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                            …Pamiętamy
W piątek 8 kwietnia przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach młodzież,  
samorządowcy oraz mieszkańcy gminy uczcili pamięć tragicznie zmarłych przed rokiem w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 

Niezależnie od tego co się mówi i czyta w mediach tragedia pod Smoleńskiem pogrążyła cały naród w żałobie. 
Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy z takiej lub innej partii, płaczą wszyscy bo cierpieć mogą wszyscy.

Śmierć prezydentów: Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na uchodź-
stwie, Marii Kaczyńskiej, wielu polityków, duchownych, generałów, działaczy organizacji  katyńskich, oficerów 
BOR-u i załogi TU-154 sprawiła, że naród polski cierpi, ale cierpieniem, które jednoczy. 

Wśród ofiar katastrofy smoleńskiej były osoby, które mieliśmy okazję bliżej poznać z okazji ich obecności  
w Międzyzdrojach: to Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, Lech Kaczyński - prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Nurowski - prezes polskiego komitetu olimpijskiego, Barbara Mamińska - szefowa 
biura kancelarii RP, por. Paweł Janeczek z Biura Ochrony Rządu. 

Andrzej Mleczko

Rok po tragedii...
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W walce z rakiem
Z inicjatywy osób zainteresowanych, przy poparciu Burmistrza Międzyzdro-
jów, powstaje grupa inicjatywna mająca na celu niesienie pomocy osobom 
po chorobie raka piersi. Zamiarem jest powołanie Stowarzyszenia Osób po 
Chorobie Raka Piersi, ze szczególnym naciskiem na udzielanie wzajemnej 
pomocy chorym i wsparcia w walce z chorobą całych rodzin. Telefon zaufania: 
601 982 144.                                                                  Barbara Bartosik Inicjatorka

Gmina Międzyzdroje brała udział 
w targach w ramach stoiska woje-
wództwa  zachodniopomorskiego.  
Oferta wystawców w  pierwszym 
dniu skierowana była do branży 
turystycznej, pozostałe dwa dni 
dla odbiorców indywidualnych. 
Dużym zainteresowaniem odwie-
dzających  cieszyły się  materiały 
promoc yjne z wiązane z bazą 
noclegową, bazą gastronomicz-
ną dla grup zorganizowanych, 
informatory o szlakach pieszych, 
ścieżkach rowerowych i atrakcjach 
Międzyzdrojów.

Gmina Międzyzdroje jest dobrze 
rozpoznawalna wśród  turystów 
z województwa dolnośląskiego. 
Na naszym stoisku odwiedzający 
otrzymywali aktualne materiały 
promocyjne – informator o ofercie 
noclegowej, foldery o bazie ga-
stronomicznej, o poszczególnych 
obiektach turystycznych, mapę 
Międzyzdrojów ze zdjęciami i opisa-
mi atrakcji turystycznych. Najmłodsi 
bardzo chętnie sięgali po kolorowe 
balony z logo Międzyzdrojów. 

Odwiedzający targi brali udział 
w licznych konkursach, losując 

W dniu 07 kwietnia br., Burmistrz 
Międzyzdrojów wraz z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego i Zakładu 
Ochrony Środowiska, Przewodni-
czący Rady Miejskiej z radnymi, w 
obecności Sołtysów i członków Rad 
Sołeckich, dokonali przeglądu so-
łectw pod kątem zgłaszanych na ze-
braniach spraw. W miarę możliwości 
finansowych, wszystkie uciążliwości 
występujące w sołectwach będą 

W ramach podjętych działań promocyjnych z 
miastem Bydgoszcz  w miesiącach maj – sier-
pień  2010 r. przeprowadzono liczne działania 
promocyjne w Bydgoszczy. Bannery  reklamowe 
Międzyzdrojów wisiały w głównych częściach 
miasta a 8 - mio sekundowe spoty reklamowe były 
widoczne w autobusach komunikacji miejskiej. 
Jednym ze wspólnych działań było umieszczenie 
ramki reklamowej Międzyzdrojów i Bydgosz-
czy w Informatorach Miejskich. Nasza reklama 
została umieszczona w Kurierze Ratuszowym 
– wydawanym w 40 000 egzemplarzy oraz na 
stronie internetowej www.bydgoszcz.pl.  Podczas 
wizyty w Bydgoszczy w dniu 09 września 2010r, 
podsumowującej wspólne działania i osiągnięte 
cele promowaliśmy Międzyzdroje w audycji 
radiowej radio Pomorze i Kujawy, zwiedzaliśmy 
przygotowaną wystawę zdjęć Międzyzdrojów w 
witrynach sklepów na ulicy Długiej,  a  Burmistrz 
Międzyzdrojów certyfikował piasek pochodzący z 

plaży z Międzyzdrojów na wyspie Młyńskiej w Byd-
goszczy.  Na terenie Międzyzdrojów natomiast w 
miesiącach czerwiec – sierpień 2010r.  pojawiły się 
reklamy Bydgoszczy, na tablicach reklamowych, 

w formie plakatów, w Informacji Turystycznej oraz 
na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl. 
Należy dodać, że miasto Bydgoszcz było sponso-
rem koncertu Pawła Kukiza podczas Wakacyjnego 
Festiwalu Artystów w 2010r w Międzyzdrojach. 

Współpraca była bardzo dynamiczna, prze-
łożyła się na wizyty turystów z Kujaw i Pomorza  
w sezonie letnim 2010, stąd decyzja by ją konty-

nuować również i w tym roku. W dniach 31 marca 
– 02 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie z Wice 
Prezydentem Bydgoszczy – Sebastianem Chmarą, 
odpowiedzialnym za turystykę, kulturę, promocję 
i sport w  Bydgoszczy.  Prezydent Chmara dobrze 
zna naszą Gminę i jej atrakcje.  Jako były sportowiec, 
osobiście uczestniczył w organizowanych przez 
Urząd Miejski i Klub Biegacza „Sporting” biegach 
śniadaniowych i mityngach lekkoatletycznych 
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. 
Wizyta zakończyła się wyrażeniem woli współpracy 
i kontynuowania wspólnych działań promocyjnych, 
jak miało to miejsce w ubiegłym roku - szczegóły 
w opracowaniu. Ponadto w ramach naszego 
pobytu Burmistrz Międzyzdrojów spotkał się 
z dziennikarzami podczas zorganizowanego  
turnieju bowlingowego o Puchar Burmistrza 
Międzyzdrojów i konferencji prasowej. Wzięliśmy 
udział w porannej audycji radia Pomorze i Kujawy, 
w której promowaliśmy nasze imprezy kultu-
ralne i walory turystyczne Gminy Międzyzdroje.  
W realizacji zadań wspiera nas agencja promocyj-
na Green House z Bydgoszczy.           Anetta Czyżak 

Kierownik referatu promocji o współpracy z zagranicą 

sukcesywnie usuwane. Wiele jednak 
zależy od postawy mieszkańców, 
którzy troszcząc się o swoje posesje, 
ich okolice i wykonując nałożone na 
nich obowiązki, mogą bardzo sku-
tecznie przyczynić się do poprawy 
warunków życia i estetyki Zalesia, 
Wicka, Wapnicy i Lubina.

Grzegorz Muklewicz
W imieniu sołtysów Lubina, 

Wapnicy i Wicka

Wizyta robocza w sołectwach
na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach: Wicko, 
Wapnica i lubin, które odbyły się w dniach 14, 15 i 16 marca 2011 roku, 
zgłaszano wiele postulatów i problemów występujących w sołectwach.

Turystyczne prezentacje we Wrocławiu
W dniach 8 – 10 kwietnia br. w Hali orbita  we Wrocławiu odbyły się   Mię-
dzynarodowe targi turystyczne. Wśród wystawców znalazły się regiony z 
całej Polski, gminy, uzdrowiska, stowarzyszenia, przedstawiciele branży 
hotelowej, organizatorzy atrakcji turystycznych, biura podróży, touro-
peratorzy, promotorzy sportów wodnych. obecni  byli przedstawiciele 
z zagranicy, min.: z czech, Brandenburgii, a nawet z nepalu.

ciekawe nagrody,  a smakosze do-
brego jedzenia i gotowania mogli 
wziąć udział w Festiwalu Kulinar-
nym. Specjalna oferta została także 
przygotowana dla rodzin z małymi 
dziećmi. Przed wejściem do hali 
targów najmłodsi mieli do swojej 
dyspozycji min.: piaskownicę z  let-
nimi zabawkami. 

Atrakcją targów był dwudniowy 
Festiwal Podróżników, podczas 
którego można było wysłuchać 
opowieści o turystycznych przygo-
dach,   zarazić się pasją podróżo-
wania, obejrzeć ciekawe fotografie. 

Gościem specjalnym targów był 
podróżnik Wojciech Cejrowski, który 
opowiadał o  przygodach  w trakcie 
licznych wypraw i podpisywał swoją 
książkę. Czas umilały występy licz-
nych zespołów muzycznych.  

Międzynarodowe Targi Tury-
styczne we Wrocławiu to ważna 
impreza, doskonałe źródło wiedzy 
o najnowszych propozycjach dla 
turystów i dla przedstawicieli branży 
turystycznej. 

Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji, 

bioróżnorodności i zabytków

Współpraca partnerska miast: Międzyzdroje – Bydgoszcz 2011 r.
W ramach podjętych przez urząd Miejski działań  w ubiegłym roku , w dniu 15 maja 2010 r  zostało 
podpisane porozumienie o współpracy promocyjnej miast. 
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Wydarzenia

Przez pół wieku razem
Na wniosek Burmistrza Międzyzdrojów, Leszka 
Dorosza, za długie pożycie małżeńskie, trud 
pracy dokonany dla trwałości małżeństwa i 

rodziny, w dowód społecznego uznania  Broni-
sław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznał odznaczenia Państwu  Wiktorii 
i Jerzego Karczmarkom.  W dniu 15 kwietnia w 
Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyła się 
uroczystość wręczenia medali z okazji Złotego 
Jubileuszu. Były życzenia, kwiaty, upominek oraz 
uroczysty toast.                                Bogumiła Bajek 

Kierownik USC

„Prawdziwa miłość to przymiot, który 
zdobywa się z wiekiem”

Wielu historyków uważa, że głównym powodem 
upadku kraju było nadużywanie prawa liberum 
veto, które od 1652 r. pozwalało każdemu posło-
wi na zerwanie Sejmu i odrzucenie wszystkich 
przyjętych przez Sejm uchwał. Korzystając z takiej 
możliwości magnaci, a nawet agenci działający 
na rzecz państw ościen-
nych, mogli z łatwością 
przekupić jedną lub wiele 
osób, aby odrzucić jakie-
kolwiek niewygodne z ich 
punktu widzenia reformy. 
Jedynie tzw. „Sejm Skon-
federowany”, był wolny 
od liberum veto. Sejm 
Czteroletni (zwany też 
Sejmem Wielkim), który 
przyjął Konstytucję Trze-
ciego Maja, był właśnie takim sejmem i tylko 
to pozwoliło na przyjęcie radykalnych - jak na 
ówczesne czasy - reform.

Konstytucja została formalnie wpisana do akt 
grodzkich Warszawy 5 maja 1791 r. i od tego mo-
mentu faktycznie weszła w życie. Została obalona 
przez konfederację targowicką popieraną przez 
Rosję, w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w 
czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. 

Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach 
świata spisanej konstytucji narodowej, przez 
kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać 
polskie dążenia do niepodległości i stworzenia 

sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje 
się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i 
oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu 
odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto 
Konstytucji Trzeciego Maja było obchodzone jako 
najważniejsze święto państwowe.

Zdelegalizowane w 
czasie II wojny światowej, 
po wojnie zastąpione ob-
chodami Święta 1 Maja, 
zostało zniesione w stycz-
niu 1951 roku przez władze 
komunistyczne. Po zmianie 
ustroju, od kwietnia 1990 
roku święto Konstytucji 3 
Maja należy do uroczyście 
obchodzonych polskich 
świąt.

Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia.
Program uroczystości związanych z 220. 

rocznicą uchwalenia konstytucji trzeciego 
Maja w Gminie Międzyzdroje w dniu 3-go maja 
2011 roku.

11.00 – uroczysta msza św. w intencji ojczyzny 
z udziałem pocztów sztandarowych w kościele 
parafialnym w Lubinie.

12.00 – uroczysta msza święta  w intencji 
ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych w 
kościele parafialnym w Międzyzdrojach.

