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Głosuj na Międzyzdroje!
Uwaga Mieszkańcy! Portal turystyczny www.czasnadmorze.pl, ogłosił 
Ranking Miejscowości Nadmorskich. Poprzez głosowanie internetowe 
pomóżmy naszemu miastu zdobyć jak najlepsze miejsce w rankingu  
z pośród kilkunastu konkurujących ze sobą nadmorskich miejscowości. 
Pozostawiając krótką informację w komentarzu, pomóżmy by  
Międzyzdroje osiągnęło sukces i turystyczny prestiż.  
Głos na Międzyzdroje można oddać na stronie Internetowej:  
www.czasnadmorze.pl/ranking-miejscowości-nadmorskich/ 
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Czy chcesz pogłębić 
swoją wiedzę 
o przyrodzie wyspy Wolin?

Uprzejmie informujemy, że 01 lutego br. zaczęli-
śmy aktualizować bazę danych przedsiębiorców 
świadczących usługi hotelarskie. W związku  
z powyższym prosimy o przybycie do Urzędu Miej-
skiego, pokój nr 3 i zgłaszanie swoich obiektów. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie 
www.miedzyzdroje.pl oraz w informatorze usług 
hotelarskich wydawanym przez Gminę Międzyz-
droje. Osobom, które dokonają aktualizacji, 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 91/3275634. 

Olga Tarnowska 
Młodszy referent ds. działalności gospodarczej

W ramach działań promujących naszą 
Gminę, jej walory i piękno, Burmistrz 
Międzyzdrojów ogłasza  ogólnopolski 
konkurs fotograficzny p.t. „Cztery pory roku 
w Międzyzdrojach”. Konkurs będzie trwał 
od lutego do października 2011r., a jego 
celem jest wyłonienie 12–tu najlepszych 
prac w czterech kategoriach – zdjęcie zimy, 
wiosny, lata i jesieni. Trzy najlepsze prace 
z każdej kategorii umieszczone zostaną  
w wydanym  przez Urząd Miejski kalendarzu 
na rok 2012 wraz z informacją o autorze 
prac.  Do konkursu można nadsyłać mak-
symalnie 12 zdjęć wykonanych na terenie 
Gminy Międzyzdroje dowolną techniką 
cyfrową.  Szczegóły konkursu  dostępne są 
na stronie internetowej www.miedzyzdroje.
pl, www.facebook.com/Międzyzdroje oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
Wszelkich informacji o konkursie udziela 
Referat Promocji Urzędu Miejskiego – tel. 
91 / 32 82 012, osoba kontaktowa – Tomasz 
Rychłowski, młodszy referent ds. promocji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w konkursie!!

Anetta Czyżak
Kierownik referatu promocji i współpracy 

z zagranicą

Burmistrz Międzyzdrojów Zarządzeniem Nr 22 
/Sek/ 2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku, ogłosił 
termin i miejsce przeprowadzenia wyborów Soł-
tysów i Członków Rad Sołeckich na terenie Gminy 
Międzyzdroje.

1. Sołectwo Wicko – 14 marca (poniedziałek) 
br. – godz. 17.00 – sala Ośrodka Wczasowego 
„Mazurek” w Wicku, ul. Kolonijna nr 1.

2. Sołectwo Wapnica – 15 marca (wtorek)  
br. – godz. 17.00 – sala świetlicy wiejskiej  „Wiklina” 
w Wapnicy, ul. Turkusowa nr 26.

3. Sołectwo Lubin – 16 marca (środa) br. – godz. 
17.00 – sala konferencyjna Ośrodka Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Lubinie, ul. Główna nr 6.

Jeżeli o wskazanej godzinie nie uzyska się 
obecności wymaganej liczby mieszkańców  
(10% liczby mieszkańców uprawnionych do 
głosowania), dla prawomocności zebrania prze-
prowadza się wybory w drugim terminie, po 
upływie 30 minut.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekre-
tarzowi Gminy.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
W połowie marca 2011 roku kończy się 4-letnia kadencja Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w naszej Gminie.

Liczba uprawnionych do głosowania na dzień 
31 grudnia 2010 roku:

Wicko – 127 osób, Wapnica – 385 osób, Lubin 
– 333 osoby.

Obecni Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich.
Wicko: Sołtys – Grzegorz Muklewicz,  Członko-

wie Rady Sołeckiej – Grażyna Kastrau, Ewa Janik, 
Jerzy Zygmanowski, Wiesław Juchniewicz.

Wapnica: Sołtys – Elżbieta Mazurek, Członko-
wie Rady Sołeckiej – Irena Lewandowska, Halina 
Gałkowska, Krystyna Marzec, Bożena Magda.

Lubin: Sołtys – Krystyna Brzezińska, Człon-
kowie Rady Sołeckiej – Stanisław Abramowicz, 
Teresa Rogowska, Teresa Duliniec, Andrzej Czajka, 
Grażyna Kotwica.

 Wybrani Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich 
na kadencję 2011 – 2015, będą współdziałać  
z organami gminy w wykonywaniu ich zadań na 
zasadach określonych w statutach sołectw.

Do zadań sołectwa należy organizacja współ-
działania mieszkańców w życiu społeczności 
lokalnej, a w szczególności: 

- reprezentowanie interesów społeczności 
sołeckiej i jej członków wobec organów Gminy, 
organów administracji państwowej i innych 
podmiotów życia publicznego, 

- tworzenie warunków do pełnego udziału w 
życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkań-
ców wspólnoty, 

- zapewnienie udziału mieszkańców w rozpa-
trywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, 
opieki zdrowotnej, sportu, turystyki i wypoczynku, 

- organizowanie samopomocy mieszkańców 
i wspólnych prac na rzecz sołectwa i jego miesz-
kańców.

Od nas wszystkich zależy jakość naszego życia. 
Wykorzystajmy szansę, przekonajmy i wybierzmy 
osoby, które podejmą się tych zadań.

Serdecznie zapraszam wszystkich upraw-
nionych mieszkańców Zalesia, Wicka, Wapnicy  
i Lubina na wybory.

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Tabliczki dla kwaterodawców

KONKURS  FOTOGRAFICZNY!

Klub Przewodników Turystycznych PTTK  ser-
decznie zaprasza wszystkich sympatyków  
i zainteresowanych mieszkańców Międzyzdrojów 
i nie tylko, na prelekcję o przyrodzie Wolińskiego 
Parku Narodowego wraz z pokazem multime-
dialnym. Spotkanie poprowadzi mgr Krzysztof 
Grzegorczyk w sali teatralnej Międzynarodowego 
Domu Kultury 18 lutego w piątek o godz. 17.30.

Adam Jakubowski
Przewodniczący Klubu Przewodników 

Turystycznych PTTK  
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Informacje 
o opłacie targowej
Opłata targowa obowiązuje handlowców wysta-
wiających towar przed sklepem, dzierżawców 
działek stawiających na nich stoisko, namiot 
do 50 m², pojazd z towarem, obiekt (zabudowa 
krótkoterminowa do 120 dni) do 50 m², osoby 
prowadzące handel obnośny, artystów, malarzy, 
rzeźbiarzy itp. Opłata targowa nie obowiązuje 
płatników podatku od nieruchomości.

W punkcie handlowym winny znajdować się 
następujące dokumenty: decyzja burmistrza na 
wykonywaną działalność, decyzja na zajęcie pasa 
drogowego (jeżeli jest konieczna), dokumenty 
stwierdzające, że handlujący jest dzierżawcą lub 
pracownikiem.

Eleni Zacharopulu
Inkasent opłaty targowej

Na styczniowej  sesji Rada Miejska podjęła uchwa-
łę o utworzeniu nowej spółki gminnej. Podmiot  
powołany został do przeprowadzenia inwestycji 
realizowanej  pomiędzy ulicami Komunalną, No-
womyśliwską, Gryfa Pomorskiego i Niepodległo-
ści. Dla tego terenu w roku 2010  został zmieniony 
plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 
przewiduje się tam  budowę nowego centrum 
miasta z rynkiem, ratuszem, biblioteką, ośrodkiem 
pomocy społecznej oraz przychodnią zdrowia. 
Wokół rynku wybudowane zostaną kamienice. 
Wszystkie budynki nawiązywać będą stylem do 
dziewiętnastowiecznych budynków.  Rada Miejska  
powołała jednocześnie  doraźną komisję. Komisja 
ta złożona z radnych, ma pomóc Burmistrzowi w 
wyborze inwestora przedstawiającego najkorzyst-
niejszą ofertę współpracy przy realizacji zadania.

Tak  jak miało to miejsce w przypadku inwe-
stycji  „Międzyzdrojskiego Rynku”, realizowanej 

na terenie  targowiska, gmina wniesie do spółki 
grunt aportem. Inwestor natomiast pokryje swoje 
udziały gotówką. Po objęciu przez inwestora 
części udziałów, spółka rozpocznie proces in-
westycyjny. Zakładany czas projektowania wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidu-
jemy na końcówkę roku 2011. Następnie spółka 
przystąpi do budowy ciągów komunikacyjnych,   
wszystkich budynków użyteczności publicznej 
oraz kamienic wokół placu.

Realizacja kolejnych kamienic planowana jest 
na lata następne.  Po wybudowaniu i oddaniu do 
użytkowania budynków publicznych oraz dróg 
gmina wystąpi ze spółki umarzając swoje udziały  
w zamian otrzymując ich własność. 

Dzięki realizacji tego zadania gmina będzie 
miała nowy urząd, bibliotekę, Ośrodek Pomocy 
Społecznej i  przychodnię. Natomiast obecne 
budynki będą  mogły zostać sprzedane zasilając 
budżet gminny. 

