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W wiosennym słońcu
Żegnaj zimo na rok
Za nami długa i uciążliwa zima. Od listopada toczyliśmy boje z dużymi opadami śniegu. Potem dość długo i mocno dokuczał
nam mróz. Dała mam w kość ta zima, oj dała.
Nareszcie mamy wiosnę! Zabraliśmy się za porządki. Dnie coraz dłuższe, słońce coraz wyżej, a cieplejsze dni zachęcają do
wytchnienia na świeżym powietrzu. I choć zima nas wymęczyła, to wiosna dodaje energii. Budzimy się wcześniej, chętniej
wstajemy z łóżka. Bierzemy się za bary z naszymi problemami, poprawiają nam się humory, bo przed nami ta najpiękniejsza
część kalendarza. A wraz z nią szereg nowych możliwości i propozycji. Informacje o zbliżających się świętach, rocznicach
i wiosennych propozycjach kulturalnych znajdziecie Państwo wewnątrz Informatora. Zapraszamy do lektury.
Redakcja

Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej
Zbliża się pierwsza rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Zapraszamy mieszkańców: młodzież i osoby dorosłe - wszystkich, którzy
czują potrzebę spotkania się i przeżycia głębokiej zadumy nad ogromem tragedii narodowej, na spotkanie w dniu 08 kwietnia
br. (piątek) o godzinie 12.00, przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach.
                                            Jan Magda                                                         				
            Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach                              
		

  Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

aktualności

Mieszkańcy sołectw wybrali Sołtysów
i Członków Rad Sołeckich
           

W dniach 14, 15 i 16 marca 2011 roku odbywały się sprawozdawczo
-wyborcze Zebrania Wiejskie, mające na celu podsumowanie kadencji
i wybranie nowych Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na kadencję
2011 – 2015 w Zalesiu, Wicku, Wapnicy i Lubinie.
Sołtysi minionej kadencji złożyli
sprawozdania ze swej działalności,
po których toczyła się dyskusja.
Wskazywano na „urobek” kadencji
oraz na to, czego nie udało się wykonać. W szerokiej dyskusji mieszkańcy sołectw podejmowali trudne
tematy, uczulali na zagrożenia,
wskazywali pilne sprawy do realizacji i te do zrobienia w perspektywie
nowej kadencji.
Na zebraniach obecni byli radni
sołectw Jan Magda – Przewodniczący Rady Miejskiej i Piotr Nogala,
Eugeniusz Suchłabowicz - Komendant Straży Miejskiej i Bartłomiej
Cieślikiewicz – strażnik dzielnicowy
w sołectwach i Henryk Nogala
– Sekretarz Gminy prowadzący
spotkania. Na zebraniu w Lubinie
obecni byli policjanci: Ewelina Lemza i Daniel Jurałojć. Wszystkie istotne
poruszane sprawy zostały zapisane
w protokołach i dołączone do sprawozdań z Zebrań Wiejskich.
Wybrani Sołtysi i Członkowie
Rad Sołeckich:
Sołec two Wicko: Sołt ys –
Muklewicz Grzegorz.
Członkowie Rady Sołeckiej:
Baran Marian, Kądziołka Marcin,
Płoński Piotr.

Sołectwo Wapnica:
Sołtys – Magda Bożena.
Członkowie Rady Sołeckiej:
Gałkowska Halina, Lewandowska
Irena, Scholz Jerzy, Wardziukiewicz
Barbara.
Sołectwo Lubin:
Sołtys – Brzezińska Krystyna.
Członkowie Rady Sołeckiej: Krajewski Marian, Osiński Waldemar,
Piechota-Radzimska Ewa, Rusikiewicz Paweł.
Składam serdeczne podzię kowania Właścicielom Ośrodka
Wczasowego „Mazurek” w Wicku,
za udostępnienie sali, Irenie Lewandowskiej za przygotowanie świetlicy
„Wiklina” w Wapnicy, Dyrekcji ZUS
w Szczecinie i Iwonie Moroz za wynajem sali w Ośrodku Szkoleniowo
- Wypoczynkowym w Lubinie.
Dziękuję Mieszkańcom sołectw
za liczny, aktywny udział w zebraniach, za merytoryczną dyskusję
i troskę o nasze wspólne sprawy.
Gratulujemy wyboru Sołtysom,
Radom Sołeckim i życzymy efektywnej kadencji.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy

PROMOCJA WIOSNĄ

Za nami prezentacja Gminy Międzyzdroje na rynku niemieckim w formie
wystawienniczej – na targach turystycznych w Hamburgu - stoisko (09 –
13 lutego) oraz w formie ofertowej w Berlinie (09 – 13 marca).  Aktualnie
pracujemy nad umieszczeniem naszych ofert i  atrakcji turystycznych dla
niemieckiego i polskiego turysty w bezpłatnym wydawnictwie dystrybuowanym w nakładzie 30 tys. egzemplarzy na wyspach Wolin i Uznam.
Wiosną zaplanowaliśmy również
działania promocyjne na rynku polskim. W ramach współpracy partnerskiej z miastem Bydgoszcz w dniach
31 marca - 02 kwietnia w Bydgoszczy
planowane jest spotkanie Burmistrza
Międzyzdrojów z nowo wybranym
Prezydentem Bydgoszczy Rafałem
Burskim. Celem spotkania jest zaplanowanie i omówienie wspólnych
działań promujących nasze miasta
w roku 2011, a także spotkanie
z mieszkańcami Bydgoszczy w ramach porannych audycji radiowych
w radio Pomorze i Kujawy.
W dniach 08 – 10 kwietnia zaplanowaliśmy udział w targach
turystycznych we Wrocławiu oraz
akcję promocyjną na rynku w Opolu.
W dniach 12 – 14 maja br. na rynku
w Opolu odbędą się prezentacje
pn. „W stronę słońca”. Obok drewnianych domków, przygotowanych
specjalnie na prezentacje wystawiennicze, hasłem przewodnim
jest plaża i lato. Organizator planuje
ustawienie łodzi oraz „przeniesienie
kawałka plaży z nad morza”. Stąd
nasz pomysł na organizację dodatkowych działań wspomagających.
Podczas odbywających się targów
planujemy zorganizowanie konkursów plażowych dla dzieci. Takie
działania na pewno wzmocnią wizerunek Międzyzdrojów i odbiją się
echem wśród mieszkańców Opola.
Jak co roku w dniach 07 – 08
maja będziemy obecni w Szczecinie

na „Pikniku nad Odrą”. Jesteśmy
w trakcie dodruku materiałów reklamowych oraz gadżetów ( plany miasta, magnesy z logo Międzyzdrojów
na samochód, długopisy itp.).
Na bieżąco prowadzimy działania promujące naszą gminę
w internecie (m.in. na portalu społecznościowym Facebook).
W najbliższym miesiącu na naszej stornie internetowej www.
miedzyzdroje.pl umieścimy prezentacje obiektów noclegowych
ujętych w miejskiej ewidencji przedsiębiorców świadczących usługi
hotelarskie.
W ramach działań związanych
z promocją poprzez sport na dzień
25 marca br. zaplanowaliśmy spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na
terenie naszej gminy w sprawie
podjęcia wspólnych działań wśród
klubów sportowych oraz związków
sportowych z innych miast, celem
przybliżenia oferty sportowej Międzyzdrojów.
Rozpoczynamy także działania
związane z ochroną i zabezpieczeniem pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy. Pierwszy
etap prac obejmie przygotowanie
zabezpieczeń w postaci ogrodzenia
wraz z tablicą informacyjną. Prace
będą wykonywane etapami.
Anetta Czyżak
Kierownik referatu promocji
i współpracy z zagranicą

W piątek 18 marca 2011 r. po długiej
i ciężkiej chorobie, po niemal 12 latach służby
kapłańskiej, zaopatrzony sakramentami świętymi, zakończył swoją niewiele ponad 36-letnią
ziemską pielgrzymkę
ŚP.

ks. mgr

Adam Wciórka

wikariusz naszej parafii (w okresie od 14.02.2004
do 04.06.2008 roku), prefekt szkoły podstawowej i
gimnazjum w Międzyzdrojach.
Pamięć o księdzu Adamie chcemy uczcić
w modlitwie mszalnej celebrowanej według zwyczaju pomorskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 marca
br. w Przelewicach.
ks. Mariusz Ogórski
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wydarzenia
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania.”

