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Zagraliśmy
Nowy rok tradycyjnie rozpoczęliśmy akcją charytatywną 19. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   
W ramach tegorocznego finału WOŚP zbierane były pieniądze przede wszystkim na sprzęt do diagnozowania  
i leczenia dzieci z chorobami nerek i układu moczowego. 

Śladem lat ubiegłych ekipa Międzynarodowego Domu Kultury i szef sztabu WOŚP Tomasz Rychłowski - referent ds. promocji z Urzędu Miejskiego - przy  
wsparciu pracowników: Biblioteki, Domu Wczasów Dziecięcych, kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Wapnicy, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji  oraz niezawodnych  emerytek - przygotowali cały program arty-
styczny, kiermasze pyszności i książek oraz loterie fantowe. 

Ogółem Sztab WOŚP w Międzyzdrojach i Wolinie (filia) po ostatecznym podliczeniu dokonał zbiórki środków finansowych i przekazał na rzecz Orkiestry 
kwotę – 25.279,88 zł.  W samych Międzyzdrojach  podczas tegorocznego finału uzbierano 14.114,77 zł.

Więcej szczegółów na str. 3 Informatora

Wszystkim wolontariuszom: dzieciom, młodzieży, pracownikom placówek kulturalnych i oświatowych, emerytom, zespołom muzycznym i tanecznym 
oraz mieszkańcom, którzy popierają nasze działania i mają  „otwarte serca”, wspierają nas nie tylko finansowo,  ale przede wszystkim swoją obecnością,  
serdecznie dziękujemy za udział w naszej charytatywnej zbiórce na tak szczytny cel.  

Jadwiga Bober 
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ZMIANA SIEDZIBY   
REFERATU PROMOCJI
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 roku 
Referat Promocji Urzędu Miejskiego ma nową 
siedzibę i mieści się w budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej na I piętrze  przy ulicy Książąt Pomor-
skich 8 – naprzeciwko Urzędu Miejskiego. 

Pracownicy Referatu Promocji:
Anetta Czyżak – inspektor ds. promocji i współ-

pracy z zagranicą
Joanna Ścigała – inspektor ds. bioróżnorod-

ności i zabytków
Tomasz Rychłowski – młodszy referent ds. pro-

mocji, kultury, sportu i organizacji społecznych.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na 

adres:  Urząd Miejski w Międzyzdrojach ul. Książąt 
Pomorskich 5 lub bezpośrednio do Sekretariatu 
Urzędu.

Referat  czynny  jest codziennie:
Poniedziałki, wtorki, czwartki  
  od godz. 7.30 do 15.30
Środy    od 7.30 do 17.00
Piątki   od 7.30 do 14.00
Telefony:  91 32  82  012  oraz 91 32  80  441 

Dzień 21 listopada 2010 roku był dla Gminy Mię-
dzyzdroje bardzo ważny. Mieszkańcy w wyborach 
samorządowych wybrali piętnastu radnych i bur-
mistrza, czyli organ uchwałodawczy i wykonawczy  
na VI kadencję. Etap kampanii wyborczej, wybo-
rów, zaprzysiężenia i ślubowania mamy już za 
sobą. Podsumowaliśmy i pożegnaliśmy 2010 rok.            

W dniu 04 stycznia 2011 roku Rada Miejska 
uchwaliła budżet Gminy Międzyzdroje na 2011 
rok.  Zaczęliśmy go realizować. Przed nami 
dokończenie rozpoczętych inwestycji i nowe wy-
zwania. Zawsze z myślą o rozwoju Międzyzdrojów  
i sołectw, o poprawie egzystencji Mieszkańców, 
o dobrym wizerunku Gminy Międzyzdroje. Po-
łączeni tą myślą przewodnią, zjednoczeni troską  
o dobro naszej małej ojczyzny, wznieśmy się 
ponad wszelkimi podziałami. Doceniam duże 
rezerwy tkwiące w zbiorowej mądrości.

Zapraszam do uczestnictwa w  Społecznej 
Radzie konsultacyjnej.         

Wszystkich przedstawicieli organizacji, stowa-
rzyszeń i grup środowiskowych, którzy chcą dzielić 
się opiniami, wnioskami i radami dla dobra wspól-
nego, zapraszam do współpracy. Szerokie forum, 
jakim będzie Społeczna Rada Konsultacyjna, przy 
szczerych intencjach, będzie dla mnie ważnym 
podmiotem i busolą przy podejmowaniu decyzji 

w czasie pełnienia funkcji Burmistrza Międzyz-
drojów.Wszystkich chętnych proszę o pisemną 
deklarację, która powinna zawierać poniższe dane.

(Propozycja deklaracji)
Deklaracja uczestnictwa w spotkaniach 

Społecznej Rady konsultacyjnej pod przewod-
nictwem Burmistrza Międzyzdrojów leszka 
Dorosza

- nazwisko i imię członka Społecznej Rady 
Konsultacyjnej,

- kogo reprezentuje (organizacja, związek, 
stowarzyszenie, grupa społeczna itp.),

- kontakt (adres do korespondencji, telefon 
do kontaktu),

- podpis (pieczęć, własnoręczny podpis).
Deklarację proszę wysłać do Urzędu Miej-

skiego w Międzyzdrojach lub przekazać do 
Sekretariatu Urzędu w godzinach pracy do dnia 
31 marca 2011 roku.

Pierwsze spotkanie Społecznej Radu Konsul-
tacyjnej odbędzie się w miesiącu kwietniu 2011 
roku. O dokładnym terminie i miejscu spotkania 
zadeklarowani członkowie zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

Z poważaniem
Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2011 roku 
będziemy aktualizować bazę danych Przed-
siębiorców świadczących usługi hotelarskie.   
W związku z powyższym prosimy o przybycie do 
Urzędu Miejskiego, pokój nr 3, i zgłaszanie swoich 
obiektów. Informacje te zostaną zamieszczone na 
stronie www.miedzyzdroje.pl oraz w informatorze 
usług hotelarskich wydawanym przez Gminę 
Międzyzdroje.

Osobom, które dokonają aktualizacji, na 
podstawie umowy użyczenia, będą wydawane 
nieodpłatnie tablice informacyjne, które należy 
umieścić w widocznym miejscu budynku, gdzie 
świadczone są usługi hotelarskie. 

Więcej informacji w Urzędzie Miejskim, pokój 
nr 3, lub pod numerem telefonu 91327 56 34. 

Olga Tarnowska 
Młodszy referent ds. działalności gospodarczej

Zapraszam do współpracy

Inwentaryzacja i promocja usług hotelarskich w Gminie 
Międzyzdroje

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych 
działają społecznie, ofiarnie i z potrzeby serca. 
Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i 
niesienia pomocy poszkodowanym. Kontynuując 
piękne tradycję współtworzą nowoczesne obli-
cze pożarnictwa, podejmują coraz więcej zadań 
ratowniczych. Rocznie strażacy OSP uczestniczą 
w ok. 100.000 akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Usuwają skutki pożarów, awarii, zagrożeń eko-
logicznych, klęsk żywiołowych, wypadków dro-
gowych, katastrof, zdarzeń zagrażających życiu i 
mieniu ludzi. Z roku na rok interwencji przybywa 
i są one coraz trudniejsze. Udział w nich wymaga  

coraz wyższych umiejętności  i wyposażenia   
w specjalistyczny sprzęt.

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

Wyjściem naprzeciw tym potrzebom jest 
odpis 1% z naszych podatków, jaki przysługuje 
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
jako organizacji, która posiada status organizacji 

pożytku publicznego. Wpłata każdej kwoty będzie 
wsparciem dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
bez uszczerbku dla naszego osobistego budżetu. 

Jak przekazać 1% podatku.   
 W pozycji :
Nazwa OPP wpisujemy: ZWIĄZAEK OCHOTNI-

CZYCH STRAŻY POŻARNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

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

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

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

Ze strażackim pozdrowieniem
 Prezes Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Marian Kowalewski

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

PROMOCJA ZIMĄ – 
TARGI TURYSTYCZNE
Zapraszamy wszystkich gestorów branży tu-
rystycznej oraz firmy  do czynnego udziału  
w promocji naszej gminy na terenie Niemiec, 
poprzez uczestnictwo na targach turystycznych.  
W najbliższym czasie czekają nas:

09 – 13 luty  TARGI REISEN    
  HAMBURG

09 – 13 marzec  ITB    
  BERLIN

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni 
kontakt z biurem promocji Urzędu Miejskiego 
– budynek OPS, I piętro, bądź pod numerem  
tel. 91 328 20 12 lub 609 519 590.

Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
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Dojazdowa 
biblioteka
Od 2 lutego w Wapnicy rozpocznie działalność 
punkt biblioteczny. Punkt biblioteczny będzie 
mieścił się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy  
i będzie czynny co drugą środę od godziny 10:00 
do 17:30. Najbliższe terminy to 2 lutego, potem 
16 lutego, 2 marca itd. 

Dla klas I-III Szkoły Podstawowej przygoto-
wano dodatkowo program pt. „Od najmłodszych 
lat z książką za pan brat” - za każdą wypożyczona 
książkę uczeń dostaje gwiazdkę, którą wkleja 
na specjalną kartę czytelnika, za 50 zebranych 
gwiazdek nasz mały czytelnik otrzyma od nas 
niespodziankę.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

CHWILA WSPOMNIEŃ
07 stycznia 2011 r. - po 20-letniej walce z cho-
robą - zmarł Krzysztof Kolberger. Miał zaledwie 
60 lat. Aktor, reżyser, człowiek, którego niespo-
tykany, niesamowity głos brzmi nam jeszcze  
w uszach. 13 stycznia odbył  się jego pogrzeb. 
Na naszej Międzyzdrojskiej Promenadzie Gwiazd 

pozostawił jednak trwały ślad swojej obecności 
w Międzyzdrojach - odcisk dłoni odsłonięty  
w 1998 roku, podczas Gali Finałowej Wakacyjnego 
Festiwalu Gwiazd. 

W 2009 r.  Krzysztof Kolberger uczestniczył  
w Międzynarodowym Festiwalu Gwiazd, teraz 
już wiemy, że po raz ostatni. Wtedy też został 
uhonorowany tytułem najsympatyczniejszego 
artysty festiwalu. Międzyzdroje i swoich fanów  
pożegnał w 2009 r. słowami ks. Jana Twardowskie-
go ”śpieszmy się kochać ludzi,  tak szybko odchodzą”.  
Nikt nie wybiera czasu swojego odejścia, ten czas 
sam nadchodzi, wcześniej czy później, ale ważna 
jest pamięć i to co po sobie zostawimy.

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

W lipcu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył 
wniosek o dofinansowanie  w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt.: 
”Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego 
Parku Narodowego przed nadmierną i niekontro-
lowaną presją turystów”. Wniosek zgłoszony został 
w ramach V osi priorytetowej „Ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 780 000 zł, przy czym 
prowadzone będą rozmowy negocjacyjne celem 
zwiększenia ogólnej sumy dofinansowania.

Głównym założeniem programowym niniej-
szego projektu jest odbudowa zejścia turystycz-
nego (schodów) relacji Kawcza Góra – plaża. 
Dopełnieniem całości przedsięwzięcia będzie 
również przedłużenie przebiegu istniejącego 
szlaku turystycznego wraz z doposażeniem go 
w urządzenia zagospodarowania turystycznego 
oraz stworzenie ścieżki edukacyjnej o charakterze 
przyrodniczo – historycznym. Planuje się również 
częściową rewitalizację budowli militarnych Bate-
rii Artylerii Stałej (BAS), co z pewnością wzbogaci 
znacząco ofertę turystyczną Wolińskiego Parku 
Narodowego w pobliżu naszego miasta.