Mateusz Flotyński
Zastępca Burmistrza 

Nowe centrum

Głównym celem inwestycyjnym niniejszego 
projektu jest odbudowa zejścia turystycznego 
relacji Kawcza Góra – plaża. Przypomnijmy, że 
inwestycja budowy schodów na zboczu klifowym 
Wolińskiego Parku Narodowego miała już miejsce 
w latach siedemdziesiątych, jednak 
na skutek istotnego zniszczenia scho-
dów przez sztormy, ich znacznego 
wyeksploatowania oraz braku środ-
ków pieniężnych na kompleksowy 
remont, w 1997 roku zdecydowano 
o rozbiórce schodów. Przez ponad 20 
lat użytkowania zejście cieszyło się 
bardzo dużą popularnością, zarówno 
wśród turystów jak i społeczności 
lokalnej. Przyczyniło się wówczas 
również do znaczącego rozładowania 
ruchu turystycznego w rejonie punk-
tu widokowego na Kawczej Górze, 
ograniczając jednocześnie tzw. „dziką” 
penetrację stoku klifowego, a tym 
samym niszczenie najcenniejszych 
gatunków tego bardzo istotnego 
siedliska przyrodniczego Parku.

Obecnie, na podstawie wyko-
nanego na zlecenie WPN projektu 
budowlanego, lokalizacja, przebieg 
oraz założenia technologiczne no-
wych schodów są już dokładnie spre-
cyzowane. Planowana konstrukcja 
schodów oparta będzie na czternastu 
odpowiedniej długości  podzespołach 
metalowych, które zostaną scalone 
w całość za pomocą specjalistycz-
nego typu połączeń stalowych. Poręcze oraz 
stopnie schodów zostaną wykonane z drewna, 
które dodatkowo pokryte będą nakładkami an-
typoślizgowymi. Nowa planowana forma zejścia  
w dolnej części posiadać będzie również rozbieral-
ne elementy dające możliwość ich ewentualnego 
częściowego demontażu w okresie wiosenno-
jesiennych sztormów. Po przeprowadzeniu aktu-
alnych badań geotechnicznych podłoża została 
także określona optymalna metoda mocowania 
całości konstrukcji do stoku klifu. Posadowienie 
konstrukcji odbywać się będzie na palach punk-

towych tzw. mikropalach, których ilość i rozmiesz-
czenie w terenie zostanie precyzyjnie określone na 
podstawie założeń technologicznych kolejnego 
projektu budowlanego. Łączna długość nowego 
zejścia turystycznego Kawcza Góra wynosić bę-

dzie 128.5 mb, na jego trasie zaplanowane zostały 
dwie platformy widokowe. 

Dopełnieniem całości projektu będzie przedłu-
żenie przebiegu czarnego szlaku turystycznego, 
doposażenie go w urządzenia zagospodarowania 
turystycznego oraz budowa nowego ogrodzenia. 
Głównym celem zmiany trasy szlaku jest chęć 
udostępnienia turystom obiektów militarnych 
Baterii Artylerii Stałej (BAS) oraz przygotowanie 
opisywanego terenu do realizacji podstawowych 
założeń programowych koncepcji zagospodaro-
wania turystycznego tej części Parku. 

W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku planuje 
się również stworzenie ścieżki edukacyjnej o 
charakterze przyrodniczo – historycznym.  Po-
wstanie ścieżki o tym charakterze posiadać bę-
dzie istotne znaczenie wychowawcze, wzbogaci 

bowiem wiedzę turystów oraz 
społeczności lokalnej na temat 
wartości przyrodniczych WPN 
oraz dziedzictwa historycznego  
naszego regionu.

Dodatkowo, mając na uwa-
dze dalsze uatrakcyjnienie 
przebiegu trasy szlaku, planuje 
się częściową rewitalizację 
obiektów BAS. Obiekty te zo-
staną uporządkowane, zabez-
pieczone przed nielegalną 
penetracją osób trzecich, do-
posażone w bariery ochronne 
oraz częściowo zabezpieczone 
przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych.  
W niedalekiej przyszłości pla-
nuje się ponadto wypożyczenie 
od odpowiednich instytucji 
działa artyleryjskiego, bliź-
niaczego do dział zdemonto-
wanych z tych stanowisk pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych.  
Woliński Park Narodowy zamie-
rza ponadto przeznaczyć jedną 
z budowli BAS dla potrzeb 
kompleksowego udostępnia-
nia turystycznego.

Realizacja niniejszego projektu w istotny spo-
sób przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej Parku i jego okolic. Wykorzystanie 
obecnych na terenie Wolińskiego Parku Narodo-
wego obiektów o charakterze militarnym, przyczy-
ni się również do ochrony lokalnego dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu oraz podniesienia 
świadomości turystów zarówno w stosunku do 
dziedzictwa przyrodniczego, jak i historycznego 
miasta i gminy Międzyzdroje. 

Aleksandra Kudej
Autor i koordynator projektu ze strony WPN

NOWE SCHODY NA KAWCZEJ GÓRZE ORAZ REWITALIZACJA OBIEKTÓW MILITARNYCH BAS
Jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze informatora, 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 
niekontrolowaną presją turystów”. całkowita wartość planowanego projektu wynosi 780 000 zł, jednak w poprzednim tygodniu odbyły się rozmowy 
negocjacyjne mające na celu zwiększenie ogólnej sumy dofinansowania o kwotę 320 123 zł. 
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ferie zimoWe

ProGram
„ferii zimoWYcH W Gminie 

miĘDzYzDroJe”
 od 14.02. do 25.02.2011 roku

                                                     

Informujemy, że od poniedziałku do 
piątku w okresie ferii zimowych dzieci będą 
miały możliwość skorzystania z bezpłat-
nego  przejazdu na zorganizowane zajęcia  
w Międzyzdrojach.

Wyjazd:
 Lubin godz. 9.30 górny przystanek PKS, 

dzieci z Wapnicy, Wicka i Zalesie będą zabie-
rane także z przystanków PKS.

Powrót:
Międzyzdroje godz. 15.00 zbiórka przy 

Muzeum Wolińskiego Parku  

i (dzień) 14.02.2011 r.  (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
10.00 – 12.00  zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30  Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne  dla dzieci 
starszych
        

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

ii (dzień) 15.02.2011 r. (wtorek) 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 13.00  zajęcia profilaktyczne „Odje-
chane ferie - bez odjazdów!”, 
w tym:
10.00 – 11.00 uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)
11.00 – 12.00 uczniowie klas IV – VI SP  (grupa 
do 15 osób)
12.00 – 13.00 uczniowie klas I – III SP(grupa 
do 15 osób)
Na zakończenie ferii przewidziane upomin-
ki dla uczestników, którzy wezmą udział 
w zajęciach pt. „ODJECHANE FERIE – BEZ 
ODJAZDÓW”
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00 Gry stolikowe (szachy, warcaby  
i inne gry) 
10.00 – 12.00 zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30 Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne  dla dzieci 
starszych

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

iii (dzień) 16.02.2011r. (środa)

Dzień Rekreacji 
– SEANSE FILMOWE KINO „EVA”
11.00 seans filmowy dla najmłodszych klasy 
0 – V SP
13.00 seans filmowy dla dzieci klas VI SP oraz 
młodzież z Gimnazjum i Technikum

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 15.00  zajęcia ogólnorozwojowe

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

iV (dzień) 17.02.2011 r. (czwartek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach

10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby 
i inne gry)
10.00 – 12.00 zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia muzyczno – rytmiczne 
12.30 Poczęstunek
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne dla dzieci 
starszych

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

V (dzień) 18.02.2011 r. (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 13.00  zajęcia profilaktyczne „Odje-
chane ferie - bez odjazdów!”, 
w tym:
10.00 – 11.00 uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)
11.00 – 12.00 uczniowie klas IV – VI SP(grupa 
do 15 osób)
12.00 – 13.00 uczniowie klas I – III SP (grupa 
do 15 osób)
13.00 Poczęstunek
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby 
i inne gry)
10.00 – 12.00 zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
10.00 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
14.00 – 15.00 „Karaoke” 

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

Vi (dzień) 21.02.2011 r. (poniedziałek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  tenis stołowy
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby 
i inne gry)
10.00 – 12.30 zajęcia plastyczne dzieci 
młodszych
11.30 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
12.30  Poczęstunek
14.00 – 15.00 „Karaoke” 
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne dla dzieci 
starszych 
Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

FERIE ZIMOWE W GMINIE MIĘDZYZDROJE
OD 14 LUTEGO 2011 r. DO 25 LUTEGO 2011 r.

z programem profilaktycznym
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ferie zimoWe, aktualności
Vii (dzień) 22.02.2011r. (wtorek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 13.00  zajęcia profilaktyczne „Odje-
chane ferie - bez odjazdów!”, 
w tym:
10.00 – 11.00 uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)
11.00 – 12.00 uczniowie klas IV – VI SP (grupa 
do 15 osób)
12.00 – 13.00 uczniowie klas I – III SP (grupa 
do 15 osób)
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Tenis stołowy
12.00 – 13.00 zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
12.00 – 15.00 Zajęcia edukacyjne „Scrabble”
13.00 Poczęstunek 
14.00 – 15.00 „Karaoke”
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne dla dzieci 
starszych

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

Viii (dzień)   23.02.2011r. (środa)

Dzień Rekreacji 
– SEANSE FILMOWE  KINO EVA
11.00 seans filmowy dla najmłodszych klasy 
0 – V SP
13.00 seans filmowy dla dzieci klas VI SP oraz 
młodzież z Gimnazjum i Technikum