16.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach w Międzynarodowym Domu Kultury.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja
konstytucja 3 maja, a właściwie ustawa rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku, była 
ustawą regulującą ustrój prawny rzeczypospolitej obojga narodów.  Powszechnie przyjmuje się, 
że konstytucja 3 maja była pierwszą w europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

W uroczystościach udział wzięli: Starosta Ka-
mieński; przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Międzyzdroje; uczniowie i nauczyciele 
szkół; Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
1, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, przed-
stawiciele Wolińskiego Parku Narodowego, 

Międzynarodowego Domu Kultury i Biblioteki 
Miejskiej oraz przedstawiciele różnych środowisk 
gminy Międzyzdroje i liczni mieszkańcy. Wartę 
honorową pod Krzyżem Katyńskim pełnili mię-
dzyzdrojscy harcerze z Hufca Ziemi Wolińskiej 
ZHP im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.  
Obok warty stanęły poczty sztandarowe: Miasta 

i Gminy Międzyzdroje, Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych 
Straży Pożarnych Międzyzdroje-Lubin, Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 
Międzyzdrojach, Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdro-
jach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy.

Ceremonię upamiętnienia rozpoczął  Andrzej 
Mleczko przywołując pamięć o ofiarach lotu 
Tu- 154 i o pomordowanych Polakach w lasach 
katyńskich. Następnie głos zabrał Leszek Dorosz, 
burmistrz Międzyzdrojów a modlitwę w intencji 
pomordowanych i ofiar katastrofy lotniczej odpra-
wił ksiądz Mariusz Ogórski. 

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie 
wiązanek kwiatów oraz zapalonych zniczy. Wszyst-
kim organizatorom należą się słowa podziękowa-
nia i uznania.                             Tomasz Rychłowski

Mł. Referent ds. promocji, kultury, sportu i org. 
społecznych.

Krzyż katyński na cmentarzu 
w Międzyzdrojach
Pomysł upamiętnienia ofiar  Katynia oraz w in-
nych miejscach kaźni Polaków w czasie  II wojny 
światowej na  wschodzie powstał w okresie stanu 
wojennego w gronie kilku osób zaangażowanych 
przy parafii w Międzyzdrojach. Inicjatorami 
byli: Urszula Jakuczun, Alicja Szach i Kazimierz 

Drzewiecki. Przepisy  wprowadzonego stanu 
wojennego uniemożliwiały jawne działania, więc 
proboszcz ks. Tadeusz Moskal użyczył plebanij-
nego podwórka,  gdzie po kryjomu  krzyż został 
wykonany, a  późnym wieczorem w  przeddzień 
Uroczystości Wszystkich Świętych i Święta  Zmar-
łych,   31 października 1982 roku postawiony na  
cmentarzu w Międzyzdrojach. Dla  mieszkańców  
było to wielkim zaskoczeniem i oczekiwano 
dochodzenia, a  nawet przymusowej  rozbiórki  
nakazanej przez władze stanu wojennego.  Krzyż 
jednak zostawiono w spokoju.

Projekt  plastyczny krzyża nieodpłatnie wyko-
nał  artysta  plastyk Wiesław Śniadecki profesor 
Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi,  scenarzysta 
filmowy (m.in. „W pustyni i w puszczy”), autor 
licznych akwarel i grafik z terenu wyspy Wolin oraz 
Pomorza Zachodniego.

Artysta był wielkim sympatykiem Wolińskiego 
Parku Narodowego oraz Międzyzdrojów. Projekt 
określał kolorystkę (stara krew),  symbolu polski 
walczącej  (litera „P z kotwicą”) oraz drutu kolcza-
stego, jak też napisy w tym samym kolorze  na leżą-
cych u podnóża głazach : Ostaszków, Starobielsk, 
Katyń.  Napisów niestety ze względu na ciemności 
nie zdążono już wykonać  i tak zostało do dzisiaj. 

Każdego roku w dniu 1 listopada liczne znicze 
przed „krzyżem katyńskim”, od dnia  pojawienia 
się w tajemnicy  na  naszym cmentarzu, świad-
czą, że warto było wiele wówczas ryzykować 
aby oddać cześć pomordowanym w straszliwy 
sposób rodakom.

Wg danych gromadzonych przez autora wy-
dawnictwa  niepodległościowego dr inż. Tadeusza  
Podkówki „krzyż katyński” w Międzyzdrojach był 
jednym z pierwszych postawionych w tym czasie 
w Polsce.                                         Bogdan Jakuczun

17.00 – koncert z okazji 220. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji Trzeciego Maja w Międzynaro-
dowym Domu Kultury.

Zapraszamy Mieszkańców i Naszych Gości do 
udziału w uroczystościach rocznicowych Konsty-
tucji Trzeciego Maja.                                     Redakcja

Pamięci ofiar zbrodni i katastrofy
W dniu 8 - go kwietnia 2011 roku, w samo południe na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach 
pod krzyżem katyńskim odbyła się szczególna uroczystość upamiętniająca 71-tą rocznicę zbrodni 
katyńskiej i pierwszą rocznicę ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
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W dniu 13 kwietnia  dokonano uro-
czystego otwarcia biura Stowarzy-
szenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Za-
lew Szczeciński”.  Otwarcia dokonał 
Ryszard Mróz, prezes stowarzyszenia.  
Obok zarządu LGR i  pracowników 
biura w  uroczystości uczestniczyli  
zaproszeni goście z  Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa,   
Departamentu  Rolnictwa i  Ochrony 
Środowiska  Urzędu Marszałkow-
skiego  Województwa Zachodnio-
pomorskiego, przedstawiciele LGR 
Partnerstwo Drawy  oraz Darłowskiej 
LGR w dorzeczu Wieprzy, Grabowej 
i Unieści.  

Po  symbolicznym przecięciu 
wstęgi rozpoczęła się I Konferencja 
konsultacyjno-uzgodnieniowa  PO 
Ryby Oś 4 na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego, w której 
wzięli udział zaproszeni goście i pra-
cownicy biura. Przedmiotem dyskusji  

Przebudowa dróg
W związku z realizacją od  15 marca 2011 r. przebudowy drogi gmin-

nej – ulic Ludowej i 1000-lecia Państwa Polskiego w Międzyzdrojach, 
Burmistrz informuje, że roboty realizowane przez Zakład Robót Inżynie-
ryjno-Budowlanych Andrzej Dykowski z siedzibą przy ul. Jemiołowej 14  
w Szczecinie, prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
Organizacja przebudowy, zabezpieczenie materiałowe, sprzętu technicz-
nego i zatrudnienie optymalnej kadry wykonawczej gwarantują sprawne  
i terminowe wykonanie zadania zgodnie z warunkami umowy do 15.11.2011 r..

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 współfinansowane są ze 
środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Burmistrz uprzejmie przeprasza mieszkańców  ulic Ludowej i 1000-lecia PP 
oraz ulic przylegających  do prowadzonej budowy  za ewentualne utrudnienia 
i niedogodności związane z  realizacją robót.

Jednocześnie prosi o tymczasowe ograniczenie konieczności z korzysta-
nia z dojazdów i wjazdu pojazdów samochodowych na posesje przy ulicy 
Ludowej i 1000-lecia PP. 

Siedziba kierownictwa budowy znajduje się przy ulicy Ludowej 10.
Wszelkich informacji dotyczącej realizacji zadania udzielać będą:
 1. Radosław Żarkiewicz - Kierownik Budowy tel. kom. 602-760-119
 2. 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

Spis powszechny dostarcza najbardziej szcze-
gółowych informacji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze de-
mograficzno–społecznej i zawodowej, a także 
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce 
gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich 
zasobach i warunkach mieszkaniowych na 
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 
Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do 
pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących 
w procesach demograficznych i społecznych 
m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności  
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Spis powszechny przeprowadzony zostanie 
następującymi metodami:

* Pobranie danych z systemów informacyjnych 
(przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe 
zostaną zasilone danymi pochodzącymi ze źródeł 
administracyjnych).

* W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.  
– potwierdzenie lub aktualizacja danych przez 
osoby objęte spisem za pośrednictwem formularza 
zamieszczonego w internecie (tzw. samospis).

* W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r. – przeprowadzenie przez rachmistrzów 
spisowych,  bezpośredniego wywiadu z osobami 
objętymi spisem. 

W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca  
2011 r. – zebranie przez ankieterów statystycz-
nych, drogą wywiadu telefonicznego, danych od 
respondentów.

Najdogodniejszą formą wypełnienia obo-
wiązku spisowego jest skorzystanie z możliwości 
spisania się samodzielnie przy użyciu formularza 
internetowego. Od 1 kwietnia br. na stronie in-
ternetowej www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl, 
dostępny będzie dla wszystkich zainteresowa-
nych formularz elektroniczny. Formularz należy 
sprawdzić i uzupełnić brakującymi informacjami. 
Można go wypełniać etapami, dowolnego dnia, 
o dowolnej porze  przez 14 dni od pierwszego 
zalogowania.  

W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca  
2011 r. rachmistrzowie spisowi będą przeprowa-
dzać wywiady bezpośrednie przy wykorzystaniu 
przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażo-
nych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia 
spisu. 

Rachmistrz spisowy podczas pracy posłu-
guje się umieszczonym na widocznym miejscu 
identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię  
i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego,  
a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora 
urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. 

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., telefonicz-
ne zbieranie danych spisowych prowadzą także 
ankieterzy statystyczni. Ankieter telefonując do 
respondenta w sprawie spisu powinien podać 
swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nu-
mer identyfikacyjny oraz jednostkę organizacyjną 
do której należy) w celu uwiarygodnienia swojej 
osoby, łącznie ze sposobem ich weryfikacji, jeśli 
respondent wyrazi takie życzenie.

Udział w spisie powszechnym jest obowiąz-
kowy. Osoby objęte spisem zobowiązane są do 
udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z 
prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formu-
larzu. Wszystkie zbierane i gromadzone w ramach 
prac spisowych dane osobowe i dane indywidual-
ne, które mogą doprowadzić do identyfikacji osób 
lub podmiotów są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie, a więc objęte są tajemnicą statystyczną. 

Od 1 kwietnia uruchomiono ogólnopolską 
infolinię spisową o numerach: 800 800 800 (bez-
płatne połączenia z telefonów stacjonarnych) lub 
22 4444 777 (zgodnie z taryfikatorem operatora 
sieci komórkowej), gdzie będzie można uzyskać: 

• pomoc przy wypełnianiu formularzy spiso-
wych w Internecie, 

• informacje o spisie, 
• informacje o rachmistrzach spisowych, 
• informacje o terminie wizyty rachmistrza lub 

możliwym terminie jej przełożenia. 
Infolinia będzie czynna codziennie w godzi-

nach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku 
i od 8.00 do 18.00 w soboty i w niedziele.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Lud-
ności i Mieszkań 2011 znaleźć można na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl, a także 
Urzędu Statystycznego w Szczecinie www.stat.
gov.pl/szczec. 

rachmistrzowie w Gminie Międzyzdroje:
Lider Gminy: Magdalena Dunder 
– Tel. 91 3275632
Paweł Musialski – sołectwa Wicko, 
Wapnica i Lubin
Anna Strużyna – miasto Międzyzdroje
Edyta Dolegała – miasto Międzyzdroje
Patrycja Major – miasto Międzyzdroje
Mateusz Bobek – miasto Międzyzdroje 

Otwarcie Biura Lokalnej Grupy 
Rybackiej

była między innymi  możliwość sko-
ordynowania działań  mających na 
celu lepszą reprezentację środowiska 
rybackiego woj. zachodniopomor-
skiego przed ministerstwem rolnic-
twa, wspólnej promocji Lokalnych 
Grup Rybackich naszego regionu 
oraz roli Urzędu Marszałkowskiego 
w ocenie merytorycznej wniosków 
o dofinansowanie. 