W dniu 28.09.2010 r. zespół ekspercki grupy 
roboczej ds. oceny projektów CKPŚ wydał po-
zytywną ocenę merytoryczną dla ww. projektu, 
przyznając mu sumę 73 punktów i klasyfikując 

tym samym na czwartej pozycji w rankingu 
ogólnopolskim. 

Woliński Park Narodowy uzyskał już warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, posiada 
gotową dokumentację geotechniczną, doku-
mentację projektową oraz operat wodno-prawny. 
Ostateczne podpisanie umowy o dofinansowane 
zaplanowane zostało w połowie maja bieżącego 
roku, natomiast pierwsze prace związane z  reali-
zacją poszczególnych zadań projektowych mają 
rozpocząć się już w połowie września br.

Aleksandra Kudej
Adiunkt ds. Natura 2000 

i współpracy z zagranicą WPN

NOWE SCHODY NA KAWCZEJ 
GÓRZE ORAZ REWITALIZACJA 
OBIEKTÓW MILITARNYCH BAS

Plany WPN

Panie ze Związku Emerytów i Rencistów do-
konały zbiórki wszystkich fantów na loterię oraz 
upiekły ciasta, pracownicy DWD przygotowali 
pyszne naleśniki i bigos, pracownicy Biblioteki 
– kiermasz książek, kadra peda-
gogiczna ze Szkoły Podstawowej  
z Wapnicy  kiermasz niespodzianek.  
Dla wszystkich wolontariuszy świeże 
drożdżówki dostarczył  Robert Na-
białek z Cafe Campari z  Amfiteatru 
oraz kawę, herbatę i gorący żurek 
Łukasz Tereszczyk z rodziną z Hotelu 
Martini. 

Na licytację przekazali nam fanty: 
Bożena Rychłowska-Choma,  Teresa 
Zygmanowska, Mirosław Gorcza-
kowski,  Arek Sobierajski, Zarząd 
Klubu Sportowego „Fala”,  Robert 
Ligęza, Bank Spółdzielczy Mię-
dzyzdroje,  Ryszard Żołna, Tamara 
Starachowska, członkowie ZERiI  
i Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
– dział promocji. Na licytację trafiła 
kolekcja 24 pozłacanych medali 
wraz z albumami z pielgrzymek Jana 
Pawła II, które wylicytowali w roku 
ubiegłym: Pan Leszek Dorosz i Jadwiga Bober. Ko-
lekcja trafiła w tym roku do państwa Dworzyckich 
z Międzyzdrojów. 

Ewa Sękowska  i pracownicy MDK dbały  
o prawidłowe rozliczenia wszystkich uzyskanych 
środków finansowych oraz o prawidłowy przebieg 
WOŚP. 

W Międzyzdrojach  podczas tegorocznego 
finału uzbierano 14.114,77 zł , mniej niż w latach 
poprzednich: rok 2010 – 15.473,00 zł,  rok 2009 r. – 

około 18.000,00 zł, Wolin: 2011 r. – 11.165,11 zł, 
2010 r. - 8.602,96 zł. 

Z rozliczenia wynika, że poszczególni uczestnicy 
zebrali kwoty do puszek: DWD- 251,57 zł; PZERi I – 
1.589,93 zł; Biblioteka- 630,43 zł, rekord pobiła 
Szkoła Podstawowa w Wapnicy -  z loterii fantowej 
z niespodzianką – 714,23 zł, ze zbiórki do puszek z 
sołectw – 1.233,59 zł,  ze zbiórki głównej w MDK – 
1.200,00 zł, dzieci i młodzież  do puszek na terenie 
miasta zebrali łączna kwotę – 8.495,02 zł.  

Szkoda, że ta akcja charytatywna nie ciszy 
się w Międzyzdrojach tak dużą 
popularnością, jak w innych 
miastach. Nas organizatorów 
zastanawia czy nasze społeczeń-
stwo ubożeje, czy też oferowany 
program artystyczny nie znajdu-
je zainteresowania, a może pro-
blem pomocy dzieciom chorym 
interesuje tylko nieliczną grupę 
mieszkańców, zaczynamy być 
hermetycznie zamknięci na 
potrzeby innych?

Ci,  nieliczni obecni miesz-
kańcy na pewno wyszli zadowo-
leni, mogli wysłuchać pięknych 
koncertów  naszych zespołów 
Fale i Bryza, występów tanecz-
nych dzieci z Klubu Sportowego 
„Jantar” i gościnnych zespo-
łu muzycznego „Semi Dry” i 
Pana Marcina Dillinga. Zespoły 
przyjechały do Międzyzdrojów 
ze Szczecina, zagrały charyta-

tywnie, koncerty piękne z owacjami na stojąco 
i bisami - szkoda, że frekwencja była tak niska.

               Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK

19. finał wośP - podsumowany
Zakończył się 19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W ramach 
19. Finału WOŚP zbierane były pieniądze przede wszystkim na sprzęt do 
diagnozowania i leczenia dzieci z chorobami nerek i układ moczowego. 
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Uwaga Przedsiębiorcy!
Uprzejmie informujemy, że do 31.01.2011 roku 
należy złożyć oświadczenie o ilości sprzedanych 
napojów alkoholowych w roku 2010 oraz dokonać 
płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż al-
koholu. Przekroczenie terminu będzie skutkowało 
wygaszeniem zezwoleń. 

Olga Tarnowska
Młodszy referent ds. działalności gospodarczej

Opłata miejscowa
Z dniem 01 stycznia 2011 roku 
weszła w życie nowa Uchwała 
Rady Miejskiej Nr LX/600/10 z dnia  
7 października 2010r. w sprawie 
opłaty miejscowej, w której ustalono 
jej wysokość 1,90 zł za każdy dzień 
pobytu pobieraną od osób przyby-
wających dłużej niż jedną dobę na 
terenie miejscowości: Międzyzdroje, 
Lubin, Wapnica i Wicko.

W Uchwale ustalono również wysokość 
wynagrodzenia dla Inkasentów tj. 20% zainkaso-
wanych i prawidłowo odprowadzonych opłat do 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Inkasenci 
będący osobami fizycznymi pobierający opłatę 
winni się zgłosić do Referatu Budżetu i Finansów 
pok. nr 12 w celu podpisania umowy na pobór 
kwitariusza przychodowego, ponieważ na pod-
stawie tego dokumentu będą mogli otrzymać 
wypłatę prowizji potrąconą o należny podatek. 
Natomiast Inkasenci będący osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami 
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie 
posiadającymi osobowości prawnej będącymi 
podatnikami podatku od towaru i usług, mają 
obowiązek ewidencjonowania wpłat na własnych 
drukach stosowanych do przyjmowania wpłat 
gotówkowych , a wypłata wynagrodzenia nastąpi 
po przedłożeniu faktury VAT.

Joanna Różycka
Kierownik referatu budżetu i finansów

Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie  Inwestor został zwolniony od zaka-
zów określonych w ustawie Prawo wodne  oraz 
została wyrażona zgoda na wykorzystanie pasa 
technicznego do celów innych niż ochronne, tj. na 
przeprowadzenie odwodnienia wykopu do morza. 
Ponadto przy sposobie zagospodarowania i użyt-
kowania terenu Dyrektor zobowiązał Inwestora do 
przestrzegania wymagań określonych obowiązują-
cymi przepisami prawa, a w szczególności zawar-
tych w Zarządzeniu Porządkowym Nr 1 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w sprawie ochrony terenów 
pasa technicznego. Instalacja odwadniająca  przez 
teren pasa technicznego została przeprowadzona 
prawidłowo, za wiedzą i pod nadzorem placówki 
terenowej Urzędu Morskiego w Szczecinie – Obwo-
du Ochrony Wybrzeża w Międzyzdrojach. 

W związku z telefonami mieszkańców  zanie-
pokojonych zanieczyszczeniem Bałtyku przez 
zrzut wody, na zlecenie Gminy, w grudniu 2010r. 
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epide-
miologicznej w Kamieniu Pomorskim, przy udziale 
pracownika Urzędu, pobrał próbkę zrzucanej 
wody do badania mikrobiologicznego w zakresie  
obejmującym: bakterie grupy coli, paciorkowce 

„Czarna rura na plaży”
Inwestor – PKO BP Inwestycje-Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. w związku  
z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalno-
wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą” w Międzyzdrojach przy 
ul.Gryfa Pomorskiego 79, uzyskał od Starosty Kamieńskiego pozwolenie 
wodnoprawne  na odwodnienie wykopu i wykonanie urządzenia wodnego- 
wylotu wód z odwodnienia wykopu – na czasowy zrzut wody do Zatoki 
Pomorskiej przy realizacji ww. budowy.

kałowe (enterkoki) i bakterie Eschrichia coli.
W badanej próbce wody nie stwierdzono 

występowania paciorkowców kałowych i bakterii 
Escherichia coli. Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 
wyniosła 384. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w 
kąpieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530), wartość do-
puszczalna dla tego wskaźnika wynosi do 10.000.   

Termin ważności wyżej wspomnianego pozwo-
lenia wodnoprawnego, na wniosek Inwestora oraz  
za zgodą stron, został przedłużony  do 30 kwietnia 
2011r. Jednocześnie Inwestor  został zobowiązany 
do wykonania badań mikrobiologicznych  jako-
ści zrzucanej wody, co najmniej dwukrotnie, tj.  
w pierwszej połowie marca i w pierwszej połowie 
kwietnia br. oraz niezwłocznego przekazania wy-
ników badań Burmistrzowi Międzyzdrojów oraz 
organowi, który wydał pozwolenie wodnoprawne. 
W przypadku przekroczenia badanych wskaźników 
powyżej wartości pożądanych, określonych w ww. 
rozporządzeniu, Inwestor  zobowiązany jest do 
natychmiastowego przerwania zrzucania wody 
do morza.                                                        Ewa Scholz

Inspektor ds. ochrony środowiska

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, 
wg wzoru zawartego w:

- załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 października 2003r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1876)  
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest („Informacja 
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania”),

- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia („Infor-
macja o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone”).

27 listopada 2008r. Rada Miejska uchwaliła Pro-
gram usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje. 

W ramach środków  funduszu ochrony środo-
wiska  Gmina Międzyzdroje całkowicie finansuje   
koszty  transportu i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest. 

Ubiegającym się o sfinansowanie kosztów,  
o których mowa wyżej, mogą być: osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, właściciele  zasobów 

mieszkaniowych, użytkownicy rodzinnego ogrodu 
działkowego. 

Odbiór odpadów azbestowych z nierucho-
mości będzie realizowany na wniosek właściciela       
(użytkownika) obiektu figurującego w bazie 
danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawie-
rających azbest, złożony przed przystąpieniem 
do demontażu wyrobów zawierających azbest.  
Jednym z warunków  przyjęcia wniosku  do re-
alizacji jest przedłożenie „informacji o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” 

Złożone wnioski będą realizowane według 
kolejności wpływu do wysokości kwoty zabez-
pieczonej w  budżecie  na dany rok kalendarzowy. 
W br. na realizację Programu usuwania azbestu 
przeznaczono 50 tys. zł.

Więcej informacji  na temat azbestu, w tym 
procedury dotyczące postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest, Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, ww. załączniki, dostępne są na stronie 

www.bip.miedzyzdroje (Azbest),  w pok. nr 2  
w Urzędzie Miejskim.

Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realiza-
cji Programu  zostało odebranych  i przewiezionych 
celem unieszkodliwienia  poprzez składowanie na 
składowisku w Policach  w  2009r. - 11.96t  wyro-
bów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa), w 2010r. - 15,29t .

