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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Apel pod Krzyżem Katyńskim – 11 kwietnia 2012 r.
Katyń to nie tylko pamięć, ale też wielka polityka. Co najmniej niełatwe stosunki minimum dwóch narodów. Katyń to przypomnienie
Polakom, Rosjanom, ale także narodom z Zachodu, jak zachowywały
się w czasie II wojny światowej i potem.
Jeszcze w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii, gdy powstawał
pomnik katyński w Londynie, tamtejszy rząd blokował udział
w uroczystości oficerów brytyjskich, by nie drażnić Moskwy.
Polityka zawsze brukała Katyń.
Chcemy bez patosu nawiązać do tego ciężaru cierpienia – choć
wydaje się ono nieprawdopodobne. Nie chcemy doszukiwać się

czyja to była wina, ani odnosić się do politycznych rozgrywek,
dla których ta tragedia stała się pożywką. Naszą obecnością pod
Krzyżem Katyńskim chcemy uspokoić odczuwanie tych tragicznych
wydarzeń zarówno w Katyniu jak i w Smoleńsku.
Historia, nieco ambitniej traktowana poprzez przedstawienie
i analizowanie obrazu przeszłości, ułatwia orientację w teraźniejszości. Buduje poziom politycznej kultury społeczeństwa.
Każe wspominać i nigdy nie zapomnieć.
Andrzej Mleczko

aktualności

Porządki nie tylko wiosenne
Wraz ze zbliżającą się wiosną wielu z nas rozpoczyna porządkowanie domów, ogrodów, działek.

kradzieży żeliwnych zabezpieczeń studzienek
kanalizacyjnych. Niezabezpieczone studzienki
stanowią bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia
i życia kierowców i pieszych. Naprawy tych
szkód powodują coraz
większe koszty, które
ponosimy my wszyscy –
podatnicy.

Oddzielnym problemem jest dewastacja niezamieszkałych nieruchomości na terenie miasta.
Dotyczy to często budynków, które są zabytkami.
Otoczenie tych nieruchomości zapełnia się śmieciami, znikają metalowe elementy wyposażenia,
ogrodzenia, wybijane są szyby w oknach. Koszty
oczyszczenia tych posesji ponoszą ich właściciele,
ale nieporządek i zniszczenie wpływają negatywnie na wizerunek całego miasta. Reagujmy
na takie akty wandalizmu zgłaszając je na policję
lub do Straży Miejskiej. Milcząc dajemy nieme
przyzwolenie na tak destrukcyjne zachowania.
Dlatego zwracamy się z apelem do Międzyzdrojan: zadbajmy o naszą małą ojczyznę wspólnie,
bez wymówek, że „to co za płotem nie jest moje”.
Jest to nasze wspólne dobro, a więc jesteśmy
za nie odpowiedzialni. Reagujmy na bezmyślne
niszczenie i dewastowanie otoczenia. Dbałość

Kosztem porządkowania prywatnych posesji
zaśmiecane są tereny miejskie, te wysprzątane
przez pracowników ZOŚ. Sprzątnięte z wielkim
staraniem miejsca pozostają czyste na krótko, w
ciągu kilku dni zapełniają się śmieciami, starymi
gałęziami, plastikowymi odpadami. Na terenach
leśnych i przy drogach napotkać można pozostałości po wykonanych remontach, plastikowe
wiadra, pojemniki po farbach, gruz, starą terakotę.
Niemal po każdym weekendzie napotykamy w
mieście na zniszczone i zaśmiecone wiaty autobusowe, poprzewracane ławki, potłuczone latarnie,
zniszczone tablice, ogrodzenia, kosze na śmieci.
Na terenie sołectw dochodzi do bezmyślnych

Ustawione przez
ostatnie lata na terenie miasta pojemniki
do segregacji odpadów
stały się okazją to tworzenia małych wysypisk
śmieci. Z tego powodu
ilość pojemników została
zredukowana. W Międzyzdrojach jest 12 dystrybutorów z pakietami
do sprzątania nieczystości tzw. ,,psie pakiety”.
Są one regularnie uzupełniane w nowe pakiety. Wszystkie te działania, służą mieszkańcom
i turystom.

o czystość i ład przestrzeni, w której żyjemy to
zadanie nie tylko pracowników Zakładu Ochrony
Środowiska, ale każdego z nas.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji, bioróżnorodności i zabytków

Porządkowaniem gminy Międzyzdroje na co dzień zajmuje się Zakład Ochrony Środowiska.
27 osób to pracownicy zielonej ekipy, zieleni miejskiej oraz oczyszczania miasta. Pracownicy
ZOŚ zajmują się min.: nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew, sprzątają ulice, trawniki wywożą śmieci. Robią to codziennie bez względu na pogodę i temperaturę za oknem. Nie wszyscy
potrafią to uszanować.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W TOKU

