międzyzdrojów to prawdziwa atrak-
cja na wakacjach. Oni to bowiem są bardzo opiniotwórczą 
grupą konsumencką, o którą walczą wielkie korporacje 
ścigając się  w najprzeróżniejszych formach reklamy, by 
zostać zauważonym i sprzedać swój produkt. Bo właśnie 

ten nabywca podejmuje najbardziej spontaniczne zakupy. 
Młodzi konsumenci szukają również miejsca letniego 
wypoczynku, a te miejsca muszą przyciągać możliwo-
ściami aktywnego spędzania czasu. Skoro nie możemy 
być uzdrowiskiem, to należy wyznaczać sobie inne 
promocyjne cele, które w efekcie przyciągną do nas tu-
rystów. Od innych nadmorskich miejscowości musimy się 
starać odróżnić bogactwem ofert i różnorodnością oferty 
sposobu wypoczynku. Wybór dokonują konsumenci. 

We wszystkich „okołoplażowych” rozważaniach 
warto znaleźć kompromis zamiast z założenia zakładać 
pozbycie się z plaży całej gastronomii i handlu, a takie 
sygnały niestety się pojawiają. Warto zwrócić uwagę, 
iż obecnie nie pojawiły się propozycje zwiększenia 
intensywności punktów gastronomicznych na plaży, 
lecz jedynie utrzymanie bieżącego status quo. Osobiście 
jestem zwolennikiem utrzymania obecnej różnorodności, 
aż do momentu powstania kładek nad wydmami, które 
mają się stać miejscem spacerowym i widokowym wraz z 
zapleczem gastronomicznym w formie dającej możliwość 
działalności całorocznej. Każdy z obecnych na plaży 
dzierżawców, tak jak i pracujących w innych częściach 
miasta, szuka stabilizacji i wieloletnich umów, dających 
gwarancje zwrotu poniesionych nakładów. Uważam, że 
należy postawić jedynie mocniejszy akcent na egzekucję 
utrzymania porządku na plaży wokół punktów gastrono-
micznych oraz zwrócić uwagę na ich estetykę. Dzisiejsze 
koszty utrzymania plaży w porządku i bezpieczeństwie to 
około 400 tys. zł rocznie z budżetu Gminy. Warto zatem, 

przy tak znacznych wydatkach, szukać dochodów, które 
będą bilansowały spore zaangażowanie publicznych 
pieniędzy. A bez dzierżaw na plaży jest to niemożliwe.

Plaża to nie tylko miejsce wypoczynku. To również 
miejsce pracy. Pamiętajmy o tym zanim zaczniemy 
kogoś wyrzucać lub coś zakazywać. Niedobrze, kiedy 
w dyskusji na temat plaży do głosu dochodzi radyka-
lizm. Czasy gospodarki nakazowo-rozdzielczej mamy 
już dawno za sobą i za ich powrotem chyba nikt z nas 
nie tęskni. Radykalizm prowadzi nawet w stronę wizji 
jednego z radnych, który chciałby wprowadzić opłaty 
za możliwość wejścia na plażę. W mojej ocenie, takie 
działanie odbiłby się na wizerunku naszego miasta 
w oczach wczasowiczów w sposób, którego skutki nie uda 
się nam odrobić nawet wielomilionowymi nakładami na 
promocję. Bo cóż będziemy proponować – nieprzyjazne          
i „obiletowane” dla gości miasto? 

Poddaje Państwu i sobie pod rozwagę jeszcze 
jedno zagadnienie,  które jak dotąd nie znalazło miejsca 
w debacie publicznej. Temat ten to pytanie, jak bardzo 
wpłynie na Międzyzdroje fakt budowy  w pobliżu Międzyz-
drojów terminalu LNG – miejsca rozładunku ze statków 
ciekłego gazu. Temat ten może być dla nas kluczowy, 
a skala oddziaływania może być trudna do oszacowania 
bez dogłębnej analizy. 

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

(wyrażone w artykule opinie nie stanowią oficjalne-
go stanowiska Rady Miejskiej w Międzyzdrojach) 

Plaża w Międzyzdrojach: kłopotliwa atrakcja?