Do unieszkodliwienia  pozostało jeszcze ok. 
180t, tj. 85%  zinwentaryzowanych ogółem wyro-
bów zawierających azbest.

Ewa Scholz
Inspektor ds. ochrony środowiska  

Gmina pokryje koszty odbioru azbestu z nieruchomości
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami  są zobowiązane do przedkładania  informacji o wynikach przeprowadzonej  
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, 
poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację sporządza się w  dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy przedłożyć 
Burmistrzowi Międzyzdrojów a drugi egzemplarz  przechowywać prze okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 
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FERiE ZiMowE, aktualności

Otwarto „Biedronkę”      
 Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w roku 2010 
w budowanym  pasażu handlowym przy ul. Gryfa 
Pomorskiego, udało się  otworzyć dyskont spo-
żywczy „Biedronka”. W dniu    29 grudnia Powia-

towy Inspektor Nadzoru w Kamieniu Pomorskim 
udzielił pozwolenia na użytkowanie części parteru 
budynku. Sklep rozpoczął działalność już następ-
nego dnia. O godzinie 7, 30 grudnia  dokonano 
otwarcia sklepu.  

Według generalnego wykonawcy  oddanie ca-
łego budynku do użytkowania nastąpić powinno 
na początku kwietnia 2011r. Wtedy też rozpocznie 
działalność targowisko położone przy budynku, 
na którym  pozostało jeszcze  kilka pawilonów 
handlowych do wydzierżawienia. W samym bu-
dynku również istnieje możliwość zakupu  lokali 
użytkowych. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na 
stronę internetową spółki www.miedzyzdrojski-
rynek.pl                                              Mateusz Flotyński

Zastępca Burmistrza

Ferie z biblioteką
Miejska Biblioteka Publiczna w celu aktywizacji 
dzieci i ukazania im zdrowych form spędzania 
czasu wolnego od nałogów podczas ferii zimo-
wych 2011 przygotowała zajęcia pt. „kreatyw-
na pracownia plastyczna”.

Zajęcia te będą odbywały się od 14-27 lutego 
2011 w godzinach otwarcia Biblioteki, czyli od 
poniedziałku do piątku w godzinach  od 10 - 18  
z wyjątkiem czwartku i soboty - w te dni od 10 -16. 
W programie dla dzieci mamy:

- malowanie figurek gipsowych
- ozdabianie metodą mozaikową i metodą de-

coupage drewnianych ramek do zdjęć, szkatułek, 
- wykonywanie biżuterii z koralików, filcu,
 - tworzenie postaci i rysunków z kolorowej 

włóczki.
Dla dzieci podczas każdych zajęć będzie przy-

gotowywany poczęstunek: herbata, sok i słodkie  
„małe co nieco”, aby nasi mali plastycy nie zgłod-
nieli podczas twórczej pracy. 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Ferie w Wapnicy
Ferie zimowe to czas z niecierpliwością wyczekiwa-
ny przez nasze dzieci, który nierozłącznie kojarzy 
się z wypoczynkiem, zabawami na śniegu, szaleń-
stwem na stokach narciarskich i saneczkarskich 
oraz gorącym kubkiem herbaty z cytryną wypija-
nym w ciepłym górskim schronisku. Niestety nie 
każda z naszych pociech będzie miała w tym roku 
szanse wyjazdu na wypoczynek zimowy. 

Niech nie będzie to jednak zmartwieniem dla 
dzieci i ich rodziców mieszkających w sołectwach 
Wapnica, Lubin, Wicko – Zalesie, ponieważ Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy przy współpracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, 
zorganizuje i przeprowadzi półkolonie zimowe. 
W czasie tegorocznych ferii zapewniamy dzieciom 
opiekę oraz liczne i ciekawe atrakcje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9 – 17. Dzięki interesują-
cej ofercie półkolonii dzieci na pewno będą długo  
i miło wspominać swój zimowy wypoczynek, 
nawet nie wyjeżdżając z domu. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej 
oferty!

Monika Ratajczyk
Nauczyciel SP 2

FERIE ZIMOWE 
W GMINIE 

MIĘDZYZDROJE
OD 14 LUTEGO  

DO 25 LUTEGO 2011 R.
Z programem profilaktycznym    

Burmistrz Międzyzdrojów, Międzynarodowy 
Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Biblioteka, Gimnazjum nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2  
w ramach ferii zimowych oferują dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Międzyzdroje:

zajęcia muzyczno – rytmiczne, karaoke, gry 
i zabawy, wspólne oglądanie bajek, zajęcia 
plastyczno techniczne, kulturalno – rozwojowe, 
sportowe, profilaktyczne oraz miłe niespodzian-
ki w tym seanse filmowe.

Szczegółowy program ferii będzie dostępny 
u organizatorów oraz na stronach interneto-
wych: 

www.mdkmiedzyzdroje.com; www.mie-
dzyzdroje.pl; www.bip.ops.miedzyzdroje.pl; 
www.gm1.pl; www.sp1mz.vel.pl; www.biblio-
teka.miedzyzdroje.pl

Organizatorzy zapewniają : 
nieodpłatną opiekę pedagogiczną i instruk-

torów zajęć edukacyjno - rekreacyjnych oraz 
usługi niezbędne do wykonania zajęć.

Impreza już po raz 4 odbyła się z inicjatywy 
Zespołu Śpiewaczego „Fale”, przy współpracy  
z członkami zespołu „Bryza” i PZER i I  i Stowarzy-
szenia „Radość”. Pokazały się nowe talenty. Konfe-

ransjerem na przeglądzie kolęd była Pani Marianna 
Kargul z zespołu „Fale”. Zespół „Bryza” przygotował 
wspaniały program i  ujął wszystkich swoim wystę-
pem, super aranżacja i połączenie pokoleń. Były 
kolędy, piękne ludowe stroje,  turoń, pastuszkowie, 
gwiazda,  małe solistki i diabełki (wnuczki naszych 
seniorów) oraz bogaty program artystyczny. 
Nie zabrakło kolęd marynarskich w wykonaniu 
zespołu Keja ze Świnoujścia. Panie/ Panowie   
z naszych zespołów Fale i Bryza, członkowie PZERiI 
i Stowarzyszenia Radość  przygotowały pyszne 
domowe ciasta. Ich osobiste zaangażowanie w 

organizację tego wydarzenia było ogromne, ale 
to procentuje i gwarantuje łączność i współpracę 
w środowisku skupiającym się przy MDK i PZ ERiI. 
W Sali Teatralnej były wszystkie miejsca zajęte.  

Frekwencja utwierdza organizatorów w przekona-
niu, że warto  żyć w środowisku i wspólnie spędzać 
czas, który jest nam dany. 

Gratuluję pomysłu i bardzo dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w świetne zorganizowanie, 
przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy.  
My jako pracownicy MDK bardzo chętnie wspiera-
my i pomagamy w przeprowadzeniu takich imprez. 

Myślę, że za rok znów zaprosimy Państwa do 
naszego wspólnego kolędowania.

Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE SENIORÓW
W sobotę 15 stycznia 2011 r. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury 
w Międzyzdrojach odbyło się „Wspólne kolędowanie”, w którym udział wzięło   
7 zespołów śpiewaczych z terenu powiatu kamieńskiego i Świnoujścia, w tym: Zespół 
Śpiewaczy „Fale” i  „Bryza” z Międzyzdrojów, „Malwy” Świnoujście - Przytór, 
„Słowianki” ze Świnoujścia, „Keja”  Świnoujście – Warszów, „Stuchowianki” ze 
Stuchowa, „Relax” z Kamienia Pomorskiego. 
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Z PRac RaDY MiEJSkiEJ

uchwała nr iii/7/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na 
terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa 
Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną

Granice planu obejmują obszar o powierzchni 
14,60 ha. Uchwalona zmiana planu zapewnia utwo-
rzenie na tym terenie wysokiej jakości przestrzeni  
publicznej:  Rynek Miejski w obrębie którego będzie 
się mieścić siedziba Urzędu Miejskiego (Ratusz), Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna oraz 
inne usługi administracji, usługi zdrowia, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny 
pod usługi wielko powierzchniowe.  Realizacja planu 
będzie odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, a 
projektowane przeznaczenie trenu powinno bezpo-
średnio służyć mieszkańcom. Przestrzenie publiczne 
zaprojektowano w taki sposób, by tworzyły zespół 
wzajemnie przenikających się wnętrz urbanistycznych 
(centralną część stanowi Rynek Miejski wraz z usłu-
gami wyższego rzędu jak i zabudowa mieszkaniową 
wielorodzinną). Nowo powstałe obiekty zgodnie z 
planem powinny odznaczać się wysokimi walorami 
architektonicznymi i nawiązywać do sąsiednich obiek-
tów. Proponowane w planie rozwiązania uatrakcyjnią 
i poprawią spójność przestrzenną obszaru. Przestrzeń 
publiczną należy realizować, jako reprezentacyjną, 
urządzoną i wyposażoną w wysokiej klasy nawierzch-
nie , małą architekturę itp.   Zmiana przeznaczenia i 
sposobu zagospodarowania w obszarach planistycz-
nych objętych przedmiotowym planem daje możli-
wość stworzenia jakościowo nowej wizytówki miasta 
przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

uchwała nr iii/8/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2010
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

i zmniejszenie dochodów na kwotę 152 075 zł oraz 
zwiększenie i zmniejszenie wydatków na kwotę 
254 435 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów dotyczy 
zmiany klasyfikacji budżetowej w przedszkolu. 
Wydatki zwiększa się o kwotę  254 435 zł, z czego 
na wydatki bieżące przypada kwota 114 435 zł  
i na wydatki majątkowe przypada kwota 140 000 zł. 
Wydatki zmniejsza się o kwotę 254 435 zł z czego na 
wydatki bieżące przypada kwota 6000 zł i na wydatki 
majątkowe przypada kwota 248 435 zł.

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych            
i sądowych związanych z nabyciem od Powiatu 
Kamieńskiego nieruchomości stanowiących drogi 
publiczne usytuowane na terenie gminy zgodnie  
z podjętą w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwałą  
Nr LV/578/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości,

2/ uzupełnieniu środków na kwotę 50 000 zł 
na usługi prawne. Wymienioną kwotę zamierza się 
przeznaczyć na zapłatę za pomoc prawną i doradztwo 
w negocjacjach w utworzeniu nowej spółki gminnej 
mającej na celu budowę nowego rynku i centrum 
administracyjnego.

3/ uzupełnieniu środków na akcję zimową  
w kwocie 35 000 zł,  

4/zwiększeniu wydatków na kwotę ogółem 6 200 
zł na realizację projektu pn.” Me@a- Morze Cyfrowych 
Kompetencji”. Całkowita kwota projektu wynosi 
383 940 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2010-
2012.Wkład własny do projektu wynosi 15 %.

5/uzupełnieniu środków  w kwocie 140 000 zł  
z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu na 
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 
SH-25-podnośnik hydrauliczny. Wydatek sfinansowa-
ny będzie ze zmniejszenia wydatku na dotację celową 

dla Powiatu na dofinansowanie zakupu średniego 
samochodu pożarniczego,

 6/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 w kwocie 
8 235 zł na odśnieżanie dachu hali sportowej,

7/ zmniejszeniu wydatków w Ośrodku Pomocy 
Społecznej na kwotę ogółem 6 000 zł,

8/ zmniejszeniu wydatku o kwotę 108 435 zł z 
zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja centralnej 
przepompowni ścieków wchodzącej w skład oczysz-
czalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach”.

uchwała nr iii/9/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 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 Międzyz-
droje na 2010 rok 

Proponuje się zmianę załącznika „Limity wydatków 
Gminy Międzyzdroje na programy finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 
latach 2010 i kolejnych”. 