Aktualnie w trakcie opracowywania jest 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na obszarze miasta
i gminy Międzyzdroje, które różnią się poszczególnymi etapami
procesu planistycznego.
Wśród nich są:
Zmiana planu „Promenada Zachodnia” - na etapie pozyskiwania
opinii i uzgodnień od właściwych organów i instytucji;
Zmiana planu „Wesoła” – na etapie pozyskiwania opinii i uzgodnień
od właściwych organów i instytucji;
Zmiana planu „Nowe Centrum” – na etapie pozyskiwania wniosków
od zainteresowanych stron; wnioski można składać w terminie do
7 maja 2012 r.
Plan „Lubin 1 i 2 przy WPN” na etapie pozyskiwania opinii i uzgodnień
od właściwych organów i instytucji;
Zmiana planu „Ogródki działkowe” – na etapie ponownego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy;
Plan „C.H. Galeria przy Wjeździe” – na etapie pozyskiwania wniosków
od zainteresowanych stron; wnioski można składać w terminie do
9 maja 2012 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Planowaniu Przestrzennym
pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach lub telefonicznie pod nr
91 32 75 651.
Zapraszam.
Urszula Pyzik
Planowanie Przestrzenne UM Międzyzdroje
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wydarzeniA

Pod Krzyżem Katyńskim

W południe 11 kwietnia br. na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie
upamiętniające 72. rocznicę ofiar Katynia oraz 2. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele
władz powiatu kamieńskiego i gminy Międzyzdroje. W asyście pocztów sztandarowych przy
Krzyżu Katyńskim wartę honorową pełniły zuchy
i harcerze z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP.
Apel pamięci poprowadził Andrzej Mleczko.
Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów wspominał wizyty prezydentów w Międzyzdrojach:
Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego
oraz Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Piotra Nurowskiego.
Starosta kamieński Beata Kiryluk zwróciła się
do licznie przybyłej młodzieży z prośbą o pamięć
o tych wydarzeniach.
Ksiądz kanonik Marian Wittlieb – proboszcz
parafii w Międzyzdrojach, w asyście księdza kanonika Waldemara Michałowskiego – proboszcza
parafii w Lubinie i księdza wikariusza Mariusza
Ogórskiego, odprawił modlitwę w intencji pomordowanych i ofiar katastrofy lotniczej.

Kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele: starostwa kamieńskiego, władz samorządowych
gminy Międzyzdroje, Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych RP, Wolińskiego
Parku Narodowego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, uczniowie i nauczyciele
szkół: Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wapnicy, Międzynarodowego
Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz różnych
środowisk gminy Międzyzdroje i mieszkańcy.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom uroczystości, a przede wszystkim młodzieży i nauczycielom. Dziękujemy również pracownikom Międzynarodowego Domu Kultury za przygotowanie
nagłośnienia i pracownikom Zakładowi Ochrony
Środowiska za odświętny wystrój miejsca przy
Krzyżu Katyńskim.
Tomasz Rychłowski
Mł. Referent ds. promocji, kultury, sportu
i org. społecznych.

Finał Wojewódzki Memoriału Andrzeja Grubby
19 kwietnia 2012r. w hali sportowej im. A. Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Finał
Wojewódzki Memoriału Andrzeja Grubby w Tenisie Stołowym, w którym wzięło udział 9 najlepszych trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego.
Do Międzyzdrojów przyjechały drużyny
z Czaplinka, Gryfic, Stepnicy, Dębic, Kołczewa,

Stargardu Szczecińskiego, Pełczyc i Reska. Rozegrano mecze w celu wyłonienia przedstawicieli
województwa
na Finał Ogólnopolski Memoriału, który
odbędzie się
w maju w Sopocie.
Już po raz
d r u g i Fi n a ł
Wojewódzki
Memoriału
odby wa się
w naszym
miasteczku,
ponieważ or-

Rocznica
Konstytucji 3 Maja
3 maja br. godz. 9 – Msza święta w intencji
Ojczyzny – Kościół parafialny p.w. św. Piotra
Apostoła w Międzyzdrojach.
Godz. 11 – Msza święta w intencji Ojczyzny Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej
w Lubinie.
Godz. 16 – XXIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Międzynarodowym Domu Kultury
Porządek sesji:
– Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej.
– Przedstawienie porządku obrad.
– Wręczenie aktu nadania tytułu “Zasłużony
dla Międzyzdrojów”.
– Wręczenie listów gratulacyjnych prof.
Dariuszowi Dyczewskiemu, prof. Ryszardowi
Handke oraz Piotrowi Szulcowi – dyrektorowi
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej.
– Zakończenie uroczystej sesji Rady Miejskiej.
Po uroczystej sesji odbędzie się część artystyczna z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Redakcja
ganizatorzy są zadowoleni z przygotowanych
warunków do przeprowadzenia rozgrywek,
panującej atmosfery oraz zachwyceni miastem.
Przybyłych Gości, zawodników i trenerów powitała dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach – I. Banachowicz, która w dalszej części
wystąpienia zaprezentowała sylwetkę wybitnego
sportowca i wspaniałego człowieka – Andrzeja
Grubby.
Następnie głos zabrał Henryk Nogala, Sekretarz Gminy, życząc przybyłym zawodnikom
- w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów - sportowych sukcesów. Zawody otworzyła p. Lucyna
Grubba, żona zmarłego Mistrza.
Sędzinami głównymi zawodów były: Magdalena Cieśla i Sylwia Wandachowicz, a sędziami
stolikowymi uczniowie z SP1 i TH. Organizatorem
i fundatorem nagród jest Fundacja Andrzeja
Grubby, którą reprezentowała p. Lucyna Grubba.
W czasie zamykania Informatora rywalizacja
jeszcze trwała.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Majówka ze sztuką

Przed nami długi weekend majowy. Międzynarodowy Dom Kultury przygotował dla wszystkich gości
i mieszkańców naszej gminy bogaty program artystyczny i szereg atrakcji plenerowych.
25.04.2012 r. – godz. 16.30 – otwarcie wystawy „GALERIA OBRAZÓW” -FOYER
Godz. 17 – „Co może jeden człowiek” program słowno – muzycznym z udziałem Jana Nowickiego
i zespołu – wstęp wolny, Sala Teatralna MDK.
28.04 – 05.05.2012r. – Imprezy plenerowe: animacje dla dzieci, happeningi, pokazy artystyczne: malarstwo, grafika i muzyczne, z udziałem studentów z Akademii Sztuki w Szczecinie.
28.04.2012 r. – ROCKIN” FOR KIDS FESTIVAL” – maraton muzyczny - wystąpi 13 zespołów muzycznych
- i szereg atrakcji sportowych i plenerowych: Skatepark, tor skimboardowy, pokazy historyczne Strażnicy
Nawii, Motowyspiarze, strzelnica paintbolowa oraz niespodzianki. Zbieramy pieniądze na wakacje dla dzieci
z Domu Dziecka w Lubinie.
Amfiteatr, Skwer rekreacyjny, plac przy Informacji Turystycznej oraz teren przed MOLO.
29.04.2012 r. – Turniej Tańca Nowoczesnego eMDe ART o puchar Burmistrza Międzyzdrojów. Sala Teatralna
MDK – start godz. 10 – impreza biletowana.
01.05.2012 r. godz. 19.30 – Andrzej Grabowski w programie kabaretowym „Niech się święci 1 – maja”
- Sala Teatralna MDK. Impreza biletowana.
03.05.2012 r. godz. 16.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej oraz koncert muzyczny.
Sala Teatralna MDK.
04.05.2012 r. godz. 18.30 – koncert Marcina Dilinga – półfinalisty programu Must Be the Music
Godz. 19 – koncert Andrzeja Piasecznego z zespołem. Amfiteatr – impreza biletowana.
05.05.2012 r. – imprezy plenerowe, z udziałem studentów z Akademii Sztuki ze Szczecina.
18-20.05.2012 r. - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Music Baltic”.
Serdecznie Zapraszamy!!!
Jadwiga Bober Dyrektor MDK
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Ksiądz Tomasz Romantowski prezbiterem

Wielka radość dla całej gminy Międzyzdroje, szczególnie dla parafii MB Jasnogórskiej w Lubinie, gdy w dniu 14.04. 2012r. mieszkaniec Lubina
dk. Tomasz Adam Romantowski przyjął - przez posługę J. E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi - sakrament święceń w stopniu prezbitera. Zwieńczył tym
samym 6-letnią formację w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.
15 kwietnia br., w Uroczystość Bożego Miłosierdzia,
ks. Neoprezbiter w swoim rodzinnym kościele
parafialnym w Lubinie po raz pierwszy odprawił
samodzielnie Mszę św. Do Mszy - zgodnie ze starą
tradycją - Neoprezbitera z domu rodzinnego, gdzie
umocniony został błogosławieństwem Rodziców
Krystyny i Wojciecha, poprowadziła procesja do
ołtarza (na zdjęciu). Towarzyszyła mu cała parafia i zaproszeni goście.
Mszę św. koncelebrowało
z Neoprezbiterem dwóch
kapłanów: ks. prał. Ryszard
Ziomek, oficjał Sądu Biskupiego w Szczecinie, oraz
ks. Janusz Szczepaniak ojciec duchowny z Seminarium. Msza święta była
swoistym pożegnaniem ks.
Tomasza z parafią, bowiem
z dniem14.04.2012r. Ks.
Abp Metropolita skierował