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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Z okazji Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina
oraz gościom Kurortu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz dużo wiosennego słońca,
składają władze samorządowe Gminy Międzyzdroje.
        

Niechaj serdeczna atmosfera czasu spędzonego w gronie najbliższych,
z dala od codziennych zmagań i trosk, zaowocuje pełnią sił i pogodą ducha.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Sutyła  
z radnymi

Zwiastuny
wiosny…

Burmistrz Międzyzdrojów
Leszek Dorosz
z pracownikami Urzędu Miejskiego

aktualności
Międzyzdroje na targach turystycznych

ITB Berlin 2010
W dniach 10 – 14 marca 2010 roku w Berlinie odbyły się targi turystyczne ITB Berlin 2010. Każdego
roku wystawiają tu swoją ofertę przedstawiciele krajów, miast, regionów, hoteli, kompleksów
SPA i uzdrowisk, firm lotniczych i innych związanych z turystyką.
W tym roku krajem partnerskim
była Turcja. Targi zostały podzielone na
dwie części. Trzy pierwsze dni - od środy
do piątku - były dniami biznesowymi.
Przedstawiciele z branży turystycznej
wymieniali się kontaktami i doświadczeniami. Biura podróży szukały nowych
partnerów, a hotele i obiekty turystyczne
nowych form promocji. Następne dwa
dni: sobota i niedziela, były otwarte dla
potencjalnych turystów, którzy mogli się
zapoznać z ofertami urlopowymi. W tym
roku targi odwiedziło ponad 180 tys. osób,
w tym ok. 10 tys. wystawców ze 180 krajów świata. Pomimo problemów gospodarczo-finansowych wielu firm i krajów,
na targach ITB Berlin 2010 pojawiło się
więcej wystawców niż w roku ubiegłym.
Polska zajmowała całą halę i była
podzielona na województwa. Międzyzdroje było
umiejscowione pośrodku województwa zachod-

niopomorskiego. Wspólnie ze Świnoujściem
dzieliliśmy jedno stoisko. Motywem przewodnim promocji naszych dwóch gmin było zdjęcie

plażujących, uśmiechniętych dziewczyn w koszu
plażowym.
Odwiedzający międzyzdrojskie stoisko otrzymywali plan miasta oraz ofertę bazy noclegowo-gastronomicznej. Mogli także zapoznać się
z ofertami poszczególnych hoteli i obiektów
turystycznych, których ulotki były wyłożone
na ladzie. Zwiedzający mogli zabrać ze sobą
drobny upominek w postaci bursztynu
z międzyzdrojskiej plaży. Przedstawiciele
Villi Martini, Villi Habana, Hotelu Trofana,
Hotelu Nautilus oraz biur turystycznych:
Wolin Travel, Viking Tour i Family Travel,
byli dostępni dla zainteresowanych i
udzielali bardziej szczegółowych informacji, a także z zainteresowanymi
ustalali termin ich ewentualnego pobytu
w Międzyzdrojach.
Większość odwiedzających była obcojęzyczna, przeważał język niemiecki,
ale dość spora liczba osób mówiła także
po polsku. Ludzie pytali o formy spędzania wolnego czasu, pogodę i dojazd.
Wielu turystów miało już zarezerwowany
pobyt w Międzyzdrojach, a na targi
wybrali się, aby dowiedzieć się czegoś
więcej o regionie.
Tomasz Jakubowski
Młodszy Referent ds. Promocji

Z diagnozy przeprowadzonej w ubiegłym roku wynika, że rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolnym, chcieliby
umieścić swoje dzieci w placówce wychowania przedszkolnego, wierząc, że inwestycja w edukację ich pociech to inwestycja
w indywidualny rozwój i sukces własnego dziecka, a zarazem lepsze późniejsze wykształcenie, możliwości zdobycia zawodu
i dobrej pracy zawodowej w dorosłym życiu.

Przedszkole w Wapnicy
Pomysł uruchomienia przedszkola w Wapnicy
jest też odpowiedzią na potrzeby społeczne
lokalnego środowiska, ponieważ możliwość
zapewnienia opieki i edukacji małych dzieci
pozwoli ich rodzicom podejmować stałą pracę
zarobkową, nie tylko w sezonie letnim.
Stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym
możliwości przebywania w grupie rówieśniczej
wpływa na budowanie poprawnych relacji interpersonalnych, a wczesna edukacja i ewentualna
pomoc specjalistyczna pozwoli efektywnie wyrównywać szanse i skutecznie kształtować gotowość szkolną każdego dziecka. Dzieci przedszkolne dobrze przygotowane do życia społecznego i
charakteryzujące się wysoką dojrzałością szkolną
będą miały większe szanse na osiągnięcie sukcesu
w nauce i życiu.
Wobec coraz większego zapotrzebowania na
opiekę przedszkolną na terenie naszej gminy, a
także ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu

CIT na start!

Informuję gestorów branż y tur ystycznej
i usługowej działających na terenie Gminy Międzyzdroje, iż od 01 kwietnia 2010 r. uruchamiamy
Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Promenada Gwiazd 2. Zapraszamy zainteresowanych
do dostarczenia materiałów promocyjnych
swoich firm do Pani Katarzyny Wojciechowskiej
Centrum Informacji Turystycznej. Kolportaż
materiałów Międzynarodowy Dom Kultury świadczy bezpłatnie.
Zapraszamy do współpracy.
Jadwiga Bober
dyrektor MDK
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w Międzyzdrojach, postanowiliśmy uruchomić
grupę przedszkolną przy Szkole nr 2 w Wapnicy.
W tym też celu prowadzone były rozmowy między dyrektorkami obydwu placówek i ustalono
zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
Planowana jest późniejsza współpraca między
grupami.
W czasie ferii zimowych przygotowaliśmy dla
przedszkolaków odrębną salę (wraz z sanitariatem), w której mamy przygotowane miejsca na 24
dzieci. Na ten cel przeznaczona została największa
sala w szkole, pełniąca do chwili obecnej funkcję
sali gimnastycznej. Decyzja o przeznaczeniu sali
dla grupy przedszkolnej nie była łatwa. Zajęcie
dotychczasowej sali dla grupy przedszkolnej
spowodowało, że tymczasowo nasi uczniowie
muszą ćwiczyć na korytarzu. Mimo utrudnień jest
to możliwe, bo mamy mało liczne klasy. Będzie
to okres przejściowy. Planowana jest budowa
sali gimnastycznej przy naszej szkole, natomiast
w chwili obecnej uczniowie mają do dyspozycji
oddany w grudniu wspaniały obiekt sportowy
„Orlik 2012”.

Targi EUROTOUR 2010
W dniach 10-11 kwietnia br. w Hotelu Slavia w
Międzyzdrojach odbędą się targi wyposażenia
gastronomii, reklamy i finansów EUROTOUR 2010.
Każdego roku w międzyzdrojskich targach biorą
udział firmy z całej Polski i z różnymi asortymentami. Wstęp wolny w godzinach od 10:00 do 16:00.
Anetta Czyżak
Inspektor d.s promocji
i współpracy z zagranicą

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność rodzicom, nauczycielom, głównie nauczycielowi wychowania fizycznego, a przede wszystkim naszym
uczniom za wyrozumiałość. Dziękuję wszystkim
za zrozumienie, że zależy nam na wszystkich
dzieciach z naszych sołectw i każdemu dziecku
pragniemy stworzyć warunki do edukacji oraz
rozwoju. Mam nadzieję, że tymczasowe utrudnienia nie wpłyną negatywnie na dalszy rozwój
naszej placówki.
Głównym celem wychowania przedszkolnego
jest zapewnienie każdemu dziecku w wieku od 3
do 5 lat możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji intelektualnych i społecznych poprzez
realizację Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego. Do pracy z małymi dziećmi została zatrudniona nauczycielka z odpowiednimi
kwalifikacjami, oraz pomoc, odbywająca staż
finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Dzieci
będą przebywać w przedszkolu 8 godzin, od 7.00
do 15.00 (godziny ustalono z rodzicami), mają
zapewnione 3 posiłki (drugie śniadanie, obiad i
podwieczorek).
Mimo przygotowanej sali czeka nas jeszcze
sporo pracy i wydatków. Aby dzieci chciały
chętnie przychodzić, musimy zapewnić im możliwości zabawy i nauki, wyposażyć w niezbędne
zabawki i pomoce. Na razie jest jeszcze skromnie, ale już gwarnie i wesoło. Maluchy chętnie
przychodzą rano do przedszkola, a płaczą tylko
wtedy, gdy idą do domu. Jesteśmy przekonani,
że podjęte przez nas działania umożliwią rozwój
każdemu dziecku.
Bogumiła Popko
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wapnicy
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AktualnoŚci

Kolejowa i Norwida do remontu
Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kolejowej i Norwida w oparciu o projekt
opracowany przez przedsiębiorstwo„Inżynieria drogowa” Edward Drzymała w Wolnie. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w marcu br. Termin wykonania:
od podpisania umowy do 15 listopada 2010 roku.
Zakres planowanej inwestycji to: roboty przygotowawcze rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz z przyłączami, oświetlenie uliczne z
wymianą słupów oświetleniowych, telekomunikacji
i TV SAT, podbudowa, okrawężnikowanie i ułożenie
dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, ułożenie
ciągów pieszych i chodników z kostki betonowej
grubości 8 cm barwionej, wykonanie zatok postojowych i miejsc parkingowych, oznakowanie pionowe
i poziomie z urządzeniem małej architektury i zieleni.
Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia
według kosztorysu inwestorskiego wynosi około

10 mln złotych, w tym ok. 3 mln złotych pochodzić będzie ze środków
MSWiA z programu Rozwoju Dróg
Lokalnych.
Organizacja ruchu w czasie inwestycji odbywać się będzie bez przerw
komunikacyjnych z ograniczeniem do
czasowego ruchu jednokierunkowego
według zatwierdzonego projektu
zabezpieczenia i oznakowania robót.
Wiesław Krystek

Międzyzdroje w kwiatach 2010

Pierwszego marca minął rok, jak rozpoczęliśmy prace przy zagospodarowaniu
terenów zielonych w Międzyzdrojach w ramach koncepcji ”Międzyzdroje w kwiatach”. Śmiem twierdzić, że efekt naszych działań został zauważony zarówno przez
wczasowiczów, jak i mieszkańców.