Szczegółowe zasady nadawania tytułów okre-
ślone zostały w regulaminie nadawania tytułów, 
który zawiera się w uchwale Nr XXXV/337/09 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lutego 2009. 
Uchwała  znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej  www.bip.miedzyzydroje.pl.

Zapraszam wszystkich uprawnionych 

do zgłaszania wniosków kandydatur 

do tytułów: „Zasłużony dla Międzyzdro-

jów oraz „Honorowy Obywatel Międzyz-

drojów” w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Po-

morskich 5, w biurze Rady Miejskiej, 

pokój nr 14.

W kolejnym numerze Informatora przypo-
mnimy Państwu listę osób dotychczas wyróż-
nionych powyższymi tytułami.                                            

Michał Sutyła

Przewodniczący Rady Miejskiej 

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 
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 
- BEATA KIRYLUK  
 w  piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– ROMAN PAWŁOWSKI 

w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl

Spotkania z radnymi są również możliwe w in-
nych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

odbywaj¹cych siê w poniedzia³ki, 
w godz. od 14.30 do 15.30 

w Urzêdzie Miejskim 
ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KONTAKT: tel. 91 32 75 647 
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Czekamy na zgłoszenia do tytułów
ZASŁUŻONY DLA MIĘDZYZDROJÓW  oraz 
HONOROWY OBYWATEL MIĘDZYZDROJÓW

Prowadzone w ubiegłym roku badania opinii publicznej wskazują, że Międzyzdroje głównie słyną z Festiwalu Gwiazd. To prawda , tak jak i fakt, że festiwal nigdy by 
nie powstał gdyby nie „słabość” do tego odcinka Wybrzeża kilku ważnych osób. Politycy i artyści przez wiele lat uciekali od warszawskiego zgiełku właśnie w naszą 
okolicę, by w zaciszu zlikwidowanego już ośrodka rządowego w Grodnie, móc nie tylko spędzić urlop z bliskimi i odpocząć, ale również spotykać się ze znajomymi. 
Kiedy zatem wiele lat temu pojawił się pomysł organizacji wielkiej imprezy, wybór nieprzypadkowo padł na Międzyzdroje, ze względu na szereg walorów, w tym 
również i piękną plażę.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Owoce warsztatów 

na aukcję
Codziennie nasze kreatywne warsztaty plastycz-

ne, które odbywały się w dniach od 1-14 lutego, 

odwiedzało ok. 10-15 osób. Niektóre dzieci 

przychodziły do biblioteki z rodzicami – dzieci ba-

wiły się w naszej pracowni plastycznej,  a rodzice 

czytali prasę, książki lub surfowali po Internecie.  

Każdego dnia podczas zajęć dla dzieci był przygo-
towywany poczęstunek  „słodkie małe co nieco”, aby 
nasi mali plastycy nie zgłodnieli podczas twórczej 
pracy. Materiały plastyczne na ferie zimowe zakupił 
dla nas Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdro-
jach, jednak zainteresowanie warsztatami przerosło 
nasze oczekiwanie i sami dwukrotnie dokupowa-
liśmy plastyczne akcesoria. Każdy plastyk jedną 
wykonaną przez siebie pracę – kolorową ramkę do 
zdjęć, szkatułkę, świecznik, pudełko na herbatę, czy 
piórnik zabierał do domu na pamiątkę. Pozostałe 
prace przy najbliższej okazji zostaną przekazane na 
aukcję, a dochód z niej zasili konto np. Międzyzdroj-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina”, z którym biblioteka 
współpracuje. Dzieci, oprócz świetnej zabawy, będą 
mieć satysfakcję, że ich prace zostały przekazane na 
szczytny cel.                                       Andżelika Gałecka

Ferie w Wapnicy
Tegoroczne ferie zimowe w świetlicy w Wapnicy  zor-
ganizowano dla wszystkich chętnych dzieci. Opieku-
nami były: pani Malwina Żarecka - kierownik świetlicy, 
oraz pani Dorota Migacz - wychowawca. Program był 
bardzo atrakcyjny. Zorganizowano cztery wyjazdy 
do Międzyzdrojów - w tym dwa do Międzynarodo-
wego Domu Kultury na warsztaty teatralne i pokazy, 
oraz dwa do kina na seanse filmowe. Ww. atrakcje 

zostały opłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach. W czasie wyjazdów autokarowych 
wychowawców wspomagali rodzice (szczególne 
podziękowania dla pani Danusi Korcz oraz pani 
Magdy Matyli).