W załączniku do niniejszej uchwały zmiany po-
legają na:

1/ dopisaniu w projekcie pn. „Wyspy naszym 
domem - miejsce wspólnej nauki i zabawy” nastę-
pujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 4117, 
4127, 4427,

2/ wprowadzeniu nowego projektu pn. „Me@a- 
Morze Cyfrowych Kompetencji” o całkowitej war-
tości w kwocie 383 940 zł realizowanego w latach 
2010- 2012.

uchwała nr iii/10/10
Rady Miejskiej w  Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2010

1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę ogółem 
1 032 083,27 zł, których niezrealizowane planowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2010, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się ostateczny termin wykonania wy-
datków, które nie wygasają w 2010 roku z upływem 
roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których 
mowa w § 1 ust.1, w podziale na działy, rozdziały  
i paragrafy wydatków z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.   

uchwała nr iii/11/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości

W uchwale Nr XVI/142/07 z dnia 30 października 
2007 r.  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści zmienia się treść § 1 ust.2 pkt 4,  który otrzymuje 
brzmienie: „związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej 3,84zł” .

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/142/07 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości nie 
ulegają zmianie.

u c h w a ł a  nr iii/12/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy  

dotyczących informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości

Ustala się wzór formularza informacji o nieru-
chomościach i obiektach budowlanych, którą osoby  

fizyczne będące płatnikami podatku od nieruchomo-
ści są obowiązane złożyć Burmistrzowi. Wzór formu-
larza  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mości, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Pań-
stwowych są obowiązane złożyć Burmistrzowi, wzór 
stanowi załącznik Nr 2 do  uchwały.

u c h w a ł a  nr iii/13/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą ,,C.H. Galeria przy Wjeździe” na obszarze 
obejmującym część obrębu nr 19 jednostki ewiden-
cyjnej m. Międzyzdroje

Granice planu obejmują obszar o powierzchni 9,70 
ha. Sporządzenie miejscowego planu zagospodaro-
wania zapewni utworzenie na tym terenie obszaru z 
przeznaczeniem pod: zieleń parkową, komunikację 
samochodowa (stacja paliw, myjnia), usługi handlowe 
wielko powierzchniowe, usługi turystyczne, tereny 
produkcyjno-składowo-magazynowe oraz działalność 
produkcyjno-usługową .

uchwała nr iii/14/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2010 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Międzyzdrojów
Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrzo-

wi Międzyzdrojów Leszkowi Tomaszowi Doroszowi w 
następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze – 5 900,00 zł,
dodatek funkcyjny – 1 900,00 zł,
dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznej kwoty 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 
tj. w kwocie 3 120,00 zł,

dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubile-
uszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne 
świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

Uchwałę taką należy podjąć po każdym wyga-
śnięciu mandatu Burmistrza i rozpoczęciu nowej 
kadencji, chociażby obowiązki Burmistrza pełniła 
nadal to sama osoba.

uchwała nr iii/15/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania 

dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej 
dotacji

Udziela się dofinansowanie w kwocie 270 000,00 
zł. na rzecz Powiatu Kamieńskiego  z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego 
– Podnośnik Hydrauliczny SH-25” - wyposażenie 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  PSP w Kamieniu 
Pomorskim”.

Pomoc finansowa, zostanie udzielona ze środków 
budżetowych  w formie dotacji celowej.

uchwała nr iii/16/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22.12.2010 r.
w sprawie ustalenia  stawek dotacji przedmioto-

wej dla zakładu budżetowego w zakresie  dofinan-
sowania wywozu odpadów komunalnych z Gminy 
Międzyzdroje

Ustala się na rok 2011 wysokość stawki dotacji 
przedmiotowej w zakresie dofinansowania   wywo-
zu odpadów komunalnych z Gminy Międzyzdroje  
przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach   
w wysokości  61,32 zł/t. Kwoty należnej dotacji przed-
miotowej ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji 
o których mowa powyżej.

uchwała nr iii/17/10      
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2010 r. 
w sprawie ustalenia  stawek dotacji przedmio-

towej dla zakładu budżetowego w zakresie  dofi-
nansowania utrzymania cmentarza komunalnego  
w Międzyzdrojach  i Lubinie

Uchwały Rady Miejskiej
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Teresa PURGAL - 2 lutego 2011 r.
Dorota SIELEWICZ - 9 lutego 2011 r.
Michał SUTYŁA - 16 lutego 2011 r.
Waldemar WITKOWSKI - 23 lutego 2011 r.
Rafał WOLNY - 2 marca 2011 r.
Mateusz BOBEK - 9 marca 2011 r.
Jan BURZYŃSKI - 16 marca 2011 r.

na swoje dyżury zapraszają  również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30    

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Beata KIRYLUK
w  piątki od 13.00 – 14.00

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00– 14.00

Plan DYŻuRÓw 
RaDnYcH RaDY MiEJSkiEJ 

w MiĘDZYZDRoJacH

odbywających się w środy, 
w godz. od 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KontaKt: tel. 91 32 75 647

Z PRac RaDY MiEJSkiEJ
Ustala się  na rok 2011 wysokość stawki dotacji 

przedmiotowej w zakresie dofinansowania  utrzy-
mania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach 
i Lubinie przez  Zakład Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach w wysokości 7.542,62 zł/ha powierzchni 
cmentarnej.

uchwała nr  iii / 18 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipo-

teki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pożyczki 
hipotecznej, udzielonej dla „Heureka” Spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyz-
drojach przez Bank PKO BP oddział w Nowogardzie

Rada wyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki 
zwykłej do kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jed-
nego miliona złotych) na rzecz Banku PKO BP oddział 
w Nowogardzie na nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje, położonej 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 19 w Międzyzdrojach, 
stanowiącej  działkę nr 218/2, obręb 20 o powierzchni 
1.054 m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 3363.

Ustanowienie hipoteki w wysokości określonej w 
ust. 1 następuje w celu zabezpieczenia pożyczki hipo-
tecznej udzielonej dla „Heureka” spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach 
na realizację inwestycji wyposażenia planetarium 
w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w Mię-
dzyzdrojach.

uchwała nr  iii / 19 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
Ze względu na konieczność zabezpieczenia 

miejsca na składowanie odpadów dla osób  będących 
dzierżawcami Spółki „Promenada”, prowadzących 
działalność gastronomiczną i handlową w obiektach 
usytuowanych przy amfiteatrze w Międzyzdrojach 
proponuje się wydzierżawienie terenu o powierzchni 
42 m², w trybie bezprzetargowym, na okres do 30 
kwietnia 2030 r. - tj. na czas trwania umowy użytko-
wania zawartą z w/w spółką. Wskazany teren został 

przygotowany dla potrzeb składowania tam odpadów 
– jest utwardzony i ogrodzony.

uchwała nr  iii / 20 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego działkę gminną nr 562 o 
powierzchni 280 m², położoną przy ulicy Kolejowej 52 
w Międzyzdrojach.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Międzyzdroje 
przewiduje dla terenu w/w działki funkcje M – tereny 
zabudowy mieszkaniowej.   

 uchwała nr iii/21/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie powołania przedstawicieli do Związku 

Gmin Wyspy Wolin
Powołuje  się przedstawicieli do Związku Gmin 

Wyspy Wolin:
1) Jana Magdę 
2) Janusza Piłata 
3) Romana Pawłowskiego

uchwała nr iV/22/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyz-

droje na 2011 rok.
Do opracowania budżetu na rok 2011 przyjęto 

następujące dane i założenia:
1. przewidywane wykonanie budżetu za 2010 r.,
2. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 

stawki pozostawiono bez zmian,
3.wskaźnik inflacji założono w wysokości 2,30%,
4. przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych 

pracowników w 2011 roku o 3,50%,
5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej zaplanowano wg pisma Woje-
wody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3010/40/10-1 z 
dnia 22.10.2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego 
Nr DSZ-3101-42/10 z dnia 20.09.2010 r.

6. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. zaplanowano 
subwencję ogólną (w tym: część oświatowa i równo-
ważąca) oraz udziały w podatku  dochodowym od 
osób fizycznych.

7. ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 1 212 
600 zł oraz spłatę raty pożyczki w wysokości 225 757 
zł,  które zamierza się sfinansować z wolnych środków 
na rachunku gminy w kwocie 1 438 357 zł.

8. wydatki bieżące w wysokości 32 468 110,30 
zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w 
wysokości 31 231 864,30 zł oraz z wolnych środków na 
rachunku gminy w wysokości 1 236 246 zł.

9. wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę  
22 603 176,39 zł i zamierza się sfinansować z docho-
dów majątkowych na kwotę 20 696 612,10 zł oraz z 
wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 
1 906 564,29 zł.

10. dochody majątkowe na kwotę 20 696 612,10 zł 
przeznacza się na: wydatki inwestycyjne 20 696 612,10

11. dochody bieżące na kwotę 31 231 864,30 zł 
przeznacza się na:

 a/wydatki bieżące                                31 231 864,30
A. Budżet po stronie dochodów wynosi  

 51 928 476,40
B. Budżet po stronie wydatków wynosi  

 55 071 286,69
C. Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi 

-3 142 810,29
D. Finansowanie (D1-D2)                        3 142 810,29
D1. Przychody ogółem wynoszą:       4 581 167,29
z tego:
D1.1. Wolne środki                                     4 581 167,29
D2. Rozchody ogółem wynoszą:         1 438 357,00
z tego:
D2.1. Spłaty kredytów                              1 212 600,00
D2.2.Spłaty pożyczek                                   225 757,00

uchwała nr iV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 4 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2011-2024 zostały opisane odrębnie w informatorze.

ucHwaŁa nr  iV / 24 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  4 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na utworzenie przez Gminę Mię-

dzyzdroje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Proponuje się utworzenie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której zadaniem byłoby wspólnie 
z inwestorem zewnętrznym utworzenie na terenach 
objętych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ograniczonym ulicami : Niepodległo-
ści, Gryfa Pomorskiego, Komunalną  i Nowomyśliwską 
wybudowanie nowego centrum miasta. Na obszarze 
działek o numerach: 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5 
i 563/6 o łącznej powierzchni 73.945 m² (w trakcie 
łączenia w jedną działkę) spółka wybudować ma 
nowy ratusz, bibliotekę, ośrodek pomocy społecz-
nej, przychodnię, plac oraz sieć ulic. Na pozostałej 
części terenu spółka wybudowałaby kamieniczki z 
funkcjami usługowymi w parterze oraz mieszkaniami 
na pozostałych kondygnacjach. Po wybudowaniu 
budynków użyteczności publicznych Gmina w za-
mian za umorzenie udziałów przejmie własność w/w 
budynków oraz dróg. 

uchwała nr  iV/25/2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Proponuje się wydzierżawienie w trybie przetargu 

nieograniczonego, na okres do 30 lat terenu stano-
wiącego część działki nr 417/2, położonego u zbiegu 
ulic: Niepodległości i Komunalnej w Międzyzdrojach, 
przeznaczonego zgodnie z zapisami projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(złożonego do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 22 grudnia 2010 r.) pod zabudowę, usługi 
handlu (UH) w celu realizacji na wydzierżawionym 
terenie zapisów planu miejscowego – wybudowanie 
obiektu handlowego i urządzenie ogólnodostępnego 
parkingu.

         uchwała  nr iV/26/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 04.01.2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2011 – 2015
Program szczegółowy znajduje się na stronie 

www.bip.miedzyzydroje.pl w zakładce uchwały  
VI kadencji Rady Miejskiej.

uchwała nr iV/27/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  04.01.2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii
Program szczegółowy znajduje się na stronie 

www.bip.miedzyzydroje.pl w zakładce uchwały  
VI kadencji Rady Miejskiej.

uchwała  nr iV/28/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  04.01.2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2011 rok

Program szczegółowy znajduje się na stronie 
www.bip.miedzyzydroje.pl w zakładce uchwały  
VI kadencji Rady Miejskiej.

uchwała  nr iV/29/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  04.01.2011r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy 

Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku 
R-XXI.