Biuro LGR znajduje się w Świno-
ujściu  przy ul. Dworcowej 4. Otwar-
te jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 16.00.  Wszel-
kich informacji dotyczących  strategii  
i składania wniosków o dofinanso-
wanie uzyskać można pod numerem  
tel. 0-783061958 lub na stronie inter-
netowej www.lgr-zalew.pl 

 
Mateusz Flotyński

Wiceprezes  Stowarzyszenia LGR 
„Zalew Szczeciński”

Spis Powszechny Ludności
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., na mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., 
Nr 47, poz. 277) na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Spis ten będzie pierwszym spisem ludności realizowanym od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
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aktualności

Mamy Starostę 
z Międzyzdrojów! 
Na lutowej sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomor-
skim wybrano Starostę, a na jego wniosek  pozo-
stałych członków zarządu. Nowym Starostą została 
Beata Kiryluk, Wicestarostą  Radosław Drozdowicz, 
natomiast pozostałe stanowiska w zarządzie 
objęli: Edward Arys, Jarosław Kapitan oraz Adam 
Celiński (Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach) . Tak więc nasza gmina  posia-
da w pięcioosobowym składzie Zarządu Powiatu 
dwuosobową reprezentację.

Z uwagi jednak na zapisy ustawy  o samorzą-
dzie powiatowym, z których wynika zakaz łączenia 
stanowisk w organach różnych jednostek samorzą-
du terytorialnego nowo wybrana Starosta będzie 
musiała zrezygnować z mandatu radnej naszej 
Gminy.  Skutkowało to będzie koniecznością prze-
prowadzenia w przeciągu następnych miesięcy 
wyborów uzupełniających w pierwszym obwodzie. 

Tego samego dnia   uchwalono również budżet 
Powiatu Kamieńskiego na rok 2011 i jego wielolet-
nią prognozę finansową.

Mateusz Flotyński
Radny Powiatu  Kamieńskiego

„Wprowadzenie nowej formy 
turystycznego zagospodarowania 
Promenady Gwiazd 
w Międzyzdrojach”
Obecnie wykonawca robót w ramach ww. inwesty-
cji kontynuuje prace brukarskie na całym zadaniu, 
a także roboty związane z wykonaniem konstrukcji 
sceny na placu przed molo oraz montażem pode-
stu drewnianego i  prace elektryczne, polegające 
na montażu słupów i lamp oświetleniowych. 
Jednocześnie  trwają  prace związane z monta-
żem  fontann i ławek oraz  zagospodarowaniem 
terenu w rejonie wejścia na molo i wzdłuż ciągów 
pieszych. 

W związku z trwającymi pracami Burmistrz 
Gminy prosi o zrozumienie i cierpliwość mieszkań-
ców oraz odwiedzających nas turystów.

Kornela Litra     
Inspektor ds. inwestycji

Pani Katarzyna zadebiutowała w wieku 12 lat na 
łamach Płomyka pisząc artykuł o swoim rodzinnym 
Mrągowie. Otrzymała za niego bardzo wysokie 
honorarium, które wydała na swoją dziecięcą 
pasję, jaką była akwarystyka. Swoje marzenie o 
dziennikarstwie zrealizowała pracując w różnych 
mediach. W pracy jest perfekcjonistką: aby napi-
sać wiarygodny reportaż nie zawahała się nawet 
spotkać oko w oko z mordercą. 

Pani Kasia pracowała również przy promocji i 
organizacji takich kulturalnych wydarzeń jak Piknik 
Country w Mrągowie. Potem przyszedł bardzo 
trudny moment w jej życiu - straciła pracę.  W myśl 
zasady „kiedy zamykają się drzwi otwierają się wro-
ta” – utrata pracy okazała się kluczem do wielkiej 
przygody, jaką stało się pisanie książek.  Przecież 
jako mała dziewczynka obiecała swoim rodzicom, 
że kiedyś będzie pisać, więc dotrzymała słowa.              

Jej pierwsza książka „Prowincja pełna marzeń” 
to historia dzisiejszych i przedwojennych Mazur, 
czyli Prus Wschodnich. Katarzyna Enerlich porusza 

w niej temat ”miłości do ziemi bez jej posiadania”. 
Główną bohaterką książki jest dziennikarka lokal-

nego czasopisma, która spotyka na swojej drodze 
Niemca poszukującego swoich korzeni. Bohaterka 
powieści staje się dla niego przewodniczką, po-
kazuje mu Mazury – które pomimo upływu lat są 

wciąż takie same.  Losy ludzi przesiedlonych, którzy 
po latach wracają do miejsc z dzieciństwa prze-
wijają się też w późniejszych książkach Katarzyny 
Enerlich. Przełomową powieścią w jej twórczości 
jest „Kwiat Diabelskiej Góry”, gdzie ukazuje miłość 
dwojga ludzi w małej mazurskiej wsi. 

Pani Katarzyna zdradziła również swoim czy-
telnikom o czym będzie jej najnowsza książka 
zatytułowana „Kiedyś przy błękitnym księżycu”. 
Opowiadać będzie historię kobiety – córki alkoho-
lika, która podczas 13 pełni księżyca (kiedy to księ-
życ ma niespotykaną błękitną poświatę) odmieni 
swój los. Tematy kolejnych powieści same do niej 
„przychodzą”, śmiejąc się dodała „albo często same 
pukają do drzwi”. Zwykła rozmowa z sąsiadem, 
nieznaną kobietą w sklepie, krótki dialog z czytel-
niczką podczas spotkania autorskiego mogą stać 
się „pestką”, którą później wystarczy tylko obłożyć 
miąższem fikcji literackiej.

Na zakończenie spotkania w Międzyzdrojach 
pani Kasia przyznała, iż mottem jej twórczości są 
słowa Hanny Krall – „pisać niezwykle o rzeczach 
zwykłych”. Być może usłyszane historie od czy-
telników w Międzyzdrojach staną się zalążkiem, 
inspiracją do napisania kolejnych powieści Pani 
Enerlich – czekamy z niecierpliwością.  

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oplątana Mazurami 
na marcowe spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece   w Międzyzdrojach, została zaproszona 
pani katarzyna enerlich, pisarka urodzona  w Mrągowie na Mazurach. 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich

3 kwietnia w Międzynarodo-
wym Domu Kultury odbył się 
spektakl „W hołdzie papieżo-
wi Janowi Pawłowi II”. Spo-
tkanie zostało zrealizowane 
przez zespół śpiewaczy „Fale”,  
w szczególności dzięki za-
angażowaniu Barbary Korcz  
i Marianny Kargul, przy współ-
pracy z księdzem Mariuszem 
Ogórskim i MDK.

Ideą koncertu było uczcze-
nie pamięci papieża Polaka w 
6. rocznicę śmierci oraz z okazji 
zbliżającej się beatyfikacji Jana 
Pawła II.

Henryk Nogala
Sekretarz Miasta

Społeczna Rada Konsultacyjna rozpoczyna działalność
11 maja 2011 r. 

W styczniowym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje zapraszałem do  
współpracy  poprzez uczestnictwo przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i grup środowisko-
wych w Społecznej Radzie Konsultacyjnej. 

na koniec marca br. deklaracje uczestnictwa złożyły następujące osoby: 
- Alicja Hoffa, Jerzy Pietkiewicz, Adam Trott, Andrzej Malec -  reprezentujący Stowarzyszenie 

Demokratyczne – Klub Stronnictwa Demokratycznego w Międzyzdrojach, 
- Ewa Kamińska – mieszkanka Międzyzdrojów,
-  Włodzimierz Ciuka, Benedykt Kujda – przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców ROD 

„Bursztyn” w Międzyzdrojach.
- Grzegorz Muklewicz – reprezentant sołtysów Lubina, Wapnicy, i Wicka,
- Jerzy Czerski, Bartłomiej Nowak, Barbara Lewandowska - przedstawiciele Stowarzyszenia 

Handlowców i Przedsiębiorców w Międzyzdrojach,
- Jerzy Zygmanowski – mieszkaniec Wicka, 
- Jerzy Neukampf – po konsultacjach może reprezentować stanowisko Konwentu Byłych 

Burmistrzów Międzyzdrojów, którego jest przewodniczącym.
- Andrzej Czajka – mieszkaniec Lubina.
Lista nadal jest otwarta. Proszę o kolejne deklaracje, dlatego pierwsze spotkanie Społecznej 

Rady Konsultacyjnej odbędzie się nie w kwietniu, a 11 maja br. (w środę)  o godzinie 16.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Zachęcam do współpracy. Zapraszam na spotkanie inauguracyjne.
 Z poważaniem

 Leszek Dorosz   Burmistrz Międzyzdrojów

Pamięci Jana Pawła II
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z Prac rady MiejSkiej

Uchwały Rady Miejskiej
ucHWaŁa  nr  Viii/56/11

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli

uzaSadnienie
Regulamin określa wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki  przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyzna-
wania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Zgodnie z zapisem art.30 ust.6, art.54 
ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  Karta 
Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa 
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość  
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania składników wynagrodzenia.

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związ-
kami zawodowymi.

ucHWaŁa  nr  Viii/57/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2011

uzaSadnienie
W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie dochodów na kwotę 137 359,94 zł  
i zmniejszenie wydatków na kwotę 677 159,56 zł. 
Dochody zwiększa się o kwotę 483 648,44 zł 
z czego na dochody bieżące przypada kwota 
210 368,44 zł a na dochody majątkowe kwota 
273 280 zł. Dochody zmniejsza się o kwotę 
346 288,50 zł (dochody majątkowe). Wydatki 
zwiększa się o kwotę 966 593,82 zł (wydatki 
bieżące) i zmniejsza się o kwotę 1 643 753,38 
zł  z czego na wydatki majątkowe przypada 
kwota 1 588 707,00 zł i na wydatki bieżące 
kwota 55 046,38 zł.

ucHWaŁa  nr  Viii/58/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 marca 2011 roku
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 sierp-

nia 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 przedsię-
wzięcia Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024.                 

ucHWaŁa  nr  Viii/59/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obejmującego 
działkę oznaczoną numerem 4, część działek 
o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki ewi-
dencyjnej gminy Międzyzdroje

Miejscowy planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący działkę oznaczoną 
numerem 4, część działek o numerach 2 i 5  
z obrębu 16 jednostki ewidencyjnej gm. 
Międzyzdroje, zainicjowany został Uchwałą  
Nr XXXII/310/08 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 27 listopada 2008r. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,38 
ha położony pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego 
od północy, terenami kolejowymi od południa 
i kompleksami leśnymi.    

W obowiązującej zmianie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedzyzdroje (Uchwała 
nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 29 czerwca 2010r.) obszar objęty planem 
oznaczony symbolami UT, UTM, ZP, wskazany 
został między innymi na:

a) UTM - tereny mieszkaniowo – hotelowe, 
pod lokalizację obiektów i zespołów o funkcji 
mieszkalno – apartamentowej (hotelowej), wy-
poczynkowych i rekreacji pobytowej, w postaci 
kubaturowej

b) UT - teren usług turystycznych, służących 
przede wszystkim wypoczynkowi i rekreacji 
indywidualnej oraz masowej, w postaci tereno-
wej i kubaturowej, na którym zmiana studium 
dopuszcza lokalizację budynków rekreacji 
indywidualnej, pensjonatów, małych hoteli, 

schronisk, mieszkań dla właścicieli pensjona-
tów, sklepów, obiektów gastronomicznych, 
zieleni ogólnodostępnej wraz z niezbędną 
obsługą i wyposażeniem w miejsca postojowe 
i sieci infrastruktury technicznej. 

 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym “burmistrz 
sporządza projekt planu miejscowego, zawie-
rający część tekstową i graficzną, zgodnie z 
zapisami studium”.  

Na bazie zapisów studium sporządzono pro-
jekt planu miejscowego, obszar planu podzie-
lono na 7 terenów, z których 4 przeznaczone 
zostały na cele komunikacji, a 3 wskazane jako 
tereny inwestycyjne.  

Na terenie UTM dopuszczono usługi tury-
styki, zabudowę mieszkalno – apartamentową 
(hotelową), przeznaczoną na lokalizację wie-
lofunkcyjnych obiektów wypoczynkowych                          
i rekreacji pobytowej z dopuszczeniem maksy-
malnie do 20% powierzchni całkowitej budynku 
lub budynków - dla funkcji mieszkaniowej 
pomimo, że studium pozostawia w tej sprawie 
dowolność. Ograniczenie funkcji mieszkaniowej 
było konieczne, ponieważ teren przeznaczony 
ma być na cele turystyki i realizację kompleksu 
hotelowego, a jedynie niewielka ilość w formie 
mieszkań może dopełniać zagospodarowanie 
kompleksu. Ustalenia planu pozwalają na reali-
zację zabudowy do wysokości 35 metrów i do 9 
kondygnacji w formie dominanty przestrzennej, 
natomiast zabudowa na terenach 1.UT i 3.UT 
jest zdecydowanie niższa, wykorzystanie terenu 
ekstensywne, wysokość zabudowy do 3 kon-
dygnacji i 13,5 metra wysokości, z możliwością 
realizacji parku ogólnodostępnego dla turystów 
i mieszkańców od strony ul. Gryfa Pomorskiego. 