Złote pary
W dniu 11 lutego 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość
wręczenia medali trzem parom małżeńskim
z okazji 50 rocznicy ich ślubu.
Na wniosek Leszka Dorosza, Burmistrza
Międzyzdrojów, za długie pożycie małżeńskie,
trud pracy dokonany dla trwałości małżeństwa
i rodziny w dowód społecznego uznania
Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przyznał odznaczenia dla małżonków:

(Robert Paulet)

Nowe zasady

opieki zdrowotnej

Janiny i Edwarda Bagrowskich, Barbary
i Zygmunta Korczów oraz Genowefy i Kazimierza
Malujdy.
Bajek Bogumiła
Kierownik USC

„Wprowadzenie nowej formy turystycznego
zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”

Od 1 marca 2011 roku, zgodnie z Zarządzeniem
Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 roku,
zmieniono zasady kontraktowania świadczeń
zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej
opieki medycznej.
Na podstawie powyższego Zarządzenia Prezes
Oddziału Funduszu wyznaczył obszar zabezpieczenia dla Powiatu Kamieńskiego w jednym
punkcie dla całej populacji powiatu.
Wzorem lat poprzednich NZOZ PARTNERMED
złożył ofertę na świadczenie usług lekarskich
i pielęgniarskich w godzinach nocnych oraz w dni
ustawowo wolne od pracy, lecz oferta nasza nie
została wybrana. Konkurs ofert rozstrzygnięto na
rzecz NZOZ VITA s.c. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kopernika 26 (budynek przychodni).
Informuję ponadto, że w zakresie nocnej
i świątecznej opieki medycznej nie obowiązuje
rejonizacja ani deklaracja wyboru. Pacjenci
w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia mogą zgłaszać się
po pomoc do każdego gabinetu lekarskiego lub
pielęgniarskiego, który zawarł umowę z NFZ na
świadczenie tych usług.
Najbliżej usytuowane podmioty realizujące
świadczenia zdrowotne z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ:
1. NZOZ VITA S.C Kamień Pomorski ul. Kopernika 26 (budynek przychodni)
• tel. 91 38 20 993, 502 374 132
2. SPZOZ Szpital Miejski w Świnoujściu
ul. Mieszka I 7
• tel. 91 32 67 411, 91 32 67 435.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Szczecinie.
Bernada Zaręba
Kierownik NZOZ PARTNERMED
w Międzyzdrojach

W związku z nadchodzącą wiosną oraz dodatnimi temperaturami Wykonawca przystąpił
do wznowienia przerwanych w styczniu i lutym
2011r. prac modernizacyjnych na ul. Bohaterów
Warszawy i Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach.

montażu oświetlenia. W rejonie punktu informacji
turystycznej trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Kornela Litra
Ispektor ds. inwestycji

Przed nastaniem zimy udało się zakończyć wszystkie prace instalacyjne. Do zakończenia inwestycji
pozostały roboty drogowe, nasadzenia zieleni
oraz montaż elementów małej architektury.
W chwili obecnej wykonawca przystępuje do prac
brukarskich na całym zadaniu, jednocześnie wykonywana jest konstrukcja sceny na placu przed
molo, jak również prace elektryczne polegające na

Ulice w przebudowie

Opłata targowa
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.03.2011
uprawomocniła się uchwała o opłacie targowej
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr V/40/11
z dnia 27 stycznia 2011 r.. Zmiany mają służyć uregulowaniu kwestii związanych z opłatą targową.
Nadmieniam również, że orzecznictwa sądowe
ani odpowiedzi na interpelacje poselskie nie są
wiążące, nie stanowią wykładni prawa. Uchwała
o opłacie targowej stanowi prawo miejscowe,
którego wszyscy są zobowiązaniu przestrzegać.
Olga Tarnowska
Młodszy referent
ds. działalności gospodarczej

Informator Międzyzdrojski nr 3/2011

W związku z przystąpieniem z dniem 15 marca 2011 r.  do przebudowy ulic Ludowej i 1000-lecia
Państwa Polskiego w Międzyzdrojach, Burmistrz Międzyzdrojów uprzejmie przeprasza mieszkańców ww. ulic i ulic przylegających do prowadzonej budowy za ewentualne utrudnienia i niedogodności związane z realizacją robót. Jednocześnie prosi o tymczasowe ograniczenie korzystania
z dojazdów i wjazdu pojazdów samochodowych na posesje przy ulicy Ludowej i 1000-lecia PP.
Zakres robót obejmuje budowę kolektorów
sanitarnego i deszczowego wraz z przyłączami,
wodociągu, nawierzchni jezdni, chodników,
miejsc postojowych i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Promenada Gwiazd
do ulicy Zwycięstwa i od ulicy Pomorskiej do ulicy
Turystycznej o łącznej długości ok. 470 mb.
Roboty wykonywane będą przez Zakład Robót
Inżynieryjno-Budowlanych Andrzej Dykowski
z siedzibą przy ul. Jemiołowej 14 w Szczecinie na
podstawie rozstrzygnięcia przetargu publicznego
i zawartej umowy wykonawczej.
Planowana realizacja robót w okresie od
15 marca 2011 do 15 listopada 2011 r. zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem wykonawczym.

Wartość kontraktu wynosi 2,3 mln zł. Roboty
współfinansowane są ze środków Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Siedziba kierownictwa budowy znajduje się
przy ulicy Ludowej 10.
Wszelkich informacji dotyczącej realizacji
zadania udzielać będą:
Radosław Żarkiewicz - Kierownik Budowy,
tel. kom. 602-760-119
Henryk Krajewski - Kierownik Robót, tel. kom.
728-319-784
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Przedstawiciela Gminy Międzyzdroje wykonywać
będzie Wiesław Krystek tel. kom.509-500-607
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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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 155.000 zł plus należny podatek VAT
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena 160.000 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg bądź rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w pierwszej połowie kwietnia 2011 r.
2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24
w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 341 o pow. 494 m². Cena – 950.000 zł
brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków).
Przetarg lub rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone
w pierwszej połowie kwietnia 2011 r.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 328 o pow. 839 m². Cena – 1.500.000 zł brutto.
Przetarg lub rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone
w pierwszej połowie kwietnia 2011 r.
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, 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).
Rokowania na zbycie w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w pierwszej
połowie kwietnia 2011 r.
5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, 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 lub rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie
ogłoszony w pierwszej połowie kwietnia 2011 r.
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 lub rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w pierwszej połowie kwietnia 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.
Przetarg lub rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w pierwszej połowie kwietnia 2011 r.
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m². Cena wywoławcza
- 155.000,00 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszej
połowie kwietnia 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. Głównej,
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 zostanie ogłoszony w pierwszej
połowie kwietnia 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 w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszej
połowie kwietnia 2011 r.
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę
nr 93/2 o powierzchni 1.653 m². Cena wywoławcza - 162.000,00 zł plus należny
podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszej
połowie kwietnia 2011 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2011 roku upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
Użytkownicy wieczyści mogą 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, tj. kwoty
1.612,49 zł brutto, na wniosek użytkownika, jeżeli

nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Wniosek w sprawie udzielenia bonifikaty
można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach oraz na stronie internetowej
Urzędu.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Zapisy do oddziału przedszkolnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy przyjmuje zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego
i grupy przedszkolnej z następujących roczników:
1. Oddział przedszkolny, tzw: „zerówka”;
dzieci z rocznika 2005 – sześciolatki
dzieci z rocznika 2006 – pięciolatki
dzieci z rocznika 2006 również podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, by w roku 2011/2012, w wieku 6 lat, rozpocząć naukę w klasie I
2. Punkt przedszkolny;
dzieci z rocznika 2007 – czterolatki,
dzieci z rocznika 2008 – trzylatki.
Ze względu na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego i zaplanowania prac na następny
rok szkolny, zapisów należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2011r.
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 15.00.
Bogumiła Popko
Dyrektor SP2
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Do kwaterodawców
Uprzejmie informujemy, że trwa aktualizacja bazy
danych przedsiębiorców świadczących usługi
hotelarskie. W związku z powyższym prosimy
wszystkich kwaterodawców 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, 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

Zapisy do przedszkola
na rok szkolny 2011/2012
Zapisów należy dokonać do 20 kwietnia 2011r,
składając kartę zgłoszenia w przedszkolu
w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13, w godz.
8.00 – 15.30.
Dzieci urodzone w latach 2006 i 2005, objęte
są rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym.
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1

Informator Międzyzdrojski nr 3/2011

aktualności
Fot. Łukasz Pęcak

Co nas czeka w najbliższym czasie

Propozycje kulturalne MDK
Rozpoczynamy wiosenny sezon kulturalno - rozrywkowy. Tu warto być i   uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych - tych okolicznościowych, związanych
z obchodami beatyfikacji Papieża  Jana Pawła II i Świąt Wielkiej Nocy oraz w koncertach
plenerowych i festiwalu muzyki klasycznej i romantycznej.
03 kwietnia 2011 r. o godz. 15 zapraszamy do
Międzynarodowego Domu Kultury na program
słowno – muzyczny, poświęcony Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II, z udziałem Księdza Proboszcza dr Mariana Wittlieba i członków zespołu
śpiewaczego Fale i emerytów.
„Droga krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje” to autorski projekt Marka Stryszowskiego,
ma charakter misterium muzyczno-poetyckiego,
a oryginalność jego polega na specjalnie skomponowanej przez Cezarego Chmiela i Marka
Stryszowskiego współcześnie brzmiącej muzyce,
inspirowanej filozoficznym tekstem ks. Jana
Twardowskiego, które to elementy tworzą niepowtarzalną jakość, a samo dzieło jest na pewno

współczesnym wydarzeniem kulturalnym godnym
prezentacji. Gościnnie w programie wystąpi znany artysta Pan Jan Nowicki. Już dziś zapraszamy
do Międzynarodowego Domu Kultury w dniu
19.04.2011 r. na godz. 18.30.
30 kwietnia 2011 r. o godz. 20.00 w Amfiteatrze
w Międzyzdrojach odbędzie się koncert Ani Wyszkoni z zespołem. Wokalistka karierę muzyczną
rozpoczęła już w 1995 r. i od 2 lat podąża własną
drogą. To początek plenerowych muzycznych
zmagań artystycznych i rozpoczęcie długiego
weekendu majowego. Warto na żywo wysłuchać
jej pięknych znanych utworów tj. „Czy ten Pan
i Pani”, „Wiem, że tam jesteś”. MDK oferuje takie
atrakcje i możliwość nieodpłatnego uczestnictwa