Na przedstawiciel i  Gminy Międz yzdroje  
w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI 
wyznacza się:

Leszka Dorosza – Burmistrza Międzyzdrojów
Adama Celińskiego – Kierownika Zakładu Ochrony 

Środowiska.
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aktualności

Z PRac RaDY MiEJSkiEJ

Jednym z głównych założeń ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest wprowa-
dzenie do polskiego systemu finansów publicznych 
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako 
dokumentu wskazującego kierunki polityki finanso-
wej państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej, 
stymulującej politykę finansową jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Planowanie wieloletnie niewątpliwie może być 
uznane za instrument nowoczesnego zarządzania 
finansami publicznymi. Począwszy od roku 2011 
Gmina ma obowiązek opracowania wieloletniej pro-
gnozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa 
obejmuje prognozę dochodów budżetu z podziałem 
na dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży 
majątku i dochody bieżące, prognozę wydatków 
budżetu z podziałem na wydatki majątkowe i bieżą-
ce, wynik budżetu, kwoty przychodów i rozchodów 
oraz zaciągniętego długu. Załącznikiem do uchwały 
są planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy 
Międzyzdroje na lata 2011-2014 oraz objaśnienia przy-
jętych wartości zawartych w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Międzyzdroje. 

Poniżej przedstawia się główne założenia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2011-2024 w odniesieniu do poszczególnych pozycji:    

1/w zakresie dochodów bieżących:
Dochody bieżące w latach 2014-2018 planuje 

się na poziomie około 28 000 000 zł. Od roku 2019 
sukcesywnie wzrastają o 300 000 zł do 500 000 zł 
rocznie. Planowany wzrost spowodowany będzie 
między innymi urealnieniem stawek podatku od 
nieruchomości, wpływem środków z tytułu dywi-
dendy ze spółek, w których gmina posiada udziały, 
przeznaczeniem nowych terenów pod dzierżawy 
przede wszystkim długoletnie i urealnieniem stawek 
dzierżaw. Sprzedaże nieruchomości dokonane przez 
gminę w latach ubiegłych, a także zakończenie inwe-
stycji realizowanych przez sektor prywatny przełożą 
się na zwiększenie dochodów bieżących z tytułu po-
datku od nieruchomości.   

2/ w zakresie dochodów ze sprzedaży:
Planuje się pozyskać w latach 2011-2014 około 

62 mln zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. 
Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. 
Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono 
w latach. Z uzyskanych środków planuje się pokryć 
wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować 
kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych 

środków realizować kolejne zadania inwestycyjne  
w kolejnych latach.

3/ w zakresie wydatków bieżących:
Wydatki bieżące od roku 2014 do roku 2024 

przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem  
w wysokości 27 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek  
i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowa-
nych papierów wartościowych). Wydatki bieżące 
planuje się na niższym poziomie aniżeli w latach 2011-
2013. Planowany spadek wydatków spowodowany 
będzie między innymi: przekształceniem samorządo-
wego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z 
tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu 
gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez 
dostosowanie wymogów dotyczących liczebności 
klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje 
to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie 
szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy 
Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy 
dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na  mniejszą 
ilość osób korzystających z zasiłków.

4/ w zakresie wyniku budżetu: 
W roku 2011 planuje się dochody w kwocie 

51 928 476,40 zł, a wydatki w kwocie  55 071 286,69 
zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą 
ujemną i stanowi deficyt w wysokości 3 142 810,29 zł. 
Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wy-
emitowanych papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych.

5/ w zakresie nadwyżki budżetu występującej  
w latach 2012-2024:

Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na 
rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki oraz 
wykupu papierów wartościowych.

6/w zakresie rozchodów w latach 2011-2024:
Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki 

oraz wykupu papierów wartościowych. 
W roku 2013 rozchody budżetu wynoszą 2 438 357 

zł tj. o 1 000 000 zł więcej w stosunku do roku 2012. 
Związane jest to z rozpoczęciem wykupu papierów 
wartościowych. W roku 2014 rozchody maleją w 
stosunku do roku poprzedniego o kwotę 705 600 zł, 
co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego 
na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyz-
drojach,

- opracowanie dokumentacji wraz z realizacją 
na wykonanie wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej 

w ul. Krótkiej, Krasickiego, Tysiąclecia PP, Traugutta i 
Pomorskiej w Międzyzdrojach,

- budowa stacji uzdatniania wody,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Aleja 

Róż w Międzyzdrojach,
- opracowanie dokumentacji i budowę sieci wo-

dociągowej Wicko Zalesie.
W roku 2015 rozchody maleją w stosunku do roku 

2014 o kwotę  500 000 zł, co wynika z harmonogramu 
wykupu papierów wartościowych(wykup papierów 
wartościowych będzie na kwotę 500 000 zł, a nie jak 
w roku poprzednim na 1 000 000 zł). 

W latach 2016-2019 rozchody kształtują się na 
tym samym poziomie. W latach 2020-2022 rozchody 
są niższe o kwotę 225 757 zł, co wynika z zakończenia 
spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne 
pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunal-
nych w Międzyzdrojach”.

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 1 000 000 
co związane jest z zakończeniem wykupu papierów 
wartościowych. W roku 2024 rozchody są niższe w 
stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakoń-
czenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące 
zadania inwestycyjne:

- nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu 
Ochrony Środowiska,

- nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku 2024 zostaje do spłaty ostatnia rata 
kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową 
towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy 
ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach”. 

7/ w zakresie długu publicznego:
Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kre-

dytów, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych. 
8/ w zakresie wydatków bieżących z tytułu porę-

czeń i gwarancji:
W latach 2011-2013 uwzględniono potencjalne 

spłaty poręczeń,  mające wpływ na wysokość  wskaź-
nika określającego stosunek planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, który 
nie może przekroczyć 15%.  Nie planuje się udzielić 
nowych poręczeń i gwarancji. 

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 wraz z 
załącznikami jest dostępna na stronie internetowej 
www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce Budżet.

Agnieszka Francukiewicz
Skarbnik gminy Międzyzdroje

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIĘDZYZDROJE NA LATA 2011-2024

uchwała nr iV/30/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 4 stycznia 2011 r. 
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miej-

skiej ds. inwestycji „Nowe Centrum”. 
Powołuje się doraźną  Komisję Rady Miejskiej  

w Międzyzdrojach, składającą się z  4 radnych.
Do zadań Komisji należy współpraca z Burmi-

strzem Międzyzdrojów w procesie wyłonienia strate-
gicznego inwestora, który uzyska prawo utworzenia 
z Gminą Międzyzdroje  spółki realizującej  inwestycje 
”Nowe Centrum „. 

Zadaniem komisji jest wypracowanie treści 
umowy spółki oraz inne zagadnienia, które wynikną  
w toku prac komisji. 

Komisja zobowiązana jest zakończyć prace do 
31.03.2011 r., przedkładając na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej sprawozdanie ze swojej pracy oraz  wypra-
cowane stanowisk.

W składzie komisji znajdują się:
1)  Michał Sutyła – przewodniczący Komisji
2)  Rafał Wolny - członek Komisji
3)  Andrzej Kościukiewicz - członek Komisji
4)  Janusz Piłat - członek Komisji.
  uchwała nr iV/31/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 4 stycznia 2011 r. 

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miej-
skiej ds. opracowania strategii OPS w Międzyzdrojach

Powołuje się doraźną  Komisję Rady Miejskiej  
ds. opracowania strategii OPS w Międzyzdrojach, 
składającą się z  5 radnych.

Do zadań Komisji należy opracowanie strategii  
w zakresie zadań i kosztów OPS w Gminie Międzyz-
droje.

Komisja zobowiązana jest zakończyć prace do 
31.03.2011 r., przedkładając na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej sprawozdanie ze swojej pracy oraz wypra-
cowane stanowisko.

Ustala się następujący skład Komisji:
1)  Dorota Klucha  - członek Komisji  
2)  Michał Sutyła  - członek Komisji,
3)  Adam Jakubowski - członek Komisji,
4)  Jan Burzyński  - członek Komisji, 
5)  Piotr Nogala  - przewodniczący Komisji. 
 uchwała nr iV/32/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 4 stycznia 2011 r. 

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady 
Miejskiej ds. opracowania strategii oświaty  w Gminie 
Międzyzdroje

Powołuje się doraźną  Komisję Rady Miejskiej ds. 
opracowania strategii oświaty w Gminie,  składającą 
się z 4  radnych.

Do zadań Komisji należy opracowanie strategii 
rozwoju oświaty w gminie, zadań  i kosztów działania 
placówek oświatowo-wychowawczych.

Komisja zobowiązana jest zakończyć prace do 

31.03.2011 r., przedkładając na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej sprawozdanie ze swojej pracy oraz wypra-
cowane stanowisko.

Ustala się następujący skład Komisji:
1)  Teresa Purgal       - członek Komisji,
2)  Dorota Sielewicz - członek Komisji,
3)  Beata Kiryluk   - członek Komisji,
4)  Mateusz Bobek  - przewodniczący Komisji 
Do zadań powołanych przez Radę  doraźnych 

Komisji należeć będzie  współpraca z Burmistrzem 
Międzyzdrojów w procesie wypracowania strategicz-
nych decyzji w zakresie:

powołania spółki realizującej na terenach objętych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa 
Pomorskiego, Komunalną i Nowomyśliwską, nową 
przestrzeń  publiczną:  Rynek Miejski w obrębie któ-
rego będzie się mieścić siedziba Urzędu Miejskiego 
(Ratusz), Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka 
Publiczna oraz inne usługi administracji, usługi zdro-
wia, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielo-
rodzinną, tereny pod usługi wielko powierzchniowe;  

opracowania strategii w zakresie zadań i kosztów 
OPS oraz strategii rozwoju oświaty, zadań  i działania 
placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie 
Międzyzdroje, mającej na celu poprawę efektywności 
wydatkowanych na ten cel środków.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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oświata

Finaliści konkursów
Z przyjemnością informujemy, że mamy 
siedmiu finalistów  Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych odbywających 
się pod patronatem Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty.

Pierwszy raz w historii Gimnazjum nr 1 zda-
rzyło się tak, że wszystkie cztery uczennice, które 
brały udział w rejonowym konkursie z biologii, 
a przygotowywała je pani Danuta Flotyńska, za-
kwalifikowały się do województwa. Są to: Wiktoria 
Wardziukiewicz z klasy III d, Luiza Halemba z klasy 
III c, Weronika Chwałko z klasy III c, oraz Anna 
Kolesińska z klasy II a. Etap wojewódzki odbędzie 
się  3 lutego 2011 r. w Szczecinie.

 Również tak jak w ubiegłym roku odnieśliśmy 
sukces w konkursie przedmiotowym: Historia  
z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie. W ubie-
głym roku uczniowie pod kierunkiem pani Aliny 
Poskart zakwalifikowali się do finału, w tym roku 
pod kierunkiem pani Doroty Sielewicz do etapu 
wojewódzkiego, który odbędzie się 8 lutego 2011 r.  
zakwalifikowały się uczennice: Agnieszka Muth 
z klasy III b (czwarty wynik na 584 uczniów!) oraz 
Jagoda Osowicka z klasy III d. 