Oprócz wycieczek odbyły się liczne imprezy 
i zajęcia, między innymi karaoke, dyskoteka, zajęcia 
kulinarne, plastyczno – techniczne, plastyczno – 
manualne, a także prezentacje dzieci pod hasłem 
„Mam talent”.

Dzieci bardzo chętnie i licznie brały udział we 
wszystkich zorganizowanych zajęciach. 

Malwina Żardecka 

Kierownik świetlicy w Wapnicy

W styczniu, jak co roku, w naszym przedszkolu 
zorganizowany został Dzień Babci i Dziadka. Dzieci 
z każdej grupy zaprezentowały program artystycz-
ny oraz wręczyły upominki. Rada Rodziców, wspól-
nie z pracownikami przedszkola, przygotowała 
słodki poczęstunek oraz kawę, herbatę i zimne 
napoje, co uzupełniło miłą atmosferę spotkania.    

Tydzień później, przedszkolaki przebrane za 
różne postaci bajkowe i filmowe, bawiły się na 
balu karnawałowym. Rodzice wykazali się wielką 
inwencją ,,przemieniając’’ swe pociechy w księż-

PRZEDSZKOLNY KARNAWAŁ

niczki, wróżki, rycerzy, kowbojów 
i wiele, wiele innych bohaterów 
książek oraz dużego i małego 
ekranu. 

Pomimo zmęczenia, uśmiech-
nięte buzie dzieci dowiodły, że 
zabawa się udała, a okazją do 
wspomnień będą pamiątkowe 
zdjęcia.                     Edyta Piekarska

W trakcie spotkań i zabaw uczestnicy mieli za-
pewnioną opiekę pedagogiczną oraz instruktorów 
zajęć edukacyjno-rekreacyjnych. Każdego dnia 
zgodnie z przyjętym programem ferii odbywały 
się różne zajęcia: plastyczne, edukacyjne, ryt-

miczne,  z gry w tenisa stołowego, gry stolikowe,  
karaoke. Można było również skorzystać z kafejki 
internetowej. 

Największymi atrakcjami okazały się zorga-
nizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży 
w nowo otwartym kinie, kursy tańca nowocze-
snego oraz turniej Play Stadion. Pokaz „Eureka” 
w ramach, którego pracownicy Uniwersytetu 
Szczecińskiego w formie zabawnych doświadczeń 
przedstawili wiele teorii fizycznych, wywołał naj-
więcej pozytywnych emocji wśród uczestników. 
Przygotowanych zostało kilkanaście eksperymen-
tów, między innymi doświadczenie pokazujące 
złudzenie optyczne. W ostatni feryjny czwartek 

nasze dzieci, młodzież oraz mieszkańcy mogłi 
uczestniczyć w finałowej gali tanecznej ”Egurrola 
Dance Studio” . 

Wszystkie zajęcia cieszyły się zainteresowa-
niem ze strony dzieci i młodzieży. W codzien-

nych zajęciach uczest-
niczyło około 70 dzieci 
i młodzieży. Cieszy nas 
fakt, iż tak licznie dzieci 
od najmłodszych 3- latków 
po młodzież z gimnazjum  
uczestniczyły w zajęciach 
zorganizowanych przez 
OPS i MDK. Dzięki dobrej 
współpracy Ośrodka Po-
mocy Społecznej, ŚOW 
TPD, MDK, KS Fala i Domu 
Wczasów Dziecięcych, mo-
gliśmy zapewnić dzieciom 
nie tylko opiekę pedago-
giczną, ale również szereg 
różnych atrakcji kultural-
nych i rekreacyjnych.   