Projekt planu uzyskał wszelkie wymagane 
prawem opinie i uzgodnienia, w tym po-
przedzoną wizją lokalną - pozytywną opinię  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  
z uwagi na lokalizację w planowanym specjal-
nym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 pod 
nazwą „Wolin  i Uznam”. 

Do projektu planu wyłożonego do publicz-
nego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w strategicznej ocenie oddziaływa-
nia w dniach 06.12.2010r. do 04.01.2011r.  oraz 
w terminie wnoszenia uwag do 26.01.2011r. 
-  nie wniesiono żadnej uwagi. 

Projekt planu jest zgodny z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Międzyzdroje. 

Projekt planu jest kontynuacją idei rewita-
lizacji zabudowy nadmorskiej w oparciu o za-
sady wypracowane w „Koncepcji Rewitalizacji”  
i stwarza nowe możliwości rozwoju zachodniej 
części nadmorskiej zabudowy Międzyzdrojów.
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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
Waldemar WITKOWSKI  
                                      - 25.05.2011
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

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
ucHWaŁa nr  Viii / 60 / 2011

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zaopiniowania projektu rozpo-
rządzenia Ministra infrastruktury w sprawie 
ustalenia granicy portu morskiego w lubinie 
od strony lądu  

uzaSadnienie
 W związku z wystąpieniem właściciela 

działek nr 1/1, 2/1 i 2/2 w Lubinie w sprawie 
wszczęcia przez gminę  postępowania zmie-
rzającego do zmiany granic portu rybackiego w 
Lubinie przedkłada się do zaopiniowania nowy 
przebieg granic portu.

Proponuje się ograniczenie granic portu do 
działek obejmujących kanał nabrzeże kanału 
oraz przyległą działkę nr 2/5, co pozwoli na 
szersze wykorzystanie przyległych terenów 
znajdujących się dotąd w granicach portu 
ustalonych zarządzeniem ministra żeglugi z 
dnia 4 lutego 1965 r. 

Właściciel w/w działek jest zainteresowany 
realizacją na posiadanym terenie inwestycji po-
legającej na budowie ośrodka wypoczynkowe-
go, tj. zespołu obiektów o funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usług turystyki – hoteli i usług 
handlu. Lokalizacja na przedmiotowym terenie 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, sta-
nowiącego obiekty nie związane z funkcjono-
waniem portu, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich nie jest możliwa w granicach portu. 

Ponadto przedstawiony projekt zmniejszają-
cy aktualne granice portu umożliwi zagospoda-
rowanie na cele inne niż związane z działaniem 
portu terenów prywatnych usytuowanych na 
południe od kanału oraz działkę gminną nr 2/8.
          

uchwała nr  Viii / 61 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 

uzaSadnienie 
 Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w 

trybie przetargu nieograniczonego nierucho-
mości gminne usytuowane w miejscowości 
Wicko:

- działkę nr 120/37 o powierzchni 25.961 m², 
dla której zgodnie z zapisami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje się następujące prze-
znaczenie – UT.17 – teren usług turystycznych; 
preferowana lokalizacja obiektów i urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych takich jak: baseny, 
korty, boiska sportowe; dopuszczalna lokaliza-
cja funkcji handlowych i gastronomicznych, wy-
łącznie w ilości niezbędnej do obsługi obiektów 
sportowych; lokalizacja miejsc postojowych dla 
potrzeb terenu UT.17 i SW.18.

-działkę nr 120/44 o powierzchni 37.738 
m², dla której zgodnie z zapisami obowiązują-

cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się następujące 
przeznaczenie – SW.18 – teren specjalny służący 
funkcji wypoczynkowej; preferowana lokaliza-
cja domów wczasowych lub sanatoriów o wyso-
kim standardzie zabudowy i zagospodarowania 
otaczającego terenu.

uchwała nr  Viii / 62 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 

 uzaSadnienie 
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w 

trybie przetargu nieograniczonego nierucho-
mość gminną usytuowaną przy nowobudowa-
nym odcinku ulicy Orlej, stanowiącej  działkę nr 
83/7 o powierzchni 1.024 m².

Na terenie w/w działki usytuowany jest 
obiekt świetlicy OST Gromada, który uprzednio 
był dzierżawcą części przedmiotowego terenu.    

        
uchwała nr  Viii / 63 / 2011

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  29 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości 

uzaSadnienie 
W związku z wnioskiem jednego ze współ-

właścicieli nieruchomości przyległej, położonej 
przy ul. Plażowej 1, proponuje się przeznaczyć 
do sprzedaży w trybie przetargu nieograni-
czonego nieruchomość gminną, stanowiącą  
działkę nr 106 o powierzchni 16 m². 

            
 uchwała nr  Viii / 64 / 2011

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  29 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziału w nieruchomości

uzaSadnienie
W  budynku przy ul. Światowida 10 w Mię-

dzyzdrojach gminie Międzyzdroje pozostało 
jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 
wynoszącej 9,88 m² oraz udział do 2/3 części w 
pomieszczeniu WC o łącznej powierzchni użyt-
kowej wynoszącej 5,91 m², z którego korzysta 
właściciel zbytego już lokalu nr 3.

Ze względu na wydane przez Starostę 
Kamieńskiego postanowienie odmawiające 
wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu 
o łącznej powierzchni 13,82 m² (w skład którego 
wchodzi w/w pomieszczenie o powierzchni 
9,88 m² oraz udział w WC, na który przypada 
powierzchnia 3,94 m²) oraz zainteresowaniem 
właścicieli przyległego lokalu nr 3 nabyciem 
przedmiotowych powierzchni, proponuje się 
dokonanie ich sprzedaży na rzecz zaintereso-
wanych.                                                   Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Osoby zainteresowane spotkaniem 
z Radnym w innym terminie, niż zo-
stał określony w powyższym grafiku, 
proszone są o kontakt z Biurem Rady 
Miejskiej 913275647, lub na adres e-mail: 
rada_miejska @ miedzyzroje.pl 

Jednocześnie informuję, że najbliż-
sza  sesja Rady Miejskiej  odbędzie się 
28.04.2011 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 5  
w Międzyzdrojach

W dniu 09 kwietnia 2011 roku 
w wieku 83. lat zmarł śp. Zygmunt 

Rogoziński. Od początku lat 60-tych był 
mieszkańcem Wapnicy z czego ponad 20 lat 

był jej sołtysem. Za aktywność społeczną 
został wyróżniony licznymi odznaczeniami, 

m.in: w roku 1975 Uchwałą Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej uhonorowany 

Gryfem Pomorskim, w roku 1985  otrzymał 
tytuł Zasłużony Dla Międzyzdrojów, w roku 

1988 Uchwałą Rady Państwa odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. 

Władze samorządowe Gminy Międzyzdroje  
składają Rodzinie zmarłego 

najszersze wyrazy współczucia.

Odszedł od nas 
śp. Zygmunt Rogoziński
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SaMorządność

Rozporządzenie z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (DzU nr 252, 
poz. 1692), wydane przez ministra finansów jest dla samorządów nie 
do zaakceptowania.

Uderzenie w PPP
Rozporządzenie to nie tylko narusza zawartą w art. 2 Konstytu-

cji RP zasadę demokratycznego państwa prawa i zostało wydane  
z przekroczeniem upoważnienia wynikającego z art. 72 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1692), 
ale przede wszystkim prowadzi do zahamowania rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego.

Rozszerzenie katalogu tytułów dłużnych o umowy dotyczące 
partnerstwa publiczno-prywatnego i inne zobowiązania o terminie 
zapłaty dłuższym niż rok uniemożliwi samorządom podejmowanie 
przedsięwzięć z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Instytucja ta do tej pory postrzegana było jako atrakcyjna forma roz-
woju miast. Na skutek nowych przepisów wykorzystanie PPP znalazło 
się poza zasięgiem samorządów.

Wieczna głuchota
Negatywnie trzeba też ocenić pomijanie przez rząd stanowiska 

Związku Miast Polskich, które zostało podjęte podczas VIII Kongresu 
Miast Polskich w Kaliszu w dniach 16–17 września 2010 r. Wyrażono 
w nim oczekiwanie podjęcia rzetelnej debaty na temat finansów 
publicznych, w szczególności w zakresie rekompensowania ubytków 
w dochodach własnych JST, będących rezultatem zmian prawnych, 
odpowiedniego wzrostu udziałów JST we wpływach z PIT, przeka-
zywania samorządom nowych obowiązków z adekwatną zmianą 
zasilania finansowego.

Te postulaty nie tylko nie zostały uwzględnione, ale nadal nakłada 
się na samorządy dodatkowe zadania bez zagwarantowania środ-
ków na ich realizację. Podejmowane są też oszczędności wydatków 
budżetu państwa kosztem samorządów. Jako przykład mogą służyć 
wprowadzone od 1 stycznia br. zmiany stawek podatku VAT, zmiany 
stawek podatku od nieruchomości dla zakładów opieki zdrowotnej, 
ustawa „żłobkowa”, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, podwyż-
szanie standardów wyposażenia sal lekcyjnych. Wprowadzono też 
zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy, zmiany w 
zakresie funkcjonowania transportu publicznego, zmiany dotyczące 
prowadzenia rejestrów ewidencji działalności gospodarczej, kontroli 
kierowców i ośrodków szkolenia kierowców. A wcześniej – przed  
1 stycznia – obniżenie progów podatkowych PIT, wprowadzenie 
ulgi prorodzinnej, zasada „jednego okienka” w postępowaniu reje-
strowym, likwidacja znaków opłaty skarbowej, opłat skarbowych 
od weksli. Wszystko to nastąpiło bez zrekompensowania samorzą-
dom utraconych wpływów lub poniesionych dodatkowo kosztów. 
Jak wiadomo, przygotowywane są kolejne tego typu przepisy bez 
zwiększania dotacji lub subwencji z budżetu państwa, np.: zmiany 
dotyczące opieki nad dzieckiem, zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, efektywności energetycznej.

Ostre hamowanie
Jak widać, rząd i inne organy centralne podejmują działania, które 

godzą w konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i tworzonego 
przez nie prawa poprzez niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec 
samorządów i funduszy celowych. Przykładem takich zachowań było 
nieprzekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz PFRON  
w wysokości pozwalającej na pełną rekompensatę gminom udzielo-
nych zwolnień podatkowych zakładom pracy chronionej, nieprzeka-
zanie GUS-owi środków na pełne pokrycie kosztów gminnych biur 
spisowych, nieprzekazanie środków na wypłatę zasiłków stałych. 

Jeszcze większy niepokój budzą zapowiedzi resortu finansów 
dotyczące wprowadzenia sztywnych limitów deficytu JST. Propono-
wane limity wyhamują podejmowane przez samorządy, niezbędne 
dla rozwoju gospodarczego kraju, inwestycje infrastrukturalne. Żeby 
spełnić zapowiadany wymóg poziomu deficytu, miasta będą musiały 
w najbliższych latach znacznie obniżyć wydatki inwestycyjne. Na 
realizację tych przedsięwzięć samorządy zabiegały o unijne dotacje, 
poniosły koszty prac przygotowawczych. Dla części z nich podpisały 
umowy o dofinansowanie. Wprowadzenie limitów deficytu spowoduje 
brak możliwości zapewnienia wkładu własnego w ich finansowanie, 
rezygnację z unijnych dotacji, odstąpienie od ich realizacji, a w kon-
sekwencji marnotrawstwo środków publicznych wydanych na prace 
przygotowawcze.

Po pierwsze: nie unicestwiać
W obecnych warunkach legislacyjnych ponad 80 proc. dochodów 

samorządów przeznaczane jest na finansowanie obligatoryjnych zadań 
bieżących. W średnich i dużych miastach samo utrzymanie oświaty 
generuje deficyt dużo wyższy niż 4 proc. dochodów. Jak wyżej wskaza-
łem, na samorządy nakładanych jest coraz więcej zadań powodujących 
brak możliwości wypracowywania nadwyżki operacyjnej, będącej 
źródłem finansowania inwestycji. W tej sytuacji kredyty, pożyczki, 
wykup wierzytelności, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
są niezbędne dla rozwoju naszych miast. Ograniczenie możliwości ich 
wykorzystania spowoduje konieczność drastycznego cięcia wydatków 
inwestycyjnych, brak możliwości wykorzystania funduszy unijnych, 
utratę wyjątkowej szansy rozwojowej, istotne zmniejszenie rynku 
zamówień publicznych, w konsekwencji – wzrost bezrobocia, spadek 
wpływów do budżetu państwa i samorządów z podatków PIT, CIT, VAT 
i w dalszej kolejności spadek PKB, a co za tym idzie – wzrost wskaźnika 
długu publicznego. 