W konkursie przedmiotowym z chemii sukces 
odniosła uczennica Weronika Chwałko z klasy III c 
ucząca się pod kierunkiem pani Urszuli Dmitruk. 
Weronika  do etapu wojewódzkiego przystąpi  
5 lutego.

Konkursy przedmiotowe mają trzy etapy, 
szkolny, rejonowy i wojewódzki. Uczeń, który 
zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego ma 
już tytuł finalisty, jeśli uzyska tytuł laureata po III  
etapie jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego 
(odpowiedniej części). W ubiegłym roku uczennica 
Agnieszka Muth uzyskała tytuł laureata z przed-
miotu biologia, zatem jest zwolniona z części 
matematyczno – przyrodniczej i automatycznie 
ma przyznaną największa ilość punktów (50p.).

Serdeczne gratulacje dla uczennic, rodziców 
oraz nauczycieli! To dla szkoły bardzo duże uznanie 
w środowisku nie tylko naszego miasta. 

 Tamara Starachowska
Dyrektor gimnajzum

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszyst-
kich krajów objętych projektem: Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i oczywiście Polski. 

Szwedzcy gospodarze przygotowali bardzo 
bogaty program wizyty, w którym uwzględnili w 
szczególności bożonarodzeniowe zwyczaje swego 
kraju. Zagraniczni goście, wśród których były dwie 
reprezentantki naszej międzyzdrojskiej szkoły, 
wzięli udział w świątecznych koncertach chary-
tatywnych, smakowali tradycyjnych korzennych 
ciasteczek i napojów, zachwycali się bogactwem 
dań z ryb i dziczyzny podczas uroczystej kolacji. 
Magiczną atmosferę zbliżających się Świąt pod-
kreślały niezwykle piękne rozświetlone białym 
światłem dekoracje w każdym oknie mieszkania 
czy witrynie sklepu.

Czymś zupełnie wyjątkowym było także ad-
wentowe przedstawieniem na dzień św. Łucji przy-
gotowane przez uczniów klas IV – VI. Dziewczęta w 
długich białych szatach, w wiankach z siedmioma  
świecami i chłopcy przebrani za małe czerwone 
krasnale z latarenkami w rękach poruszali się na 
scenie w mroku śpiewając liryczno-nostalgiczne 
pieśni. Obchody dnia św. Łucji to w Szwecji nie 
tylko dzień patrona, ale przede wszystkim święto 
światła przenikającego ciemności długiej skandy-
nawskiej nocy.

Skandynawskie spotkanie zamykało kolej-
ny etap pracy nad projektem zatytułowanym 
„Spojrzenie na artystyczną twórczość w Europie”. 
Poświęcone ono było formom przestrzennym 
(rzeźbie i budowlom) charakterystycznym dla 
poszczególnych krajów.

Na spotkaniu roboczym partnerzy wymienili 
się prezentacjami na temat dokonań. Zauważal-
ne było, że każda z ekip przedstawiła odmienne 
podejście do tematu. Były więc i makiety najważ-
niejszych budynków stolic, konstrukcje związane z 
zabytkami lokalnymi, figuratywne przedstawienia 
emocji, kopie pomników itp. Prezentacja szkoły 
polskiej zawierała prace uczniów - z lekcji plastyki, 
przyrody i zajęć świetlicowych – związane z łazien-
kowskim pomnikiem Chopina oraz ważniejszymi 
budowlami naszego kraju. Duże uznanie zyskał 
fakt, że w polskie przedsięwzięcia związane z pro-
jektem  zaangażowane było wiele klas.

Podczas wizyty uzgodniono także sposoby 
realizacji następnej części projektu, która będzie 
poświęcona piosence. Kolejne spotkanie już w 
marcu w Wielkiej Brytanii.           Milena Karpowicz                       

Boże Narodzenie w Skandynawii
W całym świecie, a na pewno w całej Europie, grudzień oznacza Święta i wiążący 
się z tym cały szereg przygotowań i rytuałów. To podobieństwo przedświątecznej 
krzątaniny i sposób przeżywania adwentu dało się zaobserwować podczas kolejnej 
międzynarodowej wizyty w ramach unijnego programu edukacyjnego Comenius, 
w którym Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach bierze udział. Tym razem 
był to wyjazd do szkoły partnerskiej w Szwecji. 

Najlepsi w Gimnazjum
Zgodnie ze Statutem 15 stycznia 2011 roku za-
kończył się i semestr roku szkolnego 2010/2011. 
W wyniku klasyfikacji semestralnej na wyróżnienie 
zasługują uczennice, które osiągnęły wysokie wy-
niki w nauce,  bardzo dobre i wzorowe zachowanie.

Z klas pierwszych:
Magdalena Stańkowska  klasa I b, 
średnia ocen 5,07
Sandra Jóźwik, klasa I d, średnia ocen 4,86
Z klas drugich:
Anna Kolesińska, klasa II a, średnia ocen 4,87
Barbara Dylawerska, klasa II b, średnia ocen 5,0

Z klas trzecich:
Agnieszka Muth, klasa III b, średnia ocen 5,63
Weronika Chwałko, klasa III c, średnia ocen 5,50
Samanta Fiedorowicz, klasa III c, średnia ocen 4,87
Luiza Halemba, klasa III c, średnia ocen 4,81
Jagoda Osowicka, klasa III d, średnia ocen 4,80
Martyna Poskart, klasa III d, średnia ocen 4,81
Wiktoria Wardziukiewicz, klasa III d, 
średnia ocen 4,94
Serdeczne gratulacje za piękne wyniki  

w nauce, wspaniałą postawę uczniowską i wielką 
kulturę osobistą dla wymienionych uczennic i ich 
Rodziców składa Rada Pedagogiczna Gimnazjum 
nr 1 w Międzyzdrojach.         Tamara Starchowska

Jak prawdziwi artyści!
21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2  
w wapnicy miało miejsce niezmiernie ważne 
wydarzenie. Dzieci z Grupy przedszkolnej  
i oddziału przedszkolnego wystąpiły z insceni-
zacją  pt: „wesoła choinka”. średnia wieku grupy 
aktorskiej wynosiła 3 lata i 8 miesięcy.  Był to 
ich pierwszy występ publiczny!

Widownia tego dnia zgromadziła przede 
wszystkim  dumnych rodziców, dziadków i pozo-
stałych krewnych młodych artystów oraz koleżanki 
i kolegów ze starszych klas, grono pedagogiczne 
i pracowników szkoły. Podczas występu małe ak-
torki wcieliły się w postacie Śnieżynek, a  aktorzy 
w Elfy – pomocników Świętego Mikołaja. Podczas 
inscenizacji słowno – muzycznej zaprezentowali 

znane sobie wiersze i piosenki o tematyce zimowej, 
a także wykonali ułożone do nich układy taneczne. 
Wesołe i żwawe wystąpienie małych artystów tak 
porwało publiczność, że ta razem z nimi śpiewała 
znane i lubiane piosenki.

Występ spotkał się z niezwykle ciepłym przy-
jęciem i  został nagrodzony gromkimi brawami! 
To w szczególności napawa dumą nie tylko dzieci 
stawiające swe pierwsze kroki na scenie, ale 
przede wszystkim ich rodziców, którzy z wielką 
przyjemnością oglądali swoje pociechy. Dumne 
były również panie Malwina Żardecka, Alicja 
Grzywaczewska, Monika Ratajczyk i Maja Bielska  
– wychowawczynie, które na co dzień zajmują się 
opieką, nauką i wychowaniem dzieci w grupie 
przedszkolnej i oddziale przedszkolnym.

Monika Ratajczyk
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SPoRt

Druga kolejka ALF 
 
W dniu 15.01.2011 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach 
rozegrano drugą kolejkę spotkań Amatorskiej Ligi Futsalu.  
 
Pierwszy mecz tego weekendu rozpoczęły zespoły FC Paradise oraz Old Boys z grupy B 
„starszej”. Do przerwy wynik był remisowy 1: 1. Po przerwie do ataku rzucili się zawodnicy 
zespołu Old Boys, którzy szybko uzyskali przewagę i ostatecznie zwyciężyli wynikiem 2 : 5. 
Najładniejszą bramkę meczu strzelił L. Wawrzyniak - bramkarz drużyny Old Boys, który 
uderzeniem z prawie 30 m pokonał bramkarza drużyny przeciwnej.  
 
Drugie spotkanie grupy B zapowiadało się na mecz kolejki i tak też się stało. Na parkiet 
wybiegli zawodnicy drużyny Klifu oraz SPA. Podczas tego spotkania nie brakowało emocji i 
adrenaliny zarówno wśród grających jak i kibiców. Po pierwszej połowie spotkania 
prowadziła drużyna SPA wynikiem 2 : 3. W drugiej połowie meczu walka trwała do 
ostatniego gwizdka sędziego, jednak żadna z drużyn nie potrafiła uzyskać znaczącej przewagi 
i tak na koniec spotkanie zakończyło się remisem 4 : 4. Zawodnikiem meczu okazał się J. 
Wandachowicz (Klif), który strzelił hat-tricka. 
 
Trzecie spotkanie sobotniej kolejki rozegrały zespoły UKS Orliki oraz Bałtyk Międzywodzie. 
Od początku spotkania inicjatywę przejęli zawodnicy Bałtyku, którzy wygrali pierwszą 
połowę 0 : 5. W drugiej połowie obydwie drużyny dołożyły po trzy bramki i mecz ostatecznie 
zakończył się zwycięstwem 3 : 8 dla Bałtyku. Cztery trafienia w spotkaniu zanotował D. 
Segat (Bałtyk), trzy M. Miarczyński (Bałtyk) oraz dwie bramki R. Kleszczyński (UKS 
Orliki). Warto również dodać, że zawodnicy UKS Orliki zmarnowali wiele sytuacji 
podbramkowych, które w końcowym efekcie mogły zmienić wynik meczu. 
 
Po dwóch kolejka grupy B „starszej” Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsalu na czele 
tabeli znajdują się dwie drużyny czyli Klif Międzyzdroje oraz SPA Międzyzdroje. Tuż za nim 
znajduje się zespół Kapitanatu Portu Dziwnów, który pauzował tą kolejkę. Następnie na 
czwartym miejscu uplasowała się drużyna Old Boys Mędzyzdroje i na piątym Bałtyk 
Międzywodzie. Dwa ostatnie miejsca w tabeli zajmują drużyny FC Paradise Międzyzdroje 
oraz UKS Orliki Wapnica, które nie zdobyły jeszcze punktu w lidze. 
 
Tabela gr. B 
 
  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans 

1. "SPA" Międzyzdroje 2 4 1-1-0 8:4 +4 

2. "KLIF" Międzyzdroje 2 4 1-1-0 15:6 +9 

3. "KAPITANAT PORTU" DZIWNÓW 1 3 1-0-0 9:2 +7 

4. "OLDBOYS" Międzyzdroje 2 3 1-0-1 5:6 -1 

5. "BAŁTYK" Międzywodzie 2 3 1-0-1 10:12 -2 

6. "FC PARADISE" Międzyzdroje 1 0 0-0-1 2:5 -3 

7. "UKS ORLIKI" Wapnica 2 0 0-0-2 5:19 -14 
 

Dzień później rywalizację w grupie A „młodszej” rozpoczęła drużyna BS Wiking Wolin oraz 
D&D Świnoujście. Zespół z Wolina nie miał większych problemów z pokonaniem swoich 
przeciwników. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał wynik 10 : 2 dla BS 
Wiking. Druga połowa spotkania również należała do zespołu z Wolina i po ostatnim 
gwizdku sędziego wynik meczu był ustalony na 17 : 5. Najwięcej bramek bo aż sześć strzelił 
Łukasz Kupczyk (BS Wiking) oraz po cztery trafienia dołożyli P. Mikołajczak oraz M. Helt. 
Wyróżniającym się zawodnikiem wśród drużyny D&D był M. Czyryca, który zanotował dwa 
trafienia dla swojego zespołu. 
 