Czas ferii – już za nami

Czekamy na wakacje!
W dniach 14-25.02.2011 w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach odbywały się
ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z gminy Międzyzdroje. Każdy z młodych uczestników ferii mógł
znaleźć zajęcie według
swoich zainteresowań.
Odbywały się zajęcia
muzyczne, plastyczne,
karaoke, tenis stołowy,
gry stolikowe, kafejka internetowa. Młodsze dzieci
uczęszczały na zajęcia
muzyczno-rytmiczne i
plastyczne. Młodzież gimnazjalna, przede wszystkim chłopcy preferowali
grę w tenisa stołowego,
natomiast dziewczynki
Karaoke. Jednak największym zainteresowaniem
cieszyła się kafejka inter-

netowa. W czasie oczekiwania na swoją kolej do
gry na komputerze dzieci grały w scrable, warcaby,
szachy a także w Play Station. Podczas ferii dzieci
uczęszczające w zajęciach plastycznych wykonały

WSPÓŁCZEŚNI PODRÓŻNICY
- O TYCH, KTÓRZY IDĄ
W ŚLADY MISTRZA TONY HALIKA

Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
zaprasza na spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
7 kwietnia (czwartek) o godz. 16.00
Informator Międzyzdrojski nr 3/2011

Ania Wyszkoni
w tym koncercie. Proszę zaprosić swoich znajomych i turystów już dzisiaj, będzie gorąco.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
przepiękną maskotkę feryjną- PANIĄ ROBOT, którą
można podziwiać w sali MDK.
W każdy wtorek i piątek podczas ferii odbywały
się dla dzieci zajęcia profilaktyczne ,,Odjechane
ferie-bez odjazdów”. Organizatorem akcji był
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
Były również seanse filmowe w kinie Eva.
Międzynarodowy Dom Kultury składa szczególne podziękowania pracownikom Domu Wczasów
Dziecięcych, którzy pomogli nam podczas ferii,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wsparcie oraz
właścicielom pizzerii VIRGO w MiędzyzdrojachPaństwu Nowakom za przygotowanie niespodzianki w postaci pizzy dla każdego młodego
uczestnika ferii zimowych w Międzynarodowym
Domu Kultury. Do zobaczenia za rok.
Jadwiga Bober

Owoce kreatywnych
warsztatów
4 marca 2011 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakończenie ferii zimowych i otwarcie wystawy prac
dzieci. Na swój pierwszy wernisaż dzieci, które
brały udział w warsztatach plastycznych pt.
„Kreatywna pracownia plastyczna w Bibliotece”, zaprosiły swoich najbliższych.
Dyrektor Biblioteki specjalnie na tę okazję
przygotowała prezentację multimedialną będącą
fotograficzną relacją tego co działo się podczas
2 tygodni zajęć plastycznych. Na zakończenie
wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W imieniu wszystkich dzieci zapraszamy do
Biblioteki, by obejrzeć „kreatywną” wystawę pełną
kolorowych arcydzieł: figurek z masy solnej, figurek
z gipsu, masek karnawałowych, szkatułek, rajskich
ptaków, bibułowych kwiatów oraz dzieł stworzonych z „byle czego”: dinozaurów, Ufo, pająków,
wazoników i innych.
Wszystkim mamom, babciom i ciociom, które
aktywnie brały udział w zajęciach dziękujemy za
pomoc i poświęcony czas. Gorące podziękowania
należą się również pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej: Pani Elżbiecie Jakubiak i Pani Małgosi
Musialskiej za dofinansowanie zajęć. Wszystkim
dzieciom serdecznie dziękujemy za udział we
wspólnej zabawie i zapraszamy za rok.
Andżelika Gałecka
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z prac Rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr VII/45/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok
UZASADNIENIE
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów
na kwotę 1 008 168,35 zł i zwiększenie wydatków na kwotę
2 086 208,04 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 1 359 210,88 zł
i zmniejsza się o kwotę 351 042,53 zł. Zmniejszenie i zwiększenie dochodów w całości dotyczy dochodów majątkowych. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 286 432,04 zł z czego na wydatki
bieżące przypada kwota 31 915 zł a na wydatki majątkowe
4 254 517,04 zł i zmniejsza się wydatki na kwotę 2 200 224 zł
z czego całość przypada na wydatki majątkowe.
Zmiany polegają na:
1/ zwiększeniu dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu
środków europejskich na zadanie pn. „Wprowadzenie nowej
formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd”
na kwotę 23 912 zł (40% z kwoty 59 780 zł),
2/ zwiększeniu dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu
środków europejskich na zadanie pn. „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” na kwotę 1 335 298,88 zł (33,57% z kwoty
3 977 655,29 zł),
3/ zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Budowa drogi ulica Ludowa i 1000 Lecia PP „ o kwotę 351 042,53
zł (po zmniejszeniu kwota dofinansowania wynosi 984 257,47
zł),
4/ zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd” na kwotę ogółem 59 780,00 zł jako wydatki
kwalifikowane w ramach projektu przeznaczone na promocję
projektu,
5/ zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa
Portu Jachtowego w Wapnicy” na kwotę ogółem 3 977 655,29 zł
jako wydatki kwalifikowane w ramach projektu,
6/ zwiększeniu wydatku na zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na
kwotę 65 000 zł,
7/ zwiększeniu wydatku na wykonanie nowej nawierzchni na
schodach do boiska z nawierzchnią trawiastą - „Moje Boisko
Orlik 2012” na kwotę 10 000 zł,
8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach”(zakup kostki brukowej),
9/ uzupełnieniu środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Orlej” o kwotę 30 000 zł (plan
po zmianie wynosi 1 547 260,49 zł),
10/ uzupełnieniu środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd” o kwotę 71 081,75 zł (plan
po zmianie wynosi 143 000 zł ). W ramach kwoty 143 000 zł
planuje się wykonać następujące zadania :
- ułożenie światłowodu między MDK, a projektowanym telebimem – 30 000 zł,
- zamiana betonowych pokryw teletechnicznych na brukowane
kostką kamienną - 65 000 zł,
- usunięcie kolizji gazu – 14 000 zł,
- montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego na wysokości MDK
– 17 000 zł,
- zasilanie fontanny – 17 000 zł.
Powyższe wydatki sfinansowane będą w ramach środków własnych poza umową o dofinansowanie.
11/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami na łączną
kwotę 24 915 zł,
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12/ zwiększeniu wydatku na podłączenie Referatu Promocji
znajdującego się w budynku przy ul. Książąt Pomorskich 8 do
wewnętrznej sieci komputerowej oraz sieci telefoniczno-internetowej urzędu na kwotę 7 000 zł,
13/ zmniejszeniu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- „Remont i przebudowa drogi ul. Polnej wraz z sieciami” –
500 000 zł (plan po zmianie wynosi 1 500 000 zł),
-„Budowa drogi ul. Ludowej i 1000 Lecia PP” – 1 518 274,25 zł
(plan po zmianie wynosi 2 443 963 zł),
-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach – budowa
przykanalików” – 181 949,75 zł (plan po zmianie wynosi
18 050,25 zł).
W związku z wyżej wymienionymi zmianami planowany deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 1 078 039,69 zł i
wynosi 4 220 849,98 zł i zostanie pokryty z wolnych środków
na rachunku Gminy w kwocie 5 659 206,98 zł.
Uchwała Nr VII/46/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok
W uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Międzyzdroje na 2011 rok dopisuje się punkt w sprawie
upoważnienia dla Burmistrza do udzielania poręczeń do łącznej kwoty 3 805 683,00zł. Jednostki samorządu terytorialnego
mogą udzielać poręczeń zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Maksymalna kwota poręczeń , którą organ wykonawczy
może udzielić musi wynikać z uchwały budżetowej.
W niniejszej Uchwale zmienia się treść załącznika „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
w 2011 roku”. Zmiana występuje w poz. „Stan środków obrotowych na początek roku” było 32,12 zł, jest -184 963,77 zł i
w poz. „Koszty” było 5 009 080,00 zł, jest 4 824 084,11 zł.
				