Chcemy jednak, aby Międzyzdroje były jeszcze
piękniejsze, dlatego miło mi poinformować Was drodzy Międzyzdrojanie, że w tym roku nadal będziemy
sadzić, kosić, pielić, podlewać, upiększać place, skwery,
ulice, parki, promenadę: „ABY MIĘDZYZDROJE ROSŁY…W KWIATACH - A LUDZIOM ŻYŁO SIĘ…ZIELENIEJ”.
Rozpoczęliśmy od gruntownego sprzątania trawników po prawej stronie drogi wiodącej do miasta od
strony ronda Szczecin –Świnoujście. Odkryliśmy coś
nieprawdopodobnego: 200 przeróżnych butelek,
wózek dziecięcy, materac, deski sedesowe, szmaty,
druty, kamienie itp. Oto „bogactwo” przydrożnych
rowów i trawników prowadzących do kurortu. To
wszystko posprzątaliśmy.
Teraz zregenerujemy trawniki i do Wielkanocy
posadzimy na całej ich przestrzeni 60 szt. ponad
2-metrowych tui-szmaragd. Za 3 lata urosną do 4
metrów i utworzą piękną aleję wjazdową.
Zagospodarujemy również nieciekawy wjazd
do Międzyzdrojów od strony Międzywodzia. Na
małych połaciach trawników przed płotami domów
utworzymy rabaty kwietne, a na całej długości ulicy
włącznie do byłego ośrodka POLINO, umieścimy
60 szt. skrzynek z pięknymi wiszącymi pelargoniami.
Zawiesimy je od strony ulicy, na płotach domostw,
a w miejscach gdzie nie ma płotów na parapetach
parterowych okien. Oczywiście do sympatycznego
obowiązku obdarowanych właścicieli płotów i okien
będzie należało co pewien czas małe podlewanie.
Natomiast na 26 latarniach na całej długości
wjazdowej ulicy Zwycięstwa, aż do ośrodka Polino,
umieszczone zostaną ukwiecone wiszącymi pelargoniami konstrukcje. Całość dopełnią stojące od
ubiegłego roku donice, które wypełnimy ciekawszymi
niż poprzednio kompozycjami kwiatowymi. Całość
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powinna odmienić szarą, nieciekawą architektonicznie zabudowę wjazdowej ulicy od strony wschodniej.
Park Chopina to wspaniale usytuowana przestrzeń
naturalnie „spinająca” górną platformę promenady z
resztą miasta. Powinna ona spełniać funkcję zielonego
serca kurortu. I w tym kierunku będą zmierzać nasze
działania. Chcemy aby Park Chopina, zarówno jego
centralna część jak i ta na tyłach Urzędu Miasta, stały
się wspaniałym Ogrodem Botanicznym, pełnym oryginalnych odmian egzotycznych kwiatów, krzewów i
drzew. Część tych zamierzeń zrealizujemy w bieżącym
roku. Będzie to jednocześnie prezent dla naszego mistrza fortepianu w Roku Chopinowskim, co powinno
zostać zauważone przez turystów i wczasowiczów.
Oprócz prac typowo ogrodniczych przewiduje
się instalację nowych elementów świetlnych (lampy,
reflektory) podświetlających wybrane elementy
zielonej architektury. Wraz z już zainstalowanymi
podświetleniami, dodatkowo wzbogacać będą
swym blaskiem wieczorną scenerię parków, skwerów
i kompozycji roślin, tworząc romantyczny klimat
„Zaczarowanych Międzyzdrojów”.
W naszej ogólnej informacji nie podajemy szczegółów co i gdzie posadzimy, niech to będzie niespodzianką, która mam nadzieję przypadnie Państwu do gustu.
Choć jedna ogólna informacja jest istotna. W ubiegłym
roku posadziliśmy ogółem ok. 18 tysięcy kwiatów i
krzewów, a w tym roku będzie ich ponad 32 tysiące.
Najefektowniejszym elementem naszego ubiegłorocznego projektu były barwne dywany kwiatów
jednorocznych. Jest to stały element projektów
ukwiecenia terenów zielonych w większości znanych
ogrodów świata. To kwiaty jednoroczne najbardziej
ubarwiają przestrzeń. Choć ich żywot jest stosunkowo krótki (do 6 miesięcy) to cena wyjątkowo niska.

Aby ubarwić taki kurort jak Międzyzdroje wystarczy
każdego roku przewidzieć na to odpowiednią
kwotę. Wydatek ten zaowocuje w niedługim czasie
pozytywną opinią wśród turystów i wczasowiczów
o tym, że Międzyzdroje to piękne, ukwiecone, czyste
i zadbane miasto.
Nie oznacza to, że nie będziemy w naszych projektach uwzględniać kwiatów wieloletnich, które
choć wielokrotnie droższe, w przyszłości nie będą
wymagać zwiększonych nakładów finansowych.
Przewidujemy każdego roku w miarę możliwości
systematyczny zakup pewnej ilości takiego kwiatostanu (w szczególności w procesie tworzenie Ogrodu
Botanicznego w Parku Chopina).
Zatem do zobaczenia wśród kwiatów, egzotycznych krzewów, alei spacerowych oświetlonych
romantycznym światłem… Do zobaczenia w mieście
gwiazd i kwiatów.
Sławomir Rosiak        
Autor koncepcji „Międzyzdroje
w kwiatach 2010”

Agnieszka Muth
- laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego

Uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
Agnieszka Muth została w tym roku szkolnym
laureatką Konkursu Biologicznego. W zmaganiach najlepszych biologów województwa
udział wzięło ponad 800 uczniów.
Tylko 84 z nich przeszło do etapu wojewódzkiego, a 14 uzyskało tytuł laureata, czyli udzieliło
co najmniej 80 procent prawidłowych odpowiedzi.
Tytuł laureata zwalnia z części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Dla wielu
uczniów jest to motywacja do ogromnego wysiłku,
dlatego konkurencja w tych intelektualnych zawodach jest naprawdę duża!
Agnieszka swój sukces zawdzięcza nie tylko
wyjątkowym zdolnościom, ale przede wszystkim
pasji w zdobywaniu wiedzy i ogromnej pracy.
Osiągnięcie jest tym większe, że uczennica ta jest
dopiero w klasie drugiej i musiała opanować wiadomości z całego materiału objętego programem
nauczania w gimnazjum (a wiele pytań było na
poziomie liceum).
Agnieszka swoją „przygodę z biologią” zaczęła
już w ubiegłym roku, gdy została laureatką wojewódzkiego Konkursu Eko-Zdrowotnego organizowanego przez Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.
Gratulujemy rodzicom wspaniałej córki, która
jest nie tylko świetną uczennicą, ale również
bardzo sympatyczną, wrażliwą i skromną młodą
osobą, a Agnieszce życzymy dalszych sukcesów w
zgłębianiu tajemnic przyrody.
                                      Danuta Flotyńska
Opiekun koła biologicznego
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nasze sprawy, oświata

Gmina Międzyzdroje podejmuje działania na rzecz zapobiegania oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w ramach pracy w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi
rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art.
207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

w rodzinie; opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; pomoc w
stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje
zagrożenie wystąpienia przemocy, oraz rodzin w
których dochodzi do przemocy; prowadzenie
dokumentacji działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań. Głównym celem, jaki wytyczył sobie zespół powołany w naszej Gminie jest
zapobieganie i organizacja wszelkich możliwych
form wsparcia ofiarom przemocy, osobom stosującym przemoc oraz ich rodzinom.
W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w
Międzyzdrojach kontynuuje pomoc dla osób stosujących przemoc oraz ich rodzin w formie terapii
korekcyjno – edukacyjnej. Osoby, które chciały by
skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z
Pracownikami Socjalnymi lub Inspektorem ds. Uzależnień w Ośrodku (tel. 913280311 lub 913281053).
Kolejną formą wsparcia organizowaną również
przez Ośrodek Pomocy Społecznej są „Warsztaty
Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców”.
Warsztaty rozpoczną się 31 marca bieżącego roku.
Zajęcia będą odbywały się w formie cyklicznej w
Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych
w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20 (budynek MDK) oraz w Wapnicy przy
ul. Turkusowej 26. Zapisy chętnych do udziału
w warsztatach przyjmują Kierownicy Świetlic i
Pracownicy Socjalni w OPS. Udział ww. formach
wsparcia jest bezpłatny.
***
Podkreślamy, że moralnym obowiązkiem każdego człowieka, który w związku z wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powziął podejrzenie o popełnieniu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamia o tym policję lub prokuraturę (Art. 12. 1.).
Małgorzata Szaryńska
Poradnia ds. Uzależnień w Międzyzdrojach
Elżbieta Jakubiak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydany przez państwo zakaz stosowania przemocy wobec dzieci i współmałżonka, zmniejszenie
przemocy pokazywanej w mediach, edukacja dla
dorosłych i dzieci nie wystarczą, by całkowicie
zahamować przemoc w rodzinie. Specyfika problemu przemocy w rodzinie powoduje, że szybka
i skuteczna pomoc osobom doznającym przemocy
zależy przede wszystkim od jasnych procedur i
jakości współpracy między instytucjami i organizacjami tworzącymi lokalną koalicję.
Bardzo ważna jest właściwa koordynacja pracy
wszystkich służb zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy, jak również
faktycznych działań przez nie podejmowanych.
Bezpośrednia wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów oraz
wspieranie się na zasadach partnerskiej współpracy, zwiększają szanse osób doznających przemocy
na powrót do społeczeństwa.
Umiejętność rozpoznawania symptomów
przemocy wobec dzieci, jak i dorosłych członków
rodziny jest konieczna, by móc ochronić je przed
krzywdzeniem i zaniedbywaniem. Nie każdy musi
bezpośrednio angażować się w rozwiązywanie
trudnej sytuacji. Jednak zauważenie, że dzieje
się coś niepokojącego i zareagowanie na to, jest
warunkiem uzyskania pomocy.
Celem działania pomocy społecznej, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których same nie są w stanie
pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych
sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między
innymi w przypadku przemocy w rodzinie.
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji
rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji
o innym podłożu np.: może prowadzić do wielu
chorób, zaburzeń w funkcjonowaniu. Pomocy spo-

łecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii,
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać
występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z
niej wynikać. Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej,
materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia.
Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ
informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom
przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie
koalicji lokalnych – zespołów interdyscyplinarnych.
Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada
na kierowników ośrodków pomocy społecznej
obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych. W naszej Gminie taki zespół został powołany
zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23
czerwca 2009r. Nr 118/OPS/2009. W skład zespołu
interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele z takich instytucji jak: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Służby
Zdrowia. Na pierwszym posiedzeniu został wybrany Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
którym został Pan Mateusz Flotyński Zastępca
Burmistrza Międzyzdrojów oraz Koordynator –
Pani Małgorzata Szaryńska terapeuta uzależnień.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest
przede wszystkim prowadzenie zintegrowanych
i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności
poprzez: podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na
celu zapobieganie zjawisku; diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie; inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

Zwiedzili targi
w Berlinie

Skąd na świecie wzięły się kobiety?

12 marca br. uczniowie Technikum Hotelarskiego w Międzyzdrojach wyjechali do stolicy
Niemiec - Berlina, gdzie przez cały weekend
(11-14 marca) odbywały się największe targi
turystyczne w Europie.
Uczniowie międzyzdrojskiej szkoły targi ITB
(Internazionale Turistische Burse) odwiedzili już
po raz drugi. Na początek uczestnicy wycieczki
w towarzystwie przewodnika zwiedzili Berlin.
Pozostałą część dnia uczniowie i ich opiekunowie
spędzili na terenie targów. Spacerowali tam około
4 godzin zwiedzając i poznając kultury oraz piękne
miejsca państw całego świata.
Wycieczka odbyła się dzięki życzliwości
Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu, organu prowadzącego szkołę, oraz Banku Spółdzielczego
w Międzyzdrojach. Dyrektor TH, uczniowie oraz
rodzice bardzo dziękują, gdyż stworzono uczniom
już po raz drugi możliwość uczestniczenia w
renomowanej w branży hotelarskiej imprezie o
międzynarodowym charakterze.
Krzysztof Borkowicz
Uczeń II kl. TH
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Z okazji Święta Kobiet koło
teatralne klas IV-VI ze Szkoły
Podstawowej nr 1 przygotowało dla wszystkich Pań
i Dziewczynek kabaretowe
przedstawienie pt. „Zaczęło
się w raju…”.
Na scenie pojawiły się Ewy z
różnych epok, które próbowały
udowodnić Adamowi swoje
racje, zwłaszcza te, dotyczące
kwestii: skąd na świecie wzięły
się kobiety?...
W kole teatralnym pracują:
jeden przedstawiciel płci silniejszej: M. Kowalewski, któremu zawsze przypadają ważne
męskie role, oraz silna grupa
dziewcząt: M. Rychłowska, A.
Szwarc, M. Wróblewska, P. Różycka, K. Kuczyńska,
A. Kraszczyńska, E. Senkowska, K. Dylawerska,
J. Mularczuk, K. Bączek, N. Wenszka, J. Lewandowska, M. Kuryłowicz, P. Ozych, M. Czuchry, N.
Duda, K. Kosmalska, W. Kastrau, O. Kastrau, D.
Bagrowska, W. Juszkiewicz i O. Karmowska.

Przed nami przygotowania do Święta Konstytucji 3 Maja oraz do wizyty gości z krajów
europejskich w ramach projektu Comenius. Z tej
okazji wystawimy baśń „Smok Wawelski” w języku
angielskim.
Beata Hołyńska
Opiekun koła
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Festiwal w blasku Gwiazd!
Przed nami 15. jubileuszowy Wakacyjny Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, który odbędzie
się w dniach 14-17 lipca 2010 roku. Głównym
organizatorem, z ramienia gminy, jest Międzynarodowy Dom Kultury. Nad programem
artystycznym czuwa twórca i pomysłodawca
wakacyjnych spotkań z gwiazdami Waldemar
Dąbrowski, dyrektorem artystycznym i producentem jest Jolanta Trykacz z Agencji Produkcji
i Promocji z Warszawy.
Głównym bohaterem tegorocznego festiwalu
będzie Fryderyk Chopin, z okazji tegorocznych obchodów 200-lecia urodzin, a także Franciszek Starowieyski, który był bardzo związany z Festiwalem Gwiazd,
z okazji 80- lecia urodzin i pierwszej rocznicy śmierci.
Przygotowujemy bardzo bogaty program
artystyczny z udziałem znakomitych, cenionych
i znanych artystów polskich. Chcemy przywrócić
dawną wysoką jakość programową i rangę wydarzeń kulturalnych. Zaproponujemy Państwu
prawdziwą ucztę dla ducha i umysłu, bowiem
wakacje - jak powiedział Pan Waldemar Dąbrowski
- nie zwalniają z myślenia.
Rozpoczęliśmy współpracę z Teatrem Kwadrat,
Teatrem Starym, Teatrem Kamienica, Teatrem
Buffo, Teatrem Syrena, Teatrem Montownia , Operą
Narodową itp. Planujemy zaprosić do Międzyzdrojów około 80 znanych artystów. Już teraz możemy
zdradzić kilka nazwisk naszych festiwalowych
gości tj. Jan Kobuszewski, Paweł Małaszyński, Lucyna Malec, Borys Szyc, Maciej Zakościelny, Anna
Dereszowska, Joanna Liszowska i cała plejada
artystów znanych z desek teatrów i filmu.
Będą duże koncerty w Amfiteatrze i kameralne
w wybranych miejscach, przedstawienia teatralne

w MDK i nie tylko, wernisaże, filmy, spotkania z
artystami i książką na wakacje. Nie zapominamy
o najmłodszych, dla których również szykujemy
bogaty program wraz z wakacyjnym kursem
na kulturę m.in. szkoła filmowa, tańca, śpiewu
i plastyczna.

DZIEŃ KOBIET W WIKLINIE
Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 w Wapnicy zaprosili mieszkańców Zalesia Wicka, Lubina i Wapnicy, a szczególnie nasze
PANIE na uroczyste obchody Dnia Kobiet.
Spotkanie odbyło się w sali „Wiklina” w Wapnicy
8 marca br.
Miłych gości przywitali uczniowie SP 2 i zaprezentowali scenki kabaretowe, jak to kiedyś przez
stulecia obchodzono Dzień Kobiet. Kolejnym
punktem programu był występ Śpiewaczego
Zespołu „Fale” z Międzyzdrojów. Zaproszeni goście
wykonali kilka znanych, wesołych piosenek. Po

aktualności
Szczegółowy program artystyczny przedstawimy Państwu po spięciu wszystkich spraw programowych i logistycznych. Już dziś zapraszamy
do czynnego udziału w tych niepowtarzalnych
wydarzeniach 15. edycji wakacyjnych spotkań z
artystami polskimi.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

akcencie wokalnym, dwie uczennice przedstawiły
taniec z bardzo trudnymi figurami akrobatycznymi. Pokazały, co można wyczyniać z giętkim
i wysportowanym ciałem. Po mocnych wrażeniach
gimnastycznych usłyszeliśmy żartobliwe monologi
dotyczące kobiet w wykonaniu członkiń Zespołu
„Fale”. Po tak urozmaiconym programie artystycznym organizatorzy spotkania zaproponowali
kilka zabaw – konkursów słowno - muzycznych,
w których wzięli udział wszyscy obecni goście.
Za udział w spotkaniu bardzo serdecznie
dziękują jego organizatorzy: Agnieszka Elsner,
Katarzyna Piotrowska i Paweł Nogala.
Katarzyna Piotrowska