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 15.00  zajęcia ogólnorozwojowe

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

iX (dzień)   24.02.2011r. (czwartek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 15.00 Tenis stołowy
12.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
12.00 – 15.00  Gry stolikowe  (szachy, warcaby 
i inne gry)
12.30 Poczęstunek
14.00 – 15.00  Zajęcia plastyczne dla dzieci 
starszych
14.00 – 15.00 „Karaoke”
   
Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

X (dzień) 25.02.2011 r. (piątek)

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-
drojach
10.00 – 13.00  zajęcia profilaktyczne „Odje-
chane ferie - bez odjazdów!”, 
w tym:
10.00 – 11.00 uczniowie Gimnazjum (grupa 
do 15 osób)
11.00 – 12.00 uczniowie klas IV – VI SP (grupa 
do 15 osób)

12.00 – 13.00 uczniowie klas I – III SP (grupa 
do 15 osób)
10.00 – 15.00  Kafejka internetowa 
10.00 – 15.00  Gry stolikowe (szachy, warcaby 
i inne gry)
10.00 – 12.30  Zajęcia edukacyjne „Scrabble” 
10.00 – 12.30  zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych
13.00 Poczęstunek

Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy
9.00 – 17.00 półkolonie, zajęcia rozwojowe, 
edukacyjne, profilaktyczne

Organizatorzy zapewniają: nieodpłatną 
opiekę pedagogiczną i instruktorów zajęć 
edukacyjno – rekreacyjnych oraz usługi 
niezbędne do wykonania zajęć  oraz zajęcia 
rozwojowe (gry, zabawy, edukacja, kompute-
ry, plastyczne, muzyczne, zajęcia w plenerze, 
wycieczki, itp.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmiany w programie.

Serdecznie zapraszamy!

orGanizatorzY:
Burmistrz Międzyzdrojów, Międzynarodowy 
Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejska Biblioteka, Gimnazjum nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2.

miejska Biblioteka Publiczna w międzyzdrojach                                                        
ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem                                                         

„Odwaga ma w sobie geniusz,                                                 
potęgę i magię”

Konkurs dotyczy                                                                                                                

powieści Henryka Sienkiewicza                                                                                                  
i zorganizowany jest z okazji                                                                                               

165. rocznicy urodzin                                                                                                             
jednego z najpopularniejszych pisarzy polskich                                                                   

przełomu XIX I XX wieku. 

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 z biblioteką
Miejska Biblioteka Publiczna w celu aktywizacji dzieci i ukazania im zdro-
wych form spędzania czasu wolnego od nałogów podczas ferii zimowych 
2011 przygotowała zajęcia pt. „Kreatywna pracownia plastyczna”.

Odeszła nauczycielka 
wielu pokoleń

ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Pani Stelii Nowaczyk 
- zasłużonej nauczycielki i wycho-

wawczyni wielu pokoleń młodzieży.

Pani Stella Nowaczyk pierwszą pracę 
jako nauczycielka rozpoczęła w 1952 roku 
w Szkole Podstawowej w Trzebiszowie. 
W latach 1955-1964 pracowała w SP w 
Świniarach. Od 1 października 1964 roku 
do 31 sierpnia 1997 roku zatrudniona była 
w Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska 
Polskiego w Międzyzdrojach, gdzie od 1986 
roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. 

Młodzież kształcona pod Jej kierunkiem 
uzyskiwała czołowe miejsca w olimpia-
dach wojewódzkich z  matematyki, fizyki 
i chemii. Pani Stella Nowaczyk w 1975 
roku została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, w 1982 r. Medalem Ministra Komisji 
Edukacji Narodowej,  w 1984 r. Medalem 
Odrodzenia Polski, zaś w 1988 r. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła 29 stycznia 2011 r. w Poznaniu.
Pracownicy Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła ii w międzyzdrojach
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z Prac raDY mieJSkieJ

Uchwały Rady Miejskiej
uchwała nr V/34/11

rady miejskiej w międzyzdrojach
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem   

25 000,00 z tego na zadania własne w  75075-4300 
zakup usług pozostałych (wykonanie tablic infor-
macyjnych)  25 000,00.

Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem  
25 000,00 z tego: na zadania własne w 900-90004-
4300-03 zakup usług pozostałych (realizacja 
projektu „Międzyzdroje w kwiatach”) 25 000,00.

uchwała nr  V / 35 / 2011
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia  27 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy międzyzdroje, jako zabezpie-
czenie pożyczki hipotecznej, udzielonej dla 
„Heureka” Spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w międzyzdrojach przez Ban-
ku Pko BP 1 oddział w Stargardzie Szczecińskim

Rada wyraziła zgodę na ustanowienie hipo-
teki zwykłej do kwoty 1.000.000,00 złotych oraz 
hipoteki kaucyjnej do kwoty 210.000,00 złotych  
na rzecz Banku PKO BP 1 oddział w Stargardzie 
Szczecińskim 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 wie-
czystą KW Nr 3363.

Ustanowienie hipoteki w wysokości określonej 
powyżej następuje w celu zabezpieczenia pożycz-
ki hipotecznej udzielonej dla „Heureka” spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Międzyzdrojach na realizację inwestycji wyposa-
żenia planetarium w budynku przy ul. Bohaterów 
Warszawy 19 w Międzyzdrojach.

Uchyla się uchwałę Nr  III/18/2010 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia  22 grudnia 2010 
roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpiecze-
nie pożyczki hipotecznej, udzielonej dla „Heureka” 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w Międzyzdrojach przez Bank PKO BP oddział 
w Nowogardzie.

uchwała nr V/36/11
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia 27 stycznia 2011r.
zmieniająca uchwałę nr iV/24/2011 z dnia  

4 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie przez Gminę międzyzdroje spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością

W uchwale nr IV/24/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez 
Gminę Międzyzdroje spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę 
na pokrycie i objęcie udziałów w spółce, o której 
mowa w § 1 wkładem gotówkowym w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: Wyraża się 
zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego 
w spółce, o której mowa w § 1, pokrycie i objecie 
udziałów w podwyższonym kapitale aportem w 

postaci nieruchomości położonych w obrębie 
19 miasta Międzyzdroje, o łącznej powierzchni 
73.945 m2, stanowiących działki 563/1 o po-
wierzchni 59.454 m2, nr 563/3 o powierzchni 
2.438 m2, 563/5 o powierzchni 1.844 m2 i 563/6 
o powierzchni 4.176 m2, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta KW nr 6677, działkę nr 563/2 
o powierzchni 941 m2, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta KW nr 46820 oraz działkę nr 563/4                 
o powierzchni 5.092 m2, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW nr 46821.

uchwała nr V/37/11
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia  27 stycznia 2011r.
w  sprawie zmiany uchwały nr  Xliii/429/06 

rady miejskiej w międzyzdrojach z dnia  
19 lipca 2006r.  w sprawie uchwalenia gminne-
go programu ochrony środowiska

W uchwale Nr  XLIII/429/06 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach  z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie 
uchwalenia gminnego programu ochrony śro-
dowiska  załącznik nr 2 do uchwały  otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały.
 

uchwała nr V/38/11
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia 27 stycznia 2011r.
w  sprawie uzgodnienia wykonania prac na 

potrzeby  ochrony przyrody przy pomnikach 
przyrody żywej

Wyraża się zgodę na wykonanie prac pielę-
gnacyjnych przy niżej wymienionych pomnikach 
przyrody żywej :

1) lipa drobnolistna pn. „Babka proszalna”, 
rosnąca na terenie przykościelnym w Lubinie 
przy ulicy Głównej , zgodnie z Projektem wykazu 
II etapu prac pielęgnacyjno-urządzeniowych do 
wykonania w koronie i pniu drzewa, opracowa-
nym w czerwcu 2010r. przez specjalistę prac przy 
pielęgnacji drzew,

2) dąb szypułkowy pn. „Telesfor” rosnący na 
terenie OST „Gromada” przy ul. Bohaterów War-
szawy 1 w Międzyzdrojach, zgodnie z Wykazem 
prac pielęgnacyjno-urządzeniowych do wyko-
nania w koronie i pniu drzewa, opracowanym 
w listopadzie 2010r. przez  specjalistę prac przy 
pielęgnacji drzew,

3) sosna zwyczajna + bluszcz pospolity, rosnący 
przy ul. Ludowej 19 w Międzyzdrojach, zgodnie 
z zakresem zabiegów pielęgnacyjno-urządze-
niowych, opracowanym w grudniu 2010r. przez 
specjalistę prac przy pielęgnacji drzew.

uchwała nr  V / 39 / 2011
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
 Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w 

trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości 
gminne:

- usytuowane w miejscowości Wicko (Zalesie), 
przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiące działki: nr 52 o 
powierzchni 354 m² i nr 56 o powierzchni 683 m², 
dla których zgodnie ze Studium uwarunkowań         
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Międzyzdroje przewidziano funkcje:  
M – tereny zabudowy mieszkaniowej,

- usytuowaną w Lubinie, przy ul. Bocznej, sta-
nowiącą działkę nr 34/1 o powierzchni 1.412 m², 
dla których zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Międzyzdroje przewidziano funkcje:  
M – tereny zabudowy mieszkaniowej, UT – tereny 
usług turystycznych, UZ – tereny usług zdrowia i 
PW - tereny związane z przystaniami jachtowymi,

 - usytuowaną w Lubinie, stanowiącą działkę 
nr 45 o powierzchni 2.620 m², dla których zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Międzyzdroje 
przewidziano funkcje: M – tereny zabudowy 
mieszkaniowej, UT – tereny usług turystycznych, 
PW - tereny związane z przystaniami jachtowymi 
i KS – tereny usług komunikacyjnych- parkingi.

uchwała nr V/40/11
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie opłaty targowej 
§  1. Uchwała określa zasady ustalania i poboru 

oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty 
targowej.