Uchwała Nr VII/47/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2011 - 2024
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie
finansowej i budżecie powinny być co najmniej zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powoduje zmianę wyniku budżetu oraz kwoty przychodów
w związku z czym konieczna jest zmiana wieloletniej prognozy
finansowej. W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki tj.
wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata
2011 - 2024, objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011 - 2024
oraz planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje na lata 2011 - 2024.
W załączniku nr 3 zmiany wystąpiły w następujących zadaniach inwestycyjnych:
a)”Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd”- zwiększono łączne nakłady finan-

sowe, limit wydatków w roku 2011 oraz limit zobowiązań o
kwotę 131 861,75 zł,
b)”Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy”zmieniono okres realizacji zadania do roku 2012, tym samym
nie ustalono limitów wydatków na rok 2013 i 2014, zwiększono limit wydatków w roku 2011 o kwotę 3 977 655,29 zł oraz
w roku 2012 o kwotę 4 113 611,18 zł, zmieniła się także kwota
nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań,
c)”Remont i przebudowa ul. Polnej w Międzyzdrojach”- zmniejszono limit wydatków na rok 2011 o kwotę 500 000 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2012 o tę samą kwotę,
d) „Budowa drogi ul. Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków
w roku 2011 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 518 274,25 zł,
e) „Przebudowa ul. Orlej”- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2011 oraz limit zobowiązań o
kwotę 30 000 zł,
Ponadto wprowadzono zadanie pn. ”Urządzenie cmentarza
w Międzyzdrojach” i dopisano przedsięwzięcie tj. poręczenie
udzielane przez Gminę w łącznej kwocie 3 805 683 zł.
Uchwała Nr VII/48/11
Rady Miejskiej w  Międzyzdrojach
z dnia 01 marca 2011 r.    
				
w sprawie zmiany Uchwały 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
UZASADNIENIE
W niniejszej uchwale zmienia się ostateczny termin wykorzystania środków z 30.06.2011 r. na dzień 02.03.2011 r. dla zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie portu jachtowego
w m. Wapnica”.
Uchwała Nr VII/49/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1  marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa
drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa
Polskiego od ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w dz. o nr
ew. gr. 60/8, 345, 363, 374, 383, 389, 402,
403, 407/1, 413, 348, 351, 352, 355, 360,
361, 362, 364, 365, 366, 367, 373, 382, 384,
385, 386, 391, 392, 394, 395, 397, 399, 400
w Międzyzdrojach”  
Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy
Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego
od ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w dz. o nr ew. gr. 60/8,
345, 363, 374, 383, 389, 402, 403, 407/1, 413, 348, 351, 352,
355, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 373, 382, 384, 385, 386,
391, 392, 394, 395, 397, 399, 400 w Międzyzdrojach” do kwoty
1.335.300,00 zł. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i dla zabezpieczenia roszczeń
dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych
w umowie, na wystawienie weksla „In blanco” Gminy Międzyzdroje i podpisanie deklaracji weksla.

Informator Międzyzdrojski nr 3/2011

z prac Rady miejskiej
UZASADNIENIE
W związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy Międzyzdroje
na dofinansowanie w 2010 r. z budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przedsięwzięcia p.n.
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego
od ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w dz. o nr ew. gr. 60/8,
345, 363, 374, 383, 389, 402, 403, 407/1, 413, 348, 351, 352,
355, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 373, 382, 384, 385, 386,
391, 392, 394, 395, 397, 399, 400 w Międzyzdrojach” w wysokości 1.335.300,00 zł właściwe wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem oraz zgodą Rady Miejskiej na zawarcie umowy na
dofinansowanie w/w środków finansowych.
Uchwała Nr VII/50/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 marca 2011 r.
w  sprawie uzgodnienia wykonania prac na
potrzeby   ochrony przyrody przy pomnikach przyrody żywej
Rada wyraziła zgodę na wykonanie prac pielęgnacyjnych przy
niżej wymienionych pomnikach przyrody żywej :
1) wiśnia ptasia nr 1 rosnąca na terenie działki nr 74/2, Obr 20,
przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach,
2) wiśnia ptasia nr 2 rosnąca na terenie działki nr 74/2, Obr. 20,
przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach,
- zgodnie z zalecanym zkresem prac pielęgnacyjno-urządzeniowych w koronie i pniu drzew, w tym niezbędnych do zabezpieczenia bezpośredniego otoczenia pomnikowych drzew,
opracowanym w listopadzie 2010r. i w styczniu 2011r. przez
specjalistę przy pielęgnacji drzew.
Uchwała Nr  VII / 51 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  1 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, obręb 20, stanowiącej działkę nr 70/35, o powierzchni 18 m², dla której Sąd
Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW Nr 38649.
UZASADNIENIE
W związku z uzgodnieniami poczynionymi z dostawca energii
ENEA Operator Sp. z o.o. oraz zobowiązaniem do przeniesienia
na rzecz w/w Spółki terenu pod budowę stacji transformatorowej niezbędnej dla potrzeb zasilania planowanego budynku
galerii przy molo proponuje się podjęcie uchwały umożliwiającej sprzedaż nowo wydzielonej działki nr 70/35 o powierzchni
18 m² na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w trybie art. 37 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem na
realizację urządzeń infrastruktury technicznej przez podmiot,
dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza
się w całości na działalność statutową oraz ustanowienia odpowiedniej służebności drogowej.
Ponadto sprzedaż przedmiotowej działki, ze względu na jej

Honorowi i Zasłużeni

Zgodnie z regulaminem w sprawie ustanawiania
tytułów: „Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów” 31.03.2011
r. mija termin zgłaszania kandydatur do powyższych tytułów.
Szczegółowy Regulamin znajdziecie Państwo
w uchwale Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Mię-
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położenie w pasie technicznym wymaga porozumienia z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
Uchwała Nr VII / 52 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  1 marca 2011 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
Rada wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 70/35, obręb
20 miasta Międzyzdroje służebności gruntowej, polegającej
na prawie przechodu i przejazdu przez części nieruchomości,
stanowiące działki: nr 255, obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla
której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 18324 oraz nr 70/34, obręb
20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr 38649.
UZASADNIENIE
W związku z przewidywaną sprzedażą na rzecz ENEA Operator
Sp. z o.o. działki nr 70/35 o powierzchni 18 m² pod budowę
stacji transformatorowej niezbędnej dla potrzeb zasilania
planowanego budynku galerii przy molo istnieje konieczność
zapewnienia dla w/w działki dostępu do drogi publicznej.
Dla zapewnienia tego dostępu proponuje się ustanowienie
odpowiedniej służebności gruntowej, polegającej na prawie
przechodu i przejazdu przez części nieruchomości gminnych
stanowiących działki nr 255 i nr 70/34.
				
Uchwała Nr  VII / 53 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  1 marca 2011 r.
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w
użytkowanie
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas określony
do 31 grudnia 2041 r. nieruchomości stanowiącej działkę nr
70/34 o powierzchni 4.455 m² obręb 20 miasta Międzyzdroje,
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 38649 oraz teren
o powierzchni 1.686 m², stanowiący część działki nr 70/27 obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr 20751 wskazanych na załączniku graficznym.
UZASADNIENIE
Proponuje się przekazanie na rzecz Spółki gminnej „Promenada” w nieodpłatne użytkowania na okres do 31 grudnia 2041 r.
terenu z przeznaczeniem pod realizację obiektu handlowo-gastronomicznego – galerii przy molo, stanowiącego: działkę nr
70/34 o powierzchni 4.455 m² oraz część o powierzchni 1.686
m² działki nr 70/27.
Teren w/w działek usytuowany jest w granicach pasa technicznego wybrzeża. Wobec powyższego przed oddaniem tego terenu w użytkowanie wymagane jest porozumienie z właściwym
terytorialnie organem administracji morskiej.

dzyzdrojach z dnia 3 lutego 2009 r. udostępnionej
w całości w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie informuję, że najbliższa sesja
Rady Miejskiej odbędzie się 29.03.2011 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Książąt
Pomorskich 5 w Międzyzdrojach.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewiduje się, że Spółka wybuduje na terenie oddanym
w użytkowanie budynek zgodnie z dokumentacją wykonaną
przez gminę, a po wygaśnięciu umowy użytkowania nakłady
przejdą bez odszkodowania na rzecz gminy.
				
Uchwała Nr  VII / 54 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  1 marca 2011 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2012
Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Międzyzdroje na rok 2012.
UZASADNIENIE
Sołtysi sołectw Wicko, Wapnica, Lubina stoją na stanowisku,
że wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest merytorycznie nieuzasadnione. Rekompensata w przypadku sołectw wynosiłaby
10%. Wymaga ona tworzenia dodatkowych mechanizmów
pozyskania i rozliczania środków. Możliwość wspierania finansowego sołectw daje ustawa o samorządzie gminnym.
Uchwała Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  1 marca  2011 r.
w sprawie  wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej właściwego dla określenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Rada wskazała Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - Dorotę Kluchę, jako właściwą dla określenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

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

Andrzej KOŚCIUKIEWICZ - 06.04.2011
Piotr NOGALA - 13.04.2011
Roman PAWŁOWSKI - 20.04.2011
Janusz PIŁAT - 27.04.2011
Teresa PURGAL - 04.05.2011
Dorota SIELEWICZ - 11.05.2011
Michał SUTYŁA - 18.05.2011
na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Dorota KLUCHA
we wtorki od 13.00 - 14.00
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oświata, sport
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc z każdej grupy otrzymali również
nagrody rzeczowe sfinansowane przez OPS

W dniu 10 marca 2011 roku w Sali Teatralnej
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej.
W eliminacjach brali udział uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum i Technikum Hotelarskiego z terenu gminy Międzyzdroje. Uczestnicy
rozwiązywali test składający się z 35 pytań. Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach
przedstawia się następująco:
Grupa I 
1. Paulina Kućko - Szkoła Podstawowa Nr 1
w Międzyzdrojach
2. Kamila Piotrowska - Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Wapnicy
3. Nikola Kuczyńska - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa II
1. Michał Kowalewski - Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach

w Międzyzdrojach, OSP Międzyzdroje, OSP Lubin
oraz Radę Miejską w Międzyzdrojach. Gratulujemy
laureatom, jak również wszystkim uczestnikom
międzyzdrojskiego turnieju.
Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Międzyzdroje
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się
w dniu 25 marca 2011 r. w Kamieniu Pomorskim.
Marian Kowalewski

2. Piotr Maciejewski - Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach
3. Michał Borkowicz - Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa III
1. Damian Wiliński - Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach
2. Anita Zawiasa - Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach
3. Dawid Jastrzębski - Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach.

