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Jubileuszowy XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 
podsumowany. Padł rekord! Ze zbiórek ulicznych oraz sprzedaży 
fantów w Gminie Międzyzdroje łącznie uzbierano 20.602,55 zł (słow-
nie: dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote 55/100). To najwyższa 
kwota uzyskana od kilku lat. Do sztabu WOŚP w Międzyzdrojach 
dołączyła gmina Wolin, w której uzbierano na poczet WOŚP kwotę 
12.451,85 zł. Łącznie więc Sztab w Międzyzdrojach przekazał na 
konto fundacji kwotę w wysokości 33.054,40 zł.

Ten sukces mógł się zdarzyć dzięki włączeniu się do akcji 
placówek oświatowych i wielu ludzi dobrej woli, prowadzących 
działalność na terenie naszego miasta. Dzięki ich aktywności, 
zaangażowaniu i ciekawym pomysłom artystyczno-rekreacyjnym 
mogliśmy uzyskać tak wysoką kwotę ze zbiórek. 

Więcej szczegółów na str. 3

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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AKTuALNOŚCI

Jeżeli potrzebujesz informacji  
o możliwości:

zdiagnozowania i zaklasyfiko-
wania pomysłu na projekt do kon-
kretnego priorytetu i działania w 
programie finansowanym z fundu-
szy europejskich, lub 

informacji o podstawowych 
warunkach, kryteriach i procedurach 
dofinansowania projektów;

danych kontaktowych do insty-
tucji, które zajmują się priorytetem 
lub działaniem wynikającym z kon-
sultacji.

Odwiedź nas 31.01.2012 r. od 
godz.10 do 14 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach. 

Czekać na Ciebie będą konsul-
tanci Mobilnego Punktu Informa-

Fundusze europejskie dla każdego!
cyjnego, którzy udzielą bezpłatnych 
konsultacji dotyczących możliwości 
skorzystania z funduszy europej-
skich. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych, chcących 
rozpocząć własną działalność go-
spodarczą lub poszerzyć już istnieją-
cą, czy też podwyższyć kompetencje 
własne bądź pracowników. 

Sieć Punktów Informacyjnych 
powstała w ramach projektu Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego 
„System Informacji o Funduszach 
Europejskich na lata 2007 - 2013” 
współfinansowanego ze Środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Korzystając z okazji pragnę bardzo 
serdecznie podziękować za duże 
wsparcie przy organizacji Sylwestra 
w Amfiteatrze i zabezpieczenie  
imprezy:  Marianowi Kowalewskie-
mu – prezesowi OSP w powiecie 
kamieńskim oraz druhom OSP  
i Państwowej Straży Pożarnej, Ada-
mowi Bączkowi – Komendantowi 
Komisariatu Policji i funkcjonariu-
szom policji, którzy czujnie strzegli 
porządku nie tylko w miejscu im-
prezy, ale również na terenie miasta. 
Każdy mógł czuć się bezpiecznie, 
pod takim nadzorem. To bardzo waż-
ne, że nie zanotowano rozbojów, czy 
zniszczeń mienia. Dziękuję również 
Annie Marczak, dyrektorowi hotelu 

Amber Baltic za wsparcie finansowe 
pokazu sztucznych ogni i Andrze-
jowi Klimaszewskiemu za przygo-
towanie i nadzór pokazu. Bardzo 
dobrze sprawdzili się pracownicy 
Zakładu Ochrony Środowiska, z 
kierownikiem Adamem Celińskim, 
którzy Nowy Rok przywitali w pracy. 
Już rankiem 01 stycznia wszędzie 
panował porządek i było czysto. 
Międzynarodowy Dom Kultury jako 
organizator, bardzo serdecznie dzię-
kuje za okazaną pomoc wszystkim, 
którzy są otwarci na współpracę. 
Wszyscy działamy dla dobra tego 
miasta, aby każdy turysta mógł 
wywieźć z Międzyzdrojów piękne 
wspomnienia.             Jadwiga Bober  

Podziękowania
Za nami Sylwester „Pod gwiazdami” i początek nowego 2012 
roku, przed nami nowe wyzwania i przygotowania do realizacji 
festiwali i zamierzonych celów. 

Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza osoby zainte-
resowane tematem uregulowania stanu prawne-
go nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe 
na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 
2012 roku o godz. 16:00 w Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Katarzyna Kutereba-Gnitecka
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów

Spotkanie 
z działkowcami

Akademia Sztuki to najmłodsza publiczna uczel-
nia artystyczna, która łączy w sobie muzykę i sztuki 
wizualne: architekturę, grafikę, malarstwo. Rekto-

rem uczelni jest znany  nam od wielu lat z udziału  
w Radzie Artystycznej Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Chóralnej profesor Ryszard 
Handke, który już jako 7-latek śpiewał w 
pierwszym składzie „Słowików” Szczeciń-
skiego Chóru Chłopięcego prof. Jana Szy-
rockiego. Dzięki wcześniejszej festiwalowej 
współpracy teraz postanowiliśmy podjąć 
wspólne działania  instytucji kulturalnych: 
Akadami Sztuki i Międzynarodowego Domu  
Kultury, przy wsparciu Gminy Międzyzdroje. 

W dniu 13 stycznia br.  zostało podpisane 
porozumienie o współpracy przez prof. Ryszarda 
Handke - rektora Akademii Sztuki, Jadwigę Bober 
- dyrektora MDK  i Leszka Dorosza - Burmistrza 
Międzyzdrojów. 

Nowa współpraca - nowe wyzwania
Międzyzdroje to miasto  kojarzone z kulturą i sztuką. Tutaj można spotkać artystów  
znanych ze „szklanego ekranu”, filmu, teatru czy estrady. Chcemy rozszerzać tę 
ofertę, w tym celu m.in.  nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sztuki i Zamkiem 
Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Wkrótce zostanie stworzony stały harmono-
gram wspólnych działań w zakresie propagowania 
muzyki, sztuki i rozwiązań architektonicznych 

w przestrzeni publicznej. MDK posiada duże 
możliwości prezentacji twórczości młodzieży, zaś 
akademia duży potencjał ludzki i uzdolnionych 
młodych artystów, czego dowodem był piękny 
koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych  
w wykonaniu zespołów wokalnych i wokalno - 
instrumentalnych w dniu 13.01.2012 r. Młodzież 
zaprezentowała ciekawy program artystyczny: 
muzykę chóralną, występy solistów w oprawie 
instrumentów muzycznych. Ujmującymi były 
umiejętności wykorzystania instrumentów do 
oprawy artystycznej kolęd i pieśni bożonarodze-
niowych. Miłym zaskoczeniem był występ solisty, 
mieszkańca z naszej gminy, studenta I roku Aka-
demii Sztuki, Pawła Guza. Ten talent odkryliśmy 
już w Międzyzdrojach, kiedy jeszcze jako uczeń 

Gimnazjum nr 1 uczęszczał do MDK na zajęcia 
muzyczne i występował na naszej Międzyzdroj-
skiej scenie, a teraz kontynuuje swoje marzenia i 
szlifuje swój talent w uczelni artystycznej. Paweł 
Guz jest pierwszym naszym wychowankiem, który 
zaczął realizować to co kocha i wgłębia się w tajniki 
muzyki, pod nadzorem tak wybitnych postaci jak 
prof. Dariusz Dyczewski, dyrektor Artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Mu-
sic Baltic” i Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Chóralnej, dyrygent Chóru „Don Diri Don” oraz 
wykładowców Barbary Halec, Agaty Pawłowskiej, 
Łukasza Popiałkiewicza i Marka Siwka.

Chcemy zainteresować naszą młodzież rozwo-
jem artystycznym, mamy dużo dzieci uzdolnionych 
a mury Akademii są otwarte dla utalentowanych.    
Głęboko wierzę, że ta współpraca zaowocuje  
i zainteresuje większe grono młodzieży. 

Rozpoczęliśmy również współpracę z Zam-
kiem Książąt Pomorskich poprzez wspólną 
organizację przedsięwzięć kulturalnych, udział  
w przeglądach artystycznych, wymianę kulturalną 
oraz w zakresie informacji turystyczno-kulturalnej. 
20 stycznia można było wysłuchać koncertu „Voice 
Faktory” w wykonaniu zespołu wokalnego, gdzie 
opiekę artystyczną sprawuje Waldemar Parzyński. 
W chwili obecnej grupa zajmuje się twórczością 
Fryderyka Chopina, wykonując jego wybrane 
utwory  w formie a’cappella w unikatowych 
aranżacjach Waldemara Parzyńskiego  wokalisty 
i kierownika legendarnego zespołu NOVI SINGERS. 

Już dziś zapraszam do śledzenia naszych 
ogłoszeń i korzystania z oferowanych atrakcji 
kulturalnych, przygotowywanych wspólnie  
z naszymi partnerami, na stronie internetowej  
www.mdkmiedzyzdroje.com         Jadwiga Bober  

Dyrektor MDK

Mobilny Punkt Informacyjny
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WYdARZENIA 

Z zaproszenia burmistrza skorzystali przedstawi-
ciele mediów regionalnych: Sławomir Orlik - Pol-
skie Radio Szczecin, Julianna Rogowska - Kurier 
Szczeciński i Pomorzanin, Mariola Żółtowska 
- Telewizja Słowianin, Krzysztof Nowak - Wy-
spiarz niebieski i www.
wyspiarzniebieski.pl, 
Waldemar Taranowicz 
- Pomorzanin i www.
echokamienia.pl, Woj-
ciech Basałygo - www.
ikamien.pl. 