Rozdział 1
Ustalanie opłaty targowej
§ 2. Wysokość opłaty ustala się na podstawie 

stawek określonych w niniejszej uchwale.
§ 3.1 Stawki opłaty targowej ustala się oddziel-

nie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy.
2. Sezon letni obejmuje okres od 01 lipca do 

31 sierpnia.
3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależ-

ności od strefy: 
strefa I – obejmuje: plażę miejską (z uwzględ-

nieniem odrębnych przepisów i uregulowań), 
ulice Bohaterów Warszawy i Promenadę Gwiazd, 
pomiędzy ul. Zdrojową a ulicą bez nazwy (działka 
nr 229 przy DW Posejdon)

strefa II – obejmuje: Promenadę Gwiazd łącznie 
z zejściami na plażę do ulicy bez nazwy (działka nr 
229 przy DW Posejdon), Campingową, Turystyczną, 
Ludową, Pomorską, Kościuszki, Traugutta, Morską, 
Zdrojową, Kopernika, Rybacką, Mickiewicza, Pla-
żową, Poprzeczną, Spokojną, Cichą, Wczasową, 
Wesołą, Bohaterów Warszawy od ul. Zdrojowej 
łącznie z zejściami na plażę.

strefa III – obejmuje: pozostałą część miasta
§ 4. Teren zajęty do sprzedaży przez jedną 

osobę lub jednostkę organizacyjną nie może 
przekroczyć 50 m².

§  5.  Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż:
podczas imprez okolicznościowych i rocznico-

wych pod patronatem Gminy Międzyzdroje.
podczas kiermaszów organizowanych pod 

patronatem Gminy Międzyzdroje w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia  i Wielkanocy.

W punktach wyłonionych w drodze przetargu 
gminnego.

Rozdział 2
Zasady poboru oraz terminy płatności
§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej  

w drodze inkasa.
§ 7. Inkasentami są:
Pani Eleni Zacharopulu,
Zakład Ochrony Środowiska 
 § 8. Wynagrodzenie za inkaso wynosi:
w sezonie letnim – 25 % pobranych opłat,
w pozostałych miesiącach – 50 % pobranych 

opłat.
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Michał SUTYŁA  - 16.02.2011
Waldemar WITKOWSKI - 23.02.2011
Rafał WOLNY - 02.03.2011
Mateusz BOBEK - 09.03.2011
Janusz PIŁAT - 16.03.2011
Jan BURZYŃSKI - 23.03.2011
Adam JAKUBOWSKI - 30.03.2011

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

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz 
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady, Komisje 
Rady, Kluby radnych oraz grupa radnych, jednostki 
pomocnicze, jednostki organizacyjne, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe 
działające na terenie Międzyzdrojów, grupa co 
najmniej 100 mieszkańców Gminy.

Wniosek powinien zawierać; nazwisko i imię 
kandydata, imiona rodziców, datę i miejsce uro-
dzenia, adres zamieszkania osoby przedstawionej 
do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem wnio-
skodawcy, ew. dodatkowe informacje i materiały lub 
pisma wraz z poparciem wniosku.         Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Honorowi i zasłużeni
zgodnie z regulaminem nadawania tytułów „zasłużony dla międzyzdrojów” i „Honorowy obywatel 
międzyzdrojów”, ustanowionym uchwałą  rady miejskiej w międzyzdrojach nr XXXV/337/09 z dnia 
3 lutego 2009 r., Przewodniczący rady miejskiej przyjmuje do dnia 31 marca 2011 r.  zgłoszenia 
kandydatur do obydwu tytułów. 

§ 9.  Inkasent pobierający opłatę targową 
odprowadza ją najpóźniej w dniu następnym po 
dokonaniu poboru do kasy Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach.

 10. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8 
płatne jest na ręce inkasenta w kasie Urzędu Miej-
skiego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za 
kwoty opłaty targowej odprowadzane w miesiącu 
poprzednim. 

§ 11. Opłata targowa staje się należna za każdy 
dzień prowadzenia działalności bez względu na 
czas i miejsce jej rozpoczęcia. Decydującym jest 
stwierdzenie faktycznej oferty towaru do sprze-
daży. Opłata staje się wymagana w momencie 
wystąpienia o jej zapłacenie inkasenta.

1. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest 
druk ścisłego zarachowania z kwitariusza przycho-
dowego, ostemplowanego pieczęcią urzędową. 

2. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej 
wydaje pokwitowanie na każdą pobraną kwotę.

Rozdział 3
Wysokość stawek
 § 12. Stawki dzienne opłaty targowej za sprze-

daż w strefie I: 
 Stawka stała              Stawka w okresie 

od 01.05. do 30.09
1/ przy sprzedaży ze stoiska, za każdy             
 8,00 zł                      400,00 zł
m² zajętej powierzchni
2/ przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem
          10,00 zł                      400,00 zł    
       za każdy m² zajętej powierzchni      
3/ przy sprzedaży z punktu ruchomego,
 10,00 zł                      400,00 zł
wózka, stojaka, rolbaru, małej gastronomii 

– sprzedaż kukurydzy, napojów chłodzących,  po-
pcorn, okularów itp. (za  1 m² powierzchni)

 4/ przy sprzedaży  wyrobów artystycznych
 20,00  zł                      50,00  zł               
      wykonywanych na miejscu przez twórców 

tj. portrety, obrazy, rzeźba. (za 1 m² powierzchni)
 5/ przy sprzedaży obnośnej                                   
 10,00 zł                     20,00 zł
 6/ przy sprzedaży z samochodu lub przy-

czepyod jednego pojazdu samochodowego lub 
przyczepy o ładowności:

a) do 1 t   25,00 zł 400,00 zł
b) powyżej 1 t 35,00 zł    400,00 zł
         
§ 13. Stawki dzienne opłaty targowej za sprze-

daż w strefie II oraz III:
 Stawka stała    Stawka w okresie letnim
1/ przy sprzedaży ze stoiska, za każdy                
 1,50  zł                 2,50 zł
m² zajętej powierzchni

2/przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem
              3,50 zł                       6,00 zł    
za każdy m² zajętej powierzchni      
3/ przy sprzedaży z punktu ruchomego,
 6,00 zł                     12,00 zł
wózka, stojaka, rolbaru, małej gastronomii 

– sprzedaż kukurydzy, napojów chłodzących,  po-
pcorn, okularów itp.  (za 1 m² powierzchni)

4/ przy sprzedaży  wyrobów artystycznych          
 6,00  zł                    12,00 zł                
wykonywanych na miejscu przez twórców tj. 

portrety, obrazy, rzeźba. (za 1 m² powierzchni)
5/ przy sprzedaży obnośnej
 10,00 zł                    20,00 zł
6/przy sprzedaży z samochodu lub przycze-

pyod jednego pojazdu samochodowego lub 
przyczepy o ładowności:

a) do 1 t 12,00 zł 25,00 zł
b) powyżej 1 t    15,00 zł     30,00 zł

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

 
                                                                                            

 L.p RODZAJ TEMATYKA KONTROLI TERMIN 
 KONTROLI   

1. Problemowa Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za 2010 r., informacji o stanie mienia komunalnego, 
sprawozdania finansowego.  

od 15 V do 15 
VI 2011  

2. Doraźna Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

Na bieżąco 

3.  Doraźna  Kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
 

Na bieżąco  

4.   Problemowa Kontrola realizacji i prawidłowości wykonania inwestycji pn. Rozbudowa 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. 
 

Luty-marzec 

5.  Doraźna Kontrola skuteczności windykacji  należności z tytułu podatku od 
nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżaw od podmiotów 
prawnych.   

kwiecień 

6.  Doraźna Kontrola realizacji ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej z 
przeprowadzonej kontroli w sprawie  wyłonienia kontrahentów na 
zadania gminne, których wartość nie przekracza 14.000 euro.  

kwiecień 

7.  Problemowa  Kontrola realizacji i prawidłowości wykonania inwestycji pod nazwą: 
Przebudowa drogi gminnej: Kolejowa, C.K. Norwida i Stroma wraz z 
przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami  i ulicami M. 
Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piaskowej, Ustronie Leśne 
wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej. 

Lipiec-
sierpień 

8. Doraźna Kontrola realizacji umowy na zakup przez Gminę usług na stadionie 
miejskim w latach 2009-2010.  

Wrzesień  

9. Problemowa  Kontrola realizacji umów wieloletnich  dzierżaw – realizacji zapisów 
dotyczących dzierżawców i Gminy.   

Październik  

 
  

 1

uchwała nr V/41/11
rady miejskiej w międzyzdrojach

z dnia  27 stycznia 2011 r.
w sprawie   przyjęcia planu  pracy komisji  rewizyjnej  rady miejskiej.

Przyjmuje się plan  pracy Komisji  Rewizyjnej   Rady Miejskiej   w brzmieniu  ustalonym  w poniższym 
załączniku do uchwały.
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kultura

30.04. - 03.05.2011 r.   - eurofeStiWal
Organizator – Międzynarodowy Dom Kultury  
Miejsce: Amfiteatr oraz Międzynarodowy Domu 

Kultury  w Międzyzdrojach. 
Impreza o charakterze plenerowym organi-

zowana z okazji 7. rocznicy wstąpienia Polski do 
UE i przyjęcia przewodnictwa od 01 lipca 2011 r. 
w EU.  Koncerty muzyczne i wystawy tematyczne 
prezentują kulturę wybranych państw członkow-
skich.  3 maja  uczczenie obchodów uchwalenia 
konstytucji 3-maja. 