Ciotka Klotka w Bibliotece

15 marca 2011 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach gościła Ewa Chotomska
– autorka takich książek jak „Pamiętnik Felka Parerasa” czy „Kuchenny alfabet”, ale przede wszystkim założycielka dziecięcego zespołu Fasolki i autorka wielu dziecięcych hitów muzycznych.
Kto z nas nie nucił w dzieciństwie niezapomnianych przebojów: „Szczotka, pasta, kubek, ciepła
woda…” albo „Fantazja, fantazja, bo fantazja jest
od tego…”? Na spotkanie z legendarną Ciotką
Klotką z „Tik – Taka” zostały zaproszone klasy I - III
ze Szkoły podstawowej z Wapnicy i klasy II - III
ze Szkoły Podstawowej w Międzyzdrojach. Całe
spotkanie było bardzo barwne i kolorowe, głównie
za sprawą wielobarwnego stroju Pani Ewy, który
składał się m.in. w tęczowych boa, pierzastego kapelusza, różowych okularów, sukienki z kolorowej
mgiełki i butów – jednego czerwonego, drugiego
niebieskiego.

Na parkiecie
W sobotę 26 lutego w wypełnionej po brzegi Hali Widowiskowej
Ursynów w Warszawie odbyły
się Mistrzostwa Polski dorosłych par amatorskich w stylu
latynoamerykańskim. Blisko 80
najlepszych par z całej Polski
rywalizowało o wyjście z rund
eliminacyjnych, marzeniem
każdej z nich było dotarcie do
wieczornej, uroczystej finałowej
Gali czyli ścisłego ćwierćfinału
obejmującego 24 najlepsze,
polskie pary.
Z wielką dumą i przyjemnością pragnę poinformować,
że wśród tej tanecznej elity
znaleźli się Międzyzdrojanie,
tancerze TKS Jantar Marcin
Wojtkowiak- Karolina Kowalska.
Wśród najlepszych par z takich
dużych ośrodków jak Warszawa,
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Kraków, Lublin czy Gdańsk obecność międzyzdrojskiej pary, która w ostatecznej klasyfikacji zajęła 22
miejsce, wywołała nie lada sensację.
Oprócz tłumnie przybyłej
warszawskiej publiczności na hali nie zabrakło trenerów, sędziów i działaczy
z całej Polski, a także wielu
twarzy ze świata artystycznego i aktorskiego.Marcinowi
i Karolinie gratuluję i życzę
powodzenia na najbardziej
prestiżowym turnieju na
świecie, jakim jest Blackpool
Dance Festival już w maju br.
Trzymam też mocno kciuki
za młodszych tancerzy TKS
Jantar: Filipa Marchalewskiego i Wiktorię Kaszubowską
oraz Oskara Celta i Michalinę
Ruśkiewicz, którzy zatańczą na Mistrzostwach Polski
w kategorii junior I.
Anna Zjawińska

Pani Ewa opowiadała dzieciom o tym jak to
jest być córką sławnej poetki Wandy Chotomskiej,
jak powstają teledyski oraz o swoich inspiracjach
literackich. Opowieściom o Felku kundelku nie było
końca. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego
śpiewania piosenek, śmiesznych układów choreograficznych jak chociażby do piosenki o papudze lub do
hitu „Mydło lubi zabawę”. Pani Ewa przygotowała na
spotkanie w Międzyzdrojach wiele zabaw i zagadek,
za które dzieci były nagradzane. Na zakończenie
słynnej Ciotce Klotce został wręczony tort z kolorowymi nutami, na który zaprosiła wszystkich
uczestników spotkania. Po spotkaniu chętni mogli
kupić książki Pani Ewy, by otrzymać piękną dedykację
i autograf. Zapraszamy dzieci i dorosłych do Biblioteki
w Międzyzdrojach, by wypożyczyć „Piosennik
Ciotki Klotki” z płytą, aby wspólnie z dziećmi choć
na chwilę powrócić do krainy dzieciństwa przy
dźwiękach dziecięcego hitu wszechczasów„Fantazja,
fantazja bo fantazja jest od tego…”
Andżelika Gałecka

Dochód dla zwierząt ze schroniska

WIELKA LOTERIA
PĄCZKOWO – FANTOWA

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Według
jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek
nie zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie
będzie mu się wiodło. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wspólnie z członkami koła ekologicznego dbając o pomyślność naszej społeczności
szkolnej zorganizowali w szkole loterię pączkowo
– fantową. Zakupiono 100 pączków. Do każdego
pączka dołączono numerek, pod którym kryła się
nagroda niespodzianka. Zainteresowanie loterią
przerosło nasze oczekiwania: wszystkie pączki
z losami zostały sprzedane podczas jednej przerwy.
Na loterii zebrano 169,30 zł. Zebraną kwotę uczniowie postanowili przekazać na potrzeby zwierzęt ze
schroniska w Świnoujściu.
Iwona Samołyk
Paweł Nogala

Informator Międzyzdrojski nr 3/2011

oświata

Był raz bal…

Sukcesy
gimnazjalistek

Zupełnie niedawno i całkiem niedaleko,
a mianowicie 5 lutego w Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy została zorganizowana porywająca zabawa karnawałowa dla uczniów szkoły,
przedszkolaków, oraz maluchów z naszych
sołectw.
Przedszkolaki oraz dzieci z klas I – III bawiły się
w godzinach przedpołudniowych podczas zorganizowanego dla nich balu, natomiast uczniowie kl.
IV – VI wieczorem w czasie dyskoteki karnawałowej.
Na tydzień przed wspomnianym balem
uczniowie naszej szkoły brali udział w kampanii
profilaktycznej „Prośby dziecka do rodziców”, zorganizowanej w ramach programu realizowanego
we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dzięki temu powstała przepiękna galeria prac
ilustrująca bardzo ważkie kwestie – planujemy
w najbliższym czasie wydać publikację będącą
efektem tejże kampanii.

Nagrodą dla dzieci za chęć, zaangażowanie i
solidnie wykonaną pracę w czasie realizacji tego
projektu był właśnie udział we wspomnianej
zabawie karnawałowej. Wszystkie dzieci pracowały z jednakowym zapałem i z takim też tańczyły
i bawiły się podczas balu, co tym bardziej utwierdziło nas w trafnym wyborze formy nagrody za
udział w kampanii.
Monika Ratajczyk
Nauczycielka SP 2

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU
W Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach w ostatni dzień nauki dokonaliśmy podsumowania
semestru, najlepsi uczniowie wystąpili na szkolnym apelu oraz otrzymali stypendia.

Najlepsi uczniowie:
klasa
4a
4b
4b
4b
4b
4c
4c
4c
4c
4c
4c
5a
5a
5a
5b
5b
5b
5b
5b
5b
6a
6a
6a
6a
6b
6b
6b

imię i nazwisko
Roksana Marjańska
Oliwia Nowicka
Alicja Szulc
Karolina Kowalewska
Mateusz Mazurkiewicz
Mariusz Majzner
Mateusz Wolny
Rafał Piątkowski
Ilona Rydzewska
Sebastian Poskart
Maksym Mittelstadt
Juliusz Szymański
Michalina Ruśkiewicz
Oskar Celt
Klaudia Szkiela
Katarzyna Dylawerska
Grzegorz Muth
Olimpia Kastrau
Alicja Kraszczyńska
Marcin Czajkowski
Filip Marchalewski
Marta Mularczuk
Agata Adamczyk
Paulina Haraś
Patrycja Klawa
Mikołaj Suchłabowicz
Nicola Kuczyńska

średnia ocen
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
5.1
5.1
5.0
4.9
4.9
4.8
5.2
5.1
5.0
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
4.8
5.1
5.0
5.0
4.8
5.0
5.0
4.8
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zachowanie
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe

- Po części oficjalnej
wystąpił znany polski
pieśniarz, wykonawca
szant i autor piosenek
o tematyce morskiej,
publicysta, rybak i żeglarz, animator ruchu
szantowego w Polsce,
a także przyjaciel Szkoły
i piewca uroków naszej
małej Ojczyzny – Jerzy Porębski. Zaśpiewał
swoje najpopularniejsze utwory: „Gdzie ta
keja” i „Niedaleko mojego domu” oraz inne,
które po kilku próbach
śpiewali już wszyscy
uczniowie.
Po feriach rozpoczynamy pracę z nowymi
siłami, aby z równie dobrymi wynikami przywitać wakacje.
Więcej informacji
na http://www.sp1mz.
vel.pl/
Iwona Banachowicz