Rozumiejąc potrzebę stabilizacji finansów publicznych, trzeba 
skutecznie apelować o odstąpienie od wprowadzania ograniczeń 
finansowania samorządów, gdyż tego typu decyzje będą miały nega-
tywne skutki dla gospodarki kraju i prowadzą do unicestwienia idei 
samorządności.

MICHAŁ ZALESKI 
prezydent Torunia

Źródło: Wspólnota 13/2011 – Sprawy samorządowe

Treści zawarte w artykule „Podduszanie samorządności” są zbieżne 
z moją opinią. Uwagi Prezydenta Torunia dotyczą również naszego  
samorządu.                                                                                              LESZEK DoRoSZ

Burmistrz Międzyzdrojów

Podduszanie samorządności
Rząd i inne organy centralne podejmują działania, które godzą w konstytucyjną zasadę zaufania 
do państwa i tworzonego przez nie prawa. Ograniczanie finansowania samorządów odbije się na 
gospodarce całego kraju, a już dziś oznacza powolne unicestwienie idei samorządności.
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SPort, ośWiata

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobre-
go w Międzyzdrojach odbył się doroczny konkurs 
recytatorski dla klas IV-VI. I choć celem prezentacji 
było wyłonienie najlepszych, to atmosfera imprezy 
wywoływała raczej wrażenie, że publiczność 
zgromadziła się na niezobowiązującym 
spotkaniu w ramach wieczoru literackiego.

Uczestnicy konkursu przygotowali na 
prezentację wiersz oraz fragment prozy. 
Opanowanie pamięciowe utworów i praca 
nad ich odpowiednim wykonaniem wy-
magała wiele wysiłku i czasu. Jest to fakt 
szczególnie godzien uznania w dobie, gdy 
uczniowie spędzają zwykle czas wolny 
przed ekranem komputera lub telewizora. 
W zgodzie z ideą odciągania młodzieży od 
tego niezdrowego nawyku - mottem konkur-
su stały się słowa Stanisława Grochowiaka:

„Z telewizorem trzeba rozważnie;
Wybierać to, co naprawdę uczy. 
Albo to, co śmieszy. 
Masz w sobie bowiem własny ekran 
– wyobraźnię, 
I ją to właśnie uczyń 
Czarodziejką zwykłych rzeczy.”

Scenografia kontynuowała poetycką metaforę 
i w tle występów znalazła się wielka rama niby-te-
lewizora, w której to oglądać można było zmienia-
jące się (dzięki technologii komputerowej) barwne 

obrazy „zaczarowane”  przez wyobraźnię. Kolejne 
prezentacje recytatorów przeplatane były poetyc-

kimi piosenkami Basi Stępniak-Wilk. Magii wieczo-
rowi przydawał również zapach – niczym w ka-
wiarence literackiej - kawy, aromatycznej herbaty  
i ciasta. Zarówno poczęstunek jak nagrody konkur-

sowe możliwe były dzięki 
zaangażowaniu przedsta-
wicielek prężnie działającej 
przy szkole Rady Rodziców.

Komisja konkursowa 
wyróżniła trz y osoby : 
Liwię Belter (kl.Va), Ka-
tarzynę Dylawerską (kl.
Vb), Ewę Małolepszą (kl.
VIa). Natomiast laureatami 
konkursu zostali: Wiktoria 
Juszkiewicz (kl.Va), Partycja 
Klawa (kl.VIa) oraz Juliusz 
Szymański (kl.Va). Ta trój-
ka reprezentowała szkołę 
na etapie powiatowym 
Małego Konkursu Recy-
tatorskiego w Kamieniu 
Pomorskim.

Milena Karpowicz

WIECZÓR   LITERACKI  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ

Walka na boisku była bardzo wyrównana 
o czym świadczy aż dziesięć wyników remiso-
wych. Ostatecznie do półfinałów awansowały 
następujące zespoły: BS Wiking, Leśnik, Old Boys 
oraz FC Arboleda. Spotkania półfinałowe przy-

niosły kibicom na trybunach wiele satysfakcji 
ze względu na duże emocje i strzelone bramki. 
Pierwszy mecz półfinałowy okazał się popisem 
strzeleckim drużyny Old Boys, którzy zwyciężyli 
z BS Wiking 4 : 3. Drugi mecz półfinałowy trzymał 
kibiców i zawodników w napięciu do ostatnich 
sekund. Zwycięska bramka dla Leśnika na wagę 
awansu padła dosłownie na dwie sekundy przed 
końcowym gwizdkiem sędziego. Drużyna FC 
Arboleda mimo przegranego spotkania roze-
grała z drużyną Leśnika najlepszy mecz turnieju. 
Spotkanie finałowe pomiędzy Leśnikiem a Old 

Boys to już był tylko spektakl jednego aktora. Za-
wodnicy Leśnika grając bardzo dobrze w obronie 
oraz skutecznie w ataku dowiedli, że są najlepszą 
drużyną Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsa-
l-u. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 : 1 na 

korzyść Leśnika,  
a na uwagę za-
sługuję bram-
karz tej drużyny 
(Michał Laskow-
ski), który wpu-
ścił  zaledwie 
dwie bramki w 
całym turnieju. 
Po zakończeniu 
finału rozpoczę-
ła się dekoracja 
najlepszych ze-
społów w lidze. 
Na  początk u 
Dyrektor SP nr 
1 w Międzyz-
drojach Iwona 
Banachowicz 
podziękowała 
sponsorom za 

wsparcie finan-
sowe i rzeczo-

we ligi oraz wręczyła skromne podziękowania  
w formie statuetek. Do osób, które przyczyniły się 
do wsparcia tego przedsięwzięcia sportowego 
należą: Burmistrz Leszek Dorosz, Jerzy Chabinka 
Prezes SPA Bagiński&Chabinka oraz Dyrekcja Ho-
telu Amber Baltic. Podczas dekoracji obecny był 
również Janusz Markiewicz Zastępca Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, który specjalnie 
przyjechał udekorować drużynę Kapitanatu Portu 
Dziwnów. Po zakończeniu dekoracji najlepszych 
trzech zespołów w grupie młodszej i starszej 
przyszedł czas na wręczenie Pucharu Mistrza 

Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u, który 
odebrała drużyna Leśnika Międzyzdroje.

Organizator ligi pragnie podziękować wszyst-
kim osobom, którzy przyczyniły się do powstania 
tych rozgrywek. Osobne podziękowania należą 
się sędziom, którzy potrafili się dostosować do 
elastycznego terminarza ligi. Podziękowania 
należą się również drużynom i kibicom, którzy 
gorąco dopingowali swoje zespoły. Organizator 
ligi ma nadzieję, że w tym samym gronie, a nawet 
szerszym, spotkamy się w kolejnej edycji ligi, która 
zainauguruje już jesienią.

Wyniki SPotkaŃ GruPoWycH 
Grupa a

FC Paradise 0 : 0 FC Arboleda
Klif 1 : 1 Termity
FC Paradise 1 : 1 Klif
BS Wiking 0 : 1 FC Arboleda
Klif 1 : 2 BS Wiking
Termity 2 : 0 FC Paradise
BS Wiking 3 : 2 Termity
FC Arboleda 3 : 3 Klif
Termity 1 : 1 FC Arboleda
FC Paradise 1 : 1 BS Wiking

Grupa B
Kapitanat Portu 0 : 0 Old Boys
SPA 0 : 0 UKS Orliki
Old Boys 2 : 1 SPA
Leśnik 2 : 0 Kapitanat Portu
SPA 0 : 1 Leśnik
UKS Orliki 1 : 2 Old Boys
Leśnik 1 : 1 UKS Orliki
Kapitanat Portu 1 : 0 SPA
UKS Orliki 0 : 2 Kapitanat Portu
Old Boys 0 : 0 Leśnik

Półfinały
I. BS Wiking 3 : 4 Old Boys
II. FC Arboleda 0 : 1 Leśnik

Finał
Leśnik 3 : 1 Old Boys 

Rafał Błocian

leśnik MiĘdzyzdroje

TURNIEJ O PUCHAR MISTRZA MIĘDZYZDROJSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSAL-U
27 marca 2011 r. w hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach został rozegrany turniej o Puchar Mistrza Międzyzdrojskiej 
Amatorskiej Ligi Futsal-u. W zmaganiach wzięło udział dziesięć drużyn, które zostały rozlosowane do dwóch grup. Spotkania w grupach były 
rozgrywane systemem każdy z każdym, a jeden mecz grupowy trwał 10 minut. Z każdej z grup do półfinału mogły awansować tylko dwie drużyny.
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MiĘdzyzdrojSkie toWarzyStWo BudoWnictWa SPoŁeczneGo 
SPÓŁka z oGraniczoną odPoWiedzialnością

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
NA NABYCIE  LOKALI UŻYTKOWYCH,  

KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O. O., 
PRZY UL. NORWIDA 7 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 12.10.2007r. wraz z aneksem. 

1. Jeden lokal użytkowy o powierzchni 34,4 m², o standardzie deweloperskim. Cena za m² pow. użytkowej 
wynosi 6 tysięcy zł. ( netto ).

2. 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 uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, 
pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 91 / 32-81-154 wew. 24.

                                                                             zarząd Spółki 

8 maja 2011 r. (niedziela) Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach         
ul. Boh. Warszawy  20 
Program  imprezy:
Turniej par na impy - godz. 10.00  - 14.00      
Turniej par na maksy - godz. 15.30  - 20.00
Nagrody (gwarantowana pula nagród rzeczowych ca. 6.000 zł):
Puchary od Burmistrza Międzyzdrojów dla zwycięskiej pary w Mini 

Kongresie
Rzeczowe – Sponsorzy fundują nagrody dla  par, które zajmą  czołowe 

miejsca w łącznej punktacji Mini Kongresu 
Pieniężne – w każdym turnieju w wysokości 50%  funduszu wpisowego 

[otrzyma 10% uczestników w każdym z turniejów).
Patronat medialny: SAT  TV  Kabel  Międzyzdroje s.c.
Organizatorzy:  Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
                                  tel. 91-3282600
                                   Samodzielna Sekcja Brydża Sportowego 
                                przy MDK w Międzyzdrojach   tel. 505279055                                                                  
Zespół sędziowski:  Jerzy Świderski 
                                      Romuald Leoniewski 
Obowiązują  przepisy MPB, polityki systemowej PZBS oraz ustalenia 

organizatora podane w regulaminie przed imprezą. 
Stanisław Kulesza

Pod  honorowym patronatem Burmistrza Międzyzdrojów 
VII Mini Kongres  

Brydża  Sportowego  Parami

SPort, oGŁoSzenia

Pierwsza tablica na kwaterze
Uprzejmie informujemy, że trwa aktualizacja bazy danych Przedsiębiorców 
świadczących usługi hotelarskie.  W związku z powyższym prosimy wszystkich 
kwaterodawców o   zgłaszanie swoich obiektów w Urzędzie Miejskim, pokój 
nr 3. Informacje te zostaną zamieszczone na stronie www.miedzyzdroje.pl 

oraz w informatorze 
usług hotelarskich wy-
dawanym przez Gminę 
Międzyzdroje. Oso-
bom, które dokonają 
aktualizacji, wydawa-
ne są nieodpłatnie 
tablice informacyjne, 
które należy umieścić 
w widocznym miej-
scu budynku, gdzie 
świadczone są usługi 

hotelarskie. Więcej informacji w Urzędzie Miejskim, pokój nr 3 lub pod nu-
merem telefonu 91/3275634. 