07- 08.05.2011 r. - Vi  międzynarodowy 
Sportowy turniej  tańca towarzyskiego  „Perła 
Bałtyku” 

Organizator: Stowarzyszenie Taneczny Klub 
Sportowy „Jantar”  

Miejsce: Hala sportowa im. Andrzeja Grubby przy 
Szkole Podstawowej Nr 1

Impreza cykliczna o charakterze sportowo-
widowiskowym. Celem turnieju jest popularyzacja 
tańca towarzyskiego jako formy rekreacji, rozrywki 
dla dzieci i młodzieży, w różnych kategoriach 
wiekowych. 

08.05.2011 r. Vii mini kongres Brydża Spor-
towego Parami

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury oraz 
Samodzielna Sekcja Brydża Sportowego przy MDK.

Miejsce: Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Impreza cykliczna. W programie imprezy – tur-
niej par na impy i turniej par na maksy.

19-22.05.2011 r.  -  iV międzynarodowy festi-
wal muzyczny amber Baltic w międzyzdrojach

Organizator:  Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Festiwalowe  Amber Baltic i Międzynarodowy Dom 
Kultury.

Miejsce: Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach.  

Festiwal o charakterze międzynarodowym,  
w którym udział biorą znani soliści i muzycy pre-
zentujący muzykę klasyczną. Koncerty w świetle 
świec – nokturny, wystawy i prezentacje sztuki na 
najwyższym poziomie gwarantują prawdziwą ucztę 
dla ducha nie tylko koneserom muzyki klasycznej. 
Rok 2011 to 200-rocznica urodzin Franciszka Liszta 
(Węgier z urodzenia Europejczyk z działalności) 
oraz przewodnictwo w UE Węgier i Polski. Ten nurt 
będzie przyświecał tegorocznemu festiwalowi. 

01.06.2011r. - międzynarodowy Dzień 
Dziecka 

Organizator: Gmina Międzyzdroje, Międzynaro-
dowy Dom Kultury przy wsparciu przedsiębiorców  
z Gminy Międzyzdroje.

Miejsce: Amfiteatr w Międzyzdrojach.
Występy zespołów, gry, konkursy, zabawy  

z nagrodami, wiele atrakcji i niespodzianek czeka 
na wszystkie dzieci z okazji ich święta. 

03.06.2011 r.  - Gala finałowa miss Polonia 
2011 ziemi zachodniopomorskiej 

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

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

Konkurs Miss Polonia to coroczny konkurs o 
wybór Tej Najpiękniejszej, w którym poszukujemy 

Głównym punktem  organizowanych atrakcji  
jest organizacja Mityngu lekkoatletycznego ku pa-
mięci znanych olimpijczyków -  Władysława Koma-
ra i Tadeusza Ślusarskiego, tragicznie zmarłych w 
wypadku na trasie z Międzyzdrojów do Szczecina. 

Organizacja rodzinnego biegu śniadaniowego, 
poprzedzającego mityng ma na celu populary-
zację aktywnego wypoczynku wśród turystów 
zwiększającą ich aktywność fizyczną. Nie jest to  
rywalizacja sportowa, a celem jest  stworzenie 
atmosfery wspólnego masowego biegu, gdzie nie 
przyznaje się nagród i nie prowadzi klasyfikacji. 

18.08. 2011 - iii Gala Boksu zawodowego 
Organizator: Gmina Międzyzdroje, Babilon 

Promotion
Miejsce: amfiteatr  w Międzyzdrojach
Gmina Międzyzdroje wraz z organizatorem 

imprezy – firmą „Babilon Promotion” z Mińska 
Mazowieckiego przygotowuje prawdziwą ucztę 
dla koneserów boksu czyli 6 pojedynków bokser-
skich o charakterze międzynarodowym w różnych 
kategoriach wagowych”.

Główną atrakcją wieczoru będzie 10 rundowa 
walka o pas  federacji WBC.

19 – 21.08. 2011 – Summer kite festiwal
Organizator:   Event Factory,  Międzynarodowy 

Dom Kultury 
Miejsce: plaża na wysokości hotelu Amber Baltic, 

skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 
5. edycja zmagań zawodników uprawiających 

kitesurfing czyli pływających na desce gdzie 
zamiast żagla używana  jest odmiana latawca 
utrzymywanego przez żeglującego kitesurfera.  
Podczas imprezy odbywają się liczne imprezy 
towarzyszące: konkursy, turnieje, pokazy instruk-
tażowe  kitesurfing’u, można testować również 
specjalistyczny sprzęt sportowy, jak również 
uczestniczyć w wieczornym koncercie gwiazdy 
festiwalu organizowanym  w formule Beach Party.

każdy czwartek sierpnia 2011 r. - Xii między-
narodowe czwartki organowe – cykl koncertów 
muzycznych.

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach

Miejsce: Kościół Parafialny pw. Św. Piotra Aposto-
ła w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 2

W każdy czwartek sierpnia odbywają się kon-
certy organowe w wykonaniu artystów z kraju  
i zagranicy.  

30.09. - 02.10.2011  r. -  iX Spotkania arty-
styczne Seniorów – festiwal kultury ludowej 

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach

Miejsce: Międzynarodowy Dom Kultury w Mię-
dzyzdrojach i teren miasta.

Do jesiennego udziału w spotkaniach zapra-
szamy  seniorów z całej Polski: zespoły i kapele 
ludowe. Zespoły prezentują tradycję i kulturę 
swoich regionów, z których przyjeżdżają. Poza 
występami konkursowymi w Sali Teatralnej MDK, 
na skwerach i placach w całym mieście można 
wysłuchać koncertów plenerowych. 

Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

 tel. 91 32 82 600, 608489038 
Anetta Czyżak, 

Inspektor ds. promocji 
tel. 91 32 80 441, 609 519 590      

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH - MIĘDZYZDROJE 2011
swoistego ideału piękna, wdzięku, inteligencji 
i talentu. W Międzyzdrojach odbędzie się finał 
wyborów regionalnych Miss Polonia Ziemi Za-
chodniopomorskiej. 

26.06-02.07-2011 r. - 46 międzynarodowy 
festiwal Pieśni chóralnej w międzyzdrojach 

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

Miejsce:  Sala Teatralna im. Prof. Jana Szyrockiego 
w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdro-
jach oraz Kościół Parafialny pw. Św. Piotra Apostoła  
w Międzyzdrojach.

Festiwal odbywa się w Międzyzdrojach, nie-
przerwanie od 46 lat w każdą trzecią  dekadę 
czerwca i trwale wpisał się w kalendarz imprez 
artystycznych polskiego Wybrzeża. Należy do nie-
licznych imprez artystycznych o tak długiej  tradycji 
i jest  jedyną  imprezą chóralną o  międzynarodo-
wej randze i prestiżu. Prezentowana jest muzyka 
dawna, współczesna muzyka chóralna polska i 
zagraniczna, muzyka sacra  oraz muzyka dziecięca.

07 - 10.07.2011 r. - Wakacyjny festiwal  
artystów

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach i Gmina Międzyzdroje.

Miejsce: Międzynarodowy Dom Kultury, plaża, 
Promenada Gwiazd,  Hotel Amber Baltic,  Kino EVA, 
Amfiteatr

Proponujemy bogaty program artystyczny 
imprezy: koncerty muzyczne, spektakle teatral-
ne, liczne spotkania z gwiazdami, warsztaty dla 
dzieci oraz  nocny maraton filmowy. Uczestnikami  
festiwalu są gwiazdy sztuki - filmu i estrady, które 
odciskają dłonie w Alei Gwiazd i spotykają się  
z przybyłymi na festiwal turystami. 

29.07 – 31.07. 2011  - Viii festiwal Siły, 
Sprawności i urody – fashion Promenade mię-
dzyzdroje 2011

Organizator: Gmina Międzyzdroje, firma Fit Word
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Festiwal Siły, Sprawności i Urody jest imprezą 

propagującą fittnes i sporty siłowe wśród tury-
stów oraz zainteresowanych sportami siłowymi 
w kraju i poza jej granicami. Udział w niej biorą 
zawodnicy oraz wszyscy chętni, zainteresowani 
współzawodnictwem i zabawą, a program jest tak 
skonstruowany by obejmował szeroki wachlarz 
konkursów, zabaw i konkurencji sportowych. 
Obok zmagań siłaczy (m.in. zawody o Puchar Polski 
Strongman Eliminate Your Oponent)  organizator 
imprezy firma Fit Word zapewnia letnią rozrywkę,  
w programie której można znaleźć również pokaz 
mody sportowej i plażowej, ciekawy i nowatorski 
pokaz boksu tajskiego, zawody w football – fre-
estyle  oraz wybory Miss Festiwalu.  