Z wielką radością informujemy, że trzy uczennice klas trzecich: Agnieszka Muth, Wiktoria
Wardziukiewicz oraz Weronika Chwałko są
laureatkami wojewódzkich konkursów przedmiotowych!
Agnieszka uzyskała piąty wynik w województwie z historii, natomiast Wiktoria i Weronika
czwarty wynik w konkursie biologicznym! Wielkie
uznanie dla wiedzy, mądrości, umiejętności i chęci
do nauki dziewcząt od całej rady pedagogicznej
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach!
Gratulacje dla nauczycieli uczących dziewczęta:
Doroty Sielewicz (historia) i Danuty Flotyńskiej
(biologia).
Gratulacje dla rodziców za wsparcie i motywację!
Wiktoria i Weronika są zwolnione z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (mają po 50 punktów) natomiast Agnieszka,
będąc ubiegłoroczną laureatką konkursu biologicznego, jest zwolniona z dwóch części egzaminu
gimnazjalnego: humanistycznej i matematyczno
- przyrodniczej!
  Państwowy egzamin gimnazjalny składający
się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i językowej w tym roku szkolnym
odbywać się będzie w dniach 12, 13 i 14 kwietnia.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Dzień Kobiet
w Wapnicy
Tradycyjnie 8 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy wraz z opiekunami
zaprosili wszystkie Panie do Wikliny na wspólne świętowanie. Impreza ta wpisała się już na
stałe w kalendarz szkolnych przedsięwzięć i jest
wspaniałą okazją do spotkania.
W tym roku uczniowie klas IV-VI przygotowali
inscenizację uwspółcześnionego„Kopciuszka”. Brawurowa gra młodych aktorów została nagrodzona
niekończącymi się owacjami widowni.W dalszej
części programu dzieci zaprezentowały także
swoje pierwsze prezentacje multimedialne, które
powstały na zajęciach w ramach projektu „Z małej
szkoły w wielki świat”. Wszystkie prace dotyczyły
tematu pogody i zostały obejrzane z wielką uwagą,
co było dla dzieci największą nagrodą.
Spotkanie uświetnił występ zespołu „Fale”
z Międzyzdrojów, który przedstawił nowy repertuar. I tym razem przypadł on do gustu widowni,
o czym świadczyły bisy. Energia i zaangażowanie
członków zespołu, a także radość jaką sprawia im
śpiewanie są godne najwyższego podziwu!
Na zakończenie posypały się życzenia, kwiaty
i cukierki od Panów przybyłych na Święto Pań. Całość dopełniły zabawne inscenizacje w wykonaniu
męskiej części widowni i wspólne śpiewy.
Na widowni siedziały obok siebie różne pokolenia. Starsi oklaskiwali młodych artystów, uczniowie
włączali się w zabawy rodziców i dziadków. To był
główny cel naszej corocznej imprezy środowiskowej i uważamy, że został w pełni osiągnięty!
Imprezę przygotowały panie: Katarzyna Piotrowska i Monika Ratajczyk.
Agnieszka Wolf
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(mecz przełożony)
"SPA" Międzyzdroje 6 : 5 "UKS ORLIKI" Wapnica
Bramki SPA: M. Filowiat 2, E. Popławski 2, D. Łukowski, M. Rojko, kartki: E. Popławski (ż.). UKS
Orliki: A. Klimowicz, P. Michoński, R. Kleszczyński, D. Janaszek, A. Szaryński.

sport

Rozgrywki MALF
W dniach 12-13 marca 2011 r. rozegrano przedostatnią kolejkę
Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsalu organizowaną przez Szkołę
Podstawową nr 1 Międzyzdrojach.
W grupie B „starszej” walka o zwycięstwo będzie trwała do ostatniej
kolejki rundy rewanżowej. Na pierwsze miejsce w grupie B mają szansę
dwa zespoły SPA Międzyzdroje, które
rozegrały już wszystkie spotkania
oraz Kapitanat Portu Dziwnów mający jeszcze jeden mecz do rozegrania.
Na jedno spotkanie przed końcem ligi drużyna Leśnika Międzyzdroje zapewniła sobie zwycięstwo
w grupie A „młodszej”. Również
zespół BS Wiking Wolin zajmujący
drugie miejsce w tabeli może czuć
się niezagrożony. Natomiast do ostatniej kolejki nie wiadomo kto zajmie
trzecie miejsce. Teoretycznie szanse
na podium nadal mają trzy drużyny:
FC Arboleda, Armia Kmicica i Termity
Koniewo, Skoszewo.
W niedzielę 27 marca 2011 r.
w hali sportowej im. A. Grubby przy
SP nr 1 w Międzyzdrojach zostanie
rozegrany turniej o tytuł Mistrza
Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi
Futsal-u. W turnieju będą brały udział
wyłącznie zespoły grające na co
dzień w lidze, które potwierdzą chęć
udziału. Na koniec turnieju zostaną
uroczyście wręczone nagrody, puchary i medale dla drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupach.
Organizatorzy ligi przypominają
o bezwzględnym zakazie spożywa-

nia napojów alkoholowych na terenie hali sportowej zarówno wśród
kibiców jak i zawodników.

WYNIKI MALF
Grupa B „starsza”
13 kolejka / 12 marca
„KAPITANAT PORTU” DZIWNÓW
4 : 0 „OLDBOYS” Międzyzdroje
Bramki Kapitanat: J. Górniak, W.
Skrabucha, M. Pietrowski, S. Jambor.
„UKS ORLIKI” Wapnica 6 : 3
„FC PARADISE” Międzyzdroje
Bramki UKS Orliki: R. Kleszczyński
3, A. Klimowicz, K. Hain, A. Szaryński,
P. Michoński (sam.). FC Paradise:
D. Opas, R. Hejnowski, kar tki:
D. Opas (ż.).
„BAŁTYK” Międzywodzie 2 : 9
„SPA” Międzyzdroje
Bramki Bałtyk: M. Marcinkowski
2, kartki: M. Antonowicz (ż.). SPA:
T. Kozłowski 3, M. Rojko 3, M. Filowiat,
D. Łukowski, E. Popławski.
9 Kolejka / 11 marca
(mecz zaległy)
„OLDBOYS” Międzyzdroje 4 : 4
„FC PARADISE” Międzyzdroje
Bramki Old Boys: M. Chabowski,
D. Duszyński, M. Radys, A. Kozłowski,
kartki: M. Radys (ż.). FC Paradise: A.
Opas 3, M. Zięty, kartki: P. Średziński (ż.).

O krok od medalu

W dniach 04-06 marca w Białymstoku odbyły
się Mistrzostwa Polski Seniorów w Tenisie Stołowym. Reprezentujący Międzyzdroje Sylwia i Jacek Wandachowiczowie rozegrali świetny turniej.
Zawodniczka Chrobrego po zakwalifikowaniu
się do najlepszej 30 w kraju przegrała z reprezentantką kraju Agatą Pastor, zajmując ostatecznie
17 miejsce. Natomiast Jacka Wandachowicza od
zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski
w grze podwójnej dzieliły tylko i aż 2 punkty. W
parze z Maciejem Nowalińskim w drugiej rundzie
sprawili niespodziankę pokonując po zaciętym
pojedynku mistrzów Polski z ubiegłego roku. W meczu o medal mimo wyrównanej gry i dramatycznej
końcówce ulegli rywalom 2:3 (w piątym secie do 9).
Piąte miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów
to ogromny sukces trenera międzyzdrojskiej młodzieży. Liczymy na to, że osiągnięty wynik będzie
inspiracją dla młodych tenisistów do ciężkiej pracy,
zwieńczonej sukcesem.
W tym samym czasie w Trzebiatowie do startu
w Mistrzostwach Województwa Młodzieżowców

Chłopcy z SP1 MISTRZAMI POWIATU

W Mini Piłce Siatkowej
Dnia 09.03 br. w Kamieniu Pomorskim odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej. Drużyna chłopców Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała
się na mistrzostwa Regionu Goleniowskiego.
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Tabela gr. B
Drużyna