W dniu 04.04. br. roku odbyło się symboliczne przekazanie tabliczki  
o usługach hotelarskich z numerem 001 -  Krzysztofowi Karpowiczowi, właści-
cielowi domu gościnnego Villa Baltica w Międzyzdrojach. Do chwili wydania 
informatora wydano już ok. 100 tabliczek. Szczęśliwemu posiadaczowi pierw-
szej tabliczki gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy za duże zainteresowanie 
i ciepłe przyjęcie nowego zwyczaju.                                            olga Tarnowska 

młodszy referent ds. działalności gospodarczej
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kultura, ośWiata

Wśród gości byli:  Andrzej Szwenk - członek 
Polskiego Związku Zapaśniczego,  Burmistrz 
Międzyzdrojów Leszek Dorosz, trenerzy klubu 
Staucha z Lipska. W zawodach udział wzięło 200 
zawodników z następujących klubów: Demmin 
(Niemcy), Spartakus Pyrzyce, LKS Feniks Star-
gard Szczeciński, ZKS Koszalin, Zieloni Stargard 
Szczeciński, AKS Białogard, Gryf Wojnowo, Wiking 

Wolin, Technik Świdwin, 
UKS Zapasy Kołobrzeg, 
GLKS Osielsko, Saturn 
M i e l n o ,  U K S  G i m -
sport Międzyzdroje. 
 Wyniki i komunikat z 
zawodów jest zamieszczony na stronie organi-
zatora (www.gm1.pl)

Wyróżnieni:
- najlepszy zawodnik Gimsportu Międzyzdroje: 

Paweł kopaczka;
- najlepsza zawodniczka  Gimsportu Międzyz-

droje: natalia Matyla;
- najlepszy zawodnik turnieju: Przemysław 

Sikorski Gryf Wojnowo;
- najlepsza zawodniczka turnieju: Melanie 

Gnewkow demmin (Niemcy);
- najlpszy technik zawodów: ruzhdi Mechmed 

Zapasy Kołobrzeg;
- najlepszy akrobata zawodów: kordian 

Skrzyński.

klasyfikacja drużyn:
1. Spartakus Pyrzyce
2. AKS Białogard
3. Gimsport Międzyzdroje
4.Wiking Wolin
5. ZKS Koszalin
6. Demmin (Niemcy)
Zawody były rozgrywane jednocześnie na 

trzech matach.
Danuta Jakubiak

Prezes UKS „Gimsport”

Turniej w zapasach
W dniu 16.04.2011 r. w hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby w Międzyzdrojach odbył się II Międzynarodowy 
Turniej w Zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza 
Międzyzdrojów zorganizowany przez UKS Gimsport 
Międzyzdroje, sekcja zapasów. Sponsorem imprezy był 
Urząd Miejski Międzyzdroje. Sędzią Głównym Zawodów 
był Mariusz Kucharczyk.
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kultura

Międzynarodowy Dom Kultury

Serdecznie zaprasza
na występ dzieci uczestniczących 

w zajęciach muzycznych,  
który odbędzie się 10.05.br. (wtorek)

o godzinie 17.00 w sali teatralnej MDK  
w Międzyzdrojach

Międzynarodowy Dom Kultury

Serdecznie zaprasza
na występ dzieci uczestniczących 

w zajęciach muzycznych, 
który odbędzie się 05.05.br. (czwartek)
o godzinie 16.00 w sali teatralnej MDK 

w Międzyzdrojach

20 maja 2011 roku  - piątek

koncert  i przemarsz 
orkiestry  Marynarki Wojennej 
Promenada  Gwiazd godz. 18.00

koncert inauguracyjny
Jose Torres & Havana Dreams - Kuba
Chór Akademii Sztuki ze Szczecina
Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach godz.19.00

21 maja 2011 roku - sobota

koncert kameralny 
Patrycja Piekutowska recital 
na skrzypce solo 
“Od Bacha do Pendereckiego”
Hotel Aurora w Międzyzdrojach 
godz. 16.00

koncert Festiwalowy
Muzyka Filmowa 
Krzesimira Dębskiego
Orkiestra Sinfonia Baltica, Krzesimir 
Dębski, Anna Jurksztowicz  
Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach godz. 19.00  

Przegląd Twórczości Plastycznej

KRAJOBRAZ POLSKI
jak co roku w marcu, odbył się Powiatowy Przegląd twórczości Plastycz-
nej dzieci i Młodzieży w kamieniu Pomorskim. Międzyzdroje reprezen-
towały  dwie ekipy młodych i jeszcze młodszych plastyków, tworzących 
pod kierunkiem anny Mackiewicz. 

Ocenie poddano plastyczne 
prace uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (klasa IVc): Ilony 
Rydzewskiej, Maksyma Mittel-
städta, Kryspina Trauta i Rafała 
Piątkowskiego. Z Międzynarodo-
wego Domu Kultury do przeglą-
du zakwalifikowały się kolorowe 
dzieła: Aleksandry Niedzielskiej 
(lat 9), Pawła Sawińskiego (lat 
9),  Katarzyny Dylawerskiej (lat 
11), Martyny Lichowskiej (lat 10), 
Roberta Nawe (lat 11), Samuela 
Seniwa (lat 15).

Laureatami konkursu powia-
towego zostali: Rafał Piątkowski 
(na zdjęciu), który stworzył sty-
lowy rysunek starego miasta 
tuszem i akwarelą oraz Samuel 
Seniw  ze swoimi trzema pracami 
w ulubionej technice pastelu.  26 marca autorzy nagrodzonych prac uczestni-
czyli w uroczystości otwarcia wystawy konkursowej w Kamieniu Pomorskim 
i odebrali dyplomy oraz nagrody z rąk Stanisława Motyki, dyrektora kamień-
skiego Domu Kultury. Podziękowaniem za profesjonalne przygotowanie 
młodych twórców do konkursu została też uhonorowana Ania Mackiewicz.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!                                                                                                 Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

22 maja 2011 roku - niedziela

koncert Finałowy   
Przeboje muzyki operowej 
Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej
Czesław Grabowski 
Romana Jakubowska - Handke 
- sopran, solistka Teatru Wielkiego 
w Poznaniu
Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach godz. 18.00

koncert specjalny pod patrona-
tem honorowym ambasadora 
argentyny  
Ambasador Gerardo Manuel Biritos. 
Tangata Quintet
gra kompozycje Astora Piazzolli
skrzypce – Grzegorz Lalek
bandoneon – Klaudiusz Baran
gitara – Piotr Malicki
fortepian – Hadrian Filip Tabęcki
kontrabas – Sebastian Wypych
Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach godz. 21.00

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

Music Baltic
Międzyzdroje 20-22.05.2011
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tWÓrczość, ekoloGia, rekreacja

Od 16 kwietnia 2011 roku Klub Biegacza „Sporting” 
zaprasza mieszkańców Międzyzdrojów, a także 
gości nadmorskiego miasteczka do udziału w 
bezpłatnych zajęciach na ścieżce biegowej. Zaję-
cia odbywać się będą w każdą sobotę o godzinie 
10:00. Zbiórka na Stadionie Miejskim przy Ośrodku 
Szkolenia Mistrzowskiego „Sporting”.

Gospodarzem ścieżki jest Bogusław Mamiński 
- olimpijczyk, wicemistrz świata w biegu na 3000 m 
z przeszkodami. Zajęcia prowadzić będzie również 
jeden z najbardziej doświadczonych trenerów lek-
kiej atletyki w Polsce - tomasz kozłowski.

- Cieszę się, że ponownie Międzyzdroje będą 
miały swoje spotkania biegowe dla amatorów – 
mówi Bogusław Mamiński. – W naszym mieście jest 
nie tylko świetna baza do leniwego odpoczynku 
na plaży, ale też do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Punkt spotkań – czyli stadion przy Alei Róż 
to nowoczesny obiekt sportowy, na którym co 
roku odbywa się między innymi Międzynarodo-
wy Memoriał im. Władysława Komara i Tadeusza 
Ślusarskiego. Mimo swoich licznych obowiązków 
będę starał się jak najczęściej spotykać na sobot-
nich zajęciach biegowych. Mnie też się przydadzą, 
gdyż jesienią czeka mnie nie lada wyzwanie – ma-
raton w Atenach! 

reGulaMin ścieŻek BieGoWycH
1. Zajęcia na Ścieżkach Biegowych odbywają 

się cyklicznie, 1 raz w tygodniu.
2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
3. Nie trzeba być obecnym na wszystkich tre-

ningach, choć zaleca się regularne uczestnictwo 
w zajęciach.

4. Zajęcia prowadzone są przez przeszko-
lonych trenerów, wyznaczonych do tego przez 
organizatora.

5. Podczas trwania zajęć ich uczestnicy powinni 
stosować się do zaleceń trenerów.

6. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukie-
runkowane są na konkurencje biegowe, w tym 
również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.

7. Uczestnicy obowiązani są posiadać ważne 
oświadczenie lekarskie upoważniające do udziału 
w zajęciach biegowych, które powinni uzyskać we 
własnym zakresie. Uczestniczący ćwiczą na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, związane z podjęciem 
aktywności fizycznej. 

8. Zaleca się, aby uczestnicy treningów mieli 
obuwie sportowe i odzież przystosowaną do bie-
gania oraz do aktualnych warunków pogodowych.

9. W treningach na Ścieżkach Biegowych mogą 
brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby 
młodsze mogą wziąć udział w zajęciach tylko  
w towarzystwie pełnoletnich opiekunów.

10. Prowadzący ma prawo odmówić udziału 
w treningach osobom znajdującym się pod wpły-
wem alkoholu lub środków odurzających.

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do usza-
nowania miejsc odbywania treningów, jak również 
pracy prowadzących zajęcia.

12. Uczestnicy zajęć proszeni są o punktualne 
stawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania 
na ścieżkach biegowych. 

Bogusław Mamiński

Uwaga! To nie jest literatura komercyjna. Autor 
od pierwszych słów wciąga  czytelników w rodzaj 
gry, gdyż jego „bezkształtny” zbiór opowiadań  
prowokuje, by odbiorca sam 
dobudowywał treść. Jest nam 
dana przestrzeń do wypełnie-
nia, co daje poczucie wolności, 
oddech w przeciwieństwie 
do bohaterów zmęczonych 
życiem, zagubionych, przytło-
czonych szarością życia, którzy 
kiszą się, tłamszą i gnieżdżą w 
swoich życiach. 

Ta książka to łamigłówka, 
czytelnik odnajdzie w niej 
wiele kontekstów i nawią-
zań do literatury, sztuki… 
„Bezkształt” przypomina po-
zbawioną fałszu powieść pa-
rabolę. Opisywane w książce 
wydarzenia są symboliczną 
formą przekazania tezy, że na-
wet w środku tłumu jesteśmy 
bardzo samotni. 

Filip  studiuje filozofię w 
Poznaniu. Jest laureatem kilku konkursów literac-
kich m. in. zajął 4 miejsce w konkursie Złote Pióro 
zorganizowanym przez Głos Szczeciński w 2009 
roku.  Potem było spotkanie w Międzyzdrojskiej 
Bibliotece z Moniką Sawicką, która w 2010 roku 

w swojej książce „Kolejność uczuć” opublikowała 
fragment prozy Filipa.  

To wszystko już niebawem zaowocuje wyda-
niem debiutanckiego zbioru 
opowiadań pt. „Bezkształt”. 
Oprócz literatury Filip Szysz-
kowski pasjonuje się malar-
stwem, sam również malu-
je, oraz tworzy „muzykę tła”. 
Wydaje płyty z muzyką „dark 
ambient” we Francji, Anglii i 
Ukrainie (niedługo być może 
także w Rosji).Swoją mroczno-
melancholijną „muzykę oto-
czenia” tworzy w większości 
na komputerze, ale używa też 
dyktafonu. Nagrywa spacery 
po lesie, szum morza, roz-
mowy i inne ciekawe dźwię-
ki. Całą warstwę muzyczną 
„komponuje” na gitarze lub 
klawiszach. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Międzyzdrojach jest 
patronem medialnym książki 

Filipa, w związku z tym w najbliższym czasie w 
Bibliotece odbędzie się spotkanie autorskie z 
Filipem, na które już dziś serdecznie zapraszam.   

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskie

Debiut literacki Filipa 
Filip Szyszkowski – mieszkaniec Międzyzdrojów w kwietniu wyda swoją pierwszą książkę. 
„Bezkształt”, bo taki tytuł nosi debiutancki zbiór  opowiadań Filipa, to „kawał” dobrej, ambitnej 
literatury. 

PODKRĘĆ FORMĘ Z KLUBEM BIEGACZA „SPORTING”
tereny wokół Międzyzdrojów są od lat mekką polskich biegaczy. trasy wzdłuż plaży do świno-
ujścia, a przede wszystkim piękne lasy Wolińskiego Parku narodowego przyciągają nie tylko 
zawodowców, ale też amatorów joggingu.