Rok 2010 w działaniach Oddziału Rejonowego PZERiI

W styczniu międzyzdrojski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów podjął
działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasze Panie upiekły pyszne ciasta,
których sprzedaż cieszyła się dużym powodzeniem. Do najbardziej aktywnych Pań należały: H.
Olejniczak, B. Kułakowska, E. Janas, L. Gaworska, T. Gołębiewska B. Rudnicka, B. Imielska, G. Marjańska, H. Kopaczewska, T. Oler, A. Duszyńska, E. Bahrycz, M. Kargul. Działała też loteria fantowa,
która przyciągała liczne grono zainteresowanych. Zbyt mroźna pogoda, przeszkodziła przyjść do
nas najmłodszym; stąd nieco mniejszy dochód niż w roku ubiegłym, ale i tak do naszych puszek
trafiła kwota: 1600 złotych.
Kolejne wydarzenia w styczniu, to spotkania
integracyjne, które cieszą się popularnością wśród
związkowców, a także naszych sympatyków. Zapraszamy do nas osoby, które chcą spotkać się w
miłym gronie, przy wspólnej biesiadzie, śpiewaniu
i tańcu. Tak upłynął nam czas na spotkaniu w dniu
święta Babci i Dziadków; na „Jesiennej biesiadzie
z piosenką i poezją”, na „pączkowym czwartku”
(11.lutego), spotkania te odbyły się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim, z której możemy
korzystać dzięki zrozumieniu naszych władz. Grupa
(do 50 osób) właśnie tu czuje się bardzo dobrze,
natomiast imprezy bardziej liczne np: Dzień
Seniora (z udziałem ok. 120 osób) obywają się w
Międzynarodowym Domu Kultury.
Było także bardzo udane spotkanie karnawałowe w Willi „Martini”, przy ul. Ludowej 6.
Wiosna – przyniesie nam nowe spotkania i
zadania. Przed nami spotkanie wielkanocne.
Maj – to wyjazd na turnus rehabilitacyjny (49
osób) z dofinansowaniem z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim – jak
co roku również będziemy starać się pozyskać
fundusze unijne z Urzędu Marszałkowskiego na
działalność. Planujemy II etap szkolenia komputerowego dla zaawansowanych (I etap odbył się w
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2007 r. i cieszył się dużym powodzeniem). Maj to
także „Dzień Matki i Ojca” – jak zawsze spotkanie
miłe i uroczyste.
W czerwcu jeździmy na wycieczki. Wyjazd
do Dobrzycy (ogród – „Hortulus”) to możliwość
zobaczenia pięknych kwiatów, krzewów, drzew, a
także zakupu niedrogich sadzonek.
Jesienne miesiące to spotkania poświęcone
śpiewaniu. Wrzesień – Spotkania Artystyczne
Seniorów w Międzynarodowym Domu Kultury,
które przyciągają naszych sympatyków i przyjaciół
z całej Polski). We wrześniu chcemy także urządzić
wyjazd na Winobranie do Zielonej Góry. Będzie to
łączyć się z dofinansowaniem z PCPR w Kamieniu
Pomorskim, o które wystąpiliśmy w listopadzie
ubiegłego roku.
Spotkanie z Seniorami – również najstarszymi,
planujemy na miesiące wrzesień – październik
-zapraszamy także seniorów nie zrzeszonych.
Jesienią również nie brakuje u nas spotkań
integracyjnych – będą „Andrzejki”, „Jesienna biesiada z poezją, piosenką, tańcem”, a potem wspólne
„Spotkanie Opłatkowe”.
W 2010 roku chcielibyśmy korzystać z infrastruktury stadionu miejskiego.
Propozycja Burmistrza Leszka Dorosza spotka-

ła się z dużym uznaniem i zainteresowaniem - podobnie, jak w ubiegłym roku, obecnie korzystamy
z sali fitness.
Rok zapowiada się ciekawie w naszym Oddziale
Rejonowym. Mamy nadzieje, że wznowimy także
bardzo potrzebne spotkania z lekarzem.
Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą
aktywnie spędzać czas, a także i te osoby, które
chcą zrobić coś dobrego i potrzebnego dla innych.
Elżbieta Janas                   
Prezes Zarządu Oddziału
Rejonowego  PZERiI                                                                               
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z prac Rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr L/522/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie na rok 2010.
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 3 287 602,79
zł i zwiększenie wydatków na kwotę
8 507 162,13 zł.
Dochody z większa się o kwotę
3 287 602,79 zł z tytułu:
1/dotacji z budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” na zadanie „Przebudowa ulicy
Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach na kwotę 3 000 000zł ,
2/ wpływów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na koniec 2009 roku w kwocie
232 481,79zł,
3/ wpływów odpisów za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 28 000 zł,
4/ subwencji oświatowej w kwocie
27 121 zł – pismem Ministra Finansów
ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. zwiększono wysokość subwencji oświatowej z
kwoty 2 260 434 zł na kwotę 2 287 555 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 8 623 962,13
zł, z czego na wydatki majątkowe przypada
kwota w wysokości 7 599 029,50 zł, a na
wydatki bieżące 1 024 932,63 zł. Wydatki
zmniejsza się o kwotę 116 800 zł. Zmniejszenie wydatków w całości dotyczy wydatków
bieżących.
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Przebudowa ul. Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej”
na kwotę 7 083 729,50zł,

będzie ze zmniejszenia wydatków na zakup
usług remontowych dróg publicznych gminnych na tę samą kwotę,
4/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 z
przeznaczeniem na remont kuchni i stołówki
szkolnej na kwotę 497 000 zł ,
5/ zwiększeniu wydatków w Ośrodku
Pomocy Społecznej na łączną kwotę 31 000zł,
6/ zwiększeniu wydatku z przeznaczeniem na dotację dla Międzynarodowego
Domu Kultury w kwocie 600 000zł (wskazana
kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów organizacji lub współorganizacji
bardzo ważnych, sztandarowych dla naszego
regionu wydarzeń i imprez kulturalnych),
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 9 500zł
z przeznaczeniem na zakup modułu umożliwiającego przechowywanie logów z
urządzenia do monitorowania pracy sieci
komputerowej oraz tworzenia zestawień
przedstawiających ruch w sieci zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych,
8/ zwiększeniu wydatku na kwotę
25 450,84zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
W związku z wystąpieniem z Projektu jednego z partnerów oraz płatności dotyczących
wynagrodzenia dla wykonawcy studium wykonalności dla Projektu„ Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych
Pomorza Zachodniego” zwiększono składkę
z kwoty 45 551zł na kwotę 71 001,84zł,
9/ zwiększeniu wydatków na ochronę
środowiska w kwocie 260 481,79 zł, które sfinansowane będą ze zwiększenia dochodów
na tę samą kwotę.

2/ zwiększeniu wydatku na rozbudowę
systemu alarmowania ludności na kwotę
8 800zł, które sfinansowane będzie ze
zmniejszenia wydatku na zakup materiałów
i wyposażenia w obronie cywilnej na tę samą
kwotę,

W związku z powyższymi zmianami
zwiększa się planowany deficyt budżetu
Gminy o kwotę 5 219 559,34 zł i wynosi
15 046 505,07zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi:

3/ zwiększeniu wydatku na akcję zimową
w kwocie 108 000zł, które sfinansowane

1/ ze sprzedaży papierów wartościowych
w kwocie 7 000 000zł,
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2/ z wolnych środków na rachunku Gminy
w kwocie 9 257 190,07zł.
Uchwała Nr L/523/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 2 marca 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.
Zmiana załączników „Limity wydatków
Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach
2010 i kolejnych” oraz „Plan przychodów
oraz wydatków zakładów budżetowych
w 2010 r.” dotyczy:
1/ Przebudowy ul. Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach - na skutek
zwiększenia wydatku w uchwale w sprawie
zmiany budżetu i zmian w budżecie o kwotę
7 083 729,50zł zmianie ulega kwota planowanego wydatku w roku 2010 i wynosi
10 033 010,36zł, dokonano również zmiany
okresu realizacji zadania na lata 2008-2010,
2/ Uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Gmin
Wyspy Wolin, zmieniono kwotę łącznych
nakładów finansowych z 3 996 111,06zł na
3 986 111,06zł.
3/ Budowy zejścia na plażę z pochylnią dla
osób niepełnosprawnych, zmieniono kwotę
łącznych nakładów finansowych z kwoty
622 000zł na kwotę 621 609,99zł.
Z uwagi na fakt, że dotychczas w załączniku „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje
na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane w latach 2010 i kolejnych” w
pozycji „Łączne nakłady finansowe” wykazywano wykonane wydatki lat ubiegłych plus
przewidywane wykonanie roku 2009, a w
chwili obecnej znane są kwoty wykonanych
wydatków roku 2009, zaistniała konieczność
zmiany łącznych nakładów finansowych w
zadaniach wymienionych w punkcie 2 i 3.
W załączniku nr 2 zmienia się kwota stanu środków obrotowych na początek roku
(planowano -150 125,72 zł, jest -63 219,42zł).
Kwota – 63 219,42 wynika ze sprawozdania
z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych za rok 2009. W związku z powyższym zwiększono kwotę planowanych
wydatków o 86 906,30zł.
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W wyniku likwidacji funduszy celowych
wykreślono z uchwały budżetowej załącznik Nr 9 – Plan przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Międzyzdroje
w 2010 roku.
Uchwała Nr L/ 524 /10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.
„Przebudowa ulicy Kolejowej, C.K.Norwida
i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego”.
W związku z zakwalifikowaniem wniosku
Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie w
2010r. roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011” przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa
ulicy Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej wraz z
przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego” w
wysokości 3.000.000,00 zł, właściwe wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem oraz
zgodą Rady Miejskiej na zawarcie umowy na
dofinansowanie w/w środków finansowych.
Uchwała Nr L / 525 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości.
Na wniosek dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, proponuje się przekazać w użyczenie na rzecz
w/w instytucji kultury teren o pow. 7 300 m²,
położony przy ulicy Bohaterów Warszawy,
stanowiący część działki nr 256 obręb 20
miasta Międzyzdroje w celu prowadzenia
na użyczonym terenie imprez kulturalnych
miejskich i podmiotów komercyjnych, w
tym pod ustawianie scen wraz z zapleczem,

Sesja w siedzibie WPN

Informuję Państwa, że najbliższa sesja Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach planowana w dniu
30 kwietnia 2010 r., odbędzie się w siedzibie
Wolińskiego Parku Narodowego przy ul. Niepodległości 3 w Międzyzdrojach. Szczegóły
znajdziecie Państwo na stronie internetowej
urzędu: www.miedzyzdroje.pl w zakładce Miasto
- Rada Miejska.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