Bramki

Bilans

1 „SPA” Międzyzdroje

12

29

9-2-1

65:36

+29

2 „Kapitanat Portu” Dziwnów

11

28

9-1-1

62:24

+38

3 „UKS Orliki” Wapnica

12

18

6-0-6

69:68

+1

4 „Klif ” Międzyzdroje

10

16

5-1-4

56:41

+15

5 „Bałtyk” Międzywodzie

11

11

3-2-6

30:61

-31

6 „Olboys” Międzyzdroje

11

8

2-2-7

29:49

-20

7 „FC Paradise” Międzyzdroje

11

2

0-2-9

32:64

-32

Mecze Punkty Z-R-P

Grupa A „ młodsza”
Grupa A „ młodsza”
9 kolejka / 13 marca

10 Kolejka / 14 marca
(mecz zaległy)
9 kolejka / 13 marca
„KLIF” Międzyzdroje 2 : 4
„LEŚNIK” Międzyzdroje 3 : 0
"LEŚNIK" Międzyzdroje 3 : 0 "ARMIA KMICICA" Kamień Pomorski
„OLDBOYS” Międzyzdroje
„ARMIA
KMICICA”
Kamień Pomorwalkower (drużyna Armii Kmicica
nie dojechała
na mecz)
Bramki Klif: J. Rączewski, Ł. Szum- ski walkower (drużyna Armii Kmicica
lewski. Old Boys: K. Piorun 2, R.
nie dojechała
na mecz)Wolin
"FC ARBOLEDA" Międzyzdroje
2 : 7 "BS WIKING"
Kozłowski, M. Radys.
ARBOLEDA”
Międzyzdroje
Bramki FC Arboleda: D. Kozłowski 2, kartki: D. „FC
Michalski
(cz.). BS Wiking:
M. Tarka 2, P.
Mikołajczyk 2, Ł. Pesta, K. Wachowiak,
Ł. Furman.
2 : 7 „BS WIKING”
Wolin
14 Kolejka / 13 marca
Bramki FC Arboleda: D. Kozłowski
(mecz przełożony)
"TERMITY" Koniewo, Skoszewo
3 : 0 "D
& D" Świnoujście
2, kartki:
D. Michalski
(cz.). BS Wiking:
„SPA” Międzyzdroje 6 : 5
Walkower
M.
Tarka
2,
P.
Mikołajczyk 2, Ł. Pesta,
„UKS ORLIKI” Wapnica
Bramki SPA: M. Filowiat 2, E. K. Wachowiak, Ł. Furman.
Popławski 2, D. Łukowski, M. Rojko,
„TERMITY” Koniewo, Skoszewo
kartki: E. Popławski (ż.). UKS Orliki: A.
3 : 0 „D & D” Świnoujście
Klimowicz, P. Michoński, R. KleszczyńWalkower
ski, D. Janaszek, A. Szaryński.
Rafał Błocian
Tabela gr. A
Bramki

Bilans

1 „Leśnik” Międzyzdroje

9

24

8-0-1

27:10

+17

2 „BS Wiking” Wolin

9

18

6-0-3

40:26

+14

3 „FC Arboleda” Międzyzdroje

9

13

4-1-4

32:29

+3

4 „Armia Kmicica” Kamień Pomorski

9

13

4-1-4

23:22

+1

5 „Termity” Koniewo, Skoszewo

9

12

4-0-5

35:43

-8

6 „D&D” Świnoujście

9

0

0-0-9

0:27

-27

Mecze Punkty Z-R-P

Drużyna

Rafał Błocian

stanął Krzysztof Borkowicz. Pierwsza„trójka” turnieju zapewniała sobie prawo startu w Mistrzostwach
Polski Młodzieżowców, które odbędą się 25-27
marca w Brzegu Dolnym. Krzysztof zajął 3 lokatę
i tym samym bezpośrednio awansował na ogólnopolską imprezę. Na zawodach przegrał tylko jeden
mecz, półfinałowy, który zakończył się wynikiem
2:3. W grze o 3 miejsce bez większych problemów
poradził sobie ze swoim rywalem wygrywając 3:0.
Karol Kania
(na zdjęciu Jacek Wandachowicz)
Skład reprezentacji szkoły: Wiktor Potrzebny,
Paweł Strzelecki, Hubert Schluz, Filip Marchalewski,
Marcel Marjański, Oskar Celt, Martin Tiks, Przemek
Sędzicki, Aleks Kopaczka, Grzegorz Muth, Mateusz
Trott, Błażej Kuryłowicz.
Uczniowie SP1 w Międzyzdrojach już po raz
szósty zostają mistrzami powiatu. Gratulujemy!
Krzysztof Sołtys

Amatorski Turniej
Piłki Siatkowej
W dniu 23.02. br. w  hali sportowej im. Andrzeja
Grubby w Międzyzdrojach odbył się Amatorski
Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez
K.S. „Fala” Międzyzdroje.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn tj.:
Posterunek Straży Granicznej Świnoujście
„Old Boys” Straż Graniczna Świnoujście
„Wolin” Wolin
„Dzikie Krety” Międzyzdroje
„Fala” Międzyzdroje.
Ze względu na taką ilość uczestniczących
zespołów mecze rozegrano systemem „każdy
z każdym”. Zespoły miały do rozegrania po cztery
mecze. Niestety czas przewidziany na przeprowadzenie całego turnieju (3 godz.) pozwolił na
rozegranie jedynie po trzy mecze i na tej podstawie
ustalono kolejność zajętych miejsc w turnieju.
Zwycięstwo w siatkarskich potyczkach osiągnęła drużyna PSG Świnoujście, drugie miejsce
drużyna z Wolina, natomiast trzecie miejsce
wywalczyła debiutująca w turnieju sekcja piłki
siatkowej „Fala” Międzyzdroje. Kolejne miejsca zajęły drużyny „Old Boys” Straż Graniczna
Świnoujście oraz „Dzikie Krety” Międzyzdroje.
Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały okolicznościowe medale. Pozostali uhonorowani zostali dyplomami.
Marian Kowalewski

Informator Międzyzdrojski nr 3/2011
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ W KLUBIE „FALA”
W ciągu pierwszych miesięcy tego roku piłkarze klubu we wszystkich grupach wiekowych włożyli dużo pracy aby
dobrze przygotować się do zbliżających się rozgrywek na szczeblu ZZPN w Szczecinie.
Okres przygotowawczy obejmował zajęcia
ukierunkowane na sprawność ogólną i specjalną.
Budowaliśmy wytrzymałość, szybkość, siłę i inne
cechy charakteryzujące piłkarza wieku młodszym
i starszym Trenujemy w siłowni, hali widowiskowo-sportowej, w terenie, na boisku, a także na
basenie w SPA Bagiński & Chabinka – odnowa
biologiczna. Zajęcia z piłkami nastawione są na
elementy techniki, przeplatane innymi grami
zespołowymi. Drużyny trenują w tym okresie 3
razy w tygodniu.
W tym okresie w ramach przygotowań
odbyły się różne spotkania kontrolne, turnieje
dla wszystkich kategorii wiekowych prowadzonych w klubie:
- Grupa ŻAK (rocznik 2003 i młodsi) rozegrała halowy turniej o Puchar Honorowego Prezesa
K.S. Fala Międzyzdroje dnia 06 lutego 2011 r.,
w którym nasze dzieci zajęły III miejsce.
- Grupa ORLIK (rocznik 1999/2001) uczestniczyły w „Międzymiastowej Halowej Lidze
Orlików 2011”, dotychczas odbyły się IV turnieje,
w których rywalizowały zespołu z naszego regionu i nie tylko. Nasi zawodnicy zajmują V lokatę
z możliwością włączenia się do walki o podium,
ponieważ do końca ligi pozostały jeszcze dwa
turnieje. Ogólna klasyfikacja:
1 LZS „Bałtyk” Gostyń
20 pkt.
2 UKS „Prawobrzeże” Ś-cie
20 pkt.
3 UKS „Albatros-Czwórka” Ś-cie
19 pkt.
4 K.S. „Gryf” Kamień Pom.
18 pkt.
5 K.S . „Fala” Międzyzdroje
17 pkt.
6 LZS „Olimpia” Nowogard
12 pkt.
7 S.P. „Szkolna 13” Goleniów
4 pkt.
8 K.S. „Gryf”II Kamień Pom.
2 pkt.
9 Flota Świnoujście
2 pkt.
10 Flota SP 1 Świnoujście
1 pkt.
- Grupa Trampkarz (rocznik 1996/98)
w okresie przygotowawczym brała udział
w trzech meczach kontrolnych: Fala - Prawobrzeże
Świnoujście 7-3; Fala – Unia Warszawa 3-0; Fala
– Victoria Świebodzice 7-3, a także rozegrała
halowe turnieje: w Nowogardzie 16 lutego Turniej Młodych Talentów, gdzie po bardzo dobrej
grze pokonali swoich rówieśników zajmując I
miejsce oraz 20 lutego w Międzyzdrojach grając
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach, zajmując II miejsce. Także pokazali się za granicami naszego kraju w Niemczech
w miejscowości Wolgast.
- Grupa Junior (rocznik 1992/95) w okresie przygotowawczym rozegrała 5 spotkań
sparingowych oraz uczestniczyła w dwóch turniejach Halowych Piłki Nożnej zorganizowanych
w Dziwnowie oraz w hali widowiskowo-sportowej w Międzyzdrojach. Zaplanowane jeszcze
są trzy mecze kontrolne z: Bałtykiem Gostyń,
Jantarem Dziwnów i Vinetą Wolin.
Rozegrane mecze kontrolne:
30.01.br. KS Fala Junior – Senior KS Fala
30.01.br. KS Fala – Unia Warszawa                  5-5
22.02.br. Fala – MKS Victoria Świebodzice       4-3
24.02.br. Fala – MKS Flota LWJ                      1-4
26.02.br. Fala – MKS Victoria Świebodzice       0-1

W dniu 25 lutego 2011 r. w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach
rozegrano turniej piłki nożnej halowej juniorów o
puchar Prezesa KS Fala Międzyzdroje. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn. Zespoły zostały
podzielone przez organizatora na dwie grupy,
z których do półfinału awansowały dwie drużyny.
Każdy z meczy rozgrywany był w czasie 10 minut,
a ewentualna dogrywka trwała 2 x 5 minut lub
do zdobycia złotej bramki.
Wyniki
I półfinał Flota Świnoujście
0:1
Jantar Dziwnów
II półfinał Fala Międzyzdroje
2:3
Bałtyk Gostyń
Mecz o 5 miejsce Vinieta Wolin
2:1
Victoria Świebodzice
Mecz o 3 miejsce Fala Międzyzdroje 0 : 1
Flota Świnoujście
Finał Jantar Dziwnów
1:0
Bałtyk Gostyń
- Seniorzy: przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2010/2011trwają od 21 stycznia 2011
roku, zawodnicy pracowali nad wytrzymałością
ogólną oraz taktyką gry. Przygotowania będą
trwały do rozpoczynających się w kwietniu
ligowych rozgrywek. Piłkarze Fali trenują na
obiektach sportowych w Międzyzdrojach (hala
sportowa, stadion) oraz korzystają z malowniczych terenów m.in lasy i plaża. Drużyna
w weekendy rozgrywała także mecze kontrolne.
05.02.br. Fala - Korona Stuchowo
1-2
13.02.br. Fala - Znicz Wysoka Kamieńska
		