Drugi mecz niedzielnej kolejki zapowiadał się bardzo interesująco. Po jednej stronie boiska 
stanęła drużyna Leśnika Międzyzdroje, a po drugiej zespół FC Arboleda. Obydwie drużyny 
wyszły na parkiet w najsilniejszych składach. Pierwsza połowa spotkania była bardzo zacięta 
o czym świadczy wynik pierwszej połowy 1 : 0 dla drużyny Leśnika. W drugiej połowie 
meczu do odrabiania strat rzucili się zawodnicy FC Arboleda, którzy jednak w końcowym  
efekcie nie zdołali pokonać swoich rywali przegrywając z drużyną Leśnika 3 : 2. Najbardziej 
emocjonujące były ostatnie sekundy tego spotkania gdy FC Arboleda trafiła dwa razy w 
słupek i tym samym mogła zremisować. 
 
Ostatnie spotkanie weekendu rozegrała drużyna Termitów z zespołem Armii Kmicica Kamień 
Pomorski. Pierwsze minuty tego meczu zapowiadały wyrównaną walkę. Po pierwszej 
połowie minimalnie lepsza była drużyna Armii Kmicica wynikiem 1 : 2. Tuż po przerwie 
zawodnicy z Kamienia Pomorskiego dołożyli kolejne bramki i ostatecznie wygrali ten mecz 4 
: 7. Najlepszym zawodnikiem meczu był P. Jankowski, który strzelił trzy bramki i popisywał 
się widowiskowymi akcjami.  
 
Druga kolejka grupy A „młodszej” nie przyniosła zmian na pierwszym miejscu tabeli, które 
zajmuje zespół Armii Kmicica Kamień Pomorski. Tuż za nimi z gorszym bilansem bramek 
znajduje się Leśnik Międzyzdroje. Po trzy punkty w tabeli posiada kolejno zespół BS Wiking 
Wolin oraz FC Arboleda Międzyzdroje. Piąte miejsce zajmuje zespół Termity Skoszewo, 
Koniewo, a na ostatnim miejscu drużyna D&D Świnoujśćie. 

Tabela gr. A 

  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans 

1. "ARMIA KMICICA" Kamień Pomorski 2 6 2-0-0 29:6 +23 

2. "LEŚNIK" Międzyzdroje 2 6 2-0-0 6:2 +4 

3. "BS WIKING" Wolin 2 3 1-0-1 17:8 +9 

4. "FC ARBOLEDA" Międzyzdroje 2 3 1-0-1 9:7 +2 

5. "TERMITY" Koniewo, Skoszewo 2 0 0-0-2 8:14 -6 

6. "D & D" Świnoujście 2 0 0-0-2 7:39 -32 
 
Zapraszamy wszystkich kibiców spragnionych piłki nożnej do hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach w każdą sobotę po godz. 17.00 i 
niedzielę po godz. 11.00. 
 
 
Rafał Błocian 

HALA SPORTOWA im. Andrzeja Grubby 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
W TRAKCIE FERII  
Uprzejmie informuję, że w czasie ferii zimowych 
od 14 lutego do 25 lutego 2011r. w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 
dla wszystkich chętnych uczniów naszej gminy 
odbywać się będą zajęcia sportowe – codziennie 
2 godziny przed południem zgodnie z opracowa-
nym grafikiem na czas ferii, z którym będzie się 
można zapoznać na stronie hali: http://www.hala.
miedzyzdroje.vel.pl oraz w gablocie w holu hali.

Zapraszamy serdecznie, zajęcia nieodpłatne,
prowadzenie: mgr Rafał Błocian, instruktor

Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

cydowanym zwycięstwem Kapitanatu dla którego  
3 bramki strzelił Ireneusz Woś. 

Najciekawszy mecz sobotniej kolejki rozegrały 
drużyny UKS Orliki Wapnica i Klif Międzyzdroje.  
W spotkaniu tym zdecydowanie wygrała drużyna 
Klifu strzelając w sumie 11 bramek przeciwnikowi, 
a hat-trickiem popisał się Łukasz Szumlewski. 

W pozostałych meczach równie interesującą 
walkę zaprezentowała drużyna SPA Międzyzdroje 
oraz Old Boys Międzyzdroje. Na brawa zasługuje 
drużyna Old Boys, w której średnia wieku zawod-
ników wynosi 42 lata. Ostatecznie zwycięstwo 
odniosła drużyna SPA. W pierwszej kolejce grupy 
B „starszej” padło 28 goli, co daje na mecz 9,3 
bramek.

Rafał Błocian

INAUGURACJA ALF w Międzyzdrojach
Piłkarze rozpoczęli ry-
walizację w Amatorskiej 
Lidze Futsalu zorgani-
zowanej przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Mię-

dzyzdrojach w hali sportowej im. Andrzeja Grubby. 
Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn, które zostały 
podzielone na dwie osobne ligi (starsza i młodsza). 
W sumie wystartowało prawie 150 osób grających 
w piłkę nożną na hali, liga potrwa do połowy 
marca 2011 r.

W dniu 8 stycznia 2011 r. pierwsze zmagania 
rozpoczęła grupa B „starsza”, w której rozegrano 
trzy spotkania. W pierwszym spotkaniu zmierzyła 
się drużyna Kapitanatu Portu Dziwnów oraz 
Bałtyku Międzywodzie. Mecz zakończył się zde-

Pierwszy mecz tego weekendu rozpoczęły zespoły 
FC Paradise oraz Old Boys z grupy B „starszej”. Do 
przerwy wynik był remisowy 1: 1. Po przerwie 
do ataku rzucili się zawodnicy zespołu Old Boys, 
którzy szybko uzyskali przewagę i ostatecznie 
zwyciężyli wynikiem 2 : 5. Najładniejszą bramkę 

meczu strzelił L. Wawrzyniak - bramkarz drużyny 
Old Boys, który uderzeniem z prawie 30 m pokonał 
bramkarza drużyny przeciwnej. 

Drugie spotkanie grupy B zapowiadało się na 
mecz kolejki i tak też się stało. Na parkiet wybiegli 
zawodnicy drużyny Klifu oraz SPA. Podczas tego 
spotkania nie brakowało emocji i adrenaliny za-
równo wśród grających jak i kibiców. Po pierwszej 
połowie spotkania prowadziła drużyna SPA wyni-
kiem 2 : 3. W drugiej połowie meczu walka trwała 
do ostatniego gwizdka sędziego, jednak żadna  
z drużyn nie potrafiła uzyskać znaczącej przewagi  
i tak na koniec spotkanie zakończyło się remisem 
4 : 4. Zawodnikiem meczu okazał się J. Wandacho-
wicz (Klif ), który strzelił hat-tricka.

Trzecie spotkanie sobotniej kolejki rozegrały 
zespoły UKS Orliki oraz Bałtyk Międzywodzie. Od 
początku spotkania inicjatywę przejęli zawod-
nicy Bałtyku, którzy wygrali pierwszą połowę  
0 : 5. W drugiej połowie obydwie drużyny dołożyły 
po trzy bramki i mecz ostatecznie zakończył się 
zwycięstwem 3 : 8 dla Bałtyku. Cztery trafienia w 
spotkaniu zanotował D. Segat (Bałtyk), trzy M. Miar-
czyński (Bałtyk) oraz dwie bramki R. Kleszczyński 

(UKS Orliki). Warto również dodać, że zawodnicy 
UKS Orliki zmarnowali wiele sytuacji podbramko-
wych, które w końcowym efekcie mogły zmienić 
wynik meczu.

Po dwóch kolejka grupy B „starszej” Międzyz-
drojskiej Amatorskiej Ligi Futsalu na czele tabeli 

znajdują się dwie druży-
ny czyli Klif Międzyzdroje 
oraz SPA Międzyzdroje. 
Tuż za nim znajduje się 
zespół Kapitanatu Portu 
Dziwnów, który pauzo-
wał tą kolejkę. Następnie 
na czwartym miejscu 
uplasowała się drużyna 
Old Boys Mędzyzdroje 
i na piątym Bałtyk Mię-
dzywodzie. Dwa ostatnie 
miejsca w tabeli zajmu-
ją drużyny FC Paradise 
Międzyzdroje oraz UKS 
Orliki Wapnica, które nie 
zdobyły jeszcze punktu 
w lidze.

Tabela gr. B

Dzień później rywalizację 
w grupie A „młodszej” rozpo-
częła drużyna BS Wiking Wolin 
oraz D&D Świnoujście. Zespół 
z Wolina nie miał większych 
problemów z pokonaniem 
swoich przeciwników. Po 
pierwszej połowie na tablicy 
wyników widniał wynik 10 : 2 dla BS Wiking. Druga 
połowa spotkania również należała do zespołu 
z Wolina i po ostatnim gwizdku sędziego wynik 
meczu był ustalony na 17 : 5. Najwięcej bramek bo 
aż sześć strzelił Łukasz Kupczyk (BS Wiking) oraz po 
cztery trafienia dołożyli P. Mikołajczak oraz M. Helt. 

Wyróżniającym się zawodnikiem wśród drużyny 
D&D był M. Czyryca, który zanotował dwa trafienia 
dla swojego zespołu.

Drugi mecz niedzielnej kolejki zapowiadał 
się bardzo interesująco. Po jednej stronie boiska 
stanęła drużyna Leśnika Międzyzdroje, a po dru-
giej zespół FC Arboleda. Obydwie drużyny wyszły 
na parkiet w najsilniejszych składach. Pierwsza 
połowa spotkania była bardzo zacięta o czym 
świadczy wynik pierwszej połowy 1 : 0 dla drużyny 
Leśnika. W drugiej połowie meczu do odrabiania 
strat rzucili się zawodnicy FC Arboleda, którzy 
jednak w końcowym  efekcie nie zdołali pokonać 
swoich rywali przegrywając z drużyną Leśnika  
3 : 2. Najbardziej emocjonujące były ostatnie 
sekundy tego spotkania gdy FC Arboleda trafiła 
dwa razy w słupek i tym samym mogła zremisować.

Ostatnie spotkanie weekendu rozegrała dru-
żyna Termitów z zespołem Armii Kmicica Kamień 
Pomorski. Pierwsze minuty tego meczu zapo-
wiadały wyrównaną walkę. Po pierwszej połowie 
minimalnie lepsza była drużyna Armii Kmicica wy-
nikiem 1 : 2. Tuż po przerwie zawodnicy z Kamienia 
Pomorskiego dołożyli kolejne bramki i ostatecznie 
wygrali ten mecz 4 : 7. Najlepszym zawodnikiem 
meczu był P. Jankowski, który strzelił trzy bramki i 
popisywał się widowiskowymi akcjami. 

Druga kolejka grupy A „młodszej” nie przyniosła 
zmian na pierwszym miejscu tabeli, które zajmuje 
zespół Armii Kmicica Kamień Pomorski. Tuż za nimi 
z gorszym bilansem bramek znajduje się Leśnik 

Międzyzdroje. Po trzy punkty  
w tabeli posiada kolejno zespół 
BS Wiking Wolin oraz FC Arbole-
da Międzyzdroje. Piąte miejsce 
zajmuje zespół Termity Skoszewo, 
Koniewo, a na ostatnim miejscu 
drużyna D&D Świnoujśćie.