Jak co roku w maju czeka nas prawdziwe 
święto tańca w Międzyzdrojach: Perła 
Bałtyku - open.

Tegoroczny turniej zostanie rozegrany  
w ciągu dwóch dni 21-22 maja w hali sportowej 
im. Andrzeja Grubby przy ulicy Leśnej 17. Będzie 
na kogo popatrzeć, zatańczą pary wszystkich klas 
tanecznych oraz wszystkich kategorii sportowych 
z całej Polski. 

Po raz pierwszy przyznano Perle Bałtyku rangę  
Grand Prix Polski w kategorii Młodzież i Senior 
Hobby. Prawdziwą atrakcją dla widzów będzie 
niewątpliwie pokaz zawodowych tancerzy - Kamili  
Kajak i Andreja Mosejcuka, znanych szerszej publicz-
ności z telewizyjnego show „Taniec z Gwiazdami”. 
Organizatorzy - TKS Jantar - serdecznie zapraszają 
i obiecują, że wrażeń nie zabraknie.

Anna Zjawińska

Roztańczone 
Międzyzdroje

Fotograficzny 
„Świat puszki”
Do 20 maja br. trwa konkurs fotograficz-
ny pod hasłem: „Świat puszki”. Konkurs 
realizowany jest we współpracy z porta-
lami internetowymi www.photoadven-
ture.pl i www.ksiegarniafotograficzna.pl.  
  
Cele konkursu

- edukacja recyklingowa na przykładzie 
odzysku aluminiowych puszek po napojach, 
- wypowiedź artystyczna, w której aluminiowe 
puszki do napojów stanowią element plastyczny 
i logiczny,

- promocja recyklingu, jako przykład dbałości 
o środowisko,

- prezentacja cyklu życia produktu
- aluminiowych puszek po napojach.
Konkurs obejmuje prace z zakresu fotografii. 

Krąg uczestników nie jest ograniczony, jednak za-
sadniczo konkurs przeznaczony jest dla amatorów. 
Każdy autor może zgłosić do 5 pojedynczych prac 
(za pojedynczą pracę uznaje się również cykl do 3 
zdjęć w fotoreportażu) nadesłaną w formacie *.jpg 
bez kompresji. Prace zgłoszone do konkursu muszą 
być wyłączną własnością autorów. Prace winny być 
opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem, adresem, 
kontaktem telefonicznym oraz zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  
Szczegóły na temat konkursu zawiera regula-
min zamieszczony na stronach www.recal.pl. 
Nagrodą główną jest bon na sprzęt fotograficzny o 
wartości 1.500 złotych, dla autora zwycięskiej pra-
cy. Ponadto organizator przewiduje wyróżnienia:

- książki o tematyce fotograficznej ufundowane 
przez portal internetowy www.sklepfotogra-
ficzny.pl, 

- publikacja nagrodzonych zdjęć na portalach 
internetowych www.photoadventure.pl oraz 
www.recal.pl. 

Osobą udzielającą informacji oraz odpowie-
dzialną za organizację konkursu jest 

Jacek Wodzisławski – tel. 605 100 390,
e-mail: jacek.wodzislawski@recal.pl. 

Artur Łobocki
Członek Zarządu Fundacji RECAL
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Imprezę rekreacyjno-sportową rozpocznie bieg 
(bez ograniczeń wiekowych) wspólny z zaproszo-
nymi gośćmi. Do udziału w rywalizacji sportowej 
zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. 
Jak co roku na najlepszych będą czekały atrakcyjne 
nagrody, szczególnie  w biegu rodzinnymi i dla 
wszystkich w biegu sprawnych inaczej. Na start 
zapraszamy również nauczycieli (bieg bez klasy-
fikacji). Pragniemy pokazać wszystkim uczniom, 
że „sport to zdrowie”, ale także dobra zabawa.  Za-

SEMINARIUM 
SZKOLENIOWE – 2011
W dniu 02 kwietnia w dojo świnoujskiego 
klubu karate kyokushin odbyło się semina-
rium szkoleniowe z kumite oraz kata, które  
prowadził zaproszony gość Prezes Polskiej 
organizacji kyokushin-kan karate-do Shihan 
Bogusław jereMicz – 5 dan. omówiono oraz 
przećwiczono techniki oraz metody treningowe 
walk kumite.

W seminarium uczestniczyli także  członkowie 
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido. 
Szkolenie zakończono egzaminem na kolejne stop-
nie szkoleniowe kyu. Dla niektórych uczestników 
był to pierwszy egzamin. Duże podziękowania 
należą się organizatorowi seminarium Senseiowi 
Dariuszowi BIESLKIEMU.   

Walny Zjazd Sprawozdaw-
czo - Wyborczy Klubu Bie-
gacza „Sporting” 
W sobotę 26 marca br., odbył się Walny zjazd 
Sprawozdawczo - Wyborczy klubu Biegacza 
“Sporting” Międzyzdroje.

Podczas spotkania podsumowano działalność 
ustępującego Zarządu w zakresie organizacji 
szkolenia, imprez sportowych oraz zarządzania 
Ośrodkiem Szkolenia Mistrzowskiego “Sporting”. 
W latach 2007 - 2011 zawodnicy klubu zdobyli 24 
medale Mistrzostw Polski i 1 medal Mistrzostw 
Europy do lat 23. Wśród imprez organizowanych 
lub współorganizowanych przez klub znalazły 
się: Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. 
W.Komara i T.Ślusarskiego, Biegnij Warszawo, Biegi 
Śniadaniowe oraz Maszeruje, Kibicuję. 

Delegaci wybrali także nowy Zarząd Klubu,  
w skład którego weszli: Bogusław Mamiński 
(prezes), Tomasz Kozłowski (wiceprezes), Ryszard 
Ostrowski (wiceprezes).

Sukcesy tenisistów
Marzec obfitował w dużą ilość zawodów, na któ-
rych reprezentanci miejscowego klubu tenisa 
stołowego odgrywali kluczowe role.

Największy sukces wśród zawodników UKS 
„Chrobry” uzyskała Paulina Komisarska, zdoby-
wając dwa złote medale na zawodach między-
wojewódzkich młodzików w Sianowie w grze 
pojedynczej i podwójnej. W zawodach brało udział 
16 najlepszych zawodniczek z województwa 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego  - co 
podkreśla duże osiągnięcie naszej zawodniczki. 

W młodszych kategoriach nasi zawodnicy rów-
nież spisują się bardzo dobrze. Na III Wojewódzkim 
Turnieju Żaków w Międzyzdrojach Bartek Blatkie-
wicz zajął 4 pozycję, a Weronika Zygan 5 miejsce. 
Pozostali nasi młodzi tenisiści zajmowali kolejno 
miejsca: Oskar Saładajczyk - 6, Mateusz Wolny - 9, 
Borys Kania - 10, Agata Konicka - 9. Ta ostatnia jest 
jeszcze skrzatką (najmłodsza grupa tenisistów- 
klasy I-II szkoły podstawowej). W swojej kategorii 
wiekowej Agata zajęła również wysokie II miejsce 
na ostatnim turnieju wojewódzkim w Sianowie. 

Wiedzie nam się także w zawodach  szkolnych. 
Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 
w Międzyzdrojach zajęli II miejsce w wojewódz-
twie w kategorii dziewcząt (w składzie – Paulina 
Komisarska, Weronika Zygan ) i IV miejsce w kate-
gorii chłopców (Wiktor Potrzebny, Mateusz Wolny). 
Natomiast uczniowie Technikum Hotelarskiego  
w Międzyzdrojach, (w składzie – Krzysztof Borko-
wicz i Łukasz Borkowicz) zajęli II miejsce w woje-
wództwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Nasi zawodnicy mają z kogo brać przykład. 
Oprócz grających trenerów również działacze 
aktywnie uczestniczą w życiu sportowym. Prezes 
klubu Waldemar Witkowski na ostatnim ogólno-
polskim turnieju weteranów w Surażu zajął 14 
miejsce, a w klasyfikacji krajowej po 6 turniejach 
zajmuje wysoką 18. lokatę. 

Cieszymy się, że codzienny trening i ciężka pra-
ca przynoszą oczekiwane rezultaty we wszystkich 
kategoriach wiekowych.

W imieniu Zarządu Klubu i zawodników życzy-
my radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom i kibicom sportowym.

Jacek Wandachowicz

W zawodach udział wzięli zawodnicy 6 ośrod-
ków naszego województwa: Świnoujskiego Klubu 
Karate Kyokushin, Klubu Walk „Wasi” Złocieniec/
Połczyn Zdrój, Klubu Kyokushin – Kan Kalisz Po-
morski,  Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido, Choszczeńskiego Klubu Karate oraz 
Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin – Kan. 

Zainteresowanie zawodami było bardzo duże. 
Serdeczne podziękowania dla Eugeniusza JASIE-
WICZA, burmistrza Miasta Wolina  za objęcie patro-
natem turnieju oraz Senseia Dariusza BIELSKIEGO 
sędziego głównego zawodów.

Zawodnicy z Międzyzdrojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido Karate Kyokushin zajęli następujące 
miejsca medalowe:

Remigiusz PENDER – II miejsce w kumite chłop-
ców 9-10 lat do 30 kg;

Kacper TROJAN – III miejsce w kumite chłopców 
9-10 lat powyżej 30 kg;

Dominik SAWICKI – I miejsce w 
kumite juniorów 13-14 lat open;

Dariusz GWÓŹDŹ – IV miejsce 
w kumite juniorów 13-14 lat open;

Alicja MARCHALEWSKA – II 
miejsce w kata juniorek  16 lat;

Dominik SAWICKI – I miejsce 
w kata juniorów 13-14 lat;

Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce 
w kata juniorów 13-14 lat;

Bogusz MACKIEWICZ – IV 
miejsce w grapplingu chłopców 
8 lat open;

Remigiusz PENDER – III miej-
sce w grapplingu chłopców 9-10 
lat do 30 kg;

Adrian BRESLER – IV miejsce w 
grapplingu juniorów 11-12 lat do 37 kg.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich 
uczestników turnieju. OSU!

Andrzej SAWICKI

Kamil brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski 

kamil Poczwardowski, re-
prezentujący klub Biegacza 
„Sporting”, zajął iii miejsce 
w odbywających się w sobo-
tę 12 marca Mistrzostwach 
Polski w biegach na przełaj 
w zamościu. tym samym 

kamilowi udało się obronić brązowy medal 
zdobyty przed rokiem w Bydgoszczy na tym 
samym prestiżowym dystansie 12 km.

Do startu w Mistrzostwach Kamil przygotowy-
wał się w Międzyzdrojach, Szklarskiej Porębie oraz 
we Włoszech. Zawodnik Klubu Biegacza „Sporting” 
objęty jest sportowym systemem stypendialnym 
Gminy Międzyzdroje.

***
3 miejsce kamila w BratiSlaVa MaratHon 
Kamil Poczwarowski dobrze zaprezento-

wał się również podczas szóstej edycji ma-
ratonu w Bratysławie 27 marca br. W swoim 
drugim starcie maratońskim zajął 3 miejsce 
uzyskując czas 2:22.38, lepszy od dotychcza-
sowego rekordu życiowego o ponad 9 minut. 
Wyniki mężczyzn:

1 Ashenafi ERKOLO ETH 2:22:09
2 Edwin KIBOWEN KEN 2:22:17
3 Kamil POCZWARDOWSKI POL 2:22:38

OTWARTY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN – KAN 
W dniu 23 marca br. w Wolinie odbył się „otWarty turniej karate kyokuSHin-kan Wo-
jeWÓdztWa zacHodnioPoMorSkieGo”. organizatorem turnieju był Woliński klub karate 
kyokushin – kan.

Wiosenne Biegi Przełajowe w Wapnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz uczniowski klub Sportowy „orliki” zapraszają na XiV Wiosenne Biegi 
Przełajowe pod nazwą „Wapnica 2011”, które odbędą się 7 maja (sobota) br.

wody zakończy bieg otwarty w osobnej kategorii 
kobiet i mężczyzn. 

Poza atrakcyjnymi trasami prowadzącymi po 
terenie szkolnym oraz w sąsiedztwie Wolińskiego 
Parku Narodowego, dla wszystkich uczestników 
przygotowana będzie ciepła herbata oraz pyszna 
grochówka. Wszystkich chcących sprawdzić swoją 
wytrzymałość fizyczną, a także kibiców dobrej, 
sportowej zabawy, oczekujemy w malowniczej 
Wapnicy.                                                    

Paweł Nogala

Andrzej Sawicki

Robert Leszczyński

Tomasz Kozłowski
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Zawodnicy klubu „Fala” do tej pory rozegrali 
dwa spotkania mistrzowskie, w obu remisując.  
W niedzielę 03 kwietnia na boisku w Trzygłowie w 
meczu o pierwsze punkty z miejscowym klubem 
„Błękitni”, zespół „Fali” Międzyzdroje rozpoczął 
wiosenne rozgrywki, padł wynik 1-1(prowadząc 
do przerwy 1-0), bramkę zdobył Łukasz Kupczyk. 
Natomiast 10 kwietnia grając u siebie nasz zespół 
podzielił się punktami z „Jantarem” Dziwnów re-
misując 2-2 po bramce Krzysztofa Strzeleckiego  
i golu samobójczym przy asyście grającego tre-
nera Jana Rączewskiego. 

Skład „Fali” Międzyzdroje na rundę 
wiosenną sezonu 2010/2011 wygląda 
następująco:

Bramkarze:  Jakubowski Tomasz 
(23.05.1988), Łaba Dominik (02.08.1991), 
Hnat Grzegorz(03.10.1986), Majtas Paweł 
(19.12.1989), Ropęgo Robert (26.11.1993)

obrońcy:Gera Tomasz (06.03.1989), 
Mączniański Radosław (15.11.1992), 
Tok ar z  Dar iusz  (09 .07.1969) ,  G ał-
czyński Andrzej (22.12.1981), Gajew-
ski Krzysztof (20.01.1990), Waliszewski 
Kamil (21.03.1988), Aksman Jarosław 
(12.03.1979), Malujdy Michał (01.09.1992), 
Cader Dariusz (23.05.1979)

P o m o c n i c y :  S t r a s z e w s k i  To -
m a s z ( 3 0 . 0 6 . 1 9 9 0 ) ,  R ą c ze ws k i  J a n 
(01.08.1977), Helt Mariusz (11.03.1991), 
Strzelecki Krzysztof (09.06.1991), Mącz-
niański Dariusz (15.02.1987), Kopczewski 
Grzegorz (16.05.1989), Sikora Aleksan-
der (13.08.1993), Matyszewski Tomasz 
(20.05.1985),

napastnicy: Cedrowicz Grzegorz (04.06.1981), 
Kupczyk Łukasz(12.08.1986), Gajda Miłosz 
(16.05.1994), Król Paweł (06.01.1992), Szum-
lewski Łukasz (10.04.1979), Głogowski Maciej 
(01.08.1986), Karasiewicz Piotr (06.05.1971

Przybyli: Gałczyński Andrzej - powrót po 
kontuzji, Cedrowicz Grzegorz - Pomorzanin Przy-
biernów, Helt Mariusz – Flota Świnoujście (O), 
Gajewski Krzysztof –Flota Świnoujście (O), Gajda 
Miłosz – z zespołu juniorów, Malujdy Michał – z ze-
społu juniorów, Hnat Grzegorz - wolny zawodnik.

ubyli: Jaszczur Jakub – kurs sędziowski, Miko-
łajczyk Paweł,  Kalinowski Krzysztof  i  Janik Tomasz 
– nie wznowili treningów, Kędzierski Damian – 
szuka klubu, Konrad Kuliński – powrót do klubu.

trener: Jan Rączewski
asystent trenera: Piotr Karasiewicz
kierownik drużyny: Janusz Klein

Podsumowanie okresu przygotowawczego 
W dniu 24.01. br. w hali sportowej rozpoczęto 

treningi i zarazem okres przygotowawczy z dru-
żyną juniorów pod okiem szkoleniowca Piotra 
Karasiewicza. Przygotowania do rozgrywek trwały 
od 24.01. do 08.04. br. Treningi odbywały się 3 razy 
w tygodniu, w tym czasie prowadzone były zajęcia 
treningowe w terenie, na hali sportowej (siłownia) 
oraz na stadionie miejskim w Międzyzdrojach. 
Były  to zajęcia specjalistyczne, biegowe,  które 
mały za zadanie przygotowanie do formy spor-
towej oraz siły dynamicznej i ogólnej. Przepro-
wadzone zostały również ćwiczenia szybkości 
z piłkami i bez, które miały na celu kształtować 
koordynację ruchową oraz technikę i taktykę.

Grupa juniorów w tym okresie rozegrała  
9 spotkań sparingowych.

KS Fala Junior – Senior KS Fala 3-4
KS Fala – Unia Warszawa                       5-5
Fala – MKS Victoria Świebodzice          4-3
Fala – MKS Flota LWJ                            1-5
Fala – MKS Victoria Świebodzice         0-1
Fala – Jantar Dziwnów                            4-2
Fala – Jantar Dziwnów                            3-5
Fala Junior – Senior KS Fala                  1-1
Fala – Vineta Wolin                                 2-1

 Bilans: odniesiono 3 zwycięstwa, 2-krotnie 
zremisowano oraz 4- krotnie drużyna schodziła z 
boiska jako pokonana.

Zespół także brał  udział w dwóch turniejach 
Halowych:

w Dziwnowie – 6 miejsce
w Międzyzdrojach -  4 miejsce
 Podczas meczów trener próbował zawodni-

ków na różnych pozycjach, w nowym ustawieniu. 
Był to trudny okres dla piłkarzy, którzy mocno pra-
cowali na treningach. Jedyną bolączką była  niska 
frekwencja niektórych zawodników na treningach.

kadra juniorów:
Bramkarze: Ropęgo Robert; Rytter Paweł
Obrońcy: Kozłowski Dariusz, Kozłowski Ar-

tur, Michalski Dawid, Laskowski Michał,Szubert 
Tomasz, Malujdy Michał, Stolarczuk Krzysztof, 
Straszewski Patryk

Pomocnicy: Bursa Piotr, Sikora Aleksander, 
Rutkowski Piotr, Paszek Ernest, Żabiński Filip

Napastnicy: Gajda Miłosz, Waszczyk Michał, 
Król Paweł

Do drużyny powrócili: Ernest Paszek i Mateusz 
Laskowski. Cały okres przygotowawczy z zespo-
łem także trenował Michał Waszczyk (trampkarz) 
oraz został podpisany transfer z Pawłem Rytterem 
(bramkarz) – z Floty Świnoujście

Natomiast do treningów nie przystąpili: Marek 
Baszkiewicz oraz Oskar Dąbek.

10.04.br. rozpoczął się okres startowy – Liga: 
I Klasa Juniorów na szczeblu województwa za-
chodniopomorskiego, gdzie swój pierwszy mecz 
drużyna Juniorów rozegra na wyjeździe z drużyną 
Dąb Dębica. W pierwszym spotkaniu jesienią 
nasz zespół odniósł zwycięstwo wygrywając 3-1, 

jednak w rewanżu odniósł porażkę 2-0. Jest to 
początek rundy i miejmy nadzieję, że był to tylko 
mały wypadek i nasz młody zespół nadal będzie 
pokazywał się z jak najlepszej strony.

Po rundzie jesiennej nasza drużyna zajmuje 
3 miejsce w swojej grupie z dorobkiem 19 pkt, 
wyprzedzają nasz takie zespoły jak: Światowid Ło-
bez – 25 pkt., oraz Pomorzanin Nowogard 22 pkt. 
Trudno będzie odrobić stratę do tych zespołów 
jednak cała runda jest przed naszym zespołem.

Fala na piątym miejscu w Halowych 
rozgrywkach orlików 2011 
Prawobrzeże Świnoujście wygrało mi-
strzostwo Orlików 2011 w cyklu turniejów 
z rocznika 1999 i młodsi, rozgrywanych 
na hali. Wyprzedziło m.in. ekipy młodych 
piłkarzy naszego klubu, a także z OKS 
Goleniów, Gryf Kamień Pomorski, Bałtyk 
Gostyń, Olimpii Nowogard oraz Floty  
i 4-Albatros z samego Świnoujścia.

Rozgrywki trwały prawie dwa miesiące 
i przez cały ten okres budziły wiele emocji 
związanych z piłką nożną, zawodnicy ze 
wszystkich zespołów zaprezentowali do-
brą grę i piękno piłki nożnej pod każdym 
względem. Rywalizacja trwała do samego 
końca w duchu gry Fair Play.

A oto końcowa klasyfikacja:
1. Prawobrzeże Świnoujście
2. Gryf Kamień Pomorski
3. 4-Albatros Świnoujście
4. Bałtyk Gostyń
5. Fala Międzyzdroje

6. OKS Goleniów
7. Olimpia Nowogard
8. Flota Świnoujście 
Nasi zawodnicy zajęli piątą pozycję, jednak 

warto podkreślić że w rozgrywkach pokazali się  
z dobrej strony walcząc w każdym spotkaniu  
o zwycięstwo. W większości turniejów występo-
wali w składzie:

Trott Mateusz (Kpt), Kuryłowicz Błażej, Oswald 
Maksymilian, Poskart Sebastian, Grabowski Mar-
cin, Wlazło Damian, Mamos Mateusz, Mittelstädt 
Maksym, Kos Krystian oraz Sędzicki Przemysław 
i Żak Kacper.

Żaki w akcji
Warto wspomnieć również o żakach - najmłod-
szej grupie w klubie, która 07 kwietnia br. na 
stadionie miejskim w Międzyzdrojach po raz 
pierwszy w tym roku, sprawdziła swoje siły w 
Turnieju Żaków. W zawodach wzięły udział dwa 
zespoły „Fali” i dwa z Krakowa (Zielona Szkoła), 
wszystkie drużyny rywalizowały ze sobą metodą 
„każdy z każdym”, grając spotkania po 15 min. 
W turnieju zwyciężyły wszystkie drużyny, gdyż 
był to turniej przyjaźni. Wszyscy zawodnicy 
zostali wyróżnieni i nagrodzeni dyplomami 
oraz słodkościami, które wręczył im prezes 
„Fali” –  Jan Rączewski wraz z trenerami klubu. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów za 
wspólną zabawę.

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                                   Piotr Karasiewicz

Piłkarską wiosnę czas zacząć
Przez ponad dwa miesiące trener Jan Rączewski pracował z drużyną nad kondycją, wytrzymałością oraz zgraniem zawodni-
ków. Był to bardzo trudny okres dla zawodników naszego zespołu, jednak ciężka praca powinna zaprocentować już w walce 
o cenne ligowe punkty. 



16 Informator  mIędzyzdrojskI  nr  4/2011

informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska, 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
redaktor naczelny: Henryk Nogala   Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31

Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel.  91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.

oGŁoSzenia - koMunikaty

Informacja na temat 
możliwości korzystania 

z parkingu 
przy ul. Krótkiej 

w Międzyzdrojach
Uprzejmie informujemy, że w związku z pra-

cami prowadzonymi przez dzierżawcę terenów 
parkingowych przy ul. Krótkiej w Międzyzdro-
jach dla w/w terenu funkcjonuje jeden wjazd 
i wyjazd usytuowany przy obiekcie socjalnym 
dla obsługi parkingu. W ramach parkingu wy-
znaczonych zostało 15 oznakowanych miejsc 
parkingowych, z których do 1 godziny mogą 
korzystać nieodpłatnie mieszkańcy gminy 
Międzyzdroje

 Edyta Konarzewska

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 18 (poniedziałek) i 26 (wtorek) kwietnia 2011 r. po raz ostatni 
zostanie uruchomiony punkty przyjmowania zeznań obsługiwany raz w tygodniu przez 
pracowników kamieńskiego uS w siedzibie urzędu Miasta Międzyzdroje.

Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego  w Kamieniu Pomorskim

- 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.  
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w drugiej 
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 na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w drugiej 
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 drugiej 
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 zostanie ogłoszony 
w połowie maja   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 drugiej 
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 drugiej 
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 drugiej 
połowie kwietnia 2011 r.  

Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami

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.  
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone  
w drugiej 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).
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone  
w drugiej 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. 
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone  
w drugiej połowie kwietnia 2011 r. 

4.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyz-
drojach, 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 drugiej 
połowie kwietnia 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.
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone  
w połowie maja 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. 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogło-
szone w drugiej połowie kwietnia 2011 r.  

7. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głów-
nej, stanowiących działki:

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

orGanizacja oBSŁuGi PodatnikÓW 
W urzĘdzie SkarBoWyM W kaMieniu PoMorSkiM 

SkŁadającycH roczne zeznania PodatkoWe
Termin składania zeznań podatkowych do 02 maja 2011 r.