5-2
16.02.br. Fala - Unia Warszawa
1-0
20.02br. Fala - OKS Goleniów
6-0
23.02br. Fala - Pogoń Szczecin (V Liga )		
1-5
26.02.br. Fala - Olimpia Nowogard
1 -4
06.03.br. Fala - Bałtyk Gostyń
2-6
13.03.br. Fala - Prawobrzeże Świnoujście
		
2-5
We wszystkich dotychczasowych spotkaniach trener próbował zawodników na różnych
pozycjach, w nowym ustawieniu. W zespole są
nowe twarze, które na pewno wniosą drużynie
wiele pozytywnych cech w najbliższych spotkaniach i rozgrywkach ligowych. W zimowym
okienku transferowym doszło do kilku zmian
w składzie drużyny. Transfer definitywny
z zespołem podpisał Radosław Mączniański
(Prawobrzeże Świnoujście) – obrońca. Na
półroczne wypożyczenie przyszedł również do
zespołu Grzegorz Cędrowicz (Pomorzanin Przybiernów) – napastnik oraz Krzysztof Gajewski
(Flota Świnoujście) - obrońca, powrócił także po
przerwie do gry Andrzej Gałczyński.

Terminarz rozgrywek

Klasy „A” grupa 1 - Seniorzy 2010/2011
Termin 13 – 10 Kwiecień 2011 r. (niedziela) godzina 15.00 „Fala” Międzyzdroje
- „JANTAR” Dziwnów
Termin 16 - 08 Maj 2011 r. - (niedziela)
godzina 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „POMORZANIN” Przybiernów
Termin 18 – 22 Maja 2011 r. - (niedziela)
godzina 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „BAŁTYK”
Międzywodzie
Termin 20 - 05 Czerwca 2011 r. - (niedziela) godzina 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „ISKRA”
Golczewo
Termin 22 - 19 Czerwca 2011r. - (niedziela) godzina 16.00 - (obligatoryjnie) „Fala”
Międzyzdroje - „PIONIER” Żarnowo
I KLASY JUNIORÓW Gr. 1 ZZPN
Kolejka 12: 30 Kwiecień 2011r. (sobota)
godz. 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Pomorzanin”
Nowogard
Kolejka 14: 14 Maj 2011r. (sobota) godz.
15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Wybrzeże” Rewal

Kolejka 16: 28 Maj 2011r. (sobota) godz.
15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Sarmata” Dobra
Kolejka 18: 11 Czerwiec 2011 (sobota)
godz. 12.00 – obligatoryjnie „Fala” Międzyzdroje
- „Światowid” Łobez
Trampkarz Gr.1; Wiosna 10/11
Termin 11:17.04.2011 (niedziela) godz.
11.00 „FALA” Międzyzdroje - „VINETA” II Wolin
Termin 13: 08.05.2011 (niedziela) godz.
11.00„FALA” Międzyzdroje -„FLOTA” II Świnoujście
Termin 14:14/15.05.2011 „FALA” Międzyzdroje - pauza
Termin 16:29.05.2011 (niedziela) godz.
11.00 „FALA” Międzyzdroje - „JANTAR” Dziwnów
Termin 18:12.06.2011 (niedziela) godz.
11.00 „FALA” Międzyzdroje - „PRAWOBRZEŻE”
Świnoujście
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg
rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śledzić
można na klubowej stronie internetowej: www.
fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl lub www.
facebook.com
Jan Rączewski

- Piłka Siatkowa: w trakcie ferii zimowych został zorganizowany pod wodzą K.S.
„Fala” Międzyzdroje pierwszy Amatorski Turniej
Piłki Siatkowej, którego głównym celem była
popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży
oraz podniesienie poziomu sprawności fizycznej
i umiejętności siatkarskich. Już wkrótce zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do oglądania i
kibicowania naszej drużynie w Kamieńskiej Lidze
Piłki Siatkowej, w której nasz zespół będzie rywalizował z zespołami naszego powiatu.
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ogłoszenia - komunikaty

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

Wykaz rejonów miasta
podległych
strażnikom miejskim

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE  
LOKALI UŻYTKOWYCH,  KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE 
W BUDYNKU MTBS SP. Z O.O., PRZY UL. NORWIDA 7

Eugeniusz Suchłabowicz - KOMENDANT 
– tel. kom. 693 660 273

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W MIĘDZYZDROJACH   

wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie współwłasności działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o łącznej pow. 1957 m², dla których
prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 1491;
40933. Na wyżej wymienioną inwestycję jest wydane pozwolenie na budowę nr 479/2007
z 12.10.2007 r. wraz z aneksem.
Jeden lokal użytkowy o powierzchni 34,4 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. ( netto ).
Jeden lokal użytkowy o powierzchni 57,00 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. ( netto ).
Inwestycja w trakcie, oddanie obiektu przez wykonawcę, koniec grudnia 2011r.
Spółka przy sprzedaży stosuje ulgi i bonifikaty.
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT płatna
w 3 ratach (1 x 40% i 2 x 30% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS
Sp. z o.o., w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe informacje można uz ysk ać w siedzibie M iędz yzdrojsk iego
TBS Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod
numerem 91 / 32-81-154 wew. 24.
Zarząd Spółki

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW
W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM

SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Termin składania zeznań podatkowych do 02 maja 2011 r.
Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu   
Pomorskim przy ul. Jedności Narodowej 5 i jest czynny:
poniedziałki i czwartki od godz. 8:00 do godz. 16:00
wtorki, środy i piątki od godz. 7:00 do godz. 15:00
Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod
tel. 091 38-21-554, 091 38-20-054 lub 091 38-23-544.
Dodatkowo w dniach:
			

28 marca 2011 r. (poniedziałek),
18 (poniedziałek) i 26 (wtorek) kwietnia 2011 r.

zostanie uruchomiony punkt przyjmowania zeznań obsługiwany raz w tygodniu przez pracowników kamieńskiego US w siedzibie Urzędu Miejskiego
Międzyzdroje.
Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

Rejon nr 1
– Mł. inspektor Daniel Francukiewicz
– tel. kom. 508 063 099
Ulice: Zwycięstwa numery parzyste, Lipowa,
Leśna, Gintera, Norwida, Przy Wodociągach, Bukowa, Ustronie Leśne, Kolejowa numery nieparzyste
od ulicy Ustronie Leśne do ulicy Leśnej.

Rejon nr 2
– Inspektor Wojciech Dedo
- tel. kom. 508 062 927
Ulice: Zwycięstwa numery nieparzyste, Promenada Gwiazd, Parkowa, Traugutta, Kościuszki,
Pomorska, Ludowa, Turystyczna, Campingowa,
Książąt Pomorskich, 1000-lecia Państwa Polskiego,
Krasickiego, Światowida, Plac Neptuna, Krótka
numery parzyste, Gryfa Pomorskiego numery
parzyste na odcinku od ulicy Zwycięstwa do
ulicy Krótkiej.

Rejon nr 3
– Inspektor Dariusz Oswald
- tel. kom. 508 063 089
Ulice: Niepodległości numery nieparzyste,
Kolejowa od ulicy Niepodległości do ulicy Leśnej
i od ulicy Leśnej do ulicy Ustronie Leśne numery
parzyste i od ulicy Ustronie Leśne cała ulica Kolejowa w stronę dworca PKP, Piaskowa, Konopnickiej,
Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Marii Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Emilii Plater, Stroma, Wiejska,
Piastowska, Góra Filaretów, Za Torem.

Rejon nr 4
– St. Strażnik Przemysław Wróbel
- tel. kom. 508 063 069
Ulice: Gryfa Pomorskiego-Las, Gryfa Pomorskiego numery parzyste do ulicy Krótkiej,
Dąbrówki, Wesoła, Wczasowa, Cicha, Spokojna,
Poprzeczna, Plażowa, Rybacka, Kopernika, Zdrojowa, Mickiewicza, Morska, Bohaterów Warszawy,
Krótka numery nieparzyste.

Rejon nr 5
– Strażnik Wojciech Zwierzchowski
- tel. kom.  508 063 080
Ulice: Orla, Polna, Aleja Róż, Miernicza, Armii
Krajowej, Usługowa, Nowomyśliwska, Adama Wodziczki, Komunalna, Myśliwska, Sportowa, Mieszka
I, Gryfa Pomorskiego numery nieparzyste do ulicy
Niepodległości numery parzyste

Rejon nr 6
– Strażnik Bartłomiej Cieślikiewicz
- tel. kom. 508 063 065
Teren sołectw tj. Lubin, Wapnica, WickoZalesie.
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