W pierwszej części 
spotkania burmistrz 
omówił stan finansów 
publicznych Gminy 
Międzyzdroje na tle 
sytuacji gospodarczej 
w kraju, zagrożenia dla 
naszego samorządu 
wynikające z ustawy 
o finansach publicznych oraz przedstawił swoją 
wizję naprawy trudnej sytuacji w jakiej znalazły 
się samorządy. Następnie omówił inwestycje 
realizowane w roku 2012, oraz zamierzenia inwe-
stycyjne na kolejne lata. Po tej części „posypały się” 

pytania, na które burmistrz wyczerpująco udzielał 
odpowiedzi.

Kolejnym punktem konferencji było przed-
stawienie kalendarza imprez kulturalnych reali-
zowanych przez MDK, sportowych wpisanych 

do referatu promocji oraz spotkań i wydarzeń  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Spotkanie upłynęło w rzeczowej i miłej atmos-
ferze.                                                       Henryk Nogala

                  Rzecznik prasowy Gminy Międzyzdroje 

Dziennikarze u burmistrza
W dniu 18 stycznia 2012 roku  w sali konferencyjnej Pałacyku Trofana odbyła się konferencja 
prasowa, którą prowadził Burmistrz Międzyzdrojów Leszek dorosz z pomocą kierownika refe-
ratu promocji Anetty Czyżak, dyrektora Międzynarodowego domu Kultury Jadwigi Bober oraz 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Andżeliki Gałeckiej.

8 stycznia, po rannej odprawie w MDK, od godziny 
8.30 wolontariusze rozpoczęli zbiórkę do puszek 
na terenie miasta. W tym czasie w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczął się I Turniej 
Piłki Halowej WOŚP, gdzie wszyscy mogli podzi-
wiać mecz pokazowy skrzatów z Klubu Sporto-
wego „Fala”, pojedynek Gigantów „Samorządowcy 
kontra Nauczyciele”, pokaz tańca towarzyskiego  
w wykonaniu TKS „Jantar”oraz pokaz karate Klubu 
Sportowego „Busido”. 

Od godz. 10 w Międzynarodowym Domu 
Kultury rozpoczął się „Jarmark gorących serc”. Jak 
co roku, można było zakupić fanty i skosztować 
pyszne ciasta, które upiekły niezawodne emerytki 
z PZERiI i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
oraz babeczki z niespodzianką przygotowane 
przez pracowników Domu Wczasów Dziecięcych. 

Miejska Biblioteka Publiczna oferowała - poza 
ciekawymi pozycjami wydawnictw - pyszne sałat-
ki, wszystko w ciekawej oprawie i strojach. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz 
prac wykonanych specjalnie na WOŚP naszych 
najmłodszych mieszkańców – przedszkolaków 
– bo któż z rodziców nie chciałby zakupić prac 
plastycznych swoich maluchów? Ciekawe stoisko 
przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Wapnicy - można było wybrać sobie ciekawe 
pamiątki. Był kącik przedszkolaka, malowanie 
artystyczne twarzy oraz prawdziwy raj dla dzieci 
– dmuchana zjeżdżalnia. 

Do akcji czynnie włączyli się ratownicy ze Sto-
warzyszenia Ratowników Międzyzdroje, prezen-
tując pokazy pierwszej pomocy, które osobiście 
nadzorował radny Mateusz Bobek. 

A w plenerze trochę adrenaliny – strzelnica 
paintballowa, gdzie można było sprawdzić 
swoje umiejętności „farbką do celu”. Jak każdego 

roku nie zabrakło funkcjonariuszy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej i Policji. Przeprowadzili pokazy 
i prezentację sprzętu pod hasłem „Z mundurem 
dla WOŚP”.

Od godziny 15 nastąpiła kumulacja wydarzeń 
w Międzynarodowym Domu Kultury: występy 
artystyczne zespołów działających w MDK:  „Fale” 
i „Wyrób kabaretopodobny” oraz koncerty zespo-
łów: „Dair” i „Stary Szmugler”, których mogliśmy 
wysłuchać dzięki  Ewie Chabince z Tawerny „Róża 
Wiatrów”.

Wolontariusze – dzieci z naszych szkół - spisali 
się znakomicie, nawet deszcz ich nie odstraszył. 
Zmoknięci przychodzili do MDK, żeby okleić 
ich puszki folią, zjeść drożdżówkę ufundowana 
przez Roberta Nabiałka lub wypić gorąca her-
batę i pyszny żurek ufundowany przez Łukasza  
Tereszczyka z Willi „Martini”, i znów ruszały zbie-
rać pieniądze.

Frekwencja w tym roku była bardzo duża, 
to cieszy organizatorów oraz wolontariuszy – 
wszyscy pracowali charytatywnie. Organizatorzy 
– Sztab WOŚP, działający przy Międzynarodo-
wym Domu Kultury w Międzyzdrojach  bardzo 
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się  
w organizację oraz wsparli nasze działania 
i przekazali swoje fanty do sprzedaży, żeby 
dołożyć swój „grosik” do puszki WOŚP, w tym: 
członkom PZERiI, pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej, pracownikom Urzędu Miejskiego, 
dzieciom i dyrekcji z Przedszkola Miejskiego, 
dzieciom i dyrekcji ze: Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Wapnicy oraz Gimnazjum, pracownikom Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, dyrekcji i pracownikom z 
Domu Wczasów Dziecięcych, administratorowi 

Hali Sportowej  Rafałowi Błocianowi oraz Janowi 
Raczewskiemu - prezesowi KS „Fala” i trenerom - 
za sprawne zorganizowanie turnieju halowego  
w piłkę nożną, funkcjonariuszom Policji, Straży 
Granicznej, Ochotniczej i Państwem Straży Po-
żarnej, trenerowi i prezes  Katarzynie Gołos oraz 
dzieciom z Tanecznego Klubu Sportowego „Jan-
tar”, trenerom i zawodnikom z KS Karate „Busido”, 
Tomaszowi Rychłowskiemu – pracownikowi refe-
ratu promocji Urzędu Miejskiego i pracownikom 
Międzynarodowego Domu Kultury – za koordy-
nację działań, organizację i nadzór nad sprawnym 
przeprowadzeniem wszystkich działań, członkom 
Stowarzyszenia Ratowników Międzyzdroje, zu-
chom i harcerzom z Międzyzdrojów,

oraz osobom prywatnym, w tym: Ewie Sen-
kowskiej z rodziną – za wielkie zaangażowanie 
organizacyjne, pracę i pomoc w liczeniu pieniędzy 
z puszek, Jackowi Lewandowskiemu – za wyko-
nanie banerów, Ewie Chabince – za dostarczenie 
wrażeń artystycznych, Dorocie Sielewicz - za cie-
kawy występ kabaretu, członkom Zespołu „Fale”, 
Justynie Kunkiewicz – za atrakcje, malowanie 
twarzy oraz zamek dmuchany, Pizzerii Virgo – za 
ufundowanie nagród rzeczowych, Pizerii 7 – 
Avenure – za ufundowanie nagród rzeczowych, 
Wioletcie Zwierzchowskiej – za ufundowanie 
nagród rzeczowych, Mateuszowi Flotyńskiemu, 
Oldze Tarnowskiej, Januszowi Choroszkiewiczowi, 
Piotrowi Fiedorowiczowi, Adamowi Banderze, Bru-
nonowi Buczek, Darkowi Pawlukiańcowi, Arturowi 
Woroszyło – za zorganizowanie i prowadzenie 
strzelnicy, państwu Rakszawa,  Bożenie Rychłow-
skiej - Choma, państwu Nabiałek,  Łukaszowi 
Tereszczykowi z rodziną z Wilii Martini,  Tamarze 
Starachowskiej oraz wszystkim mieszkańcom, 
którzy przekazali fanty na WOŚP i przyczynili się 
do zbiórki środków finansowych. 

Bardzo dziękujemy za frekwencję w MDK, gdyż 
dzięki temu mogliśmy osiągnąć tak wysoką kwotę 
środków finansowych. To nie był stracony czas!

Sztab WOŚP 
w Międzyzdrojach 

***

Biblioteka dla orkiestry
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 
po raz kolejny postanowiła włączyć się do zbiórki 
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Panie: Anita Cieślak, Grażyna Bejster, 
Monika Jakubowska i Andżelika Gałecka zorga-
nizowały kiermasz książek w Międzynarodowym 
Domu Kultury oraz sałatkowy raj. Stoisko odwie-
dziło wielu mieszkańców, turystów, którzy hojnie 
wrzucali pieniądze do puszki. Podczas kiermaszu 
można było zakupić również piękne, drewniane 
szkatułki, świeczniki, piórniki, ramki na zdjęcia 
wykonane przed dzieci podczas ferii zimowych 
2011. Za szczodry datek można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z bibliotekarzami, którzy 
przebrani byli za bajkowe postacie: świerszcza, 
klowna, truskawkowe ciastko i porcelanową la-
leczkę. Podczas kiermaszu udało się zebrać  1391 
zł. Podczas wieczornej zbiórki publicznej w sali te-
atralnej MDK Dyrektor Biblioteki prowadziła rów-
nież sprzedaż książek ze specjalnymi dedykacjami 
autorów z okazji WOŚP, na której zebrano ponad 
400 zł. Biblioteka w Międzyzdrojach serdecznie 
dziękuje wszystkim biorącym udział w akcji za 
hojność i wielkie serce. Do zobaczenia za rok!

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
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MINĄŁ ROK

Styczeń
4 stycznia rada Miejska uchwaliła budżet  na 

2011 rok.  Budżet po stronie dochodów wynosił 
51 928 476,40 zł, zaś po stronie wydatków - 55 
071 286,69 zł.