 
17.08. 2011 - Bieg śniadaniowy i Xiii mityng 

lekkoatletyczny im. Władysława komara i tade-
usza ślusarskiego 

Organizator: Klub Biegacza Sporting i Gmina 
Międzyzdroje

Miejsce: stadion miejski  w Międzyzdrojach
Bieg i mityng to cykl imprez  o charakterze 

rekreacyjno – sportowym, organizowanych  
w plenerze już od 13 lat – zawsze 17 sierpnia  
w Międzyzdrojach. 
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ośWiata, aktualności

 Historie pisane przez życie -                      
książki, w których opisane zostały trudne  

czasem wstrząsające tematy                      
Miejska Biblioteka Publiczna                                     

w Międzyzdrojach                                              
zaprasza na spotkanie       

Dyskusyjnego Klubu Książki    
3 marca (czwartek) o godz. 16.00 

Bal Charytatywny 
W dniu 22 stycznia 2011r. w międzynarodowym 
Domu kultury w międzyzdrojach odbył się 
Bal charytatywny organizowany przez radę 
rodziców Gimnazjum nr 1 w międzyzdrojach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością. Zorganizowanie 
balu było możliwe dzięki życzliwości, bezintere-
sownej  pomocy  i zaangażowaniu wielu osób. 
Licytacja i dobrowolne wpłaty gości przyniosły 
3600 zł. Uzyskany dochód zostanie przekazany 
na potrzeby młodzieży Gimnazjum nr 1 w Mię-
dzyzdrojach.    

Szczególne podziękowania od  Rady Rodziców 
za wszelką okazaną pomoc otrzymują:
Jadwiga Bober – Dyrektor  Międzynarodowego 
Domu Kultury
„Mini Art” – Bożena Rychłowska-Choma
„Bling”- Arleta i Sławomir Wojtyś
Sklep wielobranżowy – Katarzyna Gwóźdź
„Mięsort” Zakład Handlowo-Usługowy  Leszek  
i Iwona Hunek
Tadeusz i Wioleta Janeczek
Henryk Kawa
Sklep „Triumph” Plac Neptuna – Anna Młynarczyk 
Hotel Slavia – Państwo Tomczakowie 
Sklep „Byczek” –Maciej Błochowiak 
Piekarnia- Ciastkarnia – Monika Bielica 
Solarium „ Sun Malino”
Tawerna” Róża Wiatrów”
Bank  Spółdzielczy w Międzyzdrojach
Acer Dylawerscy 
Małgorzata Marchelak 
Sklep ZOO – Mariusz Mioduszewski 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
„Abakus” -  producent baletek 
Fryzjer – Plac Neptuna 4/4a- Ewa Kleszyk 
Iwona Aulich – Zakład Kosmetyczny
Dorota Mazur 
Rodzice uczniów Gimnazjum nr 1 w Międzyz-
drojach.

Rada Rodziców
Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach

Jak na otwarcie przystało były cukierki, balony 
ale przede wszystkim uśmiechy naszych małych 
czytelników. Z przyjazdu pracowników Biblioteki  
z książkami najbardziej cieszyły się właśnie dzieci, któ-
re wypożyczyły do domu piękne bajki. Dla uczniów 
klas I-III mieliśmy również przygotowany program pt.: 
„Od najmłodszych lat z książką za pan brat”  - za każdą 
wypożyczoną książkę uczeń dostaje gwiazdkę, którą 
wkleja na specjalną kartę czytelnika, za 50 zebranych 
gwiazdek nasz mały czytelnik otrzyma od nas nie-
spodziankę (najprawdopodobniej super zabawkę).  
Ten program bardzo przypadł do gustu dzieciom, 
obiecały, że będą czytać dużo książek. Oprócz dzieci 
z naszego punktu bibliotecznego skorzystały również 
mamy dzieci uczących się w szkole, nauczyciele, Pani 
Wioletka - szkolna pielęgniarka i inni pracownicy. 
Od naszych stałych i nowych czytelników już mamy 
zamówienia na konkretne tytuły, które zawieziemy 
do Wapnicy już 16 lutego.  

Punkt biblioteczny działa
2 lutego 2011 rozpoczął działalność punkt biblioteczny miejskiej Biblioteki Publicznej w mię-
dzyzdrojach znajdujący się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Dzięki uprzejmości Dyrektor 
Szkoły Bogumiły Popko, która pomogła w propagowaniu tej akcji od 2 lutego mamy 25 nowych 
czytelników.

W sołectwie będziemy z książkami co drugą 
środę począwszy od 2 lutego. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Możliwość udziału w tym projekcie jest dla 
szkoły ogromnym wyróżnieniem. Dlaczego akurat 
małe szkoły? Są one bardziej bezpieczne, zapew-
niają indywidualizację pracy, umożliwiają stały 
kontakt z rodziną dziecka, sprzyjają stosowaniu 
metod aktywizujących ze szczególnym uwzględ-
nieniem metody projektu. Zajęcia dla dzieci  
w dwóch grupach wiekowych odbywają się po 
lekcjach i doskonalą kompetencje matematyczno 
- przyrodnicze oraz społeczno - obywatelskie. Do 
tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty: 
„Portrety”, „Magiczny pojazd”, „Wybieramy przed-
stawicieli Samorządu Uczniowskiego” i „Pracownia 
krawiecka”. 

Ostatnio uczniowie klas IV-VI pracowali nad 
projektem „Woda na wagę złota”. Podczas zajęć 
projektowych badaliśmy zużycie wody w szkole i 
w naszych domach. Zastanawialiśmy się również, 
co zrobić, by oszczędzać wodę, gdyż okazało się, że 
jest ona cenniejsza niż złoto. Woda jest dobrem, o 

które Polska powinna dbać szczególnie – obligują 
nas do tego niewielkie jej zasoby (157 km³). Okazu-

je się, że jesteśmy jednym z najuboższych w wodę 
krajów europejskich, a nasze zasoby są porówny-
wane z takimi krajami jak Egipt czy Burkina Faso. 

Z MAŁEJ SZKOŁY W WAPNICY W WIELKI ŚWIAT
od września 2010 roku szkoła w Wapnicy bierze udział w ogólnopolskim projekcie „z małej 
szkoły w wielki świat”. to ogromne przedsięwzięcie realizuje federacja inicjatyw oświatowych 
we współpracy z innymi partnerami. Projektem objętych zostało 110 szkół z całej Polski, w tym 
9 szkół z województwa zachodniopomorskiego. 

Zaskoczyła nas informacja, że przeciętny Polak 
zużywa ok. 200 litrów wody dziennie, a w Burkina 
Faso ta sama ilość wody musi starczyć na miesiąc. 

uczniowie szkoły w Wapnicy radzą jak 
oszczędzać wodę:

Zamiast kąpieli w wannie skorzystaj z prysznica.
Zakręcaj kurek, gdy myjesz zęby. Napraw cieknące 
krany. Pralkę lub zmywarkę uruchamiaj wtedy, gdy 
jest pełna. Zamontuj napowietrzacze (perlatory) na 
krany. Nie myj naczyń pod bieżącą wodą. Zamontuj 
spłuczki dwustopniowe w toaletach.

Projekt zakończył się Marszem na Rzecz Wody 
ulicami Wapnicy. Podczas marszu uczniowie 
zachęcali mieszkańców do oszczędzania wody 
poprzez wręczanie ulotek, kropelek z hasłami  
i prezentowanie transparentów.

W tej chwili klasy I-III realizują projekt „Szkolne 
reguły - nasze znaki drogowe” a klasy IV-VI „Pogoda 
jest zawsze”.

Praca metodą projektu wymaga od nauczycieli 
oraz dzieci dużego zaangażowania i nakładu pracy, 
ale stanowi również źródło dobrej zabawy. Nabyte 
umiejętności znajdą odzwierciedlenie nie tylko w 
wynikach na świadectwie czy egzaminie szkolnym, 
ale przede wszystkim w życiu.         Agnieszka Wolf

Iwona Samołyk
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SPort

W kategorii gier pojedynczych kobiet i męż-
czyzn nie było niespodzianek. Jak już zdążyli 
nas to tego przyzwyczaić, wygrali Sylwia i Ja-

Wszystko dla Chrobrego
30 stycznia br. w międzyzdrojach odbyły się mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów w 
tenisie stołowym. z formą na turniej trafili zawodnicy miejscowego klubu – ukS „chrobry” mię-
dzyzdroje. tenisiści z międzyzdrojów zdobyli wszystkie tytuły, jakie były  do zdobycia. tym samym 
są jedynym klubem w woj. zachodniopomorskim, któremu udał się taki wyczyn.  

Pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy drużyn, 
które są na czele grupy B czyli Klif Międzyzdroje oraz 
Kapitanat Portu Dziwnów. Pierwsza połowa spotka-
nia należała do graczy Klifu, którzy prowadzili tylko 
jedną bramką. W drugiej połowie losy spotkania 
zupełnie się odmieniły. Dwa trafienia Marka Górniaka 
dały prowadzenie drużynie Kapitanatu, którzy do 
końca spotkania nie dali sobie już wydrzeć trzech 
punktów i pozycji lidera grupy B.

Drugie spotkanie sobotniego popołudnia roze-
grały drużyny Bałtyku Międzywodzie i FC Paradise 
Międzyzdroje. Warunki w tym meczu dyktowali za-
wodnicy Bałtyku, którzy od początku kontrolowali 
przebieg spotkania. W drugiej połowie do odrabiania 
strat rzucili się zawodnicy FC Paradise, którzy jednak 
mimo ambitnej gry nie zdołali strzelić więcej bramek 
i ostatecznie przegrali wynikiem 4 : 2  na korzyść 
Bałtyku. Zespół z Międzywodzia zajmuje tym samym 
trzecie miejsce w tabeli z 9 pkt.

Kolejny meczy rozegrały drużyny UKS Orliki Wap-
nica oraz Old Boys Międzyzdroje. W tym spotkaniu 
po raz pierwszy zwycięstwo odniósł zespół Orlików 
zwyciężając wynikiem 11 : 5. Wyróżniającymi się 
zawodnikami był Roman Kleszczyński (Orliki) oraz 
A. Rodziewicz (Old Boys), którzy strzelili hat-tricka.