Informator Międzyzdrojski nr 3/2010

umieszczanie elementów promocyjnych
organizatora oraz sponsorów imprez oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem
działalności handlowej, gastronomicznej i
komercyjnej działalności rozrywkowej.
Uchwała Nr L / 526 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 3 lat część tarasu
usytuowanego po północnej stronie obiektu
‘Molo’, o powierzchni 50 m², na rzecz właściciela lokalu gastronomicznego przylegającej
bezpośrednio do w/w tarasu, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny – stoliki z
parasolami.
Uchwała Nr L / 527 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia nieruchomość gminną o powierzchni
373 m² na okres do 30 grudnia 2010 r. na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej,
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Docelowo dzierżawca zainteresowany
jest nabyciem w/w działki nr 324/5 na poprawienie warunków zagospodarowania
posiadanej nieruchomości.
Uchwała Nr L / 528 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
W związku z zainteresowaniem właścicieli
nieruchomości, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 32 nabyciem przyległej nieruchomości komunalnej, stanowiącej działkę nr
324/5 o powierzchni 373 m², na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej
nieruchomości, proponuje się przeznaczyć
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
w/w działkę gminną.
Uchwała Nr L / 529 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Na wniosek wykonawcy robót budowlanych – przebudowy ulic Bohaterów Warszawy, Zdrojowej i Morskiej, proponuje się
przeznaczyć do wydzierżawienia na okres
do 31 grudnia 2011 r. obiekt byłej siedziby
Zakładu Ochrony Środowiska przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach o powierzchni
użytkowej – 295 m², z przeznaczeniem na
zaplecze socjalne budowy.

Uchwała Nr L / 530 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie skargi Pani Danuty Peryt na
Burmistrza Międzyzdrojów.
Rada Miejska uznała skargę Pani Danuty
Peryt z dnia 29.10.2009 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów dot. nie respektowania uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30.10.2007 r. za zasadną, wyłącznie w
zakresie nie wydania decyzji rozstrzygającej
wniosek Skarżącej o zapłatę prowizji z tytułu
czynności inkasa, w zakresie poboru opłaty
miejscowej.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

odbywających się w poniedziałki,
w godz. od 14.30 do 15.30
w Urzędzie Miejskim
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Janusz PIŁAT - 22.03.2010 r.
Teresa PURGAL - 29.03.2010 r.
Adam WRÓBEL - 12.04.2010 r.
Rafał WOLNY - 19.04. 2010 r.
Piotr WÓJCIK - 26.04.2010 r.
Mateusz BOBEK - 10.05. 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
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– ROMAN PAWŁOWSKI
w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
- BEATA KIRYLUK
w piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl
Spotkania z radnymi są również możliwe w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Honorowi i zasłużeni
Zgłoszenie w sprawie przyznania
tytułu powinno zawierać dane osobowe kandydata: nazwisko, imiona,
imiona rodziców, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania

osoby przedstawionej do tytułu,
uzasadnienie wniosku z podpisem
wnioskodawcy oraz dane teleadresowe, umożliwiające kontakt
z wnioskodawcą. Zgłoszenie może

zawierać również dodatkowe materiały i informacje lub pisma wraz
z poparciem wniosku, wystosowane
przez osoby i instytucje publiczne,
organizacje, stowarzyszenia i inne
podmioty.
Tytuł ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” może być również nadawany zasłużonym osobom pośmiertnie, a zgłoszenie powinno
zawierać dane osobowe kandydata,
uzasadnienie oraz wskazanie adresu
najbliższej rodziny wraz z informacją

Wyróżnieni tytułem
„HONOROWY OBYWATEL
MIĘDZYZDROJÓW”:
Kuratowska Zofia
Dąbrowski Waldemar
Szewińska Irena
Pawlicki Zbigniew
Borsuk Karol
Jurkowitsch Franz
Szyksznian Danuta

1994
2004
2004
2006
2007
2009
2009

WYRÓŻNIENI TYTUŁEM
„ZASŁUŻENI
DLA MIĘDZYZDROJÓW”
Bartosik Jan
Bobrzak Tadeusz
Kasprzak Kazimierz
Kędzierski Eugeniusz
Kiełczewska Czesława
Maławski Zbigniew
Osowski Kazimierz
Turek Halina
Wilczyński Adolf
Wiśniewski Jan

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Gabryszak Kazimierz
Poleszczuk Zofia
Babendych Bogdan
Chmielowski Bronisław
Garboś Tadeusz
Machałowska Maria
Oleska Krystyna
Rogoziński Zygmunt
Gaj Janina
Kaczmarek Stanisław
Kiełczewski Mieczysław
Bartoszuk Henryk
Biniszkiewicz Andrzej
Czerec Stefan
Kaczmarek Norbert
Oses Marian
Rychłowski Marian
Sapała Czesław
Warzecha Władysława
Gilczewski Czesław
Kowalska-Denga Bogumiła
Małolepszy Antoni
Spak Karol
Szyszka Stanisław

Pudykiewicz Lucjusz
Narkowicz Czesław
MadalińskaAntonina
Suchomski Jerzy Jan
Kędzierska Danuta
Chmielowska Regina
Jakuczun Bogdan
Sapała Janina
Rychłowska Michalina
Garbecki Tadeusz
Kurc Joachim
Pelc Ludwik
Świderski Walenty
Gąska Tadeusz
Ks. Moskal Tadeusz
Dulczyk Michał
Borkowski Tadeusz
Sembrat Aleksander
Lewandowski Bernard
Załanowski Stanisław
Bagrowska Janina
Jarząbek Leonard
Nowicki Józef
Gospodarek Alicja

Oto lista osób dotychczas wyróżnionych tytułami ,,Honorowy Obywatel
Międzyzdrojów” i ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów”. Jednocześnie przypominamy Państwu, iż z dniem 31 marca 2010 r. upływa termin składania
wniosków o przyznanie obydwu tytułów.

1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987

1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1998
1998

o ostatnim miejscu zamieszkania
kandydata do tytułu.
Przypominamy, że szczegółowe
informacje dotyczące regulaminu
nadawania tytułów można znaleźć
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, pokój nr 14 oraz na stronie internetowej: www.bip.miedzyzdroje.
pl, ( Uchwała Nr XXXV/337/09 z dnia 3
lutego 2009 r.)
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dąbrowski Waldemar
Jakuczun Urszula
Kozłowski Kazimierz
Szyrocki Jan
Sosnowski Adam
Myjak Adam
Ks. Wittlieb Marian, Jan
Lewicki Ireneusz
Ciechanowicz Józef
Borg Irena
Kseń Jacek
Nogala Henryk
30 Komp. Chemiczna
8 Dywizjon Art. Lotniczej
Zużałek Lech
Drzewiecki Kazimierz
Janas Elżbieta
Sobierajska Anna
Rogowska Julianna
Mamiński Bogusław
Mleczko Andrzej
Nowak Bartłomiej

1998
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009

OGŁOSZENIA

MDK wydzierżawi

MDK wydzierżawi

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

informuje, iż posiada do wydzierżawienia
pomieszczenie o powierzchni użytkowej 8 m2,
zlokalizowane w parterze budynku,
przy wejściu głównym do budynku
vis a vis punktu Informacji Turystycznej.

ogłasza pisemny przetarg ofert
na urządzenie i zagospodarowanie
3 pomieszczeń (wejście od strony wydm)
w obiekcie Amfiteatru przy ul. Bohaterów
Warszawy 18 a, z przeznaczeniem
na prowadzenie publicznych toalet.

W przedmiotowym pomieszczeniu można
uruchomić biuro, punkt handlowy lub inne formy
działalności gospodarczej, wg propozycji oferentów.
Pomieszczenie może być wynajęte na okres 3 lat.
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Wszystkich informacji na temat warunków umowy
można uzyskać w sekretariacie Międzynarodowego
Domu Kultury w godz. 8.00 do 17.00 lub telefonicznie
pod nr 91 32 82 600.

Oferent zobowiązany będzie do zagospodarowania pomieszczeń na własny koszt wg opracowanej koncepcji zagospodarowania wykonanej przez Pracownię Projektową „Orchidea”
ze Szczecina, którą będzie można odebrać w siedzibie MDK
w terminie od 22.03 do 30.03.2010 roku.
Wszystkich szczegółów na temat warunków przetargu
i umowy dzierżawy można będzie uzyskać w MDK, na stronie
internetowej lub tel. 91 32 82 600, w terminie od 22.03 do
30.03.2010 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania pisemnych ofert do 31 marca 2010 roku.

Oferty będzie można składać w sekretariacie MDK do dnia
31.03.2010 roku.