Pragniemy złożyć po-
dziękowania Pani Beacie Kiryluk i kadrze pe-
dagogicznej z Domu Wczasów Dziecięcych za 
nieodpłatną pomoc i  opiekę pedagogiczną oraz 
pracownikom MDK za zaangażowanie i wykony-
wanie dodatkowych obowiązków związanych 
z realizacją programu ferii, a przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży, że przyjęły nasze zapro-
szenie i czynnie uczestniczyły w w/w zajęciach. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczest-
nictwa w proponowanych przez nas zajęciach 
pozalekcyjnych. Warto spędzić wolny czas w MDK. 
Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na 
stronie internetowej www.mdkmiedzyzdroje.com

Jadwiga Bober

Czas zimowego wypoczynku dobiegł końca  
W trakcie ferii zimowych od 1 lutego br. w Gminie Międzyzdroje były realizowane zajęcia dla dzieci 

i młodzieży, które sfinansowano ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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NASZE SPRAWY

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy 
Rodziców i bliskich osób uzależnionych od 

narkotyków,
Rodziców dzieci przebywających aktualnie 

w ośrodkach stacjonarnych,

Rodziców osób zagrożonych, których dzieci 
eksperymentują z narkotykami.

Praca odbywać się będzie w grupie wspar-
cia z elementami psychoedukacji z zakresu 
mechanizmów uzależnienia i współuzależ-
nienia. Grupa będzie miała charakter gru-
py otwartej, uczestnik będzie mógł dojść 
w dowolnym momencie trwania Programu. 
Grupę prowadzić będzie terapeuta uzależnień. Za-
jęcia będą odbywać  się co dwa tygodnie. Wstęp-
nie w drugi i czwarty CZWARTEK miesiąca. Grupa 
prowadzona będzie w gabinecie terapeutycznym 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na II pię-
trze, ul. Książąt Pomorskich 8 w Międzyzdrojach. 
Wspólną pracę rozpoczynamy od godziny 18-tej. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
telefoniczny z koordynatorem programu: Joanną 
Bołbą, specjalistą pracy socjalnej w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, nr tel. 91 32 81 053, 32 80 311 
lub 509 572 024.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne .
Małgorzata Musialska

Przeciwko narkomanii
Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Miêdzyzdrojach informuje, ¿e dnia 
11 lutego 2010 r. ruszy³ ca³oroczny program pomocy dla rodzin i bliskich osób 
zagro¿onych narkomani¹ lub uzale¿nionych od narkotyków realizowany 
w ramach Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii.

Programy te określają lokalną strategię w 
zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z uży-
wania alkoholu, narkotyków i przemocy. Działania 
związane z rozwiązywaniem ww. problemów są 
działaniami długofalowymi, chociaż wiele osób 
chciałoby aby pewne problemy były rozwiązane 
natychmiast. Specyfika tej problematyki, ponadto 
zakorzenione w nas zachowania oraz przekonania, 
uniemożliwiają szybkie rozwiązania. 

Podstawowymi celami Programów jest za-
pobieganie powstawaniu nowych problemów 
uzależnień oraz zmniejszenie rozmiarów tych, 
które aktualnie występują.

Prowadzenie i koordynacja spraw związanych 
z realizacją Programu należy do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach. 

Celem Programu jest:

realizacja ustawy z  dnia  26 października 
1982 roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., Nr 70, 
poz. 473 z późniejszymi zmianami) w  oparciu  
o   założenia   Narodowego   Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz 
potrzeby społeczne gminy Międzyzdroje, 

realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. 
Nr 179, poz. 1485)

zapobieganie powstawaniu nowych  pro-
blemów uzależnień, zmniejszenie rozmiarów 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie oraz zwiększenie zasobów niezbęd-
nych do radzenia sobie z nimi, 

zapewnienie większego dostępu do świad-
czeń z zakresu psychoterapii, socjoterapii oraz 
rehabilitacji,

 poszerzanie świadomości społecznej 
w zakresie problematyki dotyczącej nadużywania 
alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie,

 profesjonalizacja oddziaływań profilaktycznych,
ograniczenie szkód zdrowotnych i społecz-

nych związanych z nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków.

Do zadań programu należy; 

udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie,

zwiększenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków, 

prowadzenie profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 wspomaganie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów uzależnień. 
Wszelka pomoc osobom z problemami uzależ-

nień oraz ich rodzinom jest całkowicie bezpłatna. 
Ww. działania są finansowane z budżetu gminy, ze 
środków pochodzących z opłat za  zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

W szczególności pokrywane są koszty:
- działania placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych wsparcia dziennego „Świetlice TPD” w  Mię-
dzyzdrojach i w Wapnicy, w tym: dotacja dla TPD, 
pokrycie kosztów zużycia energii  elektrycznej 
także na ogrzewanie pomieszczenia w Wapnicy, 
wody, opłaty za telefon, Internet, wyposażenia 
w niezbędny sprzęt oraz dzierżawy lokalu na 
funkcjonowanie placówki w  Wapnicy

- funkcjonowania Poradni ds. Uzależnień, 
(umowa z SPZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)

- zapewnienia pomieszczeń na:
prowadzenie terapii grupowej i indywidu-

alnej przy ul. Cichej 2 w tym Klubu Abstynenta 
„Rozwaga”, 

terapię dla osób uzależnionych od narkotyków,
realizację programu korekcyjno - edukacyjne-

go dla sprawców przemocy, 
posiedzenia członków Gminnej Komisji moty-

wujących do podjęcia terapii uzależnień,

 - wyjazdu dzieci na kolonie letnie z progra-
mem socjoterapeutycznym,

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży, w tym umowy zlecenia z osobami  
prowadzącymi zajęcia, zakup niezbędnego sprzę-
tu i materiałów do prowadzenia zajęć, 

- dofinansowania realizacji programów  profi-
laktycznych dla dzieci i młodzieży w: przedszkolu,  

  szkołach podstawowych, gimnazjum, biblio-
tece oraz w Międzynarodowym Domu Kultury,

- profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, 
w tym: warsztaty, konkursy, koncerty,  happeningi, 
kampanie reklamowe, imprezy okolicznościowe 
o tematyce profilaktycznej

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,

- zapewnienia pomocy pedagogicznej psy-
chologicznej (umowy zlecenia), dla członków 
rodzin dotkniętych problemami uzależnień oraz 
przemocy domowej, 

- szkoleń i innych form dokształcania dla reali-
zatorów Programów i członków GKRPA.

P r o g r a m y  z n a j d u j ą  s i ę  n a  s t r o n i e
www.bip.miedzyzdroje.pl/uchwały 2009

Elżbieta Jakubiak

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

Małgorzata Musialska

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Wśród licznych problemów spo³ecznych, jakie wystêpuj¹ w naszym kraju, problemy zwi¹zane z alkoholem, narkotykami i prze-
moc¹ w rodzinie maj¹ szczególne znaczenie. W zwi¹zku z tym ka¿dego roku Rada Miejska przyjmuje do realizacji Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii. 
Co roku tworzone s¹ kolejne programy - nowe, ale zasadniczo nie odbiegaj¹ce w swej formie i treści od poprzednich, co warunkuje 
w du¿ym stopniu ci¹g³ośæ dzia³añ i ich skutecznośæ. 
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SPORT

K S „Fala”  na obozie 
Kadra KS „Fala” Międzyzdroje w dniach od  08 - 12 

lutego br. przebywała na obozie dochodzeniowym 

w Międzyzdrojach. Podczas obozu zawodnicy  

pracowali głównie nad siłą, motoryką oraz zgra-

niem zespołu. Dodatkowo zawodnicy ciężko 

pracowali nad odśnieżaniem płyty boiska, która 

niestety została bardzo zaniedbana w trakcie 

opadów śniegu - zalegająca duża warstwa śniegu. 

Przy odśnieżaniu uczestniczyli także Juniorzy 

KS Fala.

Obóz przebiegł pomyślnie, frekwencja była zado-
walająca, a zawodnicy pracowali solidnie i na pewno 
zwiększyli swoją motorykę. Zajęcia odbywały się dwa 
razy dziennie. O godzinie 12.00 pierwszy trening w 
terenie oraz  w godzinach popołudniowych drugi 
trening na obiekcie Stadionu Miejskiego. Zawodnicy 
w trakcie obozu korzystali z siłowni oraz odnowy 
biologicznej w ośrodku SPA Bagiński & Chabinka 
położonego  nieopodal stadionu.

Kadra KS „Fala” Międzyzdroje na obozie w dniach 
08 - 12 luty 2010r.

Bramkarze:  Mirosław Kapyś
Obrońcy: Rączewski Jan, Tokarz Dariusz, Ca-

der Dariusz, Słodkowicz Adam, Aksman Jaro-
s ław,  Straszewsk i  Tomasz ,  Jaszczur  Jakub
Pomocnicy: Oniszczenko Krzysztof, Kopczewski 
Grzegorz, Skut Daniel, Gałczyński Andrzej, Po-
pławski Emil, Mikołajczyk Paweł, Ciosmak Piotr
Napastnicy: Rojko Marcin, Janik Tomasz, Głogowski 
Maciej.

Obóz zakończyć się miał  meczem kontrolnym 
z zespołem „Pomorzanin” Przybiernów, spotkanie   
jednak zostało odwołane ze względów na złe warunki 
atmosferyczne.

Teraz piłkarze “Fali” wracają do treningów w cyklu:  
wtorek, czwartek, sobota.

***
Zarząd Klubu Sportowego “Fala” Międzyzdroje 

chciałby podziękować wszystkim zawodnikom za 
udział w obozie i pomoc w odśnieżaniu płyty - miłą at-
mosferę, także wielkie podziękowania dla Rezydencji 5 
Dębów za przygotowanie smacznych energetycznych 
posiłków oraz za korzystanie z odnowy biologicznej w 
Spa Bagiński & Chabinka Panu Stanisławowi Chabince.

 

Turnieje Halowe 
Mini Turnieje Halowej Piłki Nożnej dzieci i młodzie-

ży z Gminy Międzyzdroje już za nami.

Uczniowie naszych szkół, na co dzień trenujący w 
klubie „Fala” Międzyzdroje, wzięli udział w 3-dniowym 
halowym turnieju piłki nożnej, który został  zorgani-
zowany po raz kolejny w trakcie ferii.  

W dniu 01.02.2010r., został zorganizowany 
Turniej o Puchar Honorowego Prezesa KS „Fala”, w 
którym udział wzięła grupa „Orlik”. Natomiast  dnia 
03.03.2010r. odbył się Turniej o Puchar Kierownika 
KS „Fala”, w którym udział brała grupa kategorii 
Trampkarz.

W piątek tj. 05.02.2010 r. na hali w Przytorze od-
był się Turniej o Puchar Prezesa dla juniorów Klubu 
Sportowego Fala Międzyzdroje. Zawodnicy utworzyli 
4 zespoły:

Zespół A w składzie – Malujdy Michał, Malujdy 
Marcin, Sikora Aleksander, Łaba Dominik

Zespół B w składzie – Wrzecionkowski Maciej, Król 
Paweł, Karpiński Bartłomiej, Żabiński Filip

Zespół C w składzie - Michalski Dawid, Janik To-
masz, Rutkowski Piotr, Ropęgo Robert

Zespół D w składzie – Kozłowski Dariusz, Bursa 
Piotr, Waszczyk Michał, Białkowski Damian, Stra-
szewski Patryk

Turniej odbywał się systemem „każdy -z- każdym”. 

Trzeba przyznać, że turniej był bardzo wyrównany 
i do samego końca nie wiadomo było kto zwycięży. 

Wygrał Zespół C zdobywając 10 pkt., który odebrał 
Puchar zwycięzcy, tuż za nim ex aequo znajdowały 
się drużyny B oraz D - po 9 pkt. na trzecim miej-
scu  uplasowała się drużyna A z dorobkiem 7 pkt.
Wybrano najlepszego strzelca oraz zawodnika 
turnieju:

Tomasz Janik zdobywca 10 goli został wybrany 
jako najlepszy strzelec Turnieju, otrzymał wyróżnienie 
w postaci statuetki. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został uznany również Tomasz Janik, który odebrał 
swoją drugą statuetkę tego dnia. Aleksander Sikora 
odebrał zaległą nagrodę „Objawienia rundy”.

Zwycięzcom gratulujemy!
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słody-

cze, napoje oraz pamiątkowe nagrody ufundowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Klubu 
Sportowego „Fala” Międzyzdroje.

W dniu 12 Lutego 2010 w Międzynarodowym 
Domu Kultury odbył się Turniej PlayStation 2 „FIFA 
2010”, zorganizowany przez KS „FALA”. W turnieju 
wzięło udział 30 zawodników. Zwycięzcą zawodów 
został Malujdy Michał, drugie miejsce zdobył Waszczyk 
Michał, trzecie miejsce uzyskał Malujdy Marcin.

Przed tygodniem aura nie pozwoliła wyspiarzom 
na rozegranie pierwszego meczu kontrolnego w 
Międzyzdrojach z „Pomorzaninem” Przybiernów. 
Tym razem spotkanie ma się odbyć w Świnoujściu 
gdzie dotychczas były rozgrywane spotkania innych 
klubów. Jeżeli w niedzielę pogoda dopisze spotkanie 
się odbędzie. 

Ze względu na złe warunki i przygotowanie płyty 
boiska w Międzyzdrojach Zarząd K.S. „Fala” Międzyz-
droje zdecydował rozegrać spotkanie kontrolne 
z „Prawobrzeżem” Świnoujście w dniu 21 lutego 2010 r. 
o godzinie 12.00 na boisku o sztucznej nawierzchni 
w Świnoujściu.                                        Piotr Karasiewicz

Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe techniczne – preferowana specjalizacja związana 
z gospodarką wodną 

• Doświadczenie zawodowe: 
• staż pracy: min. 5 lat, w tym min. 2 lat na stan. kierowniczym  

w wykonawstwie robót budowlanych 
w nadzorze/kierowaniu nadzorem inwestorskim sektora wodno.-
kanalizacyjnego. 

• Znajomość funkcjonowania oraz uregulowań prawnych  - spółek wod-
no-kanalizacyjnych 

Wymagania pożądane:

• umiejętność pracy w zespole, 
• samodzielność, 
• komunikatywność, 
• podstawowa znajomość prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, 

miejsce zamieszkania Międzyzdroje lub Gmina Międzyzdroje 

Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku

• Nadzór nad działami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni 
ścieków, ujęciem wody, oraz urządzeń

• Nadzór nad urządzeniami systemu mechaniczno-elektronicznego 
ochrony obiektów ZWiK  sp. z o.o.

• organizacja całodobowych dyżurów,
• całodobowe zabezpieczenie ciągłości pracy stacji wodociągowej, 

oczyszczalni ścieków,
• organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii
• szczegółowa analiza gospodarką materiałami,
• sporządzanie terminowych sprawozdań, 
• dokonywanie odbiorów technicznych, wydawanie warunków i zapew-

nień na dostawę wody i odbiór ścieków,

• uzgadnianie dokumentacji technicznej na sieć wodno-kanalizacyjną 
i przyłączeń do obiektów i budynków,
 • nadzór nad BHP w zakładzie.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

• list motywacyjny
• curriculum vitae ze zdjęciem
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

(dyplom, świadectwo ukończenia szkoły), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfi-
katy) i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu)

• kwestionariusz osobowy
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie potwierdzone własnoręcznym podpisem. W przypadku zatrudnie-
nia pracownik potwierdza powyższe oświadczenie informacją o niekaralności 
z Krajowego Rejestru Karnego,

• zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie na-
boru–klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami) 

Oferty należy składać w terminie do: 05-03.2010 r. pod adresem: Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul Przy Wodo-
ciągach 3, 72-500 Międzyzdroje z dopiskiem: „Oferta pracy – kierownik  wod-kan” 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERT. KANDYDACI UBIE-
GAJĄCY SIĘ O PRACĘ ZOSTANĄ POINFORMOWANI O WYNIKU PRZEPROWA-
DZENIA KWALIFIKACJI ZŁOŻONEJ OFERTY.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
po terminie, nie będą rozpatrywane.

Jerzy Wojtyś  Prezes Zarządu ZWiK spółka z o.o.
Grażyna Ingielewicz  Członek Zarządu 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W MIĘDZYZDROJACH

OGŁASZA I I  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIĄGÓW I  K ANALIZACJI
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW 

W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 

SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Termin składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia 2010 r.

Opłaty roczne z tytułu 
użytkowania wieczystego
Uprzejmie informujemy, iż 31 marca br. upły-

wa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

Użytkownicy wieczyści mogą nie później 
niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, 
tj. do dnia 17 marca 2010 roku, złożyć wniosek 
o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocz-
nej. Druk wniosku można pobrać w siedzibie 
Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.
miedzyzdroje.pl. Użytkownicy wieczyści mogą 
ponadto ubiegać się o udzielenie 50% bonifikaty 
od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowej. Bonifikaty udziela 
się osobom fizycznym, których dochód miesięcz-
ny na jednego członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszane-
go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go, na wniosek użytkownika, jeżeli nieruchomość 
jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej zostanie ogłoszo-
na przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego do dnia 19 lutego br. W związku 
z powyższym pod koniec miesiąca lute -
go przygotowane zostaną druki wniosków
o udzielenie w/w bonifikaty, do pobrania w 
siedzibie Urzędu i na stronie internetowej 
www.bip.miedzyzdroje.pl    Edyta Konarzewska

1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbo-

wym 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

UWAGA

Punkt przyjmowania zeznań rocznych w Urzędzie Skarbowym 

będzie dodatkowo czynny:

• 6 marca (sobota)  od godz. 8:00 do godz. 14:00

• 26 kwietnia (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 17:00

• 27, 28 kwietnia (wtorek i środa) od godz. 8:00 do godz. 17:00

• 29 kwietnia (czwartek)  od godz. 8:00 do godz. 17:00

• 30 kwietnia (piątek )     od godz. 8:00 do godz. 18:00

Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 091 38-21-
554, 091 38-20-054 lub 091 38-23-544.

2. Zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań 

obsługiwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Po-

morskim w siedzibach Urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje i Wolin 

od godziny 9:00 do godz. 14:30 w dniach:

01, 08, 15, 22, 29 marca 2010 r. (poniedziałki),
19 i 26 kwietnia 2010 r. (poniedziałki).

3. Zeznanie można również złożyć:

• wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parterze 
budynku Urzędu Skarbowego, ul. Jedności Narodowej 5, 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• przesłać drogą elektroniczną.
4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z 

zeznania podatkowego można dokonać:

• w bankach i urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego 
w Kamieniu Pomorskim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000

• bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego.
5. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wy-

nikającej z zeznania podatkowego następuje w formie wybranej przez 

podatnika. W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz 
przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazy-
wał nadpłaty na aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy 
wypełnić druk NIP-1 lub NIP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej 
poinformowali Urząd o numerze rachunku bankowego.

6.Formularze zeznań podatkowych można pobrać:

• w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Jedności Narodowej 5,
• w urzędach gmin: Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin,
• ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/

formularze podatkowe/ ze strony www.e-deklaracje.gov.pl 
Naczelnik Urzêdu Skarbowego

w Kamieniu Pomorskim

Nieruchomości gminne do sprzedaży   
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
• 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 133.000 zł + 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 126.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/33 o pow. 1.321 m², cena wywoławcza 120.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 153.000 zł + podatek VAT w stawce 22% 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 marca 2010 r. na godzinę 11.00.
• Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6 o pow. 

1.475 m².  Przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 marca 2010 r. na godzinę 
10.30, cena wywoławcza –  140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%.

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach, działki: nr 574 i nr 572/2 
o łącznej pow. 423 m². Przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 marca 2010 r. 
na godzinę 10.00, cena wywoławcza –  140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%.

* Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 
1.521 m². Przewiduje się ogłoszenie rokowań na zbycie w/w nieruchomości, termin rokowań - druga połowa 
kwietnia 2010 r., cena wywoławcza – 2.750.000,00 zł brutto. 

* 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. 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.                                                                                                                                 Edyta Konarzewska 

Referat gospodarki nieruchomościami