Burmistrz Międzyzdrojów zainicjował powsta-
nie Społecznej Rady Konsultacyjnej, złożonej  
z przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i grup 
środowiskowych zainteresowanych współpracą 
przy podejmowaniu ważnych dla Gminy decyzji. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku 
2011 r.

Na styczniowej  sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę o utworzeniu nowej spółki gminnej 
„Nowe Centrum”. Podmiot  powołany został do 
przeprowadzenia inwestycji realizowanej  pomię-
dzy ulicami Komunalną, Nowomyśliwską, Gryfa 
Pomorskiego i Niepodległości. Przewiduje się tam  
m.in. budowę nowego centrum miasta z rynkiem, 
ratuszem, biblioteką, ośrodkiem pomocy społecz-
nej oraz przychodnią zdrowia. 

Marzec
Kamil Poczwardowski, reprezentujący Klub Bie-

gacza „Sporting”, zajął III miejsce w odbywających 
się w 12 marca Mistrzostwach Polski w biegach 

gramu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2007-2013. Przebudowę re-
alizowało konsorcjum dwóch firm: Specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  „Mazur” ze 
Szczecina oraz PRD Pol-Dróg z Nowogardu.

W dniach 7-10 lipca odbył się 16. edycja Festi-
walu Gwiazd. Spotkanie rozpoczęto odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy, która stałą się  uhonorowa-
niem Waldemara Dąbrowskiego - pomysłodawcy 
idei wakacyjnych spotkań z gwiazdami,  i Adama 
Myjaka - twórcy Alei Gwiazd    w Międzyzdrojach.  
Trwały ślad na naszej Alei Gwiazd pozostawili 

artyści ze świata muzyki: Anna Jurksztowicz, Krze-
simir Dębski, Janusz Józefowicz i Zbigniew Górny. 
Dopełnieniem było odsłonięcie stolika zmarłego 
aktora Krzysztofa Kolbergera.

12 lipca 2011 r. na cmentarzu komunalnym 
w Międzyzdrojach odbył się pogrzeb śp. Adama 
Natkańskiego, autora herbu Międzyzdrojów.

31 lipca w okręgu wyborczym nr 1 odbyły 
się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach. Najwięcej głosów otrzymał Jan 

W roku 2011

Wydarzyło się
Tradycyjnie, u progu nowego roku, przedstawiamy Państwu w skrócie 

ważniejsze wydarzenia w roku, który już za nami.
na przełaj w Zamościu. Tym samym Kamilowi 
udało się obronić brązowy medal zdobyty przed 
rokiem w Bydgoszczy na tym samym prestiżowym 
dystansie 12 km. Kamil dobrze zaprezentował się 
również podczas szóstej edycji maratonu w Braty-

sławie 27 marca br. W swoim drugim 
starcie maratońskim zajął 3 miejsce 
uzyskując czas 2:22.38, lepszy od 
dotychczasowego rekordu życiowego  
o ponad 9 minut.

Kwiecień
8 kwietnia przy Krzyżu Katyńskim 

na Cmentarzu Komunalnym w Mię-
dzyzdrojach młodzież, samorządowcy 
oraz mieszkańcy gminy uczcili pamięć 
tragicznie zmarłych przed rokiem w 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 
oraz ofiar zbrodni katyńskiej. 

Rada Miejska nadała tytuł „Zasłu-
żony dla Międzyzdrojów”  mieszkańco-
wi gminy Stanisławowi Sapale.

Maj
105 urodziny świętował Józef Rzeczycki, naj-

starszy mieszkaniec gminy i wyspy Wolin. Józef 
Rzeczycki urodził się 1-go maja 1906 roku nie-
daleko Wilna w rodzinie kowali. Jest weteranem 
walk wyzwoleńczych. W roku 1947 jako osadnik 
wojskowy  zamieszkał  w Skorzęcinie koło Kołcze-
wa (gmina Wolin). Prowadził tam gospodarstwo  
z kuźnią.   W roku 1955 zamieszkał w Międzyz-
drojach w niewielkim domku, w którym do dziś 
mieszka z najstarszym synem Ryszardem.

W długi weekend majowy zawodniczki miej-
scowego klubu tenisa stołowego osiągnęły 
historyczny sukces - po raz pierwszy w historii 
„Chrobrego”, pingpongistki z Międzyzdrojów zdo-
były Puchar Polski na szczeblu 
wojewódzkim.

 9 maja 2011r. w hali przy 
SP1 odbył się V Memoriał 
Andrzeja Grubby. Były to eli-
minacje wojewódzkie szkół 
podstawowych do finału ogól-
nopolskiego, który odbył się  
w Sopocie w czerwcu 2011.

Czerwiec
1 czerwca br.   nastąpiło 

otwarcie kompleksu boisk spor-
towych przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Międzyzdrojach. 
Boiska powstały w ramach 
realizacji programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”, który zakłada 
istnienie boisk sportowych   
w każdej gminie na terenie całego kraju. Zało-
żeniem programu jest udostępnienie dzieciom  
i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej 
w celu aktywnego uprawiania sportu. 

Lipiec
7 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie zmo-

dernizowanej Promenady Gwiazd. Inwestycja 
kosztowała ponad 22 mln złotych. Na jej realizację 
miasto otrzymało dofinansowanie  w  wysokości 
ponad 9,1 mln zł. w ramach  Regionalnego Pro-
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Węglorz, który od sierpnia objął mandat radnego 
zwolniony przez Beatę Kiryluk, która objęła funkcję 
starosty powiatu kamieńskiego.

Sierpień
1 sierpnia Katarzyna Kutereba-Gnitecka objęła 

stanowisko Zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów. 
17  sierpnia  obył się finał  Biegów Śniadanio-

wych oraz XIII Mityng Lekkoatletyczny  im. Włady-
sława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, z udziałem 

znanych sportowców i artystów. Na zaproszenie 
odpowiedział m.in. mistrz olimpijski z Pekinu  
– Tomasz Majewski, który uczcił pamięć W. Komara 
wspaniałym rekordem zawodów, pchając kulę na 
odległość 21, 30 m.

 26 sierpnia w Międzynarodowym Domu Kultu-
ry podpisano porozumienia o współpracy pomię-
dzy miastami przez burmistrzów Międzyzdrojów  
i  Čačaka (Serbia) oraz pomiędzy dyrektorami 
szkół: medycznej, Milorda Blagojevića i gimnazjum 
międzyzdrojskiego - Tamarą 
Starachowską. 

Wrzesień
W dniu 13-go września 

2011 roku, uczestniczyliśmy 
w ostatnim pożegnaniu śp. 
Bronisława Chmielowskiego, 
byłego nauczyciela, dyrektora 
szkoły, społecznika, kronikarza 
naszego miasta, Zasłużonego 
dla Międzyzdrojów, szlachet-
nego, życzliwego wszystkim 
człowieka.

Mszą św. w kościele parafial-
nym rozpoczął się XXX – jubile-

uszowy Zjazd Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej, 
zorganizowany w Międzyzdrojach w dniach 19 
– 23 września br. Podczas uroczystości wręczono 
odznaczenia Pro memoria dla Urzędu Miejskiego 
w Szczecinie oraz Domu Kombatanta w Szczecinie.

Rozstrzygnięto  III edycję plebiscytu  ,,Zachod-
niopomorskie Perły w Koronie 2011” na największe 
atrakcje naszego województwa. W konkursie 
ogłoszonym przez portal szczecin.naszemiasto.
pl wraz z Zachodniopomorską Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną w Szczecinie pod patronatem 
Polskiej Organizacji Turystycznej - Gmina Międzyz-
droje znalazła się wśród 10 
najciekawszych miast naszego 
województwa, w kategorii – 
Miasto/Gmina z pomysłem 
na turystykę. Po głosowaniu, 
które trwało od 4  lipca  do 31 
sierpnia 2011 roku, zajęliśmy 
4 miejsce zostawiając za sobą 
tak duże i atrakcyjne miasta, 
jak Szczecin i Koszalin. Festiwal 
Gwiazd w kategorii – wydarze-
nie sezonu, zajął 6 lokatę. 

Październik 
14 października br. miało 

miejsce uroczyste otwarcie 
ulicy Ludowej i 1000-lecia 
Państwa Polskiego na odcinku od ul. Turystycznej 
do ul. Pomorskiej w Międzyzdrojach. Zadanie 
współfinansowane było z środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  na lata 
2008-2011. Wkład własny Gminy Międzyzdroje wy-
niósł  1.471.312 zł, zaś dofinansowanie ze środków 

funduszu NPPDL -  966.433 zł.
W Warszawie podczas IX 

samorządowego Forum Kapi-
tału i Finansów rozstrzygnięto 
ranking Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.  
W kategorii miasta mniejsze 
– inwestycje w infrastrukturę 
techniczną w latach 2008-
2010, na 570 sklasyfikowanych 
miast, Międzyzdroje wywalczy-
ło 6. pozycję. Przypominamy, 
że w tym samym rankingu 
za lata 2007-2009 zajęliśmy  
5.  miejsce.

19 października 2011 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się  I posie-
dzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej.Na zapro-
szenie Burmistrza Międzyzdrojów odpowiedzieli 
(wg wpisów na listę obecności): Czajka Andrzej i 
Zygmanowski Jerzy, reprezentujący Stowarzysze-
nie „Klif”, Malec Andrzej – Klub Stronnictwa De-
mokratycznego w Międzyzdrojach, Czerski Jerzy 
– Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców,  
Sękowski Waldemar – mieszkaniec Międzyzdrojów, 
Neukampf Jerzy – mieszkaniec Międzyzdrojów, 

Smyk Krystyna – mieszkanka Międzyzdrojów, 
Michalska-Kamińska Ewa – mieszkanka Międzyz-
drojów, Muklewicz Grzegorz – reprezentujący 
sołectwa Lubin, Wapnicę i Wicko, Słabosz Andrzej 
– Stowarzyszenie Miejskie Ogrody Rekreacyjne 
„Bursztynek”, Wójtowicz Elżbieta – mieszkanka 
Międzyzdrojów, Kujda Benedykt – Rodzinne 
Ogrody Działkowe „Bursztyn”, Ciuka Włodzimierz 
– Rodzinne Ogrody Działkowe „Bursztyn”, Stan-
kiewicz Andrzej – mieszkaniec Międzyzdrojów, 
Sałaciński Dariusz – mieszkaniec Międzyzdrojów, 
Lewandowska Barbara – Stowarzyszenie Handlow-

ców i Przedsiębiorców, Pietkiewicz Jerzy – Klub 
Stronnictwa Demokratycznego w Międzyzdrojach, 
Korycka Ewa – mieszkanka Międzyzdrojów. 

Grudzień
Gmina Międzyzdroje zwyciężyła w VIII edycji 

Rankingu Zrównoważonego Rozwoju w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich. Zrównoważony rozwój  
z założenia uwzględnia trzy podstawowe obszary: 
gospodarczy, społeczny oraz środowisko natural-
ne. Powinien być trwały i uwzględniać potrzeby 
przyszłych pokoleń. Diagnozę przeprowadził 
niezależny ekspercki zespół naukowców pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Każdego roku zespół dokonuje po-
równania i oceny wszystkich polskich samorządów.

22 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet 
gminy na rok 2012. Ustalono dochody budżetu  
w kwocie  49 220 438,25 zł oraz wydatki budżetu 
w wysokości  51 031 604,08 zł.

Redakcja
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Z PRAC RAdY MIEJSKIEJ

uCHWAŁY RAdY MIEJSKIEJ
uchwała Nr XIX/161/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany planu miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego Promenady Wschodniej 
w Międzyzdrojach

Przedmiotem planu jest korekta przeznaczenia  
i sposobu zagospodarowania terenu w granicach jego 
opracowania w dostosowaniu do Koncepcji Rewita-
lizacji Zabudowy Nadmorskiej Gminy Międzyzdroje 
oraz w związku z koniecznością doprowadzenia do 
zgodności z ustaleniami w obowiązującym Studium 
warunków i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Międzyzdroje z dnia 29 czerwca 2010 r. 
oznaczonych symbolami ZP/UTM, UT, PW, KS na cele 
zabudowy hotelowo-mieszkaniowej, usług turystycz-
nych, zabudowy usługowej (garaż podziemny), wraz z 
elementami towarzyszącymi np. treny zieleni publicz-
nej. Szkielet komunikacyjny zmiany planu stanowi 
istniejąca droga publiczna – Ulica Promenada Gwiazd 
jako ciąg pieszy. Ustalenia zmiany planu uwzględniają 
zmiany środowiska przyrodniczego i krajobrazu na 
trenach strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie wy-
mogów wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony 
w oparciu o opracowania branżowe: ekofizjografię i 
prognozę oddziaływania na środowisko.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i 
komunikacji ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) przebudowę terenu gminnego ciągu pieszo-
jezdnego – korytarza infrastruktury (pow. 0,84 ha), 

2) przebudowę terenu gminnego ciągu pieszo-
jezdnego – korytarza infrastruktury (pow. 0,04 ha), 

3) przebudowę terenu gminnego ciągu pieszego 
– korytarza infrastruktury (pow. 0,04 ha), 

4) budowa gminnych ciągów pieszych – korytarzy 
infrastruktury (o pow. 0,18 ha), 

5) budowę nadwydmowych ciągów (kładek  
i tarasów) spacerowo-widokowych (o łącznej długości 
1377 m i szerokości 5 m), 

6) wymianę i budowę sieci wodociągowej  
(o łącznej długości ok. 1600 m), 

7) wymianę i budowę sieci kanalizacji ściekowej 
(o łącznej długości ok. 930 m), 

8) budowę sieci kanalizacji deszczowej (o łącznej 
długości ok. 700 m), 

9) przebudowę oświetlenia w ciągach komunika-
cyjnych (o łącznej długości ok. 830 m), 

10) budowę oświetlenia w ciągach komunikacyj-
nych (o łącznej długości ok. 300 m), 

11) budowę oświetlenia w nadwydmowych 
ciągach spacerowo-widokowych (o łącznej długości 
ok. 1400 m), 

12) wygrodzenie nadwydmowych ciągów (kładek 
i tarasów) spacerowo-widokowych ażurowymi barie-
rami wiatrochronnymi o wysokości do 2 m (o łącznej 
długości ok. 2800 m).

Zadania w zakresie realizacji inwestycji komuni-
kacyjnych i infrastrukturalnych wskazanych w pkt. 
3÷12 finansowane będą przez budżet gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

uchwała Nr XIX/162/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Międzyz-

droje na 2012 rok
§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie                         

49 220 438,25 zł
z tego:
1) dochody bieżące 32 630 583,18 zł
2) dochody majątkowe   16 589 855,07 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie                          

51 031 604,08 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 35 110 110,08 zł
2) wydatki majątkowe 15 921 494,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 

1 811 165,83 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzą-

cymi z:

1/ zaciąganej pożyczki 638 106,00 zł 
2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wy-
nikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                         
1 173 059,83 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu 
w kwotach:
1) przychody 3 249 522,83 zł 
2) rozchody 1 438 357,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 51 100,00 zł
2) celową w kwocie 110 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  

zarządzania kryzysowego.   
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego od-
rębnymi ustawami, 

2) zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu tery-
torialnego,

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie  520 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego 

zakładu budżetowego w kwotach:
1) przychody 4 586 094,40 zł
2) koszty 4 586 492,20 zł
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu za-

ciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku  przej-
ściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, do kwoty1 000 000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty                                                                       
1 438 357,00 zł

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                    
638 106,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 
wartościowych, o których mowa w § 9 , do wysokości 
kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe w kwocie 2 352 000,00 zł
b. przedmiotowe w kwocie 532 010,00 zł   
c. celowe na zadania własne w kwocie 883 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicz-

nych:
a. celowe w kwocie 1 017 300,00 zł                                                        
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy,
b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami, przekazania niektórych 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowa-
nych wydatków innym jednostkom organizacyjnym 
Gminy, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 
jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykra-
czają poza  rok budżetowy, przekazania uprawnień 
innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest  niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy, 

5) lokowania  wolnych środków budżetowych 
w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

§ 13. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pra-
cownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami 
służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe 
powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki 
stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy. 

3. Zaliczki, o których mowa wyżej, powinny być 
rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią ina-
czej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu 
zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po 
upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed 
końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalo-
nym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagro-
dzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio 
wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być 
udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budże-
towych, a niewydatkowanych do końca roku budże-
towego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub 
do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym 
roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki 
budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki 
wg zasad określonych powyżej.

uchwała Nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024

Z dniem 1 stycznia 2010 r. w zakresie gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
mają obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy 
finansowej (WPF). Jest to dokument pozwalający 
ocenić możliwości inwestycyjne oraz zdolność kre-
dytową gminy. 

WPF dotyczy podstawowych parametrów budże-
towych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (w 
tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i 
dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z po-
działem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających 
z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty kredytu i kwoty 
obsługi zadłużenia. Ich horyzont czasowy jest często 
kilkunastoletni, a nawet dłuższy.

Dochody bieżące w latach 2012-2024 planuje się 
na poziomie około 28 mln zł rocznie. Od roku 2019 
sukcesywnie wzrastają o 300 000 zł do 500 000 zł. 
planowany wzrost spowodowany będzie miedzy in-
nymi urealnieniem stawek podatku od nieruchomości, 
wpływem środków z tytułu dywidendy ze spółek, 
w których gmina posiada udziały, przeznaczeniem 
nowych terenów pod dzierżawy przede wszyst-
kim długoletnie i urealnieniem stawek dzierżaw. 
Sprzedaże nieruchomości dokonane przez gminę 
w latach ubiegłych, a także zakończenie inwestycji 
realizowanych przez sektor prywatny przełożą się na 
zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków 
od nieruchomości.

Planuje się pozyskać w latach 2012-2015 około 
32 mln zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. 
Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. 
Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono 
w latach. Z uzyskanych środków planuje się pokryć 
wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować 
kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych 
środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w 
następnych latach.

Wydatki bieżące od roku 2014 przyjęto sztywne 
z nieprzekraczalnym limitem w wysokości  około 
27,5 mln zł rocznie (z wyłączeniem odsetek i pro-
wizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych). Wydatki bieżące planuje 
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L.p

1.

2.

3. 

4.  

5. 

6. 

7.

RODZAJ
KONTROLI

Problemowa

Doraźna

Doraźna 

Problemowa

Problemowa

Problemowa

Problemowa 

TEMATYKA KONTROLI

Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy za 2011 r., informacji o stanie mienia 
komunalnego, sprawozdania finansowego. 

Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza 
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Kontrole zlecone przez Radę Miejską.

Kontrola realizacji umów na zabezpieczenie kąpieliska w 
latach 2009-2011.

Kontrola poboru opłaty targowej za lata 2010-2011.  

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

Kontrola realizacji zaleceń wynikających z protokołów 
kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim 
w 2011 r.  

TERMIN

od 15 V do
15 VI 2012 

Na bieżąco

Na bieżąco 

Styczeń

Luty

Marzec
Kwiecień

Sierpień 

się na niższym poziomie aniżeli w latach 2012-2013. 
Planowany spadek wydatków spowodowany będzie 
między innymi: przekształceniem samorządowego 
zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym 
brakiem  możliwości udzielania dotacji z budżetu 
gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez 
dostosowanie wymogów dotyczących liczebności 
klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje 
to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie 
szkół), ograniczenie wydatków na Ośrodek Pomocy 
Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy 
dzięki inwestycjom gminnym co ograniczy ilość osób 
korzystających z zasiłków.

Nadwyżkę budżetu w latach 2012 – 2024  planuje 
się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredy-
tów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu publicznego z roku na rok maleje o 
spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów 
wartościowych.

uchwała Nr XIX/164/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 
roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2011

W niniejszej uchwale doprecyzowuje się treść 
§ 3, który otrzymuje brzmienie: „Planowany deficyt 
budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 3 474 264,28 zł 
i wynosi 6 580 466,10 zł. Planowany deficyt budżetu 
Gminy pokryty będzie przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 
6 580 466,10 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu:
1/ pożyczki w kwocie 670 731 zł ( § 952)
2/ wolnych środków w kwocie 2 803 533,28 zł 

(§ 950)”.
W w/w zapisie głównie chodzi o wskazanie zmian 

w planowanych przychodach, czyli ich zmniejszenie z 
tytułu pożyczki oraz wolnych środków. Po uwzględnie-
niu zmniejszeń w planowanych przychodach kwota 
wolnych środków pozostająca na pokrycie deficytu 
i sfinansowanie rozchodów wynosi 8 018 823,10 zł 
(na pokrycie deficytu- 6 580 466,10 zł, na rozchody- 
1 438 357 zł).

uchwała Nr XIX/165/2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego, wskazane w projekcie 
uchwały  działki:   nr 326/13,  nr 417/8,  nr 417/9,  nr 
417/10,  nr 417/11,  nr 417/12,  nr 417/13,  nr 417/14, 
nr 417/15, nr 417/16, nr 417/17, nr 417/18, nr 417/19, 
nr 417/21 i  nr 417/22 o łącznej powierzchni 4.071 
m², zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone 
pod 14 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – szeregową. 

Wraz ze sprzedażą w/w działek przewiduje się 
sprzedaż w udziałach działek: nr 326/12 i nr 417/7 
o łącznej powierzchni 1.324 m², przeznaczone w 
planie miejscowym pod obsługę komunikacji- ulicę 
wewnętrzną i tereny zieleni publicznej urządzonej. 

uchwała Nr  XIX/166/2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości
Proponuje się przeznaczyć działki gminne, 

oznaczone numerami: 326/9, 326/10 i 326/11 do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przy-
ległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi:      

- sprzedaż działki nr 326/9 o pow. 92 m² na po-
prawienie warunków zagospodarowania przyległej 
działek nr 416/5

- sprzedaż działki nr 326/10 o pow. 94 m² na po-
prawienie warunków zagospodarowania przyległej 
działki nr 416/6

- sprzedaż działki nr 326/11 o pow. 163 m² na 
poprawienie warunków zagospodarowania przyległej 
działki nr 416/7.

uchwała  Nr XIX/167/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmio-

towej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyz-
drojach  w zakresie dofinansowania i  utrzymania 
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 7 ust.1 
pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym, aby przekazać dotację przedmiotową dla 
zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania 
utrzymania stadionu miejskiego przez Zakład Ochro-
ny Środowiska w Międzyzdrojach, należy określić 
stawkę jednostkową na jedną osobę korzystającą z 
usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych 
przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej – nie-
odpłatnie. Zadania w  zakresie kultury fizycznej  oraz 
utrzymania infrastruktury sportowej jest zadaniem 
własnym gminy.

Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowanie 
i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, w skład 
którego wchodzą: płyta piłkarska, bieżnia lekkoatle-
tyczna, punkt kasowy Zakładowi Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach. 

Według  sporządzonego przez Zakład Ochrony 
Środowiska planu finansowego, który stanowi za-
łącznik do niniejszego projektu uchwały ustalono 
wysokość stawki jednostkowej w sposób następujący:  
20 zł x  7 500 osobo/dni = 150.000,- zł.

 Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego proponuje się w wysokości 150.000 zł.

uchwała Nr XIX/168/11    
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia  stawek dotacji przed-

miotowej dla zakładu budżetowego w zakresie  
dofinansowania wywozu odpadów komunalnych  
z Gminy Międzyzdroje

Ustala się na rok 2012 wysokość stawki dotacji 
przedmiotowej w zakresie dofinansowania wywozu 
odpadów komunalnych   z  Gminy Międzyzdroje  przez 
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w 
wysokości  90,50 zł/t.

uchwała Nr XIX/169/11   
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  22 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia  stawek dotacji przedmio-

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

Ustala się  na rok 2012 wysokość stawki dotacji 
przedmiotowej w zakresie dofinansowania  utrzy-
mania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach 
i Lubinie przez  Zakład Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach w wysokości 3.017,05 zł/ha powierzchni 
cmentarnej.

uchwała Nr XIX/170/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2012 rok

Zajmując się problematyką alkoholową zapo-
biegamy szerokiemu spektrum szkód: zdrowotnych, 
społecznych, ekonomicznych które powoduje alkohol 
w środowisku rodzinnym. 

Z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z pro-
filaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
należy do zadań własnych gmin. Realizacja w/w zadań 
prowadzona jest w postaci gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Przepisy do wymienionych ustaw stanowią, 
że źródłem finansowania programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki 
finansowe pochodzące z opłat za  wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Art.4 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa m.in., że 
Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej dlatego też zasadnym jest powierzenie 
OPS wykonania Programu. 

Zgodnie z art.  18 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki 
finansowe pochodzące z opłat za  wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane 
będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie mogą 
być przeznaczone na inne cele. 

uchwała Nr XIX/173/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
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Na swoje dyżury zapraszają również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGdA 
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30 
stały kontakt: Tel. 609 847 375; 
e-mail:  jan_magda@miedzyzdroje.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– dorota KLuCHA  
we wtorki od 13.00–14.00 
stały  kontakt: 
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00–13.00 
stały kontakt: 
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl 

PLAN dYŻuRÓW 
RAdNYCH RAdY MIEJSKIEJ 

W MIĘdZYZdROJACH

01.02.2012 r. - Waldemar WITKOWSKI
08.02.2012 r. - Rafał WOLNY
15.02.2012 r. - Jan BuRZYŃSKI
22.02.2012 r. - Adam JAKuBOWSKI
29.02.2012 r. - Andrzej KOŚCIuKIEWICZ

uchwała Nr XIX/171/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii na rok 2012 
Z mocy przepisów ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów uzależnień należy do zadań własnych gmin. 
Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci 
Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii, 
uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Przepisy do wymienionych ustaw stanowią, że 
źródłem finansowania Programu są środki finanso-
we pochodzące z opłat za  wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

Art.5 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
określa, że zadania w zakresie przeciwdziałania nar-
komanii są realizowane przez m.in. Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

uchwała Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 22.12.2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/377/09 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 
2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Międzyzdroje

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi 
przez mieszkańców naszej gminy do Rady Miejskiej 
w sprawach kontroli społecznej wynajmowanych 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Międzyzdroje, z inicjatywy grupy radnych 
wprowadzono zmianę w treści & 30 Uchwały nr 
XXXVIII/377/09 mówiącym o składzie Społecznej 
Komisji do Spraw Mieszkaniowych, powoływanej 
przez Burmistrza. W nowym brzmieniu treści & 30 
Rada Miejska może delegować dwóch radnych do 
prac w/w komisji. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZĘDZIE MIEJSKIM, 
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5 

– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /

Dzięki zrozumieniu władz samorządowych Gminy 
Międzyzdroje oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach,  Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIKI” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapni-
cy, może kontynuować zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci z klas  I-VI. Treningi odbywają się  
w poniedziałki w godz. 18-19.30 (hala sportowa)  
i w czwartki 16.30-18 (boiska „Orlika” w Wapnicy ). 
Podstawowym celem zajęć sportowych jest 
wszechstronny rozwój motoryki i osobowości 
ucznia. Próbujemy to osiągnąć poprzez realizację 
poniższych zadań.

* Kontrolowanie własnych negatywnych za-
chowań w stosunku do siebie i innych.

* Wdrażanie zasad utrzymywania higieny oso-
bistej i dbałości o czystość  otoczenia.

* Rozładowanie napięć i emocji nagromadzo-
nych podczas pobytu w szkole, wprowadzenie  
w pogodny nastrój.

* Kształtowanie szacunku do osób, zwłaszcza 
słabszych i mniej sprawnych.

* Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
zdrowie własne i innych.

* Ukazywanie zasad właściwego współdziała-
nia w grupie, w zespole.

* Rozwijanie zainteresowań i umiejętności 
ruchowych ćwiczącego.

* Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa  
w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym 
i  rodzinnym.  

* Nauczanie i doskonalenie umiejętności tech-
nicznych i taktycznych w piłce nożnej.         

* Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia  
i samowychowania.

Działania te mają równocześnie charakter 
profilaktyki pierwszorzędowej, która ma dwa 
podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych 
potrzebnych do zdrowego funkcjonowania mło-
dego człowieka (promocja zdrowia), a przez to 
zmniejszenie problemowych zachowań młodych 
ludzi, powodujących problemy wychowawcze. 

Paweł Nogala
Nauczyciel w-f

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
korzystają z hali sportowej w Międzyzdrojach

Od 16 stycznia rozpoczęliśmy ferie zimowe dla 
dzieci i młodzieży w Międzynarodowym Domu 
Kultury. Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
i placówkami oświatowymi przygotowaliśmy bo-
gaty program zajęć kultural-
nych, rozwojowych i rekre-
acyjnych: kafejka interneto-
wa, zajęcia plastyczne, gry 
stolikowe, kareoke, taniec 
nowoczesny, tenis stołowy,  
a także dużą przestrzeń, 
której niejednokrotnie bra-
kuje w domu. Prowadzone 
są też warsztaty pn. „Odje-
chane ferie bez odjazdów”. 
W każdą środę zaprosiliśmy 
feriowiczów do kina na fil-
my: „Mali agenci”, „Przygody 
Tomka Tintina”, „Restles”, 
„Sherlock Holmes” lub „Coś”. 
W piątek 20 bm. uczestni-
ków ferii wprowadziliśmy   
w świat instrumentów dę-
tych, oferując koncert w wykonaniu Młodzieżowej  
Orkiestry Dętej „Wood § Brass Band” z Goleniowa.  
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Cieszy nas fakt, 
że dzieci chętnie do nas przychodzą. Każdy może 
znaleźć coś dla siebie. 

Dzieci opanowały MDK
Dzieciom możemy  zapewnić opiekę i szereg 

atrakcji dzięki świetnej współpracy i wsparciu 
finansowemu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
kadry pedagogicznej z Domu Wczasów Dziecię-

cych. To najlepszy sposób działania w zakresie 
profilaktyki poprzez art.-terapię, rozwój zainte-
resowań oraz umiejętność działania w grupie nie 
tylko rówieśników. 

Jadwiga Bober 
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OŚWIATA

Najpilniejsi  w „jedynce”
I semestr w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdro-
jach dobiegł końca. Dokonano podsumowania wy-
ników nauczania i wyłoniono najlepszych uczniów.

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIA OCEN 
W I SEMESTRZE:

KLASA IV A
RĘBEK ALEKSANDRA  – 5,2
NEDERLOF LAURA   – 5,0
WĄCHNICKI TOMASZ  – 4,9

KLASA IV B
DEPTUŁA EMILIA   –5,0
RUŚKIEWICZ WERONIKA  – 5,0
ZYGAN WERONIKA  – 5,0
PRZYBYLSKA KAROLINA  – 4,9
STASIAK DAWID   – 4,8
WILCZEK ADAM   – 4,8

KLASA V A
PIĄTKOWSKI RAFAŁ  – 5,18
RYDZEWSKA ILONA  – 5,0
WOLNY MATEUSZ   –4,91

KLASA V B
MARJAŃSKA ROKSANA  – 5,27
SZULC ALICJA   – 5,27
OLIWIA NOWICKA   – 5,0

KLASA VI A
RUŚKIEWICZ MICHALINA  – 5,18
CELT OSKAR   – 4,9
SZYMAŃSKI JULIUSZ  – 4,82

KLASA VI B
KASTRAU OLIMPIA   – 5,18
SZKIELA KLAUDIA   – 5,18
DYLAWERSKA KATARZYNA  – 5,09
MUTH GRZEGORZ   – 5,09
CZAJKOWSKI MARCIN  – 5,0
KRASZCZYŃSKA ALICJA  – 5,0

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych ferii! 
Do zobaczenia w szkole 30 stycznia.

Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w ty-
godniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później 
święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”. 
W roku 1966 również „Express Wieczorny” ogłosił 
dzień 21 stycznia „dniem Babci”. Później powstała 
również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.

W tym samym dniu święto Babci obchodzone 
jest w Bułgarii i Brazylii, w Hiszpanii 26 lipca, a 
we Francji jest to święto ruchome i obchodzone  
w pierwszą niedzielę marca.

Amerykańskim odpowiednikiem naszego świę-
ta Babci i Dzidka jest Narodowy Dzień Dziadków 
obchodzony we wrześniu, od 1978 roku i jest  to 
święto oficjalne zatwierdzone przez prezydenta 
Jimmy Cartera. Dzień ten ma swój oficjalny hymn,  
a symbolem tego dnia jest niezapominajka. Również 
jesienią święto dziadków obchodzone jest w Wielkiej 
Brytanii i Rosji.

W przedszkolu w Międzyzdrojach także ob-
chodzono święto Babci i Dziadka. Na laurkach, 
obrazkach, znalazło się wszystko, co wymyśliła 
dziecięca wyobraźnia. Były piosenki, tańce, wiersze 
i przedstawienia, a wszystko to dla Babci i Dziad-
ka, którzy odpędzą wszystkie chmury i zapewnią 
wnukom wiele niezapomnianych chwil w swoim 
towarzystwie. Babcia i Dziadek to wyjątkowi ludzie, 
którzy dla wnuków są przykładem obowiązkowości, 

pracowitości, a w wielu przypadkach patriotyzmu. 
Są niezastąpieni w opowiadaniu o dziejach rodziny, 
przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad moralnych. 
Mają dla wnuków zawsze dobre słowo i przygotowu-
ją ulubione potrawy. Kochają, wspierają, pocieszają 
i zawsze są przy wnukach, a na każdy problem mają 
łatwe rozwiązanie. 

W te szczególne dni pragniemy wyrazić Im 
wdzięczność za trud, oddanie oraz za wszystko, co 
otrzymujemy od nich na co dzień i życzyć z całego 
serca  zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego 

Święto Babci i Dziadka
„U Babci jest słodko, świat pachnie szarlotką” – słowa tej dziecięcej piosenki w pełni 
oddają atmosferę, która panuje w domu dziadków, gdy przychodzą wnuki. Babcia  
i Dziadek mają swoje święto, w ten dzień wnuki składają im życzenia. 

Wyróżnionych uczniów, którzy uzyskali wymaga-
ną rozporządzeniem Ministra Oświaty średnią ocen 
4,75 i powyżej oraz zachowanie bardzo dobre bądź 
wzorowe jest dziewięcioro: w klasach pierwszych: 4, 
drugich: 2, trzecich: 3. To bardzo niewiele (jedynie 
5%) pomimo, że za wysoką średnią ocen przyznawa-
ne jest stypendium motywacyjne w wysokości 182 zł. 
Faktem jest, że w klasach pierwszych, pomimo ukoń-
czenia szkoły podstawowej z „czerwonym paskiem” 
uczniowie muszą włożyć więcej siły w naukę, by  
z „nowych” przedmiotów uzyskać jak najlepsze 
oceny. Chemia, fizyka, biologia, historia oraz wos, to 
przedmioty z których najczęściej pojawiają się oceny 
niesatysfakcjonujące obie strony: ucznia i nauczy-
ciela. Na to półrocze aż 57 uczniów uzyskało oceny 
niedostateczne (107 uczniów jest bez ocen niedosta-
tecznych). Uspokaja jedynie fakt, że uczniów, którzy 
mają 5 i więcej ocen niedostatecznych na półrocze 
jest tylko (!) dwunastu. 

W zestawieniu średnich ocen  najliczniejszą 
grupę stanowią uczniowie, którzy osiągnęli wynik 
pomiędzy ocenami: dopuszczającą a dostateczną: 63 
(prawie 40% uczniów), chociaż łącznie tych, którzy 
osiągnęli wynik pomiędzy trójką a „ministerialnym” 
4,75 jest razem 85-ciu, czyli nieco ponad 50%.

W ocenie zachowania dość ostro widać problem 
łamania regulaminu szkoły, jak również ustawowe-
go nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów. 
Najniższe oceny zachowania (nieodpowiednią  
i naganną)  otrzymało 29 uczniów, w tym połowa 
to dziewczynki!

 Jednak patrząc na gimnazjalistów, ich zaanga-
żowanie we wszystkie pozytywne akcje, działania, 

zjawiska, ich chęci do dawania dobrych przykładów, 
przestrzeganie norm i regulaminów,  to oceny naj-
wyższe (bardzo dobrą i wzorową) otrzymało łącznie 
66 uczniów.

Po d s u m o w u j ą c  n a u k ę  w  I  s e m e s t r z e 
2011/2012 warto wspomnieć o sukcesach uczniów  
i nauczycieli. W listopadzie odbyły się eliminacje 
rejonowe do przedmiotowych konkursów kura-
toryjnych. Nasi uczniowie zaprezentowali bardzo 
dobry poziom wiedzy, jednak większości zabrakło 
jednego bądź dwóch punktów do tytułu finalisty. 
Rewelacyjnymi wiadomościami i niespotykanym 
połączeniem wiedzy z dwóch jakże wymagających  
i odmiennych przedmiotów wykazała się uczennica 
klasy III a, Anna Kolesińska, która uzyskała tytuł 
finalisty i tym samym zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego z: biologii (pod kierunkiem młodego 
nauczyciela stażysty  Michała Szweika) oraz z historii 
(pod kierunkiem Doroty Sielewicz). Ania jest wspa-
niałą, młodą osobą, która swój czas dzieli na naukę, 
przyjemność występowania w przedstawieniach 
„Wyrobu kabaretopodobnego”  Doroty Sielewicz, 
śpiewanie w chórze  Anny Sobierajskiej, pracę w sa-
morządzie szkolnym i zaangażowanie we wszystkie 
ważne sprawy szkoły.

W grudniu uczniowie klas trzecich przystąpili do 
próby egzaminu gimnazjalnego. W związku z wpro-
wadzoną reformą dotyczącą podstawy programowej 
dla Gimnazjum, egzamin gimnazjalny odbywać się 
będzie od tego roku szkolnego  w nowej formule. 
Uczniowie  w ciągu trzech dni przystępują do sześciu 
egzaminów, w których pytania mają formę zamknię-
tą (zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu 
prawda-fałsz, zadania na dobieranie, oraz otwartą 
(np. opowiadanie, rozprawka). Nowością jest również 
podejście do oceniania wypowiedzi i toku rozumo-
wania egzaminowanego ucznia (holistyczne) oraz 
podanie wyników (nie staniny, jak do tej pory, ale 
centyle). Próba w naszym gimnazjum wypadła dość 
przyzwoicie. Niektóre zadania mały 100% łatwości, 
a te trudne, miały do 30% łatwości (łatwość zadania, 
to procent uczniów, którzy rozwiązali je poprawnie). 
Wielkim problemem jest dłuższa forma wypowiedzi. 
Wielu uczniów nawet nie próbuje podejść do zada-
nia. W grudniowym badaniu uczniowie mieli napisać 

rozprawkę na podstawie „Dziadów”: Co to znaczy być 
człowiekiem? podając również przykłady z innych 
lektur. Zadanie okazało się bardzo trudne.

Podsumowując I półrocze należy wspomnieć 
o sukcesach sportowych naszych gimnazjalistów, 
którzy pod kierunkiem nauczycieli zdobywają 
puchary, dyplomy i punkty dla szkoły. Wyjątkowym 
talentem jest Ada Kołaszewska, trenująca pod 
„okiem” pana Jacka Wandachowicza,  która w parze 
z Pauliną Komisarską zdobyła mistrzostwo powiatu, 
mistrzostwo rejonu, i ma duże szanse na mistrzostwo 
wojewódzkie  w gimnazjalnych drużynowych zawo-
dach tenisa stołowego.

Na wyróżnienie zasługuje klasa III d (wychowaw-
czynią jest Danuta Jakubiak), która prawie w całości  
stawiła się na uroczystościach niepodległościowych 
z własnoręcznie zrobionymi i przypiętymi kotyliona-
mi oraz samodzielnie przygotowała przedstawienie 
bożonarodzeniowe oraz klasa III a (wych. Jacek Wan-
dachowicz) również za rewelacyjne przedstawienie.  
Występy uczniów udowadniają, że są fantastycznymi 
obserwatorami  życia rodzinnego, potrafią celnie 
ująć to co dobre i to co złe jest w naszym życiu. 
Poranek bożonarodzeniowy w Gimnazjum to już 
tradycja, każda klasa prezentuje się w wykonaniu 
kolęd bądź w przedstawieniu. To wspaniała okazja 
do wspólnego radosnego świętowania. Zapraszam 
do galerii zdjęć na stronie szkoły www.gm1.pl 

Podsumowanie I półrocza pracy gimna-
zjum będzie miało miejsce 2 lutego 2012 roku  
w Międzynarodowym domu Kultury o godzinie 
17.00, na które serdecznie zapraszam wszyst-
kich rodziców naszych uczniów, zwłaszcza, ze 
będziecie Państwo mieć okazję zobaczyć występ 
„drzwi otwarte szkoły” w wykonaniu „Wyrobu ka-
baretopodobnego” - ostrze satyry, w wykonaniu 
młodych artystów, uderza we wszystkich.

Tamara Starachowska
Dyrektor gimnazjum w Międzyzdrojach

Na półmetku
Po pięciu miesiącach nauki w roku szkolnym 
2011/2012 rada pedagogiczna gimnazjum 
podsumowała wyniki nauczania. do gimna-
zjum w Międzyzdrojach  zapisanych jest 166 
uczniów uczących się w 11 oddziałach. dwoje 
uczniów pobiera naukę w OREW w Ostromi-
cach, a czworgu przydzielone jest nauczanie 
indywidualne w domu i szkole. Klasyfikacja 
semestralna objęła 164 uczniów.
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OGŁOSZENIA - KOMuNIKATY

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych – wielkogabarytowych w roku 2012 r. 

I. Miasta Międzyzdroje:

Miesiąc     wywóz na  
      stronie zachodniej 
                    miasta   

Styczeń 18  19
Luty             15        16
Marzec        21       22
Kwiecień 18        19
Maj              16              17
Czerwiec 20        21   
Lipiec                  18            19
Sierpień 22             23
Wrzesień 19            20
Październik 17              18
Listopad 21                  22
Grudzień 12                13

Na stronę zachodnią i wschodnią dzielą ulice Niepodległości i Zwycięstwa.
Miejsca odbioru gabarytów prosimy zgłaszać telefonicznie na dwa dni przed planowanym terminem 

wywozu pod nr tel. 91 328 08 73 
Ponadto informujemy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt 

AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektro-
niczne) jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie zakładu przy ul. Nowomyśliwskiej 86 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców miasta i gminy Międzyzdroje o nie wyrzucanie 
zbędnych rzeczy do rowów, lasów, itp.  

Adam Celiński
Kierownik ZOŚ

OGŁOSZENIE USC
Wszystkie pary małżeńskie posiada-
jące stałe zameldowanie w mieście 
i gminie Międzyzdroje (sołectwa 
Wicko, Wapnica, Lubin), które ob-
chodzą 50 – lecie pożycia małżeń-
skiego w 2012 roku  (związki cywilne  
zawarte w 1962 r.), mogą zgłosić 
chęć uroczystego obchodzenia   
jubileuszu do Urzędu Stanu Cywilne-
go w  Międzyzdrojach przy ul. Książąt  
Pomorskich 5 (należne dokumenty: 
pisemny wniosek, dowody osobiste 
małżonków, akt zawarcia związku 
małżeńskiego).

Tel. kontaktowy  327-56-58. 
Bogumiła Bajek

Kierownik USC

Podatek za psa
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/140/07 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 30 paździer-
nika 2007r. w sprawie opłaty od posiadania 
psów, uprzejmie informuję, że do 31 marca 
roku podatkowego należy wnosić opłatę  
w wysokości 10 zł od jednego psa oraz 5 zł za 
każdego następnego psa posiadanego przez 
osobę fizyczną.

W przypadku powstania obowiązku uiszczenia 
opłaty po dacie 31 marca roku podatkowego, 
ww. opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty 
powstania tego obowiązku.

Stosownie do art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 
ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się od: 

1) członków personelu przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz in-
nych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, 
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli 
nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca 
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 14, poz. 92, z późn. zm. ) - z tytułu posiadania 
psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu 
posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospo-
darstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej 
niż dwóch psów.

Klaudia Szach-Matuszewska
Samodzielny referent 

ds. gospodarki komunalnej

wywóz na  
stronie wschodniej
miasta  

II. Gminy Międzyzdroje:
Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin. 

Miesiąc        Dni wywozu

Marzec               23
Czerwiec              22
Wrzesień              21
Grudzień              14

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:

1. Nieruchomość zabudowana  położona w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, działka nr 139/2   
o pow. 356m², 

2.  Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439 
o pow. 22.880 m², 

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
działka nr 106 o powierzchni  16 m², 

4. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1  
o powierzchni 4.759 m², 

6. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka  
nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2  
o powierzchni 967 m², 

8. Nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
9. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2  

o powierzchni 4.240 m²,
10. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni 

8.384 m², 
11. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, działka nr 83/7 

o powierzchni 1.024m2,
12. Nieruchomości niezabudowane położone w Wicku przy ul. Żwirowej:

-działka nr 120/44 o powierzchni 37.738m2,
-działka nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,
-działka nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½,
-działka nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyz-
droje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach pok. Nr 18, numer telefonu  91 32 756 66.

Edyta Konarzewska
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SPORT

Prezes UKS „Chrobry” 
ambasadorem 
międzyzdrojskiego tenisa
W dniach 1-5 grudnia 2011 roku w Hurghadzie 
(Egipt) odbyły się 12. Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Egiptu Weteranów w tenisie stołowym.  
W zawodach brało udział czterech Polaków: Ma-
rian Wyrzykowski ze Świnoujścia w kategorii 70-75 
lat, Adam Hnyda z Katowic w kategorii 70-75 lat, 

Marian Strzałka z Gliwic w kategorii 50-59 lat oraz 
międzyzdrojanin Waldemar Witkowski (prezes 
UKS „Chrobry”) w kategorii 50-59 lat.

Polacy w różnych grach zdobyli 9 medali:  
5 – złotych, 1 – srebrny i 3 brązowe.

Pan Waldemar wywalczył 2 brązowe medale: 
w grze podwójnej z Egipcjaninem Hesham Fide-
lem oraz w grze mieszanej z Egipcjanką Saly Mo-
hamed.                                                                 Redakcja

W dniu 10 i 11 grudnia 2011 roku w Dojo Świ-
noujskiego Klubu Karate Kyokushin odbyło się 
seminarium szkoleniowe z zaproszonym gościem 
trenerem Kadry Polski Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate Sensei Artur WILENTO – 4 Dan. Omówiono 
oraz przećwiczono techniki oraz metody treningo-
we walk kumite oraz ćwiczenia  z zastosowaniem 
rękawic bokserskich.

W seminarium uczestniczyli także  członkowie 
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido. 
Szkolenie zakończono egzaminem na kolejne 
stopnie szkoleniowe kyu. Duże podziękowania 
należą się organizatorowi seminarium Senseiowi 
Dariuszowi BIELSKIEMU.               Andrzej Sawicki

Znany jest wstępny plan zimowych przygo-
towań zespołu I drużyny Fali Międzyzdroje.  
I drużyna rozpoczęła treningi 10 stycznia.  
Zawodnicy w trakcie okresu przygotowaw-
czego będą pracować nad wytrzymałością 
ogólną oraz taktyką gry. Przygotowania będą 
trwały do rozpoczynających się 24 marca li-
gowych rozgrywek. Piłkarze Fali będą treno-
wać na obiektach sportowych w Międzyzdro-
jach (hala sportowa, stadion) oraz skorzystają  
z malowniczych terenów m.in. lasy i plaża.  
Na okres zimowych przygotowań zaplanowanych 
jest 9 spotkań kontrolnych (plan poniżej). Od 6 
lutego do 12 lutego odbędzie się obóz dochodze-
niowy na obiektach w Międzyzdrojach. 

Także zespoły młodzieżowe wznowiły treningi, 
które będą się odbywać na hali sportowej, sta-
dionie i w terenie. Już 15 stycznia o godz. 10.00 
odbędzie się turniej halowy grupy trampkarz 
(rocznik 97 i młodsi) oraz 11 lutego o godz. 10.00 

grupy junior, turnieje odbędą się przy SP nr 1  
w hali sportowej w Międzyzdrojach. 

Plan meczy kontrolnych I drużyny:
Promień Mosty – Fala 25.01.12 

godz.18.00 (Goleniów)
Fala – WLJ Flota Świnoujście 29.01.12. 

godz. 13.00
Fala – I klasa Junior Fala 04.02.12 godz. 14.00
Fala – Olimpia Nowogard 12.02.12 godz. 14.00
Fala – Ruch Chorzów 18.02.12 godz. 14.00
Fala – Pionier Żarnowo 25.02.12 godz. 14.00
Fala – Wicher Przelewice 03.03.12 godz. 14.00
Fala – Rewal Wybrzeże Rewalskie 

10.03.12 miejsce do ustalenia
Fala – Znicz Wysoka Kamieńska 

17.03.12 miejsce do ustalenia
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg 

rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śle-
dzić można na klubowej stronie internetowej:  
www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl 

Jan Rączewski

Fala rozpoczyna okres przygotowań do rundy

Nasze dziewczyny  wygrały ostatnio 3 kolejne 
mecze po 10:0  (z Luboniem, Straszynem i Lubrań-
cem). Wszystko wskazuje na to, że Międzyzdroje 
– miasto gwiazd będzie miało swoje gwiazdy w I 
lidze tenisa stołowego!

Pierwsze cztery lokaty na turnieju wojewódz-
kim seniorek należą również do dziewczyn z 
Międzyzdrojów, które w dwóch turniejach woje-
wódzkich nie miały sobie równych.

Inni podopieczni grających trenerów także 
spisują się świetnie. Paulina Komisarska zajmuje 
I pozycję w województwie w kategorii kadetek, 
niedawno reprezentowała nasz klub na II Ogól-
nopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów 
w Radzyniu Podlaskim, plasując się w trzeciej 
dziesiątce najlepszych dziewcząt w kraju. Adriana 
Kołaszewska, mimo że jest jeszcze juniorką (15 lat), 
zajęła 2 razy 7 miejsce na turnieju wojewódzkim 
seniorek.

Weronika Zygan  to z kolei najlepsza żaczka 
w województwie, wygrała już drugi Wojewódzki 

Turniej Kwalifikacyjny żaków bez straty seta. W 
tej samej kategorii  młodsza od Weroniki- Agata 
Konicka zajmuje po dwóch turniejach wysoką IV 
lokatę. Jak tak dalej pójdzie obydwie zawodniczki 
będą miały szansę reprezentować UKS Chrobry 

w nieoficjalnych 
Mistrzostwach 
Polski Żaków w 
Gdańsku.

Nasi Panowie 
w II lidze męż-
czyzn też radzą 
sobie świetnie,  
obecnie są wice-
liderami w tabeli 
zespołów II ligi,  
a w drugiej run-
dzie jeszcze nie 
pr zegral i ,  w y-
gr y wa j ą c  t r z y 
ostatnie mecze. 
Jak tak dalej pój-
dzie zagrają w 
barażach o I ligę. 
Chłopcy wystę-
pują w składzie: 

Krzysztof  Borkowicz, Michał Kluczyński, Adam 
Wandachowicz i Zdzisław Witkowski.

Również w zawodach indywidualnych nie 
mamy się czego wstydzić. Krzysztof Borkowicz 
zajął kolejno 5 i 2 miejsce na dwóch kolejnych 
turniejach wojewódzkich seniorów, w których 
triumfował trener chrobrego Jacek Wandacho-
wicz. Młodsi chłopcy także osiągają znaczące wy-
niki. Mateusz Wolny  i Grzegorz Muth zajęli trzeci 
miejsce w województwie w turnieju Uczniowskich 
Klubów Sportowych, a Dominik Kujda zajmuje 4 
miejsce w województwie po dwóch turniejach 
w kategorii żaków. Wszystkim wymienionym 
życzymy dalszych sukcesów, a drużynie kobiet 
upragnionego awansu do I ligi.

UKS Chrobry Międzyzdroje 

Podsumowanie I części sezonu 
Minione miesiące zaowocowały w same sukcesy zawodników, a zwłaszcza 
tenisistek UKS Chrobry. Drużyna II -ligowego zespołu kobiet w tenisie sto-
łowym, w składzie: Adriana Kołaszewska, Sylwia Wandachowicz, Oktawia 
Karkoszka, Sylwia Składanek, Marta Nowak oraz Paulina Komisarska,  
z fotela lidera nie da się już zepchnąć!

SEMINARIUM 
SZKOLENIOWE
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OGŁOSZENIA - KOMuNIKATY

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzoru zawartego w:
- załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 

grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r.  Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest („Informacja o wyrobach zawierających 
azbest”). 

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

W ramach środków  funduszu ochrony środowiska  Gmina Międzyzdroje 
całkowicie finansuje koszty  transportu i unieszkodliwienie odpadów zawie-
rających azbest. 

Ubiegającym się o sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej, mogą 
być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele  zasobów miesz-
kaniowych, użytkownicy rodzinnego ogrodu działkowego. 

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości będzie realizowany na 
wniosek właściciela (użytkownika) obiektu figurującego w bazie danych 
o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest, złożony przed 
przystąpieniem do demontażu wyrobów zawierających azbest.  Jednym  

z warunków  przyjęcia wniosku  do realizacji jest przedłożenie „informacji o 
wyrobach zawierających azbest”. 

Złożone wnioski będą realizowane według kolejności wpływu do wyso-
kości kwoty zabezpieczonej w  budżecie  na dany rok kalendarzowy. W br. na 
realizację Programu usuwania azbestu przeznaczono 25 tys. zł.

Więcej informacji  na temat azbestu, w tym procedury dotyczące po-
stępowania z wyrobami zawierającymi azbest, Program usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady dofi-
nansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
ww. załącznik, dostępne są na stronie www.bip.miedzyzdroje (zakładka:  
Azbest, Pliki do pobrania -2012),  w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim.

Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realizacji Programu  w latach 
2009-2011 zostało odebranych   i przewiezionych celem unieszkodliwienia  
poprzez składowanie na składowisku w Policach i  koło Myśliborza (w miej-
scowości Dalsze)  42,8t wyrobów zawierających azbest: w  2009r. - 11.96t,   
w 2010r. - 15,29t, w 2011r. -15,55t.

Do unieszkodliwienia  pozostało jeszcze ok. 170t, tj.   76%  zinwentary-
zowanych ogółem wyrobów zawierających azbest.                          Ewa Scholz

Inspektor ds. ochrony środowiska  

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

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
„PIT przez INTERNET”

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim za-
prezentują i omówią: 

• zasady składania rocznych zeznań podatkowych za 2011 r. 
drogą elektroniczną oraz

• najczęściej popełniane błędy w składanych zeznaniach, 
• zmiany dotyczące stosowania identyfikatora podatkowego 

Pesel, 
• zasady korzystania z odliczenia od dochodu wydatków 

poniesionych na cele rehabilitacyjne. 
Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2012 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
Serdecznie zapraszamy

1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w urzędzie 
Skarbowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b i jest czynny:

• poniedziałki i czwartki od godz. 800 do godz. 1600

• wtorki, środy i piątki od godz. 700 do godz. 1500

uWAGA
Punkt przyjmowania zeznań rocznych w urzędzie Skarbowym będzie 

dodatkowo czynny:
• 25 kwietnia (środa)  od godz. 800 do godz. 1700

• 26 kwietnia (czwartek)           od godz. 800 do godz. 1700

• 27 kwietnia (piątek)           od godz. 800 do godz. 1700

• 30 kwietnia (poniedziałek) od godz. 800 do godz. 1800

Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 91 382 15 
54, 91 382 00 54 lub 91 382 35 44.

2. Zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań 
obsługiwane przez pracowników urzędu Skarbowego w Kamieniu Po-
morskim w siedzibach urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje i Wolin 
od godziny 900 do godz. 1430 w dniach:

• 27 lutego , 05, 12, 19, 26 marca 2012 r. (poniedziałki),

• 02, 16, 23  kwietnia 2012 r. (poniedziałki) 

3. Zeznanie można również złożyć:
• przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypeł-

niania oraz przesyłania zeznań drogą elektroniczną są dostępne  na stronie  
www.e-deklaracje.gov.pl) 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej,

• wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parterze 
budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,

4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z 
zeznania podatkowego można dokonać:

• w bankach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz 
urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomor-
skim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000

• bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego.

5. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wy-
nikającej z zeznania podatkowego następuje w formie wybranej przez 
podatnika. W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz 
przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazy-
wał nadpłaty na aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy 
wypełnić druk NIP-7 lub ZAP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej 
poinformowali Urząd o numerze rachunku bankowego.

6. Formularze zeznań podatkowych można pobrać:

• w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Mieszka I  5b,

• w urzędach gmin: Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin,

• ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/
formularze podatkowe/.

• ze strony www.e-deklaracje.gov.pl
Tadeusz Wróblewski

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kamieniu Pomorskim

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 
SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE

Termin składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia 2012 r.