Tabela gr. A

Zapraszamy wszystkich kibiców spragnionych 
piłki nożnej do hali sportowej im. Andrzeja Grubby 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach  
w każdą sobotę po godz. 17.00 i niedzielę po godz. 
11.00.                                                         Rafał Błocian

Administrator Hali Sportowej im. A. Grubby

Druga kolejka ALF
W dniu 15.01.2011 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach 
rozegrano drugą kolejkę spotkań Amatorskiej Ligi Futsalu. 
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SPoRt

Od dnia 21.01.2011r ruszy okres przygotowawczy 
naszej pierwszej drużyny - po około miesięcznej 
przerwie zawodnicy wracają do treningów. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nasza 
I drużyna trenować będzie dwa, trzy razy w ty-
godniu, pod okiem nowego szkoleniowca Jana 
Rączewskiego.

Pierwszy trening seniorów odbył się dnia 
21.01.2011r. na hali sportowej (spotkanie or-
ganizacyjne), gdzie zostały przedstawiony 
plan  prowadzonych treningów w okresie przy-
gotowawczym.

Drużyna „Fali” w styczniu, lutym  trenować 
będzie na hali sportowej i w siłowni, oraz w terenie 
wykorzystując wzniesienia urokliwych międzyz-
drojskich lasów i plaży.

Natomiast w drugim tygodniu ferii zimowych 
21-27.02.2011roku zaplanowany jest obóz do-
chodzeniowy na miejscu, gdzie zespół  przygo-
towywać będzie swoją motorykę na nachodzącą 
rundę rozgrywkową.

Będą także wzmocnienia naszej pierwszej 
drużyny. Do Międzyzdrojów ma trafić obrońca, 
pomocnik, napastnik oraz kilku młodych zawod-
ników. Zwiększyliby oni rywalizację sportową  
w zespole, czego  życzy sobie trener i Zarząd.

W okresie przygotowawczym zaplanowane są 
mecze kontrolne, terminy meczów kontrolnych 
zostaną podane w kolejnym numerze Informatora 
Samorządowego.

                        
Fala Międzyzdroje (Juniorzy) 

Grupa juniorów w dalszym ciągu prowadzona 
będzie przez szkoleniowca Piotra Karasiewicza. 
Treningi rozpoczną się od 24.01 br. na hali spor-
towej  (spotkanie organizacyjne, podczas którego 
omówiony zostanie  okres przygotowawczy).

W okresie od 24.01.2011r do 08.04.2011 r. 
prowadzone będą zajęcia treningowe w terenie, 
na hali sportowej oraz na stadionie miejskim w 
Międzyzdrojach. Będą  to zajęcia specjalistyczne, 
biegowe,  które mają za zadanie przygotowanie 
do formy sportowej oraz siły dynamicznej i ogól-
nej. Przeprowadzone zostaną również ćwiczenia 
szybkości z piłkami i bez, które mają na celu 
kształtować koordynację ruchową oraz technikę 
i taktykę.

Grupa juniorów w tym okresie rozegrać ma 
minimum 5 spotkań sparingowych oraz uczest-
niczyć będzie w turniejach halowych piłki nożnej.

Terminy Zajęć Treningowych
K.S. „FALA” Międzyzdroje

Wszystkie grupy młodzieżowe będą trenować 
w Hali Sportowej wg następujących terminów:

Żaki: od 04 stycznia - Wtorek 18.00-19.30 
sektor 2; Czwartek 18.00-19.30 sektor 2

oRlik: od 10 stycznia - Poniedziałek 17.00-
18.30 sektor 3; Piątek 17.00-18.30 Gimnazjum

tRaMPkaRZ: od 21 stycznia - Poniedziałek 
18.30-20.00; Środa  18.30-20.00; Piątek 17.00-18.30

GRuPa ŻEŃSka: od 25 stycznia - Wtorek 
18.00-19.30 sektor 3

JunioR:  od 24 stycznia – Poniedziałek,  
Środa, Piątek 18.30-20.00;  

SEnioR: od 21 stycznia – Piątek godzina 
20.00-21.30, Wtorek, Czwartek

Zapraszamy także serdecznie wszystkich na-
szych olDBoYS w każdy poniedziałek o godz. 
20.00-21.30 

W dniu 15 stycznia 2011 roku (sobota) nasi 
zawodnicy z rocznika 96-97 – trampkarze brali 

udział  w Turnieju Halowym Piłki Nożnej miejsco-
wości Wolgast (Niemcy). 

W dniu 22.01.2011 roku (sobota) drużyna ju-
niorów KS Fala przebywała na Turnieju Halowym 
Piłki Nożnej w Dziwnowie. 

Zaplanowane turnieje Halowe Piłki Nożnej: 
(dla drużyn zaproszonych przez KS Fala)

Dnia 06.02.2011r (niedziela) w godz. 14-17, 
będzie to 

Turniej Halowy Żaków Piłki Nożnej o Puchar 
Honorowego Prezesa KS „Fala” M-je

Dnia 11.02.2011r. (piątek) w godz. 13-16, bę-
dzie to Turniej Halowy Trampkarzy Piłki Nożnej  
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 1  
w Międzyzdrojach.

Dnia 25.02.2011r. (piątek) godz. 11-15, będzie 
to Turniej Halowy Juniorów Piłki Nożnej o Puchar  
Prezesa KS „Fala” M-je

Podziękowania:
* Szkoleniowiec Piotr Wiśniewski, który 

prowadził naszą drużynę Seniorów, pragnie po-

dziękować wszystkim piłkarzom naszej pierwszej 

drużyny za współpracę, miło spędzony wspólny 

czas podczas treningów i meczów oraz życzy wiele 

sukcesów w przyszłości podczas prowadzonej 

rywalizacji sportowej.

* Zarząd Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdro-

je serdecznie pragnie podziękować firmie  „ CIRO-

KO” za współpracę oraz zakup sprzętu sportowego 

dla dzieci i młodzieży naszego klubu.     

DZIĘKUJEMY
Więcej informacji o KS Fala Międzyzdro-

je uzyskać można na stronie internetowej  
http://fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl 
/fala1984miedzyzdroje/               

Piotr Karasiewicz

Wielkie sukcesy 
naszej młodzieży!
W ostatnim czasie odbył się III wojewódzki turniej klasyfikacyjny 
kadetek oraz kadetów. W rewelacyjnej formie okazały się dwie na-
sze młode zawodniczki. Reprezentantki UKS „Chrobry” Międzyzdro-
je: Karolina Kania oraz Paulina Komisarska, zajęły kolejno pierwsze 
i drugie miejsce na tych zawodach. Szczególnie jest to wielki sukces dla Pauli-
ny, dla której gra w kategorii kadetek oznaczała rywalizację z przeciwniczkami 
starszymi od siebie. Z kolei Karolina zakwalifikowała się do III ogólnopolskiego 
turnieju, który odbędzie się w Brzegu Dolnym. 

Także młodsi zawodnicy „Chrobrego” starają dotrzymać kroku starszym 
pingpongistom z Międzyzdrojów. Na ostatnim turnieju żaczek i żaków We-
ronika Zygan oraz Bartek Blakiewicz zajęli drugie miejsca. Młodzi tenisiści 
ulegli jedynie w grach finałowych, gdzie spotkali się ze starszymi od siebie 
przeciwnikami. Wyniki te bardzo cieszą i napawają optymizmem przed 
następnymi turniejami.

***
 W imieniu klubu tenisa stołowego UKS „Chrobry” Międzyzdroje 

chcielibyśmy zaprosić kibiców sportowych na Indywidualne Mistrzo -
stwa Województwa Seniorek i Seniorów, które odbędą się 30 stycz-
nia 2011 roku, od godziny 10:00, Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby  
w Międzyzdrojach, wstęp wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Borkowicz (na zdjęciu Weronika Zygan – 2 miejsce)

KS Fala rozpoczyna treningi
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oGŁoSZEnia - koMunikatY

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki:
- 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 155.000 

zł plus należny podatek VAT 
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 160.000 zł + należny podatek VAT.  
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 01 marca  2011 r.  
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6  pow. 1.475 m², cena wywoławcza – 104.000 zł plus należny 

podatek VAT. 
Rokowania  na  sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 9.02.2011r.  
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341 o pow. 494 m², cena wywoławcza – 950.000 zł 

brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
Rokowania na  sprzedaż w/w nieruchomości zostały   ogłoszone na dzień 15 lutego 2011r.       
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328 o pow. 839 m², cena wywoławcza – 1.500.000 zł brutto. 
Rokowania na  sprzedaż w/w nieruchomości zostały ogłoszone na dzień 15 lutego  2011 r. 
5.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m².  Przetarg na zbycie w/w nieruchomości 

został  ogłoszony na dzień 15 lutego  2011 r. vena wywoławcza – 2.250.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieru-
chomości do rejestru zabytków).

6.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m².  Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości 
odbędzie się w dniu 29 marca 2011r. Cena wywoławcza – 26.500.000 zł brutto

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2 o powierzchni 1.468 m².  Przetarg na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości odbędzie się w dniu 01 marca 2011r. Cena wywoławcza - 80.000,00zł plus należny podatek VAT. 

8. Nieruchomości niezabudowane położone w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m², cena wywoławcza 120.000,00zł plus należny podatek VAT, 
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza 140.000,00 zł plus należny podatek VAT  
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dni 01 marca  2011 r.  
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej , działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m², cena wywoławcza 380.000,00zł plus należny 

podatek VAT.  Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie ogłoszony w lutym 2011r. 
10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej , działka nr 460/1 o powierzchni 369 m², cena wywoławcza 155.000,00zł 

plus należny podatek VAT.  Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w dniu 22 lutego 2011r. 
11. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m², cena wywoławcza 632.000,00zł plus należny podatek 

VAT. Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w dniu 29 marca  2011 r. 
12. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej , działka nr 9/2 o powierzchni 967 m², cena wywoławcza 86.000,00zł plus należny 

podatek VAT. Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w dniu 1 marca  2011 r. 
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wapnicy przy ul. Okrągłej 1b, działka nr 54/3 o powierzchni  852 m², cena wywoławcza 66.000,00zł plus 

należny podatek VAT. Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w dniu 1 marca  2011 r. 
14. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku , działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m², cena wywoławcza 162.000,00zł plus należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w dniu 1 marca  2011 r. 
Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu do zbycia w drodze przetargu znajdują się trzy  nieruchomości niezabudowane położone:
- w Międzyzdrojach , obr.19, działka nr 210 o powierzchni 315 m²,
- w Międzyzdrojach, obr.16, działka nr 20/2 o powierzchni 4.240m2,
- w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr.21, działka nr 562 o powierzchni 280m2,
- w Międzyzdrojach przy ul. Polnej , obr.19, działka nr 82/2 o powierzchni 585m2.
Planowane przetargi na powyższe nieruchomości - pierwszy kwartał 2011 r.                                                                                                               Edyta Konarzewska 

Referat gospodarki nieruchomościami

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. 91 382 15 54, 91 382 00 54 lub 91 382 35 44.

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW 
W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 

SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Termin składania zeznań podatkowych do 02 maja 2011 r.

Dodatkowo w dniach 28 lutego, 07, 14, 21, 28 marca 2011 r. 
(poniedziałki), 18 (poniedziałek) i 26 (wtorek) kwietnia 2011 r. zo-
stanie uruchomiony punkty przyjmowania zeznań obsługiwany raz  
w tygodniu przez pracowników kamieńskiego US w siedzibie Urzędu 
Miasta Międzyzdroje.

Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim


