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Zima za nami?
W grudniu i styczniu łagodna zima trochę uśpiła naszą czujność. Z początkiem lutego  pokazała jednak swoje prawdziwe oblicze. Siarczysty 
mróz i śnieg postawiły w stan gotowości służby miejskie. Aby dogrzać mieszkania musieliśmy sięgnąć głębiej do kieszeni. Z szaf wyjęliśmy 
grubszą odzież, aby chronić ciepło własnego ciała. Były przypadki zamarzania rur wodociągowych i mieszkańcy przez kilka dni zostali 
pozbawieni wody. 

Ale też pojawiły się piękne zimowe  krajobrazy. Drzewa iglaste otrzymały urocze śnieżne czapy,  brzeg morski pokryły kry lodowe, a 
szeroka plaża skutecznie zachęcała do spacerów. Po ataku złości zima złagodniała, z czego ucieszyli się kierowcy i piesi, a szczególnie osoby 
starsze. Amplituda lutowych temperatur wahała się od minus 25 do plus 15 stopni, czyli wynosiła 40 stopni Celsjusza. Takie skoki temperatury  
i ciśnienia źle wpływają na nasze organizmy. Jednak przed nami dni coraz dłuższe i cieplejsze. Wypatrując pierwszych zwiastunów wiosny, 
nabierajmy sił do kolejnych wyzwań, darząc się wzajemnie życzliwością.

Redakcja

„W śnieżnej szacie”
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aktualności

Hasło targów brzmiało: ,,Smakuj 
Życie”. Odwiedzający targi mogli 
spróbować wielu przysmaków regio-
nalnych kuchni, wypieków, miodów, 
ryb itp. Wśród wystawców znalazły 
się regiony z całej Polski, gminy, 
uzdrowiska, stowarzyszenia, przed-
stawiciele branży hotelowej, organi-
zatorzy atrakcji turystycznych, biura 
podróży, touroperatorzy, promoto-
rzy aktywnego wypoczynku. Obecni  
byli przedstawiciele z zagranicy, min.: 
z Niemiec, Włoch, Indonezji.

Targi Turystyczne we Wrocławiu 
to nie tylko wystawcy, ale bardzo 
bogaty program dodatkowy dla 

odwiedzających. Dla osób ciekawych 
świata zorganizowano Festiwal Po-
dróżnika, podczas którego można 
było wysłuchać pasjonujących opo-
wieści wielu podróżników. Gościem 
specjalnym targów była podróżnicz-
ka Elżbieta Dzikowska.

Wrocław będzie w tym roku 
jednym z kilku miast, w którym od-
będzie się Euro 2012. Zainteresowani 
mogli wysłuchać informacji o stanie 
przygotowania branży hotelowej i 
restauracyjnej, a także całego mia-
sta do tej ważnej imprezy. Podczas 
Festiwalu Kulinarnego, który był 
kolejną imprezą podczas tej edycji, 

kucharze wrocławscy konkurowali w 
przygotowaniu specjalnej potrawy, 
właśnie na Euro 2012. 

Dla najmłodszych przygotowa-
no Strefę Małego Podróżnika, w 
której mali odkrywcy mogli odna-
leźć szczątki dinozaura, odwiedzić 
indiańskie miasteczko lub zagrać w 
planszowe gry terenowe. Na scenie 
targów odwiedzający mieli okazję  
wysłuchać wielu zespołów. Gwiazdą 
targów był zespół Śląsk.

 Oferta wystawców w  pierwszym 
dniu skierowana była do branży 
turystycznej, pozostałe dwa dni - do 
odbiorców indywidualnych. Dużym 
zainteresowaniem odwiedzających  
cieszyły się  materiały promocyjne 
związane z bazą noclegową, bazą 
gastronomiczną dla grup zorgani-
zowanych, informatory o szlakach 
pieszych, ścieżkach rowerowych, 
atrakcjach Międzyzdrojów.

Smaki regionów na targach
W dniach 3 – 5 lutego br. w Hali Stulecia  we Wrocławiu odbyła się  czwarta edycja Międzynarodowych  targów turystycznych. Gmina Międzyzdroje 
wystawiała się wspólnie z innymi gminami  w ramach stoiska województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Zachodniopomorską 
Regionalną organizację turystyczną w Szczecinie. Partnerem tegorocznych targów było województwo lubelskie. 

 Gmina Międzyzdroje jest bardzo  
dobrze rozpoznawalna wśród  tury-
stów 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 Mię-
dzyzdrojów ze zdjęciami i opisami 
atrakcji turystycznych, gadżety z logo 
miasta.  Na stoisku Gmina Międzyz-
droje reprezentowana była nie tylko 
przez pracownika Referatu Promocji 
Urzędu Miejskiego, ale także przez 
branżę turystyczną. 

Serdeczne podziękowania za 
owocną współpracę i wspólną pro-
mocję składamy: przedstawicielom  
Aquamariny i hotelu Marina, Villi  Mar-
tini oraz biura podróży Viking Tour. 

Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji, 

bioróżnorodności i zabytków

Polska prezentowała się w ra-
mach stoisk regionalnych, zgodnie 
z procedurami ustalonymi przez 
Polską Organizację Turystyczną - or-
ganizatora stoiska narodowego. Wo-
jewództwo zachodniopomorskie re-
prezentowały: Zachodniopomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, 
Gmina Międzyzdroje, Miasto Koszalin 
oraz Uzdrowisko Kołobrzeg.  

Na podstawie  przeprowadzo-
nych bezpośrednich rozmów z go-
śćmi odwiedzającymi nasze stoisko, 
stwierdzić należy, że głównym celem 
wizyt turystów niemieckich w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, 
w tym tych przybywających do 
Międzyzdrojów, są indywidualne 
wyjazdy turystyczne nad morze  
w celach uzdrowiskowych (pobyty 
wellnes / spa), w celach wypoczyn-
kowych (miejsca kempingowe) 
oraz odwiedziny sentymentalne, 
związane z miejscem urodzenia lub 
pochodzenia przodków. 

Targi „Reisen” są połączone  
z wystawą sprzętu, wyposażenia 
i środków transportu turystyki 
kempingowej, w związku z czym, 
większość odwiedzających targi 

TARGI TURYSTYCZNE 
„REISEN” W HAMBURGU
W dniach 07-12 lutego  br. odbyła się kolejna, 35. edycja Mię-
dzynarodowych targów turystycznych „REiSEn” w Hamburgu. 
Są one największą imprezą turystyczną o charakterze promo-
cyjno-handlowym w północnych niemczech, ukierunkowaną na 
prezentacje ofert krajów, regionów, miejsc noclegowych i  biur 
turystycznych z niemiec i całego świata. 

to osoby starsze, dobrze sytuowa-
ne, poszukujące oferty związanej  
z turystyką objazdową po Wybrzeżu 
z przystankami w miejscowościach 
nadmorskich - głównie na kempin-
gach. Nasze stoisko odwiedzali rów-
nież  touroperatorzy z biur podróży  
z Niemiec, w celu uzupełnienia swo-
jej katalogowej oferty pobytowej  
w Międzyzdrojach o aktualne plany 
miasta. Goście odwiedzający targi  
w Hamburgu pochodzą z: Hambur-
ga, Bremen, Brememn Haven, Kiel, 
Lubeki, Schwerina, co stwierdzono 
przy okazji bezpośrednich rozmów 
z osobami odwiedzającymi stoisko. 

Turyści niemieccy poszukiwali 
konkretnych materiałów, szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
plany miasta oraz informator z wy-
kazem miejsc noclegowych. Dopeł-
nieniem naszej oferty były materiały 
promocyjne poszczególnych hoteli. 

Odnotować należy, iż w związku 
z organizacją Euro 2012 w Polsce, 
szczególnym zainteresowaniem 
wśród odwiedzających cieszyły się 
regiony i miasta, w których bezpo-
średnio odbędą się mecze. 

 
 anetta czyżak 

Głównymi celami spotkania były 
dyskusje na tematy dotyczące naj-
ważniejszych problemów współcze-
snego przewodnictwa    turystyczne-
go w Polsce, zacieśnienie współpracy 
pomiędzy organizacjami przewod-
nickimi w Polsce, reprezentującymi 
różne środowiska i prawne formy 
organizacyjne, wzbogacanie warsz-
tatu przewodnickiego. Jednym z naj-
ważniejszych elementów Forum było 
sformułowanie wspólnego protestu 

skierowanego na ręce ministra Jaro-
sława Gowina przeciwko zamiarom 
deregulacji zawodu przewodnika.

Organizatorzy i członkowie Klubu 
Przewodników PTTK „Na Wyspach” 
w Międzyzdrojach pragną podzię-
kować całej przewodnickiej braci 
za liczne przybyci. Swoją obecno-
ścią zaszczycili Forum przewodnicy  
z Białegostoku, Cieszyna, Gdańska, 
Gdyni, Giżycka, Kaliningradu, Ka-

towic, Kołobrzegu, Krakowa, Łodzi, 
Międzyzdrojów, Olsztyna, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Ostródy, Pabia-
nic, Płocka, Poznania, Przemyśla, 
Radomia, Rygi, Sosnowca, Stargardu 
Szczecińskiego, Suchej Beskidzkiej, 
Szczecina, Tczewa, Trzebiatowa, 
Warszawy oraz Wrocławia.                                                                  

Hasło „MIĘDZYZDROJE ZIMĄ – TO 
JEST TO”  jest teraz dla wszystkich 
bardzo czytelne. Tu w zimie można 
wypoczywać nie gorzej niż w lecie, 

korzystając z całej infrastruktury 
turystycznej.                                                                                                     

Strona internetowa Forum jest 
nadal aktywna i wszystkie uwagi, 
spostrzeżenia oraz nadesłane zdjęcia 
będą na niej zamieszczane.

www.forum.na-wyspach.pl

Adam Jakubowski
Prezes Klubu „Na wyspach”

II Ogólnopolskie Forum 
Przewodników Turystycznych                   
W dniach 10 – 12 lutego 2012 r. odbyło  się w Międzyzdrojach  
ii ogólnopolskie Forum Przewodników turystycznych, w którym 
uczestniczyło 87 przewodników z całej Polski, a także z Rygi  
i kaliningradu. 



3Informator  mIędzyzdrojskI  nr  2/2012

WydaRZEnia

Burmistrz Międzyzdrojów 
dziękuje
informacja z wykonaniu budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje w 2011 roku.

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej 
Gmina Międzyzdroje dobrze sobie poradziła z 
wykonaniem budżetu w 2011 roku.

 Dochody ogółem to kwota 44,1 mln, z 
czego dochody własne wyniosły 35,3 mln, co 
stanowi  109,18% w odniesieniu do planowanych 
dochodów. Zamierzenia inwestycyjne, łącznie z 
wydatkami majątkowymi, zrealizowano na kwotę 
blisko 15 mln zł, przy dochodach majątkowych 6,3 
mln i dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych - 4,5 
mln. Brakujące na inwestycje środki pieniężne po-
kryto z nadwyżki operacyjnej, powstałej z docho-
dów bieżących – 1,2 mln oraz z wolnych środków 
na rachunku gminy – 3 mln.Istotnym jest fakt, że 
z planowanego deficytu ponad 6,5 mln, udało się 
zejść do niecałych 3 mln złotych.

Ponieważ sesja absolutoryjna Rady Miejskiej 
odbędzie się dopiero w czerwcu br., już teraz pra-
gnę złożyć podziękowanie radnym Rady Miejskiej 
i pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego 
za zaangażowanie z realizację budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje w 2011 roku. Szczególne wyrazy podzię-
kowania należą się Skarbnikowi Gminy Agnieszce 
Francukiewicz za determinację i ogromną pracę 
przy wykonaniu trudnego budżetu.

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów

Podziękowania 
Szanowni Sponsorzy. Jest nam bardzo miło, że 
kolejny raz Rada Rodziców mogła liczyć na Pań-
stwa pomoc i zaangażowanie przy organizacji 
Balu charytatywnego i Zabawy andrzejkowej, 
na rzecz Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła ii  
w Międzyzdrojach. Serdecznie dziękujemy!

 

Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy Międzyzdroje, SPA Bagiński 

& Chabinka, Solarium „Malina” Anna Zawadzka, Sa-
lon Fryzjerski Ewa Kleszczyk, Kwiaciarnia „Tulipan” 
Małgorzata Wierzbicka, Hotel „Slavia” Karol Tom-
czak, Salon Kosmetyczny Iwona Aulich, Gabinet 
Kosmetyki Profesjonalnej METAMORFOZA, Justyna 
Kuniewicz, Kwiaciarnia „Fiołek” Beata Klawa, „Mini 
Art” Bożena Rychłowska-Choma,  Tawerna „Róża 
Wiatrów” Ewa Chabinka, Pole Golfowe „Amber 
Baltic”, Sklep odzieżowy „Madziarra” Dariusz 
Trościanka, Restauracja „Carmen” Małgorzata 
Dziębor, Restauracja „Perła” Beata i Wojciech Sagan, 
Dyrektor Gimnazjum nr 1  Tamara Starachowska, 
pielęgniarki z przychodni w Międzyzdrojach, 
Sklep mięsny Iwona i Leszek Hunek, Sklep mięsny 
BYCZEK, Hurtownia spożywczo-warzywna SOL-
MAR, Sklep warzywny Państwa Janeczek, Tomasz 
Odkała, Roman Springer, Grażyna Kastrau, Neli  
i Artur Kazanieccy.

 Serdecznie dziękujemy 
z najlepszymi życzeniami 

Rada Rodziców

Z działkowcami
W dniu 15 lutego  br. w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach odbyło się drugie spo-
tkanie z osobami zainteresowanymi uregulowa-
niem stanu prawnego nieruchomości zajętych bez 
tytułu prawnego pod ogrody działkowe. Spotkanie 
poprowadził zastępca burmistrza wraz z kierow-
nikiem referatu gospodarki nieruchomościami i 

rolnictwa Edytą Konarzewska, sekretarzem miasta 
Henrykiem Nogalą i radcą prawnym Tomaszem 
Podleśnym. Zgodnie z wypracowanym podczas 
grudniowego spotkania stanowiskiem, przedsta-
wiciele Gminy zaprezentowali osobom obecnym 
na spotkaniu, projekt umowy dzierżawy dotyczący 
nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe.

Katarzyna Kutereba-Gnitecka
Zastępca Burmistrza Międzyzdroje 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Gmin: 
Gmina Nowe Warpno (lider), Gmina Gryfice oraz 
Gmina Międzyzdroje wraz z partnerem projektu 
Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Jego celem 
jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, 
które w istocie jest przeciwdziałaniem wykluczeniu 
społecznemu. Dlatego beneficjenci projektu MEW@ 
 – Morze Cyfrowych Kompetencji otrzymają nie tylko 
darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem - uczestnicy 
projektu MEW@ dostaną coś ważniejszego: możliwość 
zdobycia nowych umiejętności informatycznych, a co 
za tym idzie podniesienia swojej konkurencyjności na 
rynku pracy.

„MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji” to projekt, 
który polega na zapewnieniu 90 rodzinom (tzw. Bene-
ficjentom Końcowym) komputerów z podstawowym 
oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu (po 
30 z każdej z trzech gmin, które realizują projekt). W 
ramach Projektu zostaną przeprowadzone stacjonarne 
szkolenia dla Beneficjentów. Podczas nich zdobędą 
oni podstawową wiedzę na temat obsługi komputera 
i korzystania z Internetu. Realizacja Projektu zakończy 
się w kwietniu 2013 roku, ale Beneficjenci Końcowi z 
otrzymanych komputerów będą mogli korzystać pięć 
lat dłużej.

Niezwykle istotną częścią projektu jest to, że w 
jego ramach założone zostaną „świetlice internetowe”. 

Tego typu placówki powstaną w miejscowościach: 
Nowe Warpno (Miejski Ośrodek Kultury, Klub Seniora), 
Warnołęka i Brzózki (świetlice sołeckie), Międzyzdroje 
(Międzynarodowy Dom Kultury), Wapnica (Szkoła 
Podstawowa nr 2), Gryfice, Świeszewo, Rzęskowo, 
Przybiernówko (świetlice wiejskie). Łącznie do tych 
placówek trafią 64 zestawy komputerowe. To niezwy-
kle istotne, bo to właśnie w świetlicach prowadzone 
będą szkolenia oraz udzielane porady.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 578 123,60zł. 
Członkowie konsorcjum otrzymali 85 proc. dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie 
Wykluczeniu Cyfrowemu – e-Inclusion, Społeczeń-
stwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności 
Gospodarki.  

Marta Trojan

Stacja, zlokalizowana jest przy ul. Gryfa Pomorskie-
go 78a. Wcześniej mieściła się tam placówka Straży 
Granicznej - Posterunek Obserwacji Wizualnych i 
Technicznych. Obiekt dość mocno nadgryziony zę-
bem czasu został przekazany Uniwersytetowi, przez 
Starostę Powiatu Kamieńskiego  Pawła Czapkina, 
reprezentującego Skarb Pań-
stwa, w maju 2010 r.

Prace adaptacyjne trwały 
prawie dwa lata. Remont zo-
stał częściowo sfinansowany 
ze środków własnych Uczelni 
oraz przy dużym wsparciu 
Regionalnego Funduszu 
Ochrony Środowiska  oraz 
Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego za lata 2007- 2013. 

Obecnie wyremontowany budynek  posiada trzy 
kondygnacje, obok budynku stoi szesnastometrowa 
wieża obserwacyjna. W budynku znajdują się cztery 
pomieszczenia laboratoryjne, salka konferencyjna na 
ok. 26 osób, oraz 10 miejsc noclegowych zlokalizowa-
nych w 3 pokojach z łazienkami, przeznaczonych dla 
prowadzących badania pracowników naukowych.

Na wieży zainstalowana jest aparatura pomiaro-
wa mierząca parametry meteorologiczne takie, jak: 
ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, 
usłonecznienie, promieniowanie słoneczne. Na te-
renie stacji zlokalizowane są pozostałe instrumenty 
pomiarowe służące do pomiarów temperatury powie-

trza na standardowej wysokości 2m oraz przy gruncie, 
wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych.

Aktualnie funkcjonująca aparatura badawcza bę-
dzie wkrótce rozszerzona o zestaw kamer szerokokąt-
nych służących do obserwacji procesów brzegowych 
takich, jak np. zmiana linii brzegowej, układu prądów 

przybrzeżnych. Ponadto 
Stacja będzie wyposażona 
w urządzenia monitorujące 
zarówno jakość powietrza 
jak i wody morskiej. 

Badania środowisk a 
przyrodniczego prowadzo-
ne na Stacji będą dotyczyły 
biosfery atmosfery, litosfery, 
hydrosfery, czyli wszystkich 
sfer w których funkcjonuje 
człowiek. Strefa brzegowa 
jest miejscem ich interakcji, 
co podkreśla wyjątkowość 

lokalizacji Stacji w Międzyzdrojach.
Badania naukowe nie były jedynym powodem 

powstania Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Stacja będzie miejscem szeroko pojętej edukacji 
ekologicznej, szczególnie w zakresie środowiska mor-
skiego, skierowanej zarówno do lokalnej społeczności, 
szkół, stowarzyszeń, jak i turystów odwiedzających 
Międzyzdroje. W otoczeniu Stacji będą zlokalizowane 
tablice poglądowe opisujące procesy przyrodnicze 
zachodzące w strefie brzegowej Bałtyku. 

Obecnie Stacja prowadzi stały monitoring dwu-
nastu parametrów meteorologicznych. 

Tomasz Olechwir 
Kierownik Stacji Morskiej US

MEW@  dla rodzin
21 lutego br. w Międzynarodowym domu kultury w Międzyzdrojach odbyła się konferencja pra-
sowa dotycząca realizacji projektu „MEW@ - Morze cyfrowych kompetencji”, dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie 
Wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion, Społeczeństwo informacyjne - Zwiększenie innowacyj-
ności Gospodarki. 

Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego 
W dniu 2 lutego br. w Międzyzdrojach rozpoczęła działalność Stacja Morska uniwersytetu Szczeciń-
skiego. inicjatorem idei powstania stacji jest prof. dr hab. Stanisław Musielak - dyrektor instytutu 
nauk o Morzu wchodzącego w skład Wydziału nauk o Ziemi uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to 
kolejna, zrealizowana wizja prof. Musielaka, założyciela instytutu nauk o Morzu, stanowiącego 
bazę szczecińskiej geografii morza. 
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PRoFilaktyka

Pierwszym punktem spotkania było stwo-
rzenie portretu osoby uzależnionej. Młodzież 
została podzielona na cztery grupy i musiała 
stworzyć portret alkoholika i narkomana, wyróżnić 
wszystkie jego cechy zewnętrzne i wewnętrzne, 
tak jak postrzegają osobę uzależnioną. Plakaty, 
które powstały, pokazały, jak młodzi ludzie dużo 
wiedzą na temat uzależnień, jak perfekcyjnie 
potrafią określić cechy alkoholika, narkomana, 
zakupoholika itp. Następnie gimnazjaliści pró-
bowali zbudować ogólną definicję uzależnienia, 
co przyszło im zupełnie bez trudu. Doskonale 
wiedzieli, że pod pojęciem uzależnienia kryje 
się silna chęć wykonania jakiejś czynności, aby 
zaspokoić swoją potrzebę.                             

Kolejnym punktem spotkania było wyjaśnie-
nie młodzieży, że początek uzależnienia kryje 
się w naszym mózgu. Małgorzata Wychodil na 
podstawie prezentowanych slajdów wyjaśniła, że 
każde uzależnienie ma swój początek w naszym 
mózgu. Jeśli mózg przyzwyczai się do palenia 
papierosów bądź picia alkoholu, bo sprawia mu 
to przyjemność, będzie wysyłał sygnały, że chce 
nadal tej substancji, tej czynności i będzie to 
pierwszy przejaw niebezpieczeństwa.                                                                         

Duże zainteresowanie wzbudził schemat, 
w którym uzależnienia zostały podzielone dla 
kobiet  i mężczyzn. Miało to na celu pokazanie, 
że potrzeby mężczyzn różnią się od potrzeb ko-
biet  i dlatego kobiety częściej uzależniają się od 

W tym informatorze obejmujemy zadania 
profilaktyki uniwersalnej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

• Zajęcia sportowe – zapasy
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez sport, nabycie 
umiejętności reguł fair play.

Prowadzący: Artur Sobolewski – instruktor 
dyscypliny sportu ZAPASY

Miejsce i czas zajęć: Gimnazjum nr 1 w Mię-
dzyzdrojach, sala gimnastyczna, ul. Kolejowa 
33, 72-500 Międzyzdroje. Zajęcia odbywają się 
3 razy w tygodniu; wtorki, środy i piątki w godz. 
18³° do 20³°

• Zajęcia sportowe  „Sport na wesoło”
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez sport, nabycie 
umiejętności reguł fair play.

Prowadzący: mgr Leszek Nyrkowski – nauczy-
ciel wychowania fizycznego

Miejsce i czas zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach, hala sportowa, ul. Leśna 17, 
72-500 Międzyzdroje. Zajęcia odbywają się 1 raz 
w tygodniu; czwartek w godz. 13³° do 15³°

• Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
  metod arteterapii „twój wybór”
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez sztukę, nabycie 
umiejętności komunikacji w grupie, wspomaganie 
procesu poznawania siebie i samoakceptacji.

Prowadzący: mgr Anna Mackiewicz – nauczy-
ciel plastyki i reedukator

Miejsce i czas zajęć: Międzynarodowy Dom 

jedzenia czy zakupów, a mężczyźni od hazardu, 
narkotyków. Podział na płeć nie jest jedynym 
wyznacznikiem, bo każde uzależnienie może 
dotyczyć  kobiet i mężczyzn. Następnie każde 
z pokazanych uzależnień na schemacie zostało 
szczegółowo omówione przez panią Wychodil 
i przedstawione w prezentacji multimedialnej.                                                          

Bardzo ważnym punktem warsztatów było 
pokazanie młodzieży, jak rozwiązywać konflikty, 
pokazać alternatywę, której mogą się trzymać, 
aby się nie uzależnić. Konflikt najłatwiej roz-
wiązać poprzez spokojną, szczerą rozmowę, 
gdzie obie strony mówią o swoich potrze-
bach.                                                                                                                                         

Na zakończenie gimnazjaliści dokończyli 
zdania np. „Najmilszą rzeczą, która przytrafiła mi 
się w zeszłym tygodniu jest…”, „Jestem dumny, 
że…”, „Zdecydowanie poprawia mi się samopo-
czucie…”. Okazało się, że wszyscy byli przepełnieni 
pozytywnymi emocjami, każdy mówił o swoich 
przyjaciołach, o swoich zainteresowaniach, pa-
sjach, rodzinie.   

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej                                     

Kultury  w Międzyzdrojach, , ul. Boh. Warszawy 
20, 72-500 Międzyzdroje. Zajęcia odbywają się 1 
raz w tygodniu; środa w godz. 15°°-17°°

• Zajęcia kabaretowe „twój wybór”
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez sztukę, nabycie 
umiejętności komunikacji w grupie, wspomaganie 
procesu poznawania siebie i samoakceptacji.

Prowadzący: mgr Dorota Sielewicz – nauczy-
ciel 

Miejsce i czas zajęć: Międzynarodowy Dom 
Kultury  w Międzyzdrojach, , ul. Boh. Warszawy 20, 
72-500 Międzyzdroje. Zajęcia odbywają się 2 razy 
w tygodniu; poniedziałek, środa w godz. 15³°-17°°

• Zajęcia edukacyjne  „Zawsze klikaj 
  z głową”
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez metody nowej 
technologii, praca oparta na założeniach kampanii 
m.in. Dzieci w sieci.

Prowadzący: mgr Izabela Suchłabowicz – na-
uczyciel - terapeuta

Czas i miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyz-
droje. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu; 
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 14³° do 15³° 
oraz w czwartek w godz. 13³° do 14³°

• Zajęcia rozwojowo - edukacyjne 
„Bliżej siebie dalej od używek i przemocy”
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez sport, sztukę, praca 
na metodach m.in. Weroniki Szerborn, 

Prowadzący: mgr Monika Ratajczyk – nauczy-
ciel, mgr Malwina Żardecka – nauczyciel, mgr 
Paweł Nogala - nauczyciel

Miejsce i czas zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Wapnicy, świetlica szkolna, ul. Jodłowa 3, 72-500 
Międzyzdroje. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 
15°° do 17°°.Zajęcia sportowe odbywają 2 razy w 
tygodniu; wtorek od godz. 18°° do 19³°, czwartek 
od godz. 16°° do 17³°

• Zajęcia rytmiczne dla dzieci 
  w wieku przedszkolnym 
Głównym celem zajęć jest: ukazywanie al-

ternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne 
wykorzystanie energii poprzez ruch, nabycie pew-
ności siebie i poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Prowadzący: Anna Zjawińska
Czas i miejsce zajęć: Przedszkole Miejskie 

w Międzyzdrojach, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Międzyzdrojach, punkt przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Zajęcia odbywają 
się wg harmonogramu pracy placówek.

Zajęcia dla rodziców

1. iii edycja „SZkoŁa dla RodZicÓW” - 
program profilaktyczny dla każdego, kto szuka 
sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych 
relacji z dziećmi lub wychowankami. 

Start: 27 luty 2012 r. o godz. 16³°  
Głównym celem Programu jest: wspieranie 

rodziców w ich roli wychowawczej poprzez m.in. 
modyfikowanie niepożądanych lub nieodpo-
wiednich zachowań bez stosowania  przemocy,  
mądrego wspierania procesu usamodzielniania 
się dziecka, rozpoznawania, wyrażania i akcepto-
wania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudny-
mi uczuciami w duchu poszanowania godności 
osobistej człowieka, uświadomienie rodzicom, 
że skuteczność wychowania w znacznym stopniu 
zależy od osoby wychowującego, pogłębienie sa-
moświadomości i refleksji rodziców na temat sku-
teczności określonych metod wychowawczych,

Konsultanci  Punktu: mgr Teresa Musielak, mgr 
Elżbieta Parczewska

Miejsce i czas Programu: Szkoła Podstawowa nr 
1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyz-
droje. Każdy poniedziałek od godz. 16³° do 19°°. 

***
Oferowane usługi są bezpłatne. Informacje 

można uzyskać pod nr tel. 91 32 78 368, 32 
80 311, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mię-
dzyzdrojach, na stronie www.bip.ops.miedzyz-
droje.pl, w Placówce Lecznictwa Odwykowego.

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej                                     

Początek uzależnienia… w mózgu
9 lutego br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprosiła młodzież z Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła ii w Międzyzdrojach na warsztaty   o uzależnieniach. na spotkanie przyszły klasy 
trzecie wraz z opiekunami i dyrektor tamarą Starachowską. Zajęcia poprowadziła Małgorzata 
Wychodil, trener interpersonalny z pomocą bibliotekarzy:  anny Piecyk i Szymona Głoda.      

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA
ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach środków pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zakresu Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
narkomanii - zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na 2012 rok, oferuje 
bezpłatne formy wsparcia dla osób i rodzin z terenu gminy Międzyzdroje. Przedstawiamy ofertę 
z podziałem na profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą. 
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aktualności

Podczas spotkania pani Ania opowie o swojej 
debiutanckiej książce pt. „Pustka”. Książka wyszła 
pod koniec 2011 roku w  nakładzie 250 egzempla-
rzy. Jest to książka zmuszająca do przemyślenia 
relacji rodzinnych, które często są bardzo prze-
kłamane w naszym życiu. „Pustka” porusza bardzo 
ważny problem, jakim jest wybaczenie drugiej 
osobie, zapomnienie o wyrządzonych krzywdach. 
Czasem wydaje się, że pewnych kwestii nie można 
wybaczyć, jednak okazuje się, że można zapo-
mnieć nawet o największych krzywdach, jakie 
spotkały nas w życiu. Silna potrzeba poznania 
drugiej osoby może wydawać się nieprawdo-
podobna, jednak okazuje się, że nie ma granicy, 
której nie można przekroczyć. Tak właśnie dzieje 
się  w przypadku głównej bohaterki, Natalii, w 
pamięci której pozostał jedynie mglisty obraz bio-
logicznego ojca. Znalazła tylko jedną fotografię, 
która przypominała jej o nim, o kochającym ojcu, 

który nagle zniknął z życia Natalii. Matka bohaterki 
nigdy nie wyjawiła tajemnicy, co tak naprawdę 
stało się trzydzieści lat temu, choć Natalia nie raz 
próbowała dowiedzieć się czegokolwiek na temat 
ojca. Po śmierci matki, Natalia postanawia pisać 
listy do ojca, opowiadając mu w nich o swoich 
troskach dnia codziennego. Jednak nigdy nie 
wysyła tych listów i stają się one dla bohaterki 
pewnego rodzaju terapią. Zaczynają jednak dziać 
się dziwne rzeczy w życiu Natalii.  Nagle ginie jej 
pięcioletnia córeczka, a potem znika mąż. Okazuje 
się, że zniknięcie najbliższych osób ma związek z 
biologicznym ojcem bohaterki. 

Anna Piecyk od 4 lat pracuje w Bibliotece w 
Międzyzdrojach. Jest w trakcie studiów peda-
gogicznych. Prowadzi wypożyczalnię dla dzieci 
i dorosłych. Pani Ania cieszy się dużą sympatią 
czytelników. Serdecznie zapraszamy na spotkanie 
z  Anną Piecyk i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy 

* 08.03.2012 r. o godzinie 17 - „Być kobietą, 
być kobietą…”, w tym: koncert  Marcina Dilinga 
- Czarodzieja Skrzypiec, półfinalisty Must Be The 
Music telewizji Polsat,  i program słowno-muzycz-
ny w wykonaniu zespołów działających w MDK 
„Bryza” i „Fale”.

Marcin Diling: artysta, skrzypek awangardowy. 

Już w wieku 7 lat wystąpił solowo na scenie 
Filharmonii Szczecińskiej w swoim rodzinnym 
mieście. Grę na skrzypcach studiował w Wyższej 
Szkole Muzycznej  i Teatralnej w Rostoku w Niem-
czech. Marcin brał udział w licznych muzycznych 
warsztatach mistrzowskich w kraju i za granicą  
gdzie doskonalił swoje umiejętności  pod opieką 
wybitnych profesorów.

Jest finalistą ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursów skrzypcowych. Brał udział w 
wielu międzynarodowych projektach muzycznych 
organizacji ABAM (Association of Baltic Academies 
of Music).

Latem 2010 roku zaprezentował Recital w 
Amfiteatrze w Świnoujściu, z okazji inauguracji 
„KARUZELI COOLTURY”, gdzie wystąpił na jednej 
scenie ze znakomitym pianistą Waldemarem 
Malickim.

W roku 2011, chcąc zaprezentować się szero-
kiemu gronu publiczności i pokazać, zwłaszcza 
młodzieży, iż na skrzypcach z powodzeniem 
można grać żywiołową muzykę rozrywkową, wziął 
udział w I edycji konkursu talentów muzycznych  
telewizji POLSAT „MUST BE THE MUSIC” - tylko mu-

zyka, gdzie został ogłoszony przez media mianem 
„Brawurowego Czarodzieja Skrzypiec”. 

Skrzypek koncertuje na wielu scenach w kraju 
i za granicą czarując publiczność swoimi niezwy-
kłymi aranżami muzycznymi oraz wyszukanym i 
niecodziennym połączeniem klasyczności z no-
woczesnością. Zainspirowany wszechstronnością 
współczesnej, cyfrowej techniki dźwiękowej łączy 
brzmienie klasycznych skrzypiec z nowoczesną 
muzyką rozrywkową. Artysta gra m.in. na 102 let-
nich, mistrzowskich skrzypcach skonstruowanych 
we Lwowie przez znakomitego polskiego lutnika 
Władysława Baczyńskiego.

* 22.04.2012 r.  Vi Mini kongres Brydża 
Sportowego Parami pod honorowym patro-
natem Burmistrza Międzyzdrojów Pana leszka 
dorosza.

Turniej par na impy i maksy. Impreza cy-
kliczna z udziałem licznej grupy sympatyków i 
uczestników

* 25.04.2012 r. – „co może jeden człowiek ” - 
spektakl w Sali teatralnej Międzynarodowego 
domu kultury - dzień patrona Gimnazjum nr 1 
w Międzyzdrojach im. Jana Pawła ii. 

„Co może jeden człowiek ”  to rodzaj spektaklu 
teatralnego  poetycko – muzycznego opracowa-
nego i wyreżyserowanego przez legendarnego 
aktora Jana Nowickiego, z oryginalną muzyką 
Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego, Jacka 
Kaczmarskiego oraz poezją  Jana Pawła II , ks. Jana 
Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Czesława 
Miłosza  i  Jana Nowickiego.

Po  „Drodze  Krzyżowej”, „Z Obłoków na ziemię” 
zespół  De Profundis zdecydował się na dalszy krok 
w poszukiwaniach nowego projektu. Tym  razem 
cel podyktowało wydarzenie roku 2011 - beatyfi-
kacja Jana Pawła II.

Jak wcześniej , tak i tym razem rzecz dotyczy 
połączenia muzyki, śpiewu  i słowa. Wszystko w 
obecności ks. Jana Twardowskiego, który „przy-
bywa z zaświatów”  po to, aby pochylić się raz 
jeszcze nad tekstami  papieża – Polaka, posłuchać 
„Murów” - hymnu zwycięskiej Solidarności, ulu-
bionej przez Jana Pawła II  „Barki”, wierszy Miłosza, 
Leśmiana.

Wykonawcami spektaklu są: Jan Nowicki (w 
roli ks. Jana Twardowskiego) oraz muzycy: Marek 
Stryszowski – saksofony, flet prosty, śpiew, Cezary 
Chmiel – syntezatory, Tomasz Kudyk – trąbka.

* 28.04 – 06.05.2012 r. „Majówka ze sztuką” 
- Międzynarodowy dom kultury, amfiteatr, 
skwer rekreacyjny – Promenada.

* 05.2012 r.  – aM-
FitEatR Marcin diling 
- czarodziej skrzypiec, 
półfinalista Must Be the 
Music telewizji Polsat 
oraz koncert  andrzeja 
Piasecznego.

Andrzej Piaseczny to je-
den z najpopularniejszych 
polskich wokalistów, cie-
szący się niesłabnącą popu-
larnością od wielu lat. Lau-
reat nagród publiczności  - m.in. - Telekamery 2010, 
Super Jedynek, Eska Music Awards 2010, Bursztyno-
wego Słowika oraz wielu złotych, platynowych płyt  
i multiplatynowych płyt.

Autor i wykonawca takich przebojów, jak „Imię 
deszczu”, „Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”, „Chodź, 
przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy „Śnia-
danie do łóżka”. Płyta „Spis Rzeczy Ulubionych” 
autorstwa Andrzeja Piasecznego, skomponowana 
przez Seweryna Krajewskiego, była najchętniej 
kupowaną płytą 2010 roku. 23.01. 2012 miała 
swoją premierę najnowsza płyta Andrzeja „To co 
dobre”, która jest już złota.

Zapraszamy!
Jadwiga Bober 

Dyrektor MDK

Warto zapamiętać te daty
Międzynarodowy Dom Kultury proponuje

Debiut literacki  Anny Piecyk 
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza na spotkanie autorskie z  anną Piecyk, 
która jest mieszkanką Międzyzdrojów oraz pracuje w międzyzdrojskiej Bibliotece. Spotkanie 
odbędzie się 6 marca o godzinie 18. 

literackie naszej koleżanki. Podczas spotkania 
będzie możliwość zakupu książki „Pustka” z de-
dykacją od autorki.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
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Z PRac Rady MiEJSkiEJ

uchwała nr XX/174/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian  
w budżecie na rok 2012

uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje 

się zwiększenie dochodów na kwotę 
361 996,76 zł i zwiększenie wydatków 
na kwotę  1 166 561,82 zł.  Dochody 
zwiększa się o kwotę 361 996,76 zł 
(dochody bieżące). Wydatki zwiększa 
się o kwotę 1 501 707,70 zł (wydatki bie-
żące - 595 061,79,wydatki majątkowe 
- 906 645,91)  i zmniejsza się wydatki na 
kwotę  335 145,88 zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów z tytułu 

realizacji projektów w latach ubiegłych, 
z czego:

a/ projekt pn. „Wyspy naszym do-
mem-uczymy się poprzez wspólne 
działania” na kwotę 14 718,78 zł, 

b/ projekt pn. „Wyspy naszym do-
mem - miejsce wspólnej nauki i zaba-
wy” na kwotę 46 053 zł,

c/ projekt pn.”Mew@-Morze Cyfro-
wych Kompetencji” na łączną kwotę 
164 912,07 zł.

2/ zwiększeniu dochodu z tytułu 
realizacji projektu w roku 2012 pn. 
„Aktywizacja zawodowa i społeczna 
klientów instytucji pomocy społecznej” 
na łączną kwotę 136 312,91 i zwięk-
szeniu wydatków na łączną kwotę 
151 458,79 zł (w tym wkład własny w 
kwocie 15 145,88 zł),

3/ zwiększeniu wydatków z tytułu 
zwrotu dotacji:

a/ na realizację zadania „Budowa 
i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej 
w Międzyzdrojach w łącznej kwocie 
152 956,65 zł (kwota w wysokości 
124 865,17 zł wynika z decyzji Woje-
wody Zachodniopomorskiego z dnia 
31.10.2011 r. nr CFE.2.7221-9-1/10.8.PN 
orzekającej zwrot przez Gminę do bu-
dżetu państwa części dotacji celowej 
pobranej w roku 2009 w nadmiernej 
wysokości wraz z odsetkami określo-
nymi jak dla zaległości podatkowych 
liczonymi od dnia stwierdzenia niepra-
widłowego naliczenia dotacji tj. 21 lipca 
2011 r. (9 100 zł), kwota w wysokości 
28 091,48 zł wynika z konieczności 
zwrotu części dotacji w związku z 
ubieganiem się o zwrot podatku VAT 
(bez odsetek),

b/ na realizację zadania „Przebu-
dowa ul. Kolejowej, C.K. Norwida i 
Stromej w Międzyzdrojach” w kwocie 
112 106,94 zł (zwrot wynika z koniecz-
ności zwrotu części dotacji w związku 
z ubieganiem się o zwrot podatku VAT 
(bez odsetek),

c/ na realizację zadania „Budowa 
drogi ul. Ludowej i  1000-lecia PP w 
Międzyzdrojach” w kwocie 55 112,41 
zł  (zwrot wynika z konieczności zwrotu 
części dotacji w związku z ubieganiem 
się o zwrot podatku VAT (bez odsetek),

 d/ na realizację projektu „Wprowa-
dzenie nowej formy turystycznego za-
gospodarowania Promenady Gwiazd w 
Międzyzdrojach” w kwocie 540 059,91 zł 
plus odsetki w kwocie 85 922 zł,

4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 
6 000 zł na rozbiórkę budynku miesz-

kalnego położonego przy ul. Norwida 
10 w Międzyzdrojach,

5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 
10 000 zł na opracowanie projektu 
budowlanego dla zadania „Rozbiórka 
zabudowań zlokalizowanych na działce 
oznaczonej ewidencyjnie numerem 61, 
położonej w Międzyzdrojach przy ul. 
Bohaterów Warszawy nr 5a”,

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 
4 650 zł na zapłatę odszkodowania z 
tytułu nabycia nieruchomości – działki 
nr 80/2 pod drogę – ulicę Polną wyni-
kającego z decyzji Starosty Kamień-
skiego nr GM - SP.683.1.2011.KK z dnia 
08.09.2011 r.,

7/ zwiększeniu wydatku na zapłatę 
zaległego podatku VAT wynikającego 
ze złożonych do Urzędu Skarbowego 
korekt deklaracji za rok 2007 na kwotę  
404 zł oraz odsetki na kwotę 227 zł (w 
złożonych korektach deklaracji za mie-
siące luty, czerwiec, lipiec, sierpień, paź-
dziernik, grudzień powstała nadpłata w 
łącznej kwocie 34 861 zł, a  za miesiące 
styczeń, wrzesień, listopad powstała 
niedopłata w łącznej kwocie 404 zł). 

7/ zwiększeniu wydatku na zadanie 
„Rozbudowa rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej w ul. Bałtyckiej” na kwotę 
35 000 zł,

8/ zwiększeniu wydatku za zakup 
kontenera KP-7 z przeznaczeniem na 
wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych i Problemo-
wych na kwotę 8 000 zł,

9/ zwiększeniu wydatku na zakup 
usług związanych z kąpieliskiem w 
kwocie 320 000 zł, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku z do-
tacji na kąpielisko w tej samej kwocie,

10/ zwiększeniu wydatków w łącz-
nej kwocie 7 300 zł, z czego:

a/ kwota 5 300 zł na pokrycie kosz-
tów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nieodpłatnym nabyciem 
terenów stanowiących działki nr 584/15 
o pow.1857 m2 (plac przed dworcem 
kolejowym) i nr 584/20 o pow.114 m2 
(część drogi – ul. Cmentarnej), 

b/ kwota 2 000 zł na pokrycie 
kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z ustanowieniem służebności 
gruntowej na działce 584/3 na rzecz 
każdoczesnego użytkownika nieru-
chomości, stanowiącej działkę nr 324/1, 
będącej aktualnie własnością gminy. 

W związku z powyższymi zmianami 
zwiększa się planowany deficyt budże-
tu Gminy o kwotę 804 565,06 zł i wynosi 
2 615 730,89 zł, który zostanie pokryty z 
wolnych środków na rachunku Gminy w 
kwocie 3 415 981,89 zł oraz z pożyczki 
w kwocie 638 106 zł.

uchwała nr XX/175/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w  s p ra w i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 
XIX/162/11  Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 
roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 

uzasadnienie:
W związku ze zmianami w uchwale 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie na 2012 rok powodującymi 

zwiększenie deficytu budżetu pokry-
tego wolnymi środkami na rachunku 
gminy zmienia się załącznik nr 3 do 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2012 rok w 
zakresie kwoty wolnych środków. 

uchwała nr XX/176/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 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 

uzasadnienie:
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
wartości przyjęte w wieloletniej pro-
gnozie finansowej i budżecie powinny 
być co najmniej zgodne w zakresie wy-
niku 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 kwotę przy-
chodów w związku z czym konieczna 
jest zmiana wieloletniej prognozy 
finansowej.

W niniejszej uchwale zmieniono 
dwa załączniki tj. wieloletnią prognozę 
finansową Gminy Międzyzdroje na lata 
2012-2024 oraz objaśnienia wartości 
przyjętych w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2012-2024.  

uchwała  nr  XX/177/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia miejscowości  
na terenie Gminy Międzyzdroje, w 
których pobiera się opłatę miejscową

uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy  z 

dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach  i opłatach lokalnych, rada gminy  
ustala miejscowości odpowiadające 
warunkom określonym w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
2007r. w sprawie warunków, jakie po-
winna spełniać miejscowość, w której 
można pobierać opłatę miejscową (Dz. 
U. Nr 249, poz. 1851).

Rozporządzenie to określa minimal-
ne warunki: klimatyczne, krajobrazowe 
i umożliwiające pobyt osób w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych – jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której można pobierać 
opłatę miejscową.   

Za minimalne warunki klimatyczne 
uznaje się zachowanie:

1) na terenie strefy, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. 
zm.), na obszarze której położona 
jest miejscowość, dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w 
powietrzu ze względu na ochronę zdro-
wia ludzi, określonych w przepisach o 
ochronie środowiska;

2) w miejscowości dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych, 
określonych w przepisach o ochronie 

środowiska.
Za minimalne warunki krajobrazo-

we uznaje się występowanie na terenie 
gminy, na obszarze której położona jest 
miejscowość, jednego z elementów 
środowiska przyrodniczego istotnych 
dla wypoczynku lub jednego z walorów 
krajoznawczych.

Za elementy środowiska przy-
rodniczego istotne dla wypoczynku 
uznaje się:

1) szatę roślinną: lasy, użytki rolne
- w rozumieniu przepisów o podat-

kach i opłatach lokalnych, zajmujące 
łącznie ponad 80 % powierzchni gminy;

2) wody: wody przybrzeżne, mor-
skie wody wewnętrzne,  śródlądowe 
wody powierzchniowe

- w rozumieniu przepisów prawa 
wodnego;

3) wody w kąpieliskach spełniające 
wymagania określone w przepisach 
prawa wodnego;

4) urozmaiconą rzeźbę terenu: wy-
żyny, góry.

Za walory krajoznawcze uznaje 
się:  osobliwości fauny lub flory, skałki 
lub grupy skał, wąwozy, doliny lub prze-
łomy rzeczne, wodospady, źródła lub 
wywierzyska, jaskinie lub groty, głazy 
narzutowe lub głazowiska, parki zabyt-
kowe, zbiory przyrodnicze, ogrody bo-
taniczne lub ogrody zoologiczne, punk-
ty widokowe, parki narodowe, parki 
krajobrazowe lub rezerwaty przyro-
dy, rezerwaty archeologiczne, skanseny 
lub ośrodki twórczości ludowej, zabytki 
architektury lub budownictwa, zbiory 
artystyczne, muzea, obiekty historycz-
no-wojskowe, miejsca martyrologii, za-
bytki działalności gospodarczej lub 
techniki, imprezy kulturalne.

Za minimalne warunki umożliwiają-
ce pobyt w celach turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych, uznaje 
się istnienie w miejscowości bazy 
noclegowej w obiektach hotelarskich 
i innych obiektach, w których mogą 
być świadczone usługi hotelarskie, 
w rozumieniu przepisów o usługach 
turystycznych.

Miejscowości wyszczególnione 
w uchwale spełniają określone wyżej 
warunki minimalne:

- klimatyczne: 
stosownie do treści pisma Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie z dnia 10 stycznia 
2012r., znak: WM.7016.3.1.2012.RP :

- na obszarze Gminy Międzyzdroje 
zachowane są  poziomy dopuszczalne i 
poziomy docelowe substancji w powie-
trzu określone ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi w przepisach o ochronie 
środowiska;

- na terenie Gminy Międzyzdroje 
nie odnotowano przekroczeń dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych określonych  w przepisach o 
ochronie środowiska; 

- krajobrazowe : 
elementy środowiska  występujące 

na terenie gminy  to m.in. : wody przy-
brzeżne, wewnętrzne wody morskie, 
kąpielisko morskie;

walory krajoznawcze  występujące 
na terenie gminy to m.in. :  park zabyt-
kowy im. Chopina, punkty widokowe : 

Uchwały Rady Miejskiej
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Zielonka,  Gosań,  Woliński Park Narodo-
wy ( w obrębie Parku sześć rezerwatów  
przyrody ), Muzeum Wolińskiego Parku 
Narodowego, imprezy kulturalne: Wa-
kacyjny Festiwal Gwiazd, Festiwal Pieśni 
Chóralnej, Bieg Śniadaniowy i Miting 
Lekkoatletyczny im. Ślusarskiego i Ko-
mara, Gala Boksu Zawodowego.

- umożliwiające  pobyt osób w ce-
lach  turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych : 

Gmina Międzyzdroje posiada do-
brze rozwiniętą bazę noclegową. Usługi 
hotelarskie świadczone są  w licznych 
hotelach, motelach, pensjonatach, o 
zróżnicowanym standardzie usług, 
domach wczasowych, ośrodkach szko-
leniowo-wypoczynkowych, kempin-
gach, kwaterach prywatnych, polach 
namiotowych.  

W prowadzonej przez burmistrza 
ewidencji obiektów, w których mogą 
być świadczone usługi hotelarskie 
(w rozumieniu ustawy o usługach 
turystycznych,  usługi hotelarskie to : 
krótkotrwałe, ogólnie dostępne wy-
najmowanie domów, mieszkań, pokoi, 
miejsc noclegowych, a także miejsc 
na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie, w 
obrębie obiektu, usług z tym związa-
nych )  znajduje się ponad 500 obiektów 
(w przeważającej części są to kwatery 
prywatne – pokoje gościnne).

Z uwagi na położenie, korzystne 
właściwości klimatyczne, walory  krajo-
brazowe i warunki umożliwiające pobyt 
osób, miejscowości : Międzyzdroje, 
Lubin, Wicko, Biała Góra, Grodno i Wap-
nica, są od wielu  lat licznie odwiedzane 
przez turystów.

Pobór opłaty miejscowej jest jedną 
z form pozyskiwania środków  na  utrzy-
manie i rozwój infrastruktury lokalnej.

uchwała nr XX/178/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.
w  s p ra w i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 
XII/98/2011 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 
r. w sprawie określenia warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu 
przez gminę Międzyzdroje.

uzasadnienie:
W związku z wejściem w życie i 

realizacją  uchwały Nr XII/98/2011 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 
czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwo-
ju sportu przez Gminę Międzyzdroje, 
w celu szczegółowego określenia 
warunków i trybu finansowania sportu 
wprowadza się uaktualnienie załącz-
nika nr 2 do uchwały nr XII/98/2011,  
dotyczącego zawarcia umowy o wspar-
cie realizacji  zadania publicznego z 
podmiotem  realizującym zadanie .

uchwała nr XX/179/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26.01.2012r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaź-
ników procentowych określających 
wysokość dodatku mieszkaniowego 

uzasadnienie:
Przepis art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001r. o dodatkach mieszka-
niowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz.734 
ze zm.) ustala, że wysokość dodatku 
mieszkaniowego nie może przekraczać 

70% wydatków przypadających na 
normatywną powierzchnię zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia 
tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni. Zgodnie z 
art.6 ust.11 wyżej cytowanej ustawy – 
rada gminy, w drodze uchwały, może 
podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż 
o 20 punktów procentowych, wysokość 
wskaźników procentowych, o których 
mowa w ust.10.

Od 1 stycznia 2004r. gminy nie 
otrzymują już budżetowych dotacji 
celowych na dofinansowanie wypłat 
dodatków mieszkaniowych. Obec-
nie całość finansowania spoczywa  
wyłącznie na gminie. W przypadku 
obniżenia wskaźnika o 20 punktów 
procentowych, jak dopuszcza ustawa, 
tj. do 50% - niższy dodatek mieszka-
niowy otrzymają wnioskodawcy, którzy 
bez tego ograniczenia otrzymaliby 
dodatek wyższy niż 50% wydatków po-
noszonych na lokal mieszkalny. Dotyczy 
to osób o bardzo niskich dochodach. 
Dodatki niższe, tj. poniżej 50% wy-
datków pozostaną na niezmienionym 
poziomie. Przykładowo:

Gospodarstwo 1-osobowe zajmuje 
lokal o powierzchni 25,0 m2, dochód 
– 717,50 zł/m-c/osobę/, wydatki ogó-
łem – 218,22 zł;  Otrzymałoby dodatek 
w wysokości: przy ograniczeniu 70% 
- 110,59 zł, przy ograniczeniu 50% - 
109,11zł;    

Gospodarstwo 6-osobowe zajmuje 
lokal o powierzchni 72,48 m2; dochód 
- 401,08 zł/osobę/na m-c, wydatki 
ogółem – 882,53 zł; Otrzymałoby do-
datek w wysokości: przy ograniczeniu 
70% - 617,77 zł, przy ograniczeniu 50% 
- 441,27 zł;

Gospodarstwo 1-osobowe zajmuje 
lokal o powierzchni 17,13 m2; dochód - 
460,11 zł/osobę/na m-c, wydatki ogółem 
– 115,59 zł; Otrzymałoby dodatek w wy-
sokości: przy ograniczeniu 70% - 46,57 zł, 
przy ograniczeniu 50% - 46,57 zł;

Gospodarstwo 1-osobowe zajmuje 
lokal o powierzchni 38,67 m2; dochód 
- 117,70 zł/osobę/na m-c, wydatki 
ogółem – 212,22 zł; Otrzymałoby do-
datek w wysokości: przy ograniczeniu 
70% - 148,55 zł, przy ograniczeniu 50% 
- 106,11 zł;

Gospodarstwo 2-osobowe zajmuje 
lokal o powierzchni 47,60 m2; dochód 
- 443,70 zł/osobę/na m-c, wydatki 
ogółem – 211,57 zł; Otrzymałoby do-
datek w wysokości: przy ograniczeniu 
70% -105,08 zł, przy ograniczeniu 50% 
- 105,08 zł;

Obecnie w Gminie Międzyzdroje 
stosuje się 70% wskaźnik wydatków. 
Biorąc pod uwagę ograniczone możli-
wości finansowe Gminy Międzyzdroje 
oraz ciągły wzrost liczby osób ubie-
gających się o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego, proponuje się zmniej-
szenie wydatków poprzez obniżenie o 
20 punktów procentowych wysokości 
wskaźnika procentowego przy obli-
czeniu dodatku mieszkaniowego, co 
spowoduje, że do wyliczenia dodatków 
stosować się będzie 50% wskaźnik. Jak 
wykazano wyżej proponowana zmiana 
jest zgodna z art. 6 ust. 11 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych. 

Obniżenie wysokości dodatku 
mieszkaniowego do 50%  wydatków na 
lokal spowoduje mniejsze wydatkowa-
nie środków z budżetu gminy. Należy 
dodać, że obniżka będzie dotyczyła 
wnioskodawców,  którzy złożą wnioski 
w 2012 r. Gospodarstwa domowe, któ-
rym przyznano dodatek mieszkaniowy 
na dotychczasowych zasadach, przez 6 
miesięcy będą otrzymywać dodatek w 
niezmienionej przyznanej wysokości 
zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych. 

uchwała nr XX/180/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, oraz szczegółowe wa-
runki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb 
ich pobierania

uzasadnienie:
Przedmiotowy zakres usług opie-

kuńczych obejmuje pomoc w zaspaka-
janiu codziennych potrzeb życiowych, 
podstawową opiekę higieniczną, zle-
coną przez lekarza pielęgnację oraz 
w miarę możliwości - zapewnianie 
kontaktów z otoczeniem, a w szcze-
gólności:

• utrzymywanie w czystości osobi-
stej chorego (mycie, kąpanie, pomoc 
w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 
ubieranie, pranie i prasowanie lekkiej 
garderoby, zmienianie bielizny po-
ścielowej),

• przyrządzanie posiłków i ewentu-
alne karmienie, dostarczanie obiadów 
z miejsca stołowania się świadczenio-
biorcy, zakup leków, podstawowych 
artykułów spożywczych i gospodar-
stwa domowego, palenie w piecu, 
przynoszenie opału i wody,

• dokonywanie bieżących porząd-
ków domowych w używanej przez 
świadczeniobiorcę części mieszkania, 
czyszczenie sprzętu gospodarstwa 
domowego służącego jego potrzebom,

• pośredniczenie w załatwianiu 
spraw urzędowych, dokonywanie opłat 
np. czynszu, 

• zamawianie wizyt lekarskich i pie-
lęgniarskich, wykonywanie zaleconych 
zabiegów pielęgnacyjnych,

• prowadzenie zeszytu wydatków 
i rozliczanie się ze świadczeniobiorcą 
z wydanych pieniędzy (codziennie z 
dołączeniem paragonów potwierdza-
jących poniesione wydatki).

•  wyjście z podopiecznym na spacer 
(np. balkon, podwórko itp.), w miarę 
możliwości OPS. 

                                                             Tabela odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Grupy
odpłat
ności

Dochód 
osoby samotnie 
gospodarującej 

lub przypadający 
na osobę w 

rodzinie
(% kryterium

dochodowego)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi
w  procentach

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

Osoba 
nie 

posiadająca 
krewnych 

zobowiązanyc
h do 

alimentacji

Osoba 
posiadająca 

krewnych 
zobowiązanych 
do alimentacji 

w 
miejscowości, 

w której 
mieszka

Osoba 
posiadająca 

krewnych 
zobowiązanych 
do alimentacji 

poza miejscem 
zamieszkania

Gospodarstwo 
domowe 

wieloosobowe

I 101-150 0 10 0 15

II 151-200         10 20 15  30

III 201-300 20 40 25  50

IV 301-400 30 60  45  70

V 401-500 60 80  65  90

VI Powyżej - 500 100 100 100 100

Uchwała Nr  XX / 181 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uzasadnienie:
Ze względu na konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu do części spacerowej obiektu molo 
proponuje się ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiących działki 
nr  70/12  i  nr  70/29,  obręb  20  miasta  Międzyzdroje  służebności  gruntowej,  na  nieruchomości 
stanowiącej  działkę  nr  70/19  zabudowanej  obiektem  molo.  Zakres  wykonywania  służebności 
gruntowej  ma  się  ograniczać  do  prawa  swobodnego  przechodu  przez  część  niezabudowaną 
nieruchomości oraz pasaż wewnątrz obiektu usytuowanego na nieruchomości.

Uchwała Nr  XX / 182 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem Wspólnoty Molo w sprawie przekazania wspólnocie tytułu prawnego do 
części nieruchomości gminnej: działki nr  części nr 70/17 oraz części działek nr 70/12, nr 70/13 i nr 
70/15, obręb 20 miasta Międzyzdroje w celu realizacji na w/w terenie inwestycji nadbudowy obiektu 
molo,  proponuje  się  ustanowienia  na  rzecz  każdoczesnego właściciela  nieruchomości  stanowiącej 
działkę nr 70/19 zabudowaną obiektem molo służebności gruntowej na w/w części nieruchomości 
będącej własnością gminy.              Zakres wykonywania służebności gruntowej ma się ograniczać do 
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tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Andrzej KOŚCIUKIEWICZ   - 29.02.2012
Piotr NOGALA    - 07.03.2012
Roman PAWŁOWSKI   - 14.03.2012
Janusz PIŁAT    - 21.03.2012
Dorota SIELEWICZ    - 28.03.2012

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

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

zobowiązanych 
do
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Z PRac Rady MiEJSkiEJ
uchwała nr  XX / 181 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności gruntowej

uzasadnienie:
Ze względu na konieczność za-

bezpieczenia swobodnego dostępu 
do części spacerowej obiektu molo 
proponuje się ustanowienia na rzecz 
każdoczesnego właściciela nierucho-
mości stanowiących działki nr 70/12 i 
nr 70/29, obręb 20 miasta Międzyzdroje 
służebności gruntowej, na nierucho-
mości stanowiącej działkę nr 70/19 
zabudowanej obiektem molo. Zakres 
wykonywania służebności gruntowej 
ma się ograniczać do prawa swobod-
nego przechodu przez część nieza-
budowaną nieruchomości oraz pasaż 
wewnątrz obiektu usytuowanego na 
nieruchomości.

uchwała nr  XX / 182 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności gruntowej

uzasadnienie:
W związku z wnioskiem Wspól-

noty Molo w sprawie przekazania 
wspólnocie tytułu prawnego do części 
nieruchomości gminnej: części działki   
nr 70/17 oraz części działek nr 70/12, 
nr 70/13 i nr 70/15, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje w celu realizacji na w/w 
terenie inwestycji nadbudowy obiektu 
molo, proponuje się ustanowienie 
na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 
70/19 zabudowaną obiektem molo 
służebności gruntowej na w/w części 
nieruchomości będącej własnością 
gminy. Zakres wykonywania służeb-
ności gruntowej ma się ograniczać do 
prawa wybudowania i użytkowania 
nadwieszeń nad gruntem w formie 
balkonów/tarasów i zadaszeń oraz 
wybudowaniu i użytkowaniu schodów 
oraz konstrukcji podpierających.

uchwała nr  XX / 183 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy

uzasadnienie:
Wyraża się  zgodę na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 
lat od dnia 31 marca 2013 r. dla „Uznam 
Partners” Spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Świeciu terenu 
położonego w Międzyzdrojach, obręb 
20, stanowiącego część działki nr 73 o 
powierzchni 3.777 m², dla której Sąd Re-
jonowy w Świnoujściu – Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
KW Nr 18325, wskazanego na załącz-
niku mapowym, z przeznaczeniem na 
wybudowanie parkingu podziemnego.

uchwała nr  XX/184/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.
w sprawie wyposażenia w majątek 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bole-
sława Chrobrego w Międzyzdrojach, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Prof. 
Dr Władysława Szafera w Wapnicy, 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w 
Międzyzdrojach.

uzasadnienie:
Przedłożony projekt uchwały dot. 

wskazania stanu faktycznego i uregu-
lowania prawnego z jakiego majątku 
korzystają placówki oświatowe dzia-
łające na terenie Gminy Międzyzdroje. 
Dotyczy to przede wszystkim jednostek 
przejętych protokołem zdawczo-od-
biorczym sporządzonym w dniu 18 
grudnia 1995 roku. Zdający Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, przyjmujący 
Burmistrz Gminy Międzyzdroje. Majątek 
został przekazany szkołom do użytko-
wania. Wszystkie składniki majątkowe 
pozostają faktycznie w użytkowaniu 
wymienionych placówek.

Podjęcie uchwały nie wywołuje 
skutków finansowych dla budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 
H ustawy o samorządzie gminnym, 
podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczają-
cych zakres zwykłego zarządu, dot. 
tworzenia, likwidacji i reorganizacji 
przedsiębiorstw, zakładów i innych 
gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wyposażania ich w majątek należy 
do wyłącznej właściwości rady gminy.

uchwała nr  XX/185/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych

uzasadnienie:
Proponuje się:
zmianę § 2 poprzez dodanie ust. 3 

będącego w poprzedniej uchwale §9, 
w którym wskazuje się nieruchomości 
wyłączone ze sprzedaży, ponadto do-
daje się w § 2 ust. 3 pkt. 3 – Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 15 i w pkt. 9 – Książąt 
Pomorskich 17;

zmianę treści § 3 w uchwale w 
sprawie zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych spowodowaną wykazaną 
przez Kancelarię Deloitte koniecznością 
doliczania podatku VAT do refundowa-
nych przez nabywców lokali nakładów 
na przygotowanie lokali do sprzedaży, 
m.in. kosztów wycen, inwentaryzacji. 
Wobec wątpliwości co do wysokości 

stawki procentowej doliczanego podat-
ku VAT, którą powinna pokrywać osoba 
wnioskująca o sprzedaż, Kancelaria 
Deloitte wskazała jako rozwiązaniem 
ułatwiającym rozliczania z urzędem 
skarbowym oraz minimalizującym 
koszty nabywców lokali, doliczenie 
w/w kosztów przygotowania lokalu do 
zbycia do ceny sprzedaży lokalu;

w § 5, 6, 7 wskazać 5-letni termin 
liczony do dnia sprzedaży;

w § 5 dodać bonifikatę w wysokości 
70% w przypadku sprzedaży lokali w 
budynkach dwurodzinnych (dwulo-
kalowych).

skarbowym  oraz  minimalizującym  koszty  nabywców  lokali,  doliczenie  w/w  kosztów 
przygotowania lokalu do zbycia do ceny sprzedaży lokalu;

3. w § 5, 6, 7 wskazać 5-letni termin liczony do dnia sprzedaży;
4. w  §  5  dodać  bonifikatę  w  wysokości  70%  w przypadku  sprzedaży  lokali  w  budynkach 

dwurodzinnych (dwulokalowych).
5.

Uchwała Nr XX/186/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady 

Miejskiej

Plan Pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2012 rok.

Lp. Tematyka posiedzeń Termin realizacji

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Przyjęcie planu pracy na 2012 r.

Styczeń 2012

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie 2011. 
Analiza wniosków mieszkańców i turystów zgłaszanych 
w trakcie trwania sezonu.  
Informacja o planowanych miejscach przeznaczonych pod 
dzierżawę na działalność gastronomiczno - handlowo-
rozrywkową na terenie Gminy, z uwzględnieniem  w 
planie sytuacyjnym wykazu miejsc, miejsc parkingowych 
oraz wykazu punktów na zajęcie pasa drogowego.

Luty 2012

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Ustalenie kolejności zadań w inwestycyjnym planie 
Gminy (m.in. drogi, chodniki)

Marzec 2012

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza wykorzystania dotacji na utrzymanie stadionu 
przez ZOŚ w 2011 r.   
Analiza działań  promocyjnych i wydatków Gminy na 
promocję w latach 2011-2012. 

Kwiecień 2012 

5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza sprawozdania z wykonania z wykonania budżetu 
Gminy za 2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy  
 

Maj 2012

6. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Ocena wdrożenia zadania promocyjnego Belona. 
Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2011 r.

Czerwiec 2012

7. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Lipiec/Sierpień 2012
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Rozpatrywanie spraw bieżących.

8. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze.

Wrzesień 2012

9. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza wniosków zgłaszanych przez komisję  RGiB. 
Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2013 r. 

Październik 2012

10. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 r. (po 15 XI)

Listopad 2012

11.  Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 Rozpatrywanie spraw bieżących.
 Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 r. i 
wypracowanie               
 stanowiska Komisji w tej sprawie. 

Grudzień 2012

Uchwała Nr XX/187/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Spraw  Komunalnych i Społecznych Rady 

Miejskiej  w Międzyzdrojach .

PLAN 
PRACY KOMISJI SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ     

        W MIĘDZYZDROJACH NA ROK 2012

Lp. TEMATYKA REALIZACJA 

W CZASIE

1.

- Ocena realizacji planu remontów w roku 2012.
- Przegląd stanu technicznego ulic i chodników na terenie Gminy 
Międzyzdroje

Marzec

2. Sprawozdanie z analizy istniejących zasobów mieszkaniowych. Raz na kwartał

3. Sprawozdanie z realizacji planu remontów mieszkań w roku 2012. Raz na kwartał

4.
Kontrola i ocena utrzymania czystości w Gminie zgodnie z 
obowiązującym regulaminem.

Na bieżąco

5.
Udział w pracach Komisji ds. stypendiów sportowych oraz komisji 
mieszkaniowej.

Na bieżąco

6. Analiza przygotowań do sezonu. Maj, Czerwiec

7. Sprawy bezpieczeństwa w Gminie. Na bieżąco

8.
Problematyka społeczna: oświata, ochrona zdrowia, opieka 
społeczna.

Na bieżąco
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9.
Spotkania z przedstawicielami Rad Sołeckich celem omówienia 
problemów w sołectwach.

Raz na kwartał

10.
Analiza podjętych działań sportowych na terenie Gminy 
Międzyzdroje.

Wrzesień

11. Rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do komisji. Na bieżąco

12.
- Opiniowanie materiałów sesyjnych
- Rozpatrywanie spraw bieżących

Na bieżąco

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Rozpatrywanie spraw bieżących.

8. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze.

Wrzesień 2012

9. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza wniosków zgłaszanych przez komisję  RGiB. 
Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2013 r. 

Październik 2012

10. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 r. (po 15 XI)

Listopad 2012

11.  Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 Rozpatrywanie spraw bieżących.
 Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 r. i 
wypracowanie               
 stanowiska Komisji w tej sprawie. 

Grudzień 2012

Uchwała Nr XX/187/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.

w sprawie   przyjęcia planu  pracy Komisji  Spraw  Komunalnych i Społecznych Rady 

Miejskiej  w Międzyzdrojach .

PLAN 
PRACY KOMISJI SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ     

        W MIĘDZYZDROJACH NA ROK 2012

Lp. TEMATYKA REALIZACJA 

W CZASIE

1.

- Ocena realizacji planu remontów w roku 2012.
- Przegląd stanu technicznego ulic i chodników na terenie Gminy 
Międzyzdroje

Marzec

2. Sprawozdanie z analizy istniejących zasobów mieszkaniowych. Raz na kwartał

3. Sprawozdanie z realizacji planu remontów mieszkań w roku 2012. Raz na kwartał

4.
Kontrola i ocena utrzymania czystości w Gminie zgodnie z 
obowiązującym regulaminem.

Na bieżąco

5.
Udział w pracach Komisji ds. stypendiów sportowych oraz komisji 
mieszkaniowej.

Na bieżąco

6. Analiza przygotowań do sezonu. Maj, Czerwiec

7. Sprawy bezpieczeństwa w Gminie. Na bieżąco

8.
Problematyka społeczna: oświata, ochrona zdrowia, opieka 
społeczna.

Na bieżąco
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Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów 
„Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionego 
uchwałą  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
Nr XXXV/337/09 z dnia 3 lutego 2009 r., Prze-
wodniczący Rady Miejskiej przyjmuje do dnia 
31 marca 2012 r. zgłoszenia kandydatur do 
obydwu tytułów. 

Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz 
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady, Komisje 
Rady, Kluby radnych oraz grupa radnych, jednostki 

Plan Pracy komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2012 rok.

Plan PRacy koMiSJi SPRaW koMunalnycH i SPoŁEcZnycH 
Rady MiEJSkiEJ  W MiĘdZyZdRoJacH na Rok 2012

pomocnicze, jednostki organizacyjne, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe dzia-
łające na terenie Międzyzdrojów, grupa co najmniej 
100 mieszkańców Gminy.

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

Przewodniczący RM

uchwała nr XX/186/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komi-
sji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Rady Miejskiej

uchwała nr XX/187/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komi-
sji  Spraw  Komunalnych i Społecznych 
Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zasłużony dla Międzyzdrojów
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Podsumowanie 
I semestru 
Miniony semestr w Szkole Podstawowej nr 2  
w Wapnicy był okresem intensywnej pracy w wielu 
obszarach. Nasi uczniowie już drugi rok realizują 
projekty rozwijające umiejętności społeczno-oby-
watelskie i matematyczno - przyrodnicze „Z małej 
szkoły w wielki świat”. Każda prezentacja efektów 
wytężonej pracy dzieci jest wydarzeniem dla 
lokalnej społeczności i stanowi powód do dumy. 
Kolejnym obszarem działań uczniów i nauczycieli 
były przygotowania do majowej wycieczki całej 
szkoły do Warszawy. Mamy ambitny plan – chcemy 
zebrać całą kwotę potrzebną na wyjazd. W tym 
celu już od września zbieraliśmy kasztany, zorga-
nizowaliśmy kiermasze zdrowej żywności, stroików 
świątecznych i książek. 

Wszystkie te działania pozwalają na rozwijanie 
u uczniów umiejętności niezbędnych w życiu: 
planowania, działania i oceniania pracy swojej oraz  
innych. Kształcą także umiejętność pracy metodą 
projektu, metodą, która cechuje nowoczesne 
szkolnictwo i należy do najbardziej efektywnych.

Najwięcej satysfakcji z pracy w I semestrze 
miały uczennice klasy VI, które za swoje osiągnię-
cia edukacyjne otrzymały stypendium – Natalia 
Szaryńska (śr. 5.0) oraz Klaudia Piotrowska (śr. 4.8). 

Agnieszka Wolf
Nauczycielka języka polskiego i historii

Wystawa po feriach 
9 lutego 2012 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakoń-
czenie ferii zimowych i otwarcie wystawy prac. 
dzieci, które brały udział w warsztatach pla-
stycznych pt. „kreatywna pracownia plastyczna 
w Bibliotece”, zaprosiły swoich najbliższych na 
swój pierwszy wernisaż. 

W dniu 13 lutego br.  
w Przedszkolu w Wap-
nicy miało miejsce od-
świętne spotkanie Babć 
i Dziadków ze swoimi 
wnuczętami. Choć ter-
min tej imprezy prze-
suwany był kilkakrotnie 
to i tak nie udało nam 
się pokonać wszystkich 
chorób dręczących na-
sze przedszkolaki w tę 
zimową aurę i dzieci 

W tym roku w ostatnią sobotę karnawału, to 
jest 18 lutego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy 
zorganizowała bal charytatywny pod hasłem „Gala 
Oskarowa 2012”. Nie trzeba jechać do Ameryki, by 
spotkać wspaniałe gwiazdy. Tego wieczoru  znane 
osobistości pojawiły się na naszej gali. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas m.in. Violetta Villas, 
Michael Jackson, Król Ryszard, Czarownice, zespół 
ABBA, króliczek Playboya, świnka Piggi, Czerwony 
kapturek, Aniołki Charliego, oraz Jego Eminencja 
Kardynał Richelieu w towarzystwie zakonnicy. 
Goście mieli niecodzienną okazję przejścia po 
czerwonym dywanie w blasku fleszy i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Oskarem w dłoni.  Oczy-
wiście, jak na Galę Oskarową przystało, atrakcją 
wieczoru było wręczenie statuetek „OSKAR 2012” 
w trzech kategoriach: „Szczęśliwy los”, „Oskarowa 
ścieżka dźwiękowa” i „Najoryginalniejszy strój”. 
Zabawa była wspaniała, a uczestnicy bawili się 
niemal do białego rana. 

Celem tego balu było zebranie jak największej 
kwoty, która będzie przeznaczona dla uczniów 
naszej szkoły na wycieczkę do Warszawy. Dzięki 

licznym sponsorom i darczyńcom mogliśmy przy-
gotować atrakcyjne nagrody w loterii fantowej, 
między innymi: karnety wejściowe na basen, do 
gabinetu figur woskowych, planetarium, zabiegi 
w SPA, zaproszenia do pizzerii lub na uroczyste 
kolacje i wiele, wiele innych nagród.

Organizatorzy balu serdecznie dziękują nastę-
pującym darczyńcom:

HOTELE:  Bielik, Amber Baltic, Aurora, Slavia, 
Vestina;

RESTAURACJE: Carmen, Rio, Josephine, Cafe 
Relax, Perełka, 7-Avenue

SKLEPY:  Triumph, Bling Bling, Agnes, „Po 
banku”, zielarski na Placu Neptuna, z bielizną na 
Placu Neptuna, monopolowy Ewelina Jakubowska,  
a także SOLARIUM „Malina”, Księgarnia, Gabinet Fi-
gur Woskowych, Planetarium, Kwiaciarnia „Tulipan”, 
SPA  Chabinka – Bagiński.

Dziękujemy również rodzicom naszych 
uczniów, którzy włączyli się w przygotowanie 
konsumpcji. Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę  Anny Lisińskiej, która bardzo aktywnie 
włączyła się w poszukiwania ludzi dobrej woli, czyli 

Ach, co to był za bal...
karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej  
w święto trzech króli, a kończy we wtorek przed środą popielcową, która rozpoczyna wielki post  
i oczekiwanie na Wielkanoc.

naszych sponsorów. Dzieci z naszej szkoły wyrażają 
ogromną wdzięczność za okazane serce i hojność.

ZAPRASZAMY ZA ROK!!!
Monika Ratajczyk

Maja Bielska

Spotkanie i Babcią i Dziadkiem wystąpiły w zdziesiątkowanej grupce. Mimo tego 
występ należał do niezwykle udanych. Przedszko-
laki pięknie zaprezentowały swoje talenty wokalne 
i recytatorskie, a Babcie i Dziadkowie udowodnili, 
że potrafią wspólnie ze swoimi wnuczętami bawić 
się na całego. Dziadkowie obdarowani zostali upo-
minkami: pięknymi bibułowymi kwiatami i laurka-
mi z odbitymi rączkami swoich wnucząt. Dzieci do 
występu przygotowały Monika Ratajczyk, Malwina 
Żardecka i Maja Bielska. 

Monika Ratajczyk
wychowawca grupy przedszkolnej

przy SP 2 w Wapnicy

Na spotkanie przygotowano prezentację mul-
timedialną będącą fotograficzną relacją tego, co 
działo się podczas 2 tygodni zajęć plastycznych, 
wokalnych, teatralnych. Na zakończenie wszyscy 
artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książ-
ki, których zakup sfinansował Bank Spółdzielczy  
w Międzyzdrojach. 

W imieniu wszystkich dzieci zapraszamy do 
Biblioteki, by obejrzeć „kreatywną” wystawę peł-

ną kolorowych arcydzieł: 
kolorowych wysp latarnika, 
rajskich ptaków, świeczni-
ków, wazonów, koników 
oraz dzieł stworzonych  
z „byle czego”, czyli pięknej 
kolekcji lalek. 

Wszystkim mamom, 
babciom, które aktywnie 
brały udział w zajęciach 
oraz pomogły w przygo-
towaniu poczęstunków 
dziękujemy za pomoc  
i poświęcony czas. Wszyst-
kim dzieciom serdecznie 
dziękujemy za udział we 
wspólnej zabawie i zapra-
szamy za rok.

andżelika Gałecka
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Przebieg projektu oparty był na założeniach 
zawartych w jego głównym celu. Założenia obej-
mowały: kształtowanie u młodzieży odpowiednich 
postaw dotyczących zagrożeń związanych z 
substancjami (papierosy, alkohol, narkotyki) 
i przedmiotami (komputer, telefon, telewi-
zja), które mogą spowodować nieprawi-
dłowy rozwój nastolatka, oraz promowanie 
zdrowego stylu życia bez używek. 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w 
zajęciach podzielona została na 3 grupy 
wiekowe (dzieci klas I-III Szkoły Podstawo-
wej, dzieci klas IV-VI Szkoły Podstawowej, 
młodzież klas I-III Gimnazjum).  Dla każdej 
z grup przygotowany został indywidualny 
program profilaktyczny dostosowany do 
konkretnych potrzeb. Zajęcia dla każdej 
grupy wiekowej odbywały  się 3 razy w 
tygodniu. Czas każdego spotkania to 60 minut.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 70 osób, z 
których 20 zostało wyróżnionych za wysoką fre-

kwencję. Ośrodek Pomocy Społecznej ufundował 
wyróżnionej młodzieży nagrody w postaci biletów 
do kina. 

Na zajęciach obecnych było dwóch liderów 
młodzieżowych pracowni „MOTYWACJA”.  Ich 
zadaniem było przede wszystkim zapoznanie 

dzieci i młodzieży z konkretnymi tematami, oraz 
pomoc w ukształtowaniu odpowiednich postaw w 
stosunku do przedmiotów i substancji mogących 
zagrażać prawidłowemu rozwojowi nastolatka. 
Ich zadaniem było również pilnowanie by zajęcia 
przebiegały prawidłowo. 

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie 
projektu, nadzór merytoryczny oraz trenerski 
wobec wybranych liderów młodzieżowych była 
Karolina Flacht. 

Forma zajęć (praca grupowa, warsztatowa, 
zadaniowa) sprawiała dzieciom i młodzieży satys-

fakcję, a tematyka była dla nich interesująca. 
Chętnie brały udział w spotkaniach oraz 
chętnie współpracowały. Ich zachowanie 
można ocenić jako dobre. Przeprowadzo-
ne warsztaty podsumowujące pozwoliły 
stwierdzić, że dzieci wyniosły odpowiednią 
wiedzę dotyczącą  poruszanej tematyki.

Realizacja zajęć wraz z nagrodami 
została sfinansowana z dochodów z opłat 
za  korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2012 rok. 

Zespół Pracowni Profilaktyczno – 
Terapeutycznej „MOTYWACJA” 

www.pracowniamotywacja.pl  wraz z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdro-

jach www.bip.ops.miedzyzdroje.pl

W dniach 16-18 marca w Hali Sportowej im. 
andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej nr 
1 odbędą się i Eliminacje do ogólnopolskiej 
olimpiady Młodzieży Pucharu Polski kadetów 
z Zapasach w stylu wolnym. 

Walki eliminacyjne, rozgrywane na trzech 
matach, rozpoczną się w sobotę (17 marca) od 
godz. 9. tego dnia o godz. 16 nastąpi uroczyste 

otwarcie zawodów, a od 16.30 do 19 – kolejne walki 
eliminacyjne.  W niedzielę w godz. 9-13 – walki 
półfinałowe, finałowe i dekoracja zwycięzców.

Organizatorem zawodów jest: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Związek Zapaśniczy w 
Warszawie, Miasto Międzyzdroje, Gimsport Zapasy 
Międzyzdroje.

Danuta Jakubiak 
Prezes UKS Gimsport

Zanim doszło do rywalizacji zawodników  Ma-
rek Kibała, prezes Zachodniopomorskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego, wręczył  zasłużonym dla 
rozwoju tego sportu Odznakę 80- lecia Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Uhonorowano nią  Syl-
wię Wandachowicz - zawodniczkę UKS „Chrobry” i 
Leszka Dorosza - Burmistrza Gminy Międzyzdroje.  

W trakcie zmagań 
sportowych zawodnicy 
startowali w następują-
cych  kategoriach: gry 
pojedyncze kobiet i męż-
czyzn, deblowe i miesza-
ne. Międzyzdrojski UKS 
„Chrobry”, jako organi-
zator i gospodarz, nie 
chciał zawieść swoich 
kibiców. Na pięć rozgry-
wek finałowych  zawod-
nicy tego klubu zgarnęli 
cztery tytuły mistrzowskie! 
Mistrzem Województwa  w grze pojedynczej 
mężczyzn został trener UKS „ Chrobry” –  Jacek 
Wandachowicz  (w finale walczący z własnym 
podopiecznym Krzysztofem Borkowiczem). Ten 
sam tytuł w kategorii pań od 12 lutego przysługuje 
Oktawii Karkoszce (UKS „Chrobry”). Najlepszą parą 

deblową męską został duet: Jacek  Wandachowicz/ 
Zdzisław Witkowski (UKS „Chrobry”), a najlepszą 
parą mieszaną: Oktawia Karkoszka/ Adam Wan-
dachowicz (UKS „ Chrobry”). 

System rozgrywek w takich  mistrzostwach  
sprawia, że zawodnicy jednego klubu muszą  
stawać do walki przeciwko sobie. Tego dnia  było 

kilka takich „bratobój-
czych” starć. Szczególnie 
dramatyczne były te fina-
łowe  np. w kategorii  gra 
deblowa mężczyzn, czy 
wspomnianej  już  grze  
pojedynczej  mężczyzn.  
Było czym się ekscytować 
w finale debla pań. Osta-
tecznie nasze zawodnicz-
ki  (Sylwia Wandachowicz 
/ Adriana Kołaszewska)  
musiały  zadowolić się 

tytułem wicemistrzyń – 
uległy bowiem nieznacznie duetowi z Suchej 
Koszalińskiej. 

Mówi się, że nie można mieć wszystkiego, 
jednak UKS „Chrobry” ma ambicje udowodnić w 
przyszłym roku, że to nieprawda!

 UKS „Chrobry” MIĘDZYZDROJE                                                            

Mistrzostwa na trzech matach

Odjechane ferie bez odjazdów
W styczniu podczas ferii zimowych (16.01 – 27. 01. 2012 r.)  w Międzynarodowym domu kultury  
w Międzyzdrojach odbyły się zajęcia z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i 
młodzieży pod hasłem: Odjechane  ferie – bez odjazdów!  Była to druga edycja projektu realizo-
wanego przy współpracy ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach oraz Pracowni Profilak-
tyczno – terapeutycznej „MotyWacJa”.

MISTRZOSTWA POD DYKTANDO „CHROBREGO”
12 lutego w Hali Sportowej im. andrzeja Grubby odbyły się indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. 

Jacek Wandachowicz, 

ZHP - WycHoWaniE, 
ktÓRE PRocEntuJE!
Przekaż 1% podatku na 44 Gromadę Zuchową 
ZHP „Pracowite Pszczółki” z Międzyzdrojów!
dlaczego? odpowiedź jest prosta! 

Zuchy 44 Gromady Zuchowej działają już od 
kilku lat na rzecz Gminy Międzyzdroje stawiając 
na zasady i tradycję. Prowadzimy różnorodny 
program tworzony z naciskiem na takie wartości, 
jak zamiłowanie i szacunek do przyrody, odpo-
wiedzialność za otaczający nas świat, aktywność 
fizyczna. Oddając 1% zuchom, wspierasz rozwój 
oraz pozwalasz realizować ich potrzeby i marze-
nia. Nasza gromada uczy jak być pożytecznym, 
samodzielnym i odpowiedzialnym człowiekiem. 
Pokazujemy młodym ludziom jak można się świet-
nie bawić z dala od komputera!

Przekazane pieniądze wykorzystamy w całości 
na pracę z dziećmi, zgodnie z zasadami organi-
zacyjnymi ZHP. Dofinansowanie pozwoli nam na 
realizację różnych form - obozów, akcji, projektów, 
których się podejmujemy. 

Przekazanie przez podatników swojego 1% jest  
proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę 
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 
lub PIT-28), wpisując do niej nr KRS 0000278582, 
cel szczegółowy: Międzyzdroje 44GZ.

Dziękujemy serdecznie!
44 Gromada Zuchowa ZHP z Międzyzdrojów



11Informator  mIędzyzdrojskI  nr  2/2012

SPoRt

PiŁka noŻna 

Po czterech jednostkach treningowych  pierw-
szy zespół w styczniu rozegrał spotkania kontrolne 
przygotowujące do rozpoczynającej się 24 marca ligi. 
Wyspiarze podejmowali na własnym boisku zespoły, 
które przebywały na obozie w Międzyzdrojach. Pierw-
sze spotkanie odbyło się 24 stycznia z UNIĄ Warszawa 
(WLJ), 25 stycznia FALA podejmowała POGOŃ Szcze-
cin (WLJ), a 29 stycznia na wyjeździe w Świnoujściu 
grała z FLOTĄ (WLJ).

W pierwszym  spotkaniu zespół Jana Rączewskie-
go wygrał z UNIĄ  5:2 po bramkach A. Gałczyńskiego, 
S. Złotnika, D. Cadera - 2 i K. Strzeleckiego. 

W drugim środowym meczu Fala z remisowała z 
POGONIĄ 1:1 (0:0) po bramce Aleksandra Sikory. Fala 
w tym spotkaniu występowała w składzie: Majtas P.,  
Gera T. (46’-Arczewski R.), Kozłowski D. (46’-Tokarz 
D.), Strzelecki K., Sikora A., Gałczyński A., Rojko M. 
(75’-Szymczak M.), Paszek E. (46’- Cader D.), Kozłowski 
A. (46’-Tynny A.), Gajda M. (50’-Gera T.), Szymczak M. 
(46’-Cybulski P.). 

W Świnoujściu natomiast padł remis  4:4 (2:2) po 
bramkach A. Gałczyńskiego, A. Tynnego, A. Sikory 
oraz M. Helta, grając w składzie: Majtas P.,  Arczewski 
R. (30’-Matyszewski T.), Tokarz D. (46’-Jankowski K.), 
Strzelecki K., Sikora A. (46’-Rutkowski P.), Cybulski P., 
Gałczyński A., Helt M., Cader D.(46’- Rojko M.), Złotnik 
S. (70’-Tynny A.), Łaba D.(46’-Gajda M). Trener w  spo-
tkaniach dał grać zawodnikom z drużyny juniorów, 
którzy pokazali się z dobrej strony. Rozgrywki  odby-
wały się na dobrym poziomie, zawodnicy grali bardzo 
agresywnie i szybko rozgrywając piłkę stwarzali 
sytuacje podbramkowe.