Po pięciu kolejkach MALF na pierwszym miejscu 
w tabeli grupy B znajduję się Kapitanat Portu, tuż za 
nimi plasuje się Klif oraz Bałtyk. Do końca pierwszej 
rundy pozostały dwie kolejki.

Niedzielne zmagania 5 kolejki MALF w grupie A 
„młodszej” rozpoczął mecz pomiędzy Leśnikiem Mię-
dzyzdroje i Termitami Koniewo, Skoszewo. Pierwsza 
połowa spotkania zapowiadała zaciętą walkę. Jednak 
w drugiej połowie meczu przewagę uzyskał Leśnik, 
który ostatecznie zwyciężył wynikiem 6 : 1 i umocnił 
się na czele tabeli.

Drugie spotkanie w grupie młodszej rozegrała 
drużyna FC Arboleda Międzyzdroje oraz D & D 
Świnoujście. Warunki w tym meczu dyktowali tylko 
zawodnicy FC Arboleda. Ostatecznie drużyna ze 
Świnoujścia została pokonana wynikiem prawie 
koszykarskim, bo aż 28 : 0. Na wyróżnienie zasługu-
je Miłosz Gajda (FC Arboleda), który strzelił osiem 

bramek i wysunął się na czoło klasyfikacji strzelców 
grupy A z 11 trafieniami. Pod względem ilości strze-
lonych bramek w tym meczu kolejno należy wymie-
nić Aleksandra Sikorę (7 bramek), Tomasza Janika  
(4 bramki) oraz Piotra Bursę (4 bramki).

Ostatni mecz weekendu zapowiadał się bardzo 
ciekawie. Na boisku zmierzyli się zawodnicy Armii 
Kmicica Kamień Pomorski oraz BS Wiking Wolin. 
Od początku mecz trzymał wszystkich kibiców w 
napięciu. Po pierwszej połowie spotkania druży-
ny zeszły do szatni z wynikiem remisowym 1 : 1.  
W drugiej połowie więcej akcji wykorzystali zawod-
nicy BS Wiking, którzy ostatecznie zwyciężyli 1 : 3. Na 
uwagę zasługuje bramkarz drużyny Wikinga (Grze-
gorz Hnat), który obronił karnego i niejednokrotnie 
ratował swoich kolegów przed utratą bramki.

Zwycięzcą pierwszej rundy grupy A „młodszej” 
został Leśnik Międzyzdroje. Drugie miejsce z lepszym 
bilansem strzelonych bramek zajmuje FC Arboleda 
Międzyzdroje. Natomiast na trzecim miejscu upla-
sowała się drużyna Armii Kmicica Kamień Pomorski. 
Piąta kolejka grupy A była jednocześnie ostatnią w 
I rundzie MALF. Runda rewanżowa w tej grupie roz-
pocznie się 20 lutego 2011 r. Pomiędzy I a II rundą 
zostało otwarte okienko transferowe, w którym dru-
żyny mogą wymieniać lub dopisywać zawodników. 

Terminarz, tabele, rankingi oraz wszystkie infor-
macje o lidze można znaleźć na stronie internetowej 
www.hala.miedzyzdroje.vel.pl.

Dziękujemy wszystkim kibicom za gorący doping 
na trybunach oraz zapraszamy wszystkich na kolejne 
spotkania MALF. Zapraszamy również wszystkich 
chętnych sponsorów do udziału w organizacji 
naszej ligi.

terminarz gr. a „młodsza”
KOLEJKA 6 / 20.02.2011 r. (niedziela)
1. „TERMITY” - „FC ARBOLEDA”  15.00
2. „D & D” - „ARMIA KMICICA”  16.00
3. „LEŚNIK” - „BS WIKING”  17.00
KOLEJKA 7 / 27.02.2011 r. (niedziela)
1. „D & D” - „BS WIKING”  15.00
2. „FC ARBOLEDA” - „LEŚNIK”  16.00
3. „ARMIA KMICICA” - „TERMITY” 17.00

KOLEJKA 8 / 06.03.2011 r. (niedziela)
1. „BS WIKING” - „TERMITY” 15.00
2. „ARMIA KMICICA” - „FC ARBOLEDA”  16.00
3. „LEŚNIK” - „D & D”  17.00
KOLEJKA 9 / 13.03.2011 r. (niedziela)
1. „LEŚNIK” - „ARMIA KMICICA”  18.00
2. „FC ARBOLEDA” - „BS WIKING”  19.00
3. „TERMITY” - „D & D” 20.00
KOLEJKA 10 / 20.03.2011 r. (niedziela)
1. „TERMITY” - „LEŚNIK”  12.00
2. „D & D” - „FC ARBOLEDA”   13.00
3. „BS WIKING” - „ARMIA KMICICA”  14.00   

terminarz Gr. B „starsza”
KOLEJKA 8 / 20.02.2011 r. (niedziela)
1. „BAŁTYK” - „KAPITANAT PORTU”  18.00
2. „KLIF” - „UKS ORLIKI”  19.00
3. „OLD BOYS” - „SPA”  20.00
PAUZA: “FC PARADISE”
KOLEJKA 9 / 26.02.2011 r. (sobota)
1. „OLD BOYS” - „FC PARADISE”  17.00
2. „SPA” - „KLIF”  18.00
3. “BAŁTYK” - “UKS ORLIKI”  19.00
PAUZA: “KAPITANAT PORTU”
KOLEJKA 10 / 27.02.2011 r. (niedziela)
1. „FC PARADISE” - „SPA”  18.00
2. „UKS ORLIKI” - „KAPITANAT PORTU”  19.00
3. „KLIF” - „OLD BOYS”  20.00
PAUZA: „BAŁTYK”
KOLEJKA 11 / 05.03.2011 r. (sobota)
1. „BAŁTYK” - „OLD BOYS”  17.00
2. „KAPITANAT PORTU” - „SPA”  18.00
3. „KLIF” - „FC PARADISE”  19.00    
PAUZA: „UKS ORLIKI”
KOLEJKA 12 / 06.03.2011 r. (niedziela)
1. „KAPITANAT PORTU” - „KLIF”  18.00
2. „FC PARADISE” - „BAŁTYK”  19.00
3. „OLD BOYS” - „UKS ORLIKI”  20.00
PAUZA: „SPA”
KOLEJKA 13 / 12.03.2011 r. (sobota)
1. „KAPITANAT PORTU” - „OLD BOYS”  19.00
2. „UKS ORLIKI” - „FC PARADISE”  20.00
3. „BAŁTYK” - „SPA”  21.00
PAUZA: “KLIF”
KOLEJKA 14 / 20.03.2011 r. (niedziela)
1. „FC PARADISE” - „KAPITANAT PORTU”  15.00
2. „KLIF” - „BAŁTYK”  16.00
3. „SPA” - „UKS ORLIKI”  17.00
PAUZA: „OLD BOYS”

Rafał Błocian

MALF prawie na półmetku
W pierwszy weekend lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 
rozegrano piątą kolejkę międzyzdrojskiej amatorskiej ligi futsalu. Pierwsze 
trzy mecze rozegrano w sobotę pomiędzy zespołami grupy B „starszej”.

cek Wandachowiczowie. Sylwia ze stanu 0:2  
w finale zdołała doprowadzić do piątego seta, 
gdzie zacięta walka toczyła się do ostatnich 

piłek. Jednak wyszła z tego pojedynku zwycię-
sko. Jej przeciwniczką była Sandra Przywarta  
z UKS Sucha Koszalińska. Natomiast Jacek bez 
problemów poradził sobie ze swoim rywalem w 
spotkaniu finałowym, ogrywając Bartosza Jemi-
lianowicza (LUKS Top Wierzbięcin) wynikiem 3:1.

Gry podwójne to również dominacja repre-
zentantów „Chrobrego”. Wśród kobiet zwyciężyły 
Sylwia Wandachowicz i Sandra Przywarta, które w 
decydującym meczu pokonały Magdalenę Gargu-
lińską i Martę Szymańską (UKS „Chrobry” Międzyz-
droje) 3:2. Turniej mężczyzn to świetny popis pary 
Jacek Wandachowicz i Krzysztof Borkowicz, którzy 
nie dali żadnych szans swoim rywalom. W spo-
tkaniu finałowym pokonali Patryka Przywartego  
i Kamila Kiljanka (KTS Koszalinianin Koszalin) 3:0.

Z kolei turniej par mieszanych przyniósł nam 
oczekiwane już wcześniej rezultaty. Najlepszą parą 
okazało się małżeństwo Wandachowiczów. Sylwia 
i Jacek pokazali swoje rewelacyjne umiejętności 
oraz doświadczenie. Gra finałowa to pojedynek 
przeciwko Sandrze Przywartej oraz Patrykowi 
Przywartemu, Międzyzdrojanie pokonali ich 3:0.