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
Informator Międzyzdrojski nr 3/2010

oświata

Autorskie spotkanie w bibliotece

„Nuty Chopina”
10 marca 2010 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z
Izabellą Klebańską - polską autorką książek:
„Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”, „Muzyczna zgraja”, „Kaprys, żart i inne
muzyczne fanaberie”, scenariuszy radiowych
i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek i piosenek.
Izabella Klebańska jest absolwentką Akademii Muzycznej w
Łodzi. W telewizji
zadebiutowała w
programie 5-1015. Jest twórczyn i ą p ro gr a m ów
telewizyjnych dla
dzieci: Tut turu co
(program muzyczny), Miganki (nauka
języka migowego) i
Piosenkarnia (program z wierszami).
Spotkanie Pani
Izy z uczniami ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach i ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy
nosiło tytuł „Nuty
Chopina” i było
zorganizowane dla
dzieci w związku
z przypadającą w
tym roku dwuset-

ną rocznicą narodzin największego polskiego
kompozytora Fryderyka Chopina.
Tematem spotkania była postać Fryderyka
Chopina, jego życiorys i twórczość. Pani Klebańska
opowiadała dzieciom również ciekawostki z życia
kompozytora, które ukazały Chopina nie tylko
jako geniusza muzyki, ale i jako dowcipnego,
sympatycznego człowieka. Autorka przedstawiła
sylwetkę Chopina jako człowieka poważnego, me-

Miejska Biblioteka w Międzyzdrojach zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym zorganizowanym
w związku z przypadającą w tym roku 175
rocznicą urodzin autora powieści przygodowych Marka Twaina.
Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy plastycznej inspirowanej książkami
Marka Twaina: „Przygody Tomka Sawyera”, „Przygody Hucka Finna”, „Książę i żebrak”, „Jankes na
dworze króla Artura”, „Pamiętniki Adama i Ewy”,
„Życie na Missisipi”, „Wspomnienia osobiste o
Joannie d’Arc”. Prace w formacie A2 (dowolna
technika plastyczna) należy przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15. Termin nadsyłania prac
mija 30.04.2010 r.
Szczegóły konkursu: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl
Andżelika Gałecka

polskiego Dorotą Jaroszewską, uczestniczyły
w dwóch projektach zorganizowanych przez
gazetę Kurier Szczeciński oraz Wyższą Szkołę
Administracji Publicznej w Szczecinie.
W styczniu br. gimnazjaliści wzięli udział
w warsztatach dziennikarskich, które odbywały
się w Willi Lentza, natomiast 12 i 13 marca,
w ramach Dnia Europejskiego w WSAP w Szczecinie, uczennice poszerzały swoją wiedzę na temat
Unii Europejskiej. Podczas warsztatów europejskich miały okazję uczestniczyć w wykładach
rektora WSAP Włodzimierza Puzyny oraz Marka
Sztarka dyrektora instytucji Szczecin 2016, a z Tomaszem Wiśniewskim asystentem europosła Bogusława Liberadzkiego, przeprowadziły wywiad.
Głównym celem udziału w warsztatach jest
wydanie gimnazjalnej gazetki oraz udział w akcji
Kuriera Szczecińskiego – Szkolny Pulitzer.
Dorota Jaroszewska

Stypendia dla najlepszych
Po zakończeniu I semestru roku szkolnego
2009/2010 i podsumowaniu wyników nauczania osiągniętych przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 Komisja Stypendialna przyznała stypendia naukowe w wysokości 182 zł.,
które otrzymali:
Klasa V a: Filip Marchalewski, Paulina Komisarska, Paulina Haraś, Agata Adamczyk, Justyna

Informator Międzyzdrojski nr 3/2010

W urodziny Marka Twaina

Konkurs plastyczny

Szczecin - Europejską Stolicą Kultury 2016
Szczecin - największe miasto w naszym regionie ubiega się o prestiżowy tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury w roku 2016. W szranki o ten
zaszczytny tytuł stają razem ze Szczecinem
chociażby takie polskie miasta jak: Łódź,
Lublin, Toruń.
Zwycięskie miasto na rok stanie się kulturalnym centrum Europy (ten czas wypełniony będzie
festiwalami, koncertami, wystawami i innymi
przedsięwzięciami kulturalno-artystycznymi).
Dla miasta, które zwycięży, to nie tylko szansa
na zaprezentowanie Europie i światu swojego
kulturalnego potencjału, ale jest to również okazja
do pozyskania funduszy na dalszy rozwój miasta
i regionu.
W ramach tej inicjatywy uczennice klasy III
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach: Ania Jasiewicz, Ewa Bagrowska, Maja
Kotowska wraz z opiekunem, nauczycielką języka

lancholijnego, ale i potrafiącego świetnie bawić się
muzyką, komponującego zarazem utwory poważne – patriotyczne i te wesołe o tematyce ludowej.
Podczas spotkania prezentowane były utwory
Fryderyka z CD, ale i na żywo w wykonaniu Pani
Izabelli. Pani Izabella urzekła wszystkich swoją grą
na skrzypcach.
Na zakończenie spotkania każdy otrzymał
autograf na specjalnie przygotowanych folderach
i kawałek „z klawiszem” z urodzinowego tortu
Chopina w kształcie fortepianu.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rożek; kl. V b: Barbara Jamroziak, Patrycja Klawa,
Nikola Kuczyńska; kl. VI a: Karolina Kosmalska; kl.
VI b: Sandra Jóźwik; kl. VI c: Aleksandra Michałowska, Ewa Senkowska, Magdalena Stańkowska.
Łącznie Komisja przyznała 13 stypendiów za
osiągnięcia naukowe.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Młodzi Przyrodnicy z Wapnicy działają

Dbamy o środowisko
przyrodnicze i podejmujemy
działania z tym związane:

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie
Drugie Życie Elektrośmieci, w którym zajęliśmy
8 miejsce - na ponad 50 uczestników z całego
kraju!!! Jednym z zadań tego konkursu było
zorganizowanie DNIA ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI (09.12.2009r.) - uzbieraliśmy 1098 kg!!!
Dokarmiamy ptaki zimą:
W tym roku pomogli nam w tym pracownicy
Nadleśnictwa Międzyzdroje, którzy przekazali
szkole specjalne karmniki. Wspólnie rozwiesiliśmy
je na okolicznych drzewach i krzewach.
Przygotowujemy się do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK, w którym
bierzemy udział już po raz trzeci. Konkurs odbędzie się w szkole 23 marca 2010r. Szczegółowe
informacje można uzyskać za stronie konkursu:
www.swietlik.edu.pl
Przygotowujemy się do zorganizowania
następnego Dnia Zbiórki Surowców Wtórnych informacje na ten temat już wkrótce!!!
Organizujemy EKOLOGICZNY PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY. Z tej okazji odwiedzimy Zakład Odzysku
Odpadów REMONDIS w Szczecinie. Będziemy
mięli okazję przekonać się jaki jest dalszy los odpadów, które segregujemy i co się z nich produkuje.
W Szczecinie zwiedzimy również Oceanarium.
Iwona Samołyk
Opiekun koła ekologicznego
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sport, oświata
XIV Wiosenne Biegi Przełajowe

„WAPNICA 2010”
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Uczniowski Klub
Sportowy „Orliki” zapraszają na XIV Wiosenne
Biegi Przełajowe pod nazwą „Wapnica 2010”,
które odbędą się 24 kwietnia br.
Do udziału w rywalizacji sportowej zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak
co roku wspaniałe nagrody będzie można wygrać
w biegu rodzinnym, w biegu sprawnych inaczej,
dla młodzieży starszej. Imprezę sportowo - rekreacyjną rozpocznie bieg wspólnie z zaproszonymi
gośćmi, bez ograniczeń wiekowych. Zawody
zakończy bieg otwarty w osobnej kategorii kobiet
i mężczyzn.
Poza atrakcyjnymi trasami prowadzącymi
po terenie SP 2, „Orlika 2012” oraz w sąsiedztwie
Wolińskiego Parku Narodowego, dla wszystkich
uczestników przygotowana będzie ciepła herbata
oraz pyszna grochówka.
Wszystkich chcących sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, a także kibiców dobrej, sportowej
zabawy oczekujemy w malowniczej Wapnicy w
ostatnią sobotę kwietnia. Początek o godz. 10.20.
W imieniu organizatorów zapraszają
Bogumiła Popko,
Dyrektor szkoły
Paweł Nogala,
Nauczyciel wychowania fizycznego

INTERNATIONAL MEETING

Pod koniec marca w Vámosoroszi na Węgrzech
odbędzie się zakrojone na szeroką skalę
międzynarodowe spotkanie edukacyjne poświęcone twórczości artystycznej w Europie.
Gromadzić ono będzie przedstawicieli siedmiu
krajów europejskich: Hiszpanii, Włoch, Grecji,
Węgier, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski.
Nasz kraj reprezentować będzie grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława
Chrobrego w Międzyzdrojach. Międzyzdrojska placówka jest jedną ze szkół partnerskich połączonych
projektem Comenius będącego częścią szerszego
programu unijnego „Uczenie się przez całe życie”.
Jest to już drugi projekt, w którym uczestniczy
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. Inicjatorem i koordynatorem obu przedsięwzięć
jest p. Renata Borsukiewicz-Oska, nauczycielka
angielskiego.
Celem spotkań pedagogów jest wymiana myśli
i doświadczeń związanych z systemami kształcenia
w różnych krajach europejskich, wspólna nauka
oparta na różnych europejskich kulturach oraz
poszerzanie horyzontów i twórczego myślenia.
Uczniowie, choć nie uczestniczą bezpośrednio
w wymianie, mają także wiele możliwości rozwoju dzięki współpracy międzynarodowej. Mogą
komunikować się z dziećmi z innych krajów za
pośrednictwem poczty elektronicznej, listów,
prac artystycznych, nagrań audio i wideo, stron
internetowych. Dzielą się w ten sposób pomysłami,
informacjami i pracami o różnej tematyce i różnych
formach ekspresji artystycznej. Wiąże się z tym
także rozwijanie umiejętności z zakresu prezentacji
oraz pogłębianie znajomości języka angielskiego.
Idea dzielenia się z partnerami konkretnymi
„produktami” powstającymi w procesie kształcenia
jest ważnym elementem projektu. I tak na Węgry
pojadą rysowane przez uczniów komiksy o życiu i
twórczości Chopina oraz Pendereckiego, albumy,
prace plastyczne inspirowane muzyką krajów
partnerskich, nagrania prezentacji i przedstawień
oraz listy.
Milena Karpowicz
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O 3 medale wzbogacił swój dorobek Klub Biegacza „Sporting”, dzięki udanym startom
Agnieszki Leszczyńskiej w Halowych Mistrzostwach Polski (27 – 28. 02. 10 r. – Spała) oraz
Kamila Poczwardowskiego w Mistrzostwach Polski w biegach na przełaj (14. 03. 2010 r.
Bydgoszcz).
Dwa srebrne krążki w biegach na dystansie 800 m (2:05,53 min ) i 400 m (54, 61 s –
rekord życiowy) zdobyła Agnieszka. Brązowy medal na dystansie 12 km wywalczył Kamil
Poczwardowski. Pierwszy medal w sportowej karierze Kamila jest zarazem jedynym
zdobytym
przezswój
zachodniopomorskich
Omedalem
3 medale
wzbogacił
dorobek Klub biegaczy we wszystkich kategoriach oraz
Biegacza
„Sporting”
- dziękiPolski
udanym
przepustką
do Reprezentacji
do startom
startu w Mistrzostwach Świata w biegach na przełaj,
Agnieszki Leszczyńskiej w Halowych Mistrzoktóre odbędą się 28. 03. 2010 r. w Bydgoszczy.

SPORTOWE SUKCESY
MIĘDZYZDROJSKICH
LEKKOATLETÓW

stwach Polski (27 – 28. 02. 10 r. – Spała) oraz
Kamila Poczwardowskiego w Mistrzostwach
rywalizację
za rok
2009
Polski wLekkoatletyczną
biegach na przełaj
(14. 03.
2010
r. podsumował Polski Związek Lekkiej
Bydgoszcz).
Atletyki. W klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski uwzględniającej wszystkie imprezy we
Dwa srebrne
krążki w biegach
naKlub
dystansie
800 „Sporting” zajął 39 miejsce w kraju (na
wszystkich
kategoriach
wiekowy
Biegacza
m (2:05,53 min ) i 400 m (54, 61 s – rekord życiowy)
blisko 350
sklasyfikowanych
klubów
) i 2 miejsce w województwie zachodniopomorskim.
zdobyła
Agnieszka.
Brązowy medal
na dystansie
M-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Klub
MKL Szczecin
KB Sporting Międzyzdroje
UKL Ósemka Police
UKS Barnim Goleniów
MMKS Maraton Świnoujście
LKS Pomorze Stargard Szcz.
MKS Hermes Gryfino
KS Żak Wałcz
KS Olimpic Szczecin
LLKS Pomorze Stargard Szcz.
KL Bałtyk Koszalin
STS Pomerania Szczecinek
UKS Jedynka Szczecinek
MKS Kusy Szczecin
KL Iskra Białogard
KMKL Sztorm Kołobrzeg
ULKS Tychowo
MKS Junior Złocieniec
GULKS Barwice
LKS Spartakus Pyrzyce
MKS Dąb Dębno

Pkt.
757,00
312,75
154
97
84
75,5
74
73
59,3
47
43
34,33
30
27,13
21
18
12
12
8,33
3
2

12 km wywalczył Kamil Poczwardowski. Pierwszy
medal w sportowej karierze Kamila jest zarazem
jedynym medalem zdobytym przez zachodniopomorskich biegaczy we wszystkich kategoriach
oraz przepustką do Reprezentacji Polski do startu
w Mistrzostwach Świata w biegach na przełaj,
które odbędą się 28. 03. 2010 r. w Bydgoszczy.
Lekkoatletyczną rywalizację za rok 2009 podsumował Polski Związek Lekkiej Atletyki. W klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski uwzględniającej
wszystkie imprezy we wszystkich kategoriach wiekowych Klub Biegacza „Sporting” zajął 39 miejsce
w kraju (na blisko 350 sklasyfikowanych klubów ) i
2 miejsce w województwie zachodniopomorskim.
Robert Leszczyński

Orlik zaprasza

Boiska w Wapnicy czekają na wszystkich chętnych
w każdy dzień tygodnia (oprócz czwartku) w
godzinach popołudniowych. Szersze informacje
Orlik zaprasza
otrzymają państwo w Szkole Podstawowej nr 2
Zima jeszcze się nie skończyła, a już na kompleksie
w Wapnicy
(siedzibie
UKS-u) lub
boisk „Orlik” rozpoczęły się amatorskie
rozgrywki
Zima
jeszcze
się nie
skończyła,
a pod
już numerem
na kompleksie
boisk
„orlik”
Rozpoczęły
się amatorskie
rozgrywki
piłkę
nożną
i
telefonu
503 017 538w- p.
Marian
Kiszkunas.
w
piłkę nożną
i koszykówkę.
Zarząd UczniowskiePaweł Nogala
go Klubu Sportowego „Orliki” zachęca kolejne
Nauczyciel W - F
grupy do wpisywania się na tygodniowy grafik.

Godziny otwarcia boisk sportowych
„ORLIK
– 2012”– 2012”
Godziny otwarcia
boisk sportowych„ORLIK
okresie
1 marca
października
wwokresie
odod
1 marca
do do
31 31
października

Dni tygodnia

Godziny otwarcia i korzystający

Liczba
godzin

poniedziałek

8.00 – 15.00
uczniowie SP – 2

16.00 – 22.00
mieszkańcy - 6 godz.

6 godz

wtorek

8.00 – 15.00
uczniowie SP – 2

16.00 – 22.00
mieszkańcy - 6 godz.

6 godz

środa

8.00 – 15.00
uczniowie SP – 2

16.00 – 22.00
mieszkańcy - 6 godz.

6 godz

czwartek

8.00 – 15.00
uczniowie SP - 2

piątek

8.00 – 15.00
uczniowie SP – 2

sobota

--------------------------

niedziela

--------------------------

prace konserwatorsko –
porządkowe
boiska zamknięte

---------

16.00 – 22.00

6 godz

mieszkańcy - 6 godz.

12.00 – 20.00
mieszkańcy - 8 godz.
13.00–-21.00
13.00
21.00
mieszkańcy - 8 godz.
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8 godz

8 godz
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Pięć złotych medali dla Chrobrego!
Niedawno w Policach odbyły się Mistrzostwa
Województwa w kategorii Seniorek oraz
Seniorów. Świetną predyspozycją popisali
się wszyscy zawodnicy międzyzdrojskiego
„Chrobrego”.
Po wspaniałych grach singlowych, deblowych,
a także mieszanych, pingpongiści z Międzyzdrojów zdobyli wszystkie tytuły jakie w tym dniu były
do zdobycia. Zdecydowanie najlepszą zawodniczką UKS„Chrobry” tego dnia była Sylwia Wandachowicz, która zdobyła „potrójną złotą koronę”, czyli
3 złote medale w grze singlowej, deblowej oraz
mieszanej. Tytuł Mistrzów Województwa w grze
podwójnej dla „Chrobrego” zdobyli Krzysztof Borkowicz wraz z Jackiem Wandachowiczem. Zdominowali oni te rozgrywki, a podczas całego turnieju
gier podwójnych stracili jedynie jednego seta.

Reprezentanci międzyzdrojskiego klubu tenisa
stołowego zdobyli również dwa medale wśród par
mieszanych. Całe zawody wygrała para: Sylwia
Wanachowicz i Zdzisław Witkowski, a na trzecim
miejscu uplasował się Krzysztof Borkowicz, który
grał ze swoją koleżanką z Suchej Koszalińskiej –
Sandrą Przywartą.
Mistrzem Województwa Seniorów został
niepokonany Jacek Wandachowicz, który jest
trenerem starszej grupy tenisistów trenujących
w Międzyzdrojach. Cały turniej wygrał bez straty
ani jednego seta. Ostatni medal tego dnia dla
UKS-u zdobyła ponownie Sylwia Wandachowicz. Tym razem nasza zawodniczka wygrała
rozgrywki deblowe. Jej partnerką w grze była
reprezentantka koszalińskiego KTS-u – Katarzyna Grzegorucz.

KS Fala Międzyzdroje

Okres przygotowawczy dobiega końca
Małymi krokami zbliża się do końca okres przygotowawczy w wykonaniu piłkarzy naszego klubu.
Czas na krótkie podsumowanie tego okresu.
Od lutego przeprowadzono zajęcia treningowe
wszystkich grup tj. Seniorów, Juniorów, Trampkarzy, Orlików, Żaków oraz grupy Żeńskiej - zgodnie
z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.
Treningi prowadzone były na Stadionie Miejskim w
Międzyzdrojach, w sali sportowej w Przytorze oraz
sali mieszczącej się przy Gimnazjum w Międzyzdrojach,a także w siłowni w Ośrodku Klubu Biegacza
Sporting, odnowy biologicznej znajdującej się w
Ośrodku wypoczynkowym SPA. Zorganizowanych
zostało pięć turniejów Halowych Piłki Nożnej dla
młodszych grup tj. Jonior, Trampkarz, Orlik, Żak.
W okresie przygotowawczym do tej pory nasza I drużyna rozegrała 6 spotkań kontrolnych tj.:
1. 21.02.2010r. Fala – Prowobrzeże Świnoujście
3- 4
2. 26.02.2010r. Fala – Vineta Wolin		
0- 2
3. 28.02.2010r. Fala – Flota II Świnoujście		
2 -2
4. 03.03.2010r. Fala – Pomorzanin Przybiernów
1- 2
5. 07.03.2010r. Fala – Wicher Przelewice		
3- 4
6. 13.03.2010r. Fala –  Oldboys „Przyjaciela Daniela Muchy”   4-5
W dniu 16.03.2010r. na stadionie w Międzyzdrojach rozegrany został mecz kontrolny
naszej drużyny z Vinetą Wolin, natomiast w dniu
18.03.2010r., rozegrano ostatni już mecz kontrolny w okresie przygotowawczym pomiędzy
drużynami Fala Seniorzy – Fala Juniorzy.

Runda Wiosenna 2010 r.

Nasz pierwszy zespół rozpoczął swoje
pierwsze spotkanie ligowe na wyjeździe z drużyną „Olimpii” Nowogard w dniu 20.03.2010r. Oto
harmonogram dalszych rozgrywek piłkarskich
pierwszej drużyny oraz grupy Juniorów - II rundy
Wiosna 2010r., które rozegrane zostaną na stadionie w Międzyzdrojach oraz na wyjazdach.
Rozgrywki - Wiosna 2010r.
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH
(Stadion Miejski ul. Gryfa Pomorskiego 61b)
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A”
grupa 1 Juniorzy/Seniorzy 2009/2010
27 Marca 2010r. (sobota) - 12.30 Juniorzy,
15.00 Seniorzy 12.30 – 15.00 „Fala” Międzyzdroje
- „Błękitni” Trzygłów
08 Maj 2010r. (sobota) - 12.30 Juniorzy,
15.00 Seniorzy12.30 – 15.00 „Fala” Międzyzdroje
- „Bałtyk” Gostyń
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21 Maja 2010r. (piątek) - 15.30 Juniorzy,
18.00 Seniorzy15.30 – 18.00 „Fala” Międzyzdroje
- „Bizon” Cerkwica
Ww. termin odbędzie się w dzień powszedni
ze względu na Mistrzostwa Polski Kolejarzy, które
odbędą się w dniach 22-23.05.2010 r. na stadionie
w Międzyzdrojach.
05 Czerwca 2010r. (sobota) - 12.30 Juniorzy,
15.00 Seniorzy12.30 – 15.00 „Fala” Międzyzdroje „Znicz” Wysoka Kamieńska
20 Czerwca 2010r. (niedziela) - 13.30 Juniorzy, 16.00 Seniorzy13.30 – 16.00„Fala” Międzyzdroje - „Radomia” Radowo Małe
SPOTKANIA PIŁKARSKIE NA WYJAZDACH
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A”
grupa 1 Juniorzy/Seniorzy 2010
20.03.2010r. (sobota) - 11.30 Juniorzy, 14.00
Seniorzy Wyjazd 09.30 (spod stadionu)
11.30 – 14.00 „Fala” Międzyzdroje - „Olimpia”
Nowogard
10.04.2010r. (sobota) - 13.00 Juniorzy 15.30
Seniorzy Wyjazd 11.30 (spod stadionu)
13.00 „Fala” Międzyzdroje - „Jantar” Dziwnów
18.04.2010r. (niedziela) - 17.00 Seniorzy
Wyjazd 15.00 (spod stadionu)
17.00 „Fala” Międzyzdroje - „Rega II”Trzebiatów
25.04.2010r. (niedziela) - 12.30 Juniorzy,
15.00 Seniorzy Wyjazd 10.30 (spod stadionu)
12.30 – 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Sowianka”
Sowno
02.05.2010r. (niedziela) - 12.00 Juniorzy,
14.30 Seniorzy Wyjazd 10.00 (spod stadionu)
12.00 – 14.30 „Fala” Międzyzdroje
„Orzeł” Prusinowo
15.05.2010r. (sobota) - 11.00 Juniorzy, 13.30
Seniorzy Wyjazd 10.00 (spod stadionu)
11.00 – 13.30 „Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk”
Międzywodzie
13.06.2010r. (niedziela) - 11.00 Juniorzy,
13.30 Seniorzy Wyjazd 08.00 (spod stadionu)
11.00 – 13.30 „Fala” Międzyzdroje - „Pionier”
Żarnowo
Harmonogram rozgrywek spotkań
piłkarskich grupy Trampkarzy
Runda II Wiosna 2010r.
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH
Stadion Miejski ul. Gryfa Pomorskiego 61b
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo: Trampkarz Gr.1; Wiosna 09/10

W sumie UKS „Chrobry” Międzyzdroje na rozegranych w Policach Mistrzostwach Województwa
Seniorek i Seniorów sezonu 2009/2010 zgarnął 5
złotych i 1 brązowy medal, co jest rewelacyjnym
wynikiem osiągniętym przez tenisistów klubu.
Krzysztof Borkowicz
24.04.2009 (sobota) godz. 12.00
„FALA” Międzyzdroje - „JANTAR” Dziwnów
15.05.2009 (sobota) godz. 12.00
„FALA” Międzyzdroje - „ISKRA” Golczewo
29.05.2009 (sobota) godz. 12.00
„FALA” Międzyzdroje - „VINETA” II Wolin
12.06.2009 (sobota) godz. 12.00
„FALA” Międzyzdroje - „GRYF” II Kamień Pom.

K.S. „Fala” z nowymi władzami
Walne Zebranie Członków Klubu

W dniu 12.03.2010 roku w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje.
Gościem spotkania był radny Roman Pawłowski. Zebraniu przewodniczył Jan Rączewski, który
przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu
Klubu za okres 2007 – 2010r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił
Przewodniczący Henryk Jabłoński.
Na prezesa klubu padła tylko jedna kandydatura: ustępującego Jana Rączewskiego i to właśnie
jemu w głosowaniu jawnym powierzono dalsze
kierownictwo nad KS Fala Międzyzdroje na lata
2010r. -2013r.
Członkami Zarządu zostali wybrani: Piotr
Karasiewicz, Artur Duszyński, Dariusz Tokarz i
Marian Buśko, Prezesem Honorowym został Piotr
Wiśniewski.
Komisji Rewizyjnej będzie przewodniczył
Henryk Jabłoński, a jej członkami zostali wybrani
Adam Trott i Andrzej Wojcieszak.
Po zakończeniu wyborów głos zabrał Roman
Pawłowski - zaproszony gość, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia dla nowego zarządu i wszystkich zawodników powodzenia w realizacji zadań
statutowych i osiągnięcia jak najlepszych wyników
na boiskach piłkarskich. Na zakończenie zebrania
zabrał głos nowo wybrany prezes Jan Rączewski
zapewniając, że wraz z nowym zarządem dołoży
wszelkich starań, aby KS „Fala” Międzyzdroje był
zawsze klubem przyjaznym dla dzieci i młodzieży,
która powinna rozwijać swoją tężyznę fizyczną na
boiskach a nie w inny „niesportowy” sposób, oraz
aby nasza młodzież grała na najwyższym poziomie.
Do reprezentacji KS „FALA” Międzyzdroje
uprawniony jest Zarząd w skład którego wchodzą:
Jan Rączewski - Prezes
Marian Buśko - Wiceprezes
Piotr Karasiewicz - Członek Zarządu
Artur Duszyński - Członek Zarządu
Dariusz Tokarz - Członek Zarządu
Piotr Wiśniewski - Prezes Honorowy
oprac. Piotr Karasiewicz
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ogłoszeniA - komunikaty

Nieruchomości gminne do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
• Nieruchomość zabudowaną położoną prz y ul. Dąbrówki 13 w Międz yzdrojach, działka nr 4/1 o
pow. 1.521 m2. Przewiduje się ogłoszenie rokowań na zbycie ww. nieruchomości - koniec marca 2010 r.,
cena wywoławcza – 2.750.000,00 zł brutto.
• 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 ww. nieruchomości zostanie ogłoszony z końcem
marca 2010 r.
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341o pow. 494
m2. Cena wywoławcza – 1.000.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż ww. 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 ww. 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 ww. nieruchomości zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2010 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW I NUMERÓW POMIESZCZEŃ
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
19.
20.
22.
23.
24.
25.

Nazwa Wydziału
Komendant Straży Miejskiej		
Ewidencja Działalności 		
Gospodarczej
Zamówienia Publiczne / Inwestycje
Urząd Stanu Cywilnego		
Kadry / Ewidencja Ludności		
Promocja / Współpraca z Zagranicą
Informatyk			
Drogownictwo, Tereny Zielone,
Gosp. Komunalna i Ochrona
Środowiska
Sprawy Administracyjne, Archiwum,
Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej
Sekretariat Urzędu		
Gospodarka Mieszkaniowa		
Oświata i Zdrowie			
Sekretarz Miasta			
Referat Budżetu i Finansów		
Skarbnik Miasta			
Kasa				
Biuro Rady Miejskiej		
Kontrola Wewnętrzna		
Planowanie Przestrzenne		
Referat Gospodarki 		
Nieruchomościami i Rolnictwa
Zarządzanie Kryzysowe, 		
Sprawy Obronne i OC
Straż Miejska			

Numer telefonu
3280246 3275667		
3275634			

Nr pokoju
1
3

3275652 3275665		
3275658			
3275633			
3275654 3280441		
3275636			
3275656			

17
5
6
9
7
2

3275653			

9a

3275631 Fax 3275630
3275666			
3275636			
3275645			
3275635 3275642		
3275635			
3275641			
3275647			
3275646			
3275651			
3275632 3275666		

10
18
7
11
12
12a
13
14
15
9
18

3275637			

19

3275640			

20

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 w dniach 01, 08, 15, 22, 29 marca
2010r. (poniedziałki) oraz 19 i 26 kwietnia 2010r.
(poniedziałki) zostanie uruchomiony punkt przyjmowania zeznań obsługiwany raz w tygodniu (w
poniedziałki) przez pracowników kamieńskiego US
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kamieniu Pomorskim

Pomoc Urzędu Skarbowego
w Kamieniu Pomorskim
Za umożliwienie obsługi podatników – mieszkańców Gminy Międzyzdroje, w Urzędzie Miejskim,
składających zeznania podatkowe za 2009 rok,
tą drogą, składamy podziękowanie Naczelnikowi
Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Panu
Tadeuszowi Wróblewskiemu.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Skarbowego
Panu Romanowi Janusowi i Panu Andrzejowi Siwkowi, za pomoc merytoryczną i życzliwość okazywaną
naszym mieszkańcom przy składaniu rocznych
zeznań podatkowych.
Redakcja

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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