Również do ligi przygotowują się drużyny mło-
dzieżowe. Juniorzy rozegrali swoje spotkania kontro-
lne, także brali udział w dwóch turniejach halowym.

Przygotowując się do rozgrywek drużyna junio-
rów podejmowała na własnym boisku zespoły, które 
przebywały na obozie sportowym w Międzyzdrojach. 
Pierwsze spotkanie rozegrane zostało 21 stycznia  z 
Orkanem SUCHAŃ (III kl. juniorów),  natomiast w 24 
stycznia  rozegrane zostało spotkanie z Victoria Świe-
bodzice. W dniu 26 stycznia rozegrano mecz z drużyną 
Unia Warszawa. W pierwszym spotkaniu zespół 
uległ  drużynie Orkana Suchań 3:2, bramki zdobyli: 
Sikora A., Gajda M. W drugim meczu Fala uległa 6:2 
drużynie Victorii Świebodzice.W trzecim rozegranym 

meczu kontrolnym nasza drużyna zremisowała z Unią 
Warszawa 3:3, bramki zdobyli Sikora A. i Gajda M.-2. 

W spotkaniach drużyna wystąpiła w następującym 
składzie: Merks P., Kozłowski D., Boguski K., Kozłowski 
A., Jankowski K., Bursa P., Paszek E., Sikora A., Rutkowski 
P., Gajda M., Czajkowski D., Kalinowski P.

Piotr Karasiewicz, szkoleniowiec tej grupy, obser-
wował także swoich zawodników podczas rozgrywa-
nych meczy przez pierwszą drużynę. A w  I drużynie 

występowali następujący zawodnicy: Rutkowski P., 
Jankowski K., Paszek E., Kozłowski A., Gajda M., Ko-
złowski D. – pokazali się oni z bardzo dobrej strony.

Juniorzy także występowali w turniejach halo-
wych. 14 stycznia drużyna Juniorów KS Fala uczest-
niczyła w VI Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Dziwnowa w Hali Sportowo - Widowisko-
wej w Dziwnowie, gdzie po rywalizacji zagrała w Finale 
Turnieju z Jantarem Dziwnów i zajęła II miejsce, a naj-

lepszym strzelcem Turnieju został Aleksander SIKORA. 
Natomiast 11 lutego w Międzyzdrojach grając o 

Puchar Prezesa KS Fala nasi zawodnicy okazali sie bar-
dzo gościnni i zajęli odległe szóste miejsce. Zwyciężyli 
zawodnicy z Vinety Wolin. 

15 stycznia w hali sportowej w Międzyzdrojach 
odbył się turniej organizowany przez klub o Puchar 
Dyrektora SP nr 1 w Międzyzdrojach, grali zawodnicy 
z rocznika 1997 i młodsi – trampkarz. Podopieczni 
trenera Dariusza Tokarza zajęli III miejsce przegrywając 
z Koroną Stuchową i Gryfem Kamień Pomorski.

Przed drużynami jeszcze długi okres przygotowań 
i spotkań kontrolnych, na które zarząd klubu i zawod-
nicy serdecznie zapraszają:

Fala – Ruch Chorzów 19.02.2012 godz.16.30 – 
Stadion Miejski

Fala – Pionier Żarnowo 26.02.2012 godz. 14.00 – 
Stadion Miejski

Fala – Wicher Przelewice 03.03.2012 godz. 14.00 
– Stadion Miejski

Rewal Wybrzeże Rewalskie – Fala 10.03.2012 godz. 
15.30 – Niechorze/Rewal

Fala – Znicz Wyskoka Kamieńska 17.03.2012 godz. 
15.00 – Stadion Miejski

PiŁka SiatkoWa

11 lutego br. w hali sportowej w Międzyzdrojach 
odbył się pierwszy w tym roku mecz mistrzowski 
naszego zespołu o punkty w Kamieńskiej Lidze 
Amatorskiej Piłki Siatkowej. Po bardzo ekscytującym 
spotkaniu Fala uległa wyżej notowanemu zespołowi 
z Kamienia Pomorskiego 2-3 (25-21; 11-25; 26-24; 
22-25; 7-15).

Początek pierwszego seta to wyrównana walka. 
Od początku to Fala dyktowała przebieg gry i pierw-
szy set wygrała do 21. Druga partia rozpoczęła się 
od dobrej gry zawodników z Kamienia Pom., którzy 
nie dali szans gospodarzom i wygrali do 11. Trzeci set 
był najbardziej zacięty - punkt za punkt aż do stanu 
24:24, Fala zwyciężyła 26-24. Następne sety to jednak 
już dominacja Kamienia, w czwartym secie rywale wy-
grywają 25:22 a w tie-breaku 15:7 i całe spotkanie 3-2.

Składy wyjściowe zespołu Fali: Marian Kowalewski, 
Krzysztof Gawina, Jakub Jaszczur, Krzysztof Mickie-
wicz, Michał Laskowski, Michał Seremeta, Bartłomiej 
Kowalewski, Natalia Gawina.

Jan Rączewski

Rozgrywki Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsalu, 
organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1, wkro-
czyły w fazę rewanżową. Mija już czwarty miesiąc 
zmagań, które odbywają się co sobotę w hali spor-
towej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach. 
Przypomnijmy, że do zakończenia rundy zasadniczej 
grupowej pozostało pięć kolejek ligowych. Nadal nie 
jest przesądzone, które drużyny awansują do rundy 
Play-off. Jak dotąd największe szanse mają cztery 
pierwsze drużyny: Fala, Leśnik, Klif oraz SPA.

Zapraszamy wszystkich kibiców spragnionych 
piłkarskich wrażeń na rozgrywki MALF, które odbywają 

się co sobotę, w godzinach wieczornych w hali spor-
towej, ul. Leśna 17. Więcej informacji, statystyk oraz 
zdjęć można znaleźć na oficjalnej stronie Ligi: www.
malf.ligspace.pl oraz na portalu społecznościowym: 
www.facebook.com/LigaMALF.

klaSyFikacJa StRZElcÓW:
1. Krzysztof Strzelecki -  21 bramek
2. Miłosz Gajda - 15 
3. Mariusz Helt - 14 
4. Paweł Mikołajczyk - 12 
5. Piotr Rutkowski – 11

tERMinaRZ SPotkaŃ:
kolejka 12 (25.02.2012 r.)
DARGOBĄDZ PTAMPA 
- UKS ORLIKI WAPNICA  19:15
KLIF - SPA  20:15
FALA - LEŚNIK  21:15

kolejka 13 (03.03.2012 r.)
DARGOBĄDZ PTAMPA - KLIF  19:15
FALA - SPA  20:15
SP „LEŚNIK - OLDBOY” Międzyzdroje 
- UKS ORLIKI WAPNICA  21:15

kolejka 14 (10.03.2012 r.)
FALA - DARGOBĄDZ PTAMPA  19:15
LEŚNIK - SPA  20:15
SP „LEŚNIK - OLDBOY” Międzyzdroje 
- KLIF  21:15

Play-off (24.03.2012 r.)
1 Spotkanie: 1 DRUŻYNA – 3 DRUŻYNA  18.00
2 Spotkanie: 2 DRUŻYNA – 4 DRUŻYNA  19.00

FinaŁ (31.03.2012 r.)
Mecz o 3 miejsce: 18.00
Finał: 19.00

Rafał Błocian
Organizator Ligi

Przegląd wydarzeń drużyn KS „FALA” Międzyzdroje

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u – relacja z 

przebiegu rozgrywek.

Rozgrywki Międzyzdrojskiej Amatorskiej Ligi Futsal-u organizowane przez Szkołę 
Podstawową nr 1 wkroczyły w fazę rewanżową. Mija już czwarty miesiąc zmagań, które 
odbywają się co sobotę w hali sportowej im. A. Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach. 
Przypomnijmy, że do zakończenia rundy zasadniczej grupowej pozostało pięć kolejek 
ligowych. Nadal nie jest przesądzone, które drużyny awansują do rundy Play-off, jak dotąd 
największe szanse mają cztery pierwsze drużyny: Fala, Leśnik, Klif oraz SPA.

Zapraszamy wszystkich kibiców spragnionych piłkarskich wrażeń na rozgrywki MALF, które 
odbywają się co sobotę, w godzinach wieczornych w hali sportowej, ul. Leśna 17. Więcej 
informacji, statystyk oraz zdjęć można znaleźć na oficjalnej stronie Ligi 
www.malf.ligspace.pl oraz na portalu społecznościowym  www.facebook.com/LigaMALF.

Tabela Liga MALF

LP Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki

1 FALA 8 21 7 0 1 58:25

2 LEŚNIK 8 18 6 0 2 46:20

3 KLIF 7 16 5 1 1 35:17

4 SPA 7 11 3 2 2 35:22

5 DARGOBĄDZ PTAMPA 8 6 2 0 6 28:67

6 UKS ORLIKI WAPNICA 8 4 1 1 6 26:55

7 SP "LEŚNIK - OLDBOY" Międzyzdroje 8 3 1 0 7 26:48

KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
1. Krzysztof Strzelecki -  21 bramek
2. Miłosz Gajda - 15 
3. Mariusz Helt - 14 
4. Paweł Mikołajczyk - 12 
5. Piotr Rutkowski – 11

TERMINARZ SPOTKAŃ:

Kolejka 12 (25.02.2012 r.)

DARGOBĄDZ PTAMPA - UKS ORLIKI WAPNICA  19:15
KLIF - SPA  20:15
FALA - LEŚNIK  21:15

Kolejka 13 (03.03.2012 r.)

DARGOBĄDZ PTAMPA - KLIF  19:15
FALA - SPA  20:15
SP "LEŚNIK - OLDBOY" Międzyzdroje - UKS ORLIKI WAPNICA  21:15

Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u – relacja z przebiegu rozgrywek

tabela liga MalF
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oGŁoSZEnia - koMunikaty

Informacja na temat wnoszenia 
opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego
uprzejmie informujemy, że 31 marca 2012 roku 
u p ł y w a  t e r m i n  w n o s z e n i a  o p ł a t  r o c z n y c h  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych. 

Użytkownicy wieczyści mogą w uzasadnionych sytu-
acjach wnioskować o ustalenie innego terminu zapłaty 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nieprze-
kraczającego danego roku kalendarzowego. Wnioski w tej 
sprawie należy składać nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu płatności, tj. do dnia 17 marca 2012 roku. 

Użytkownicy wieczyści mogą ponadto ubiegać się 
o udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego. Bonifikaty udziela się osobom 
fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, 
tj. kwoty 1699,76 zł brutto, na wniosek użytkownika, jeżeli 
nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na 
cele mieszkaniowe.            

Druki wniosków w sprawie ustalenie innego terminu 
zapłaty opłaty rocznej oraz udzielenia bonifikaty można 
pobrać w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.
miedzyzdroje.pl

Edyta Konarzewska

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

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

Informacja w sprawie gminnego 
punktu informacyjnego LGR 
Uprzejmie informujemy, iż w każdą pierwszą środę miesiąca, 
w godzinach od 14.00 do 17.00, w siedzibie Urzędu Miasta 
Międzyzdroje przy ulicy Książąt Pomorskich 5 dyżurować 
będą pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ry-
backa Zalew Szczeciński, którzy gotowi będą odpowiadać 
na wszelkie pytania dotyczące Programu Operacyjnego 
Ryby. Pierwszy dyżur odbędzie się w dniu 7 marca 2012 roku.

Biuro Stowarzyszenia LGR 

naczelnik urzędu Skarbowego w kamieniu Pomorskim informuje, że w celu umożliwienia podatnikom terminowego 
wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2011 r. pracownicy urzędu Skarbowego w dniach:

27 lutego 2012 r. (poniedziałek)
5, 12, 19, 26,  marca 2012 r. (poniedziałki)
2, 16  i 23 kwietnia 2012 r.   (poniedziałki)
w godzinach od 9:00 do 14:30
pełnić będą dyżury w dodatkowych punktach przyjmowania zeznań w siedzibach Urzędów  Miast: Golczewo, Międzyzdroje, i Wolin.

Pracownicy pełniący dyżur:
• udostępnią druki zeznań rocznych,
• udzielą informacji dotyczących sporządzenia zeznań rocznych oraz poinformują o najwygodniejszej 
  formie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 
• przyjmą zeznanie roczne.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje o możliwości skorzystania z szybkiej, prostej     i wygodnej metody przesłania 
zeznań rocznych drogą elektroniczną poprzez portal: http://www.e-deklaracje.gov.pl,    gdzie dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcje ich 
wypełnienia i przesłania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tadeusz  Wróblewski
Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorski

SZyBki Pit W kaMiEniu PoMoRSkiM
www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl 

dyżury w gminach Golczewo, Międzyzdroje, Wolin