5 złotych medali, 1 srebrny i 1 brązowy medal 
to dorobek wszystkich pingpongistów UKS „Chro-
bry” Międzyzdroje. To świetny wynik zwłaszcza, 
że wszystkie tytuły mistrzowskie trafiły w ręce 
Międzyzdrojan.                            Krzysztof Borkowicz
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oGłoSzenia - komunikatY

Osoby posiadające psa zobowiązane są do:
• zarejestrowania i wyposażenia psa w obrożę, z zastrzeżeniem ustępu 2,
• oznakowania psa przez umieszczenie znaczka identyfikacyjnego na ob-

roży zwierzęcia lub oznakowania psa w sposób trwały poprzez wszczepienie 
mikroczipa, w przypadku gdy gmina wprowadzi obowiązek komputerowej 
ewidencji psów,

• zapewnienia psu właściwej opieki weterynaryjnej i poddawania psa 
okresowym szczepieniom ochronnym,

• posiadania podczas wyprowadzania psa przyborów umożliwiających 
usuniecie nieczystości pozostawionych przez zwierzę i natychmiastowego ich 
usuwania z miejsc wspólnego użytku, w szczególności z klatek schodowych, 
miejsc publicznych: parków, placów zabaw, trawników, parkingów, skwerków, 
ciągów komunikacyjnych itp. Nieczystości te umieszczone w szczelnych, 
nie ulęgających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w 
komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów,

• okazywania dowodów szczepień i opłat z tytułu podatku za psa, na 
żądanie osoby upoważnionej do kontroli,

W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, posiadacz 
psa zobowiązany jest prowadzić go na smyczy lub w kagańcu, a w miejscach 
publicznych na terenie miasta – na smyczy i w kagańcu (dotyczy ras niebez-
piecznych do których zaliczamy: Amerykański pit bull terrier,  Perro de Presa 

Mallorquin,  Buldog amerykański,  Dog argentyński,  Perro de Presa, Canario , 
Tosa inu, Rottweiler,  Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, 
Owczarek kaukaski)

§ 61 Zabrania się:
• wypuszczenia psów i innych zwierząt domowych bez dozoru,
• wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na place zabaw dla 

dzieci, obiekty sportowe, boiska szkolne i inne miejsca służące do zabaw 
dzieci i rekreacji, do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności 
publicznej i obsługi ludności, których właściciele wprowadzają taki zakaz,

• wyprowadzania psów na teren plaży miejskiej, z wyjątkiem miejsc do 
tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,

• wprowadzania psów na teren cmentarzy komunalnych,
• drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą 

stać się niebezpieczne dla człowieka lub otoczenia.

Ponadto informujemy o obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń powsta-
łych na terenie nieruchomości oraz na chodnikach wzdłuż nieruchomości.

Za niedostosowanie się do powyższych przepisów funkcjonariusze Straży 
Miejskiej będą nakładali grzywny w formie mandatu karnego do 500 zł.

Eugeniusz Suchłabowicz
Komendant Straży Miejskiej

S t r a ż  M i e j s k a  i n f o r m u j e 
Mieszkańców Miasta i Gminy Międzyzdroje, że zgodnie z § 59 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
Międzyzdroje (Uchwała Nr XLIV/439/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. DZ.U. województwa zachodniopomorskiego nr 103 poz. 1909).

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 do-
jazdowej 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 1 marca  2011 r.  

2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 
w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 341 o pow. 494 m². Cena wywo-
ławcza – 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 2011 r.       

3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4  
w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 328 o pow. 839 m². Cena wywo-
ławcza – 1.500.000 zł brutto. 

Rokowania na  sprzedaż w/w nieruchomości zostały ogłoszone na dzień 
15 lutego 2011 r. 

4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Mię-
dzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 4/1 o pow. 1.521 m².  Cena wywoławcza 
– 2.250.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10 % bonifikaty w związku  
z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków).

Przetarg na zbycie w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień  
15 lutego 2011 r.

5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyz-
drojach, stanowiącą działkę nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoławcza 
– 26.500.000 zł brutto

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29 marca 
2011 r. 

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, 
stanowiącą działkę nr 117/2 o powierzchni 1.468 m². Cena wywoławcza  
- 80.000,00 zł plus należny podatek VAT 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 
1 marca 2011r. 

7. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy  
ul. Głównej, stanowiących działki:

- nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m², cena 
wywoławcza  łącznie 120.000,00 zł plus należny podatek VAT, 

- nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza 140.000,00 zł plus 
należny podatek VAT.  

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca  
2011 r.  

8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, 
stanowiącą działkę nr 8/1 o powierzchni 4.759 m². Cena wywoławcza - 
380.000,00 zł plus należny podatek VAT. 

Planowany termin przetargu – kwiecień 2011 r. 
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy  

ul. Kolejowej, stanowiacą działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m². Cena wy-
woławcza - 155.000,00 zł plus należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 
22 lutego 2011 r. 

10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie, stanowiącą 
działkę nr 81/1 o powierzchni 8.384 m². Cena wywoławcza - 632.000,00 zł 
plus należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 
29 marca  2011 r. 

11. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głów-
nej, stanowiącą działkę nr 9/2 o powierzchni 967 m².  Cena wywoławcza 
- 86.000,00 zł plus należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca  2011 r. 
12. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wapnicy przy ul. Okrągłej 

1b, stanowiącą działkę nr 54/3 o powierzchni  852 m². Cena wywoławcza  
- 66.000,00 zł plus należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 
1 marca  2011 r. 

13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą dział-
kę nr 93/2 o powierzchni 1.653 m². Cena wywoławcza - 162.000,00 zł plus 
należny podatek VAT. 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 1 marca  
2011 r. 

Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu do zbycia w drodze 
przetargu znajdują się następujące nieruchomości:

- położona w Międzyzdrojach (ul. Myśliwska), obr.19, działka nr 210  
o powierzchni 315 m²,

- położona w Międzyzdrojach (ul. Gryfa Pomorskiego), obr.16, działka  
nr 20/2 o powierzchni 4.240 m²,

- położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr.21, działka  
nr 562 o powierzchni  280 m²,

- położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, obr.19, działka nr 82/2  
o powierzchni 585 m².

Planowane przetargi na powyższe nieruchomości – koniec pierwszego 
kwartału 2011 r.                                                                            Edyta Konarzewska 

Referat gospodarki nieruchomościami
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oGłoSzenia - komunikatY

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW 
W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 

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

1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w urzędzie Skarbowym w kamieniu Pomorskim przy ul. mieszka i 5b i jest czynny:
• poniedziałki i czwartki od godz. 8:00 do godz. 16:00
• wtorki, środy i piątki    od godz. 7:00 do godz. 15:00
uWaGa
Punkt przyjmowania zeznań rocznych w urzędzie Skarbowym będzie dodatkowo czynny:
• 5 marca (sobota)                       od godz. 9:00 do godz. 13:00
• 28 kwietnia (czwartek)          od godz. 8:00 do godz. 17:00
• 29 kwietnia (piątek)            od godz. 8:00 do godz. 17:00
• 30 kwietnia (sobota)        od godz. 9:00 do godz. 13:00
• 02 maja (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 18:00
Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 091 38-21-554, 091 38-20-054 lub 091 38-23-544.

2. zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań obsługiwane przez pracowników urzędu Skarbowego w kamieniu Pomorskim 
w siedzibach urzędów miast: Golczewo, międzyzdroje i Wolin od godziny 9:00 do godz. 14:30 w dniach:

• 28 lutego , 07, 14, 21, 28 marca 2011 r. ( poniedziałki ),
• 18 ( poniedziałek ) i 26 (wtorek ) kwietnia 2011 r. 

3. zeznanie można również złożyć:
• wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parterze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,
za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz przesyłania zeznań drogą elektroniczną są dostępne  na stronie  www.e-
deklaracje.gov.pl) 

4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego można dokonać:
• w bankach i urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000
• bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego.

5. zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z zeznania podatkowego następuje w formie wybranej przez podat-
nika. W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazywał nadpłaty 
na aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy wypełnić druk NIP-1 lub NIP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej poinformowali 
Urząd o numerze rachunku bankowego.
6. formularze zeznań podatkowych można pobrać:

• w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Mieszka I  5b,
• w urzędach gmin : Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin,
• ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/.
• ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

        Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

                                                                                                          

Sprawdź dowód 
osobisty!
W związku  z upływem w styczniu  2011r. dzie-
sięcioletniego okresu ważności pierwszych 
dowodów osobistych wydawanych od 2001r. 
zachęcamy Państwa do sprawdzania terminów 
ważności posiadanych dowodów osobistych. 

Dowody, które utraciły ważność będą automa-
tycznie unieważniane przez System Wydawania 
Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od ich wy-
produkowania. Nie będzie w tym przypadku brana 
pod  uwagę data odbioru dowodu osobistego.

W związku z powyższym, konieczne jest 
sprawdzanie dowodu osobistego przez jego 
posiadacza ze szczególnym uwzględnieniem daty 
wyprodukowania posiadanego dowodu osobiste-
go, wpisanej w dokumencie jako data wydania.  
W przypadku,  gdy data wydania wskaże na szybką 
utratę ważności dokumentu, należy złożyć wnio-
sek o wydanie dowodu osobistego przynajmniej 
miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu 
ważności. Dowody osobiste, które stracą ważność 
nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.      

Ewa Mioduszewska
Inspektor Spraw Obywatelskich 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2011 roku upływa termin wnoszenia opłat rocz-
nych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 

Użytkownicy wieczyści mogą, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płat-
ności, tj. do dnia 17 marca 2011 roku, złożyć wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty 
opłaty rocznej. Druk wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej  
www.bip.miedzyzdroje.pl .

Użytkownicy wieczyści mogą ponadto ubiegać się o udzielenie 50% bonifikaty  
od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Bonifikaty udziela się osobom fizycznym, 
których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za 
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
na wniosek użytkownika, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zostanie ogło-
szona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 9 lutego br. W związku  
z powyższym od dnia 14 lutego w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz na 
stronie internetowej Urzędu będzie można pobrać druki wniosku o udzielenie w/w bonifikaty.

Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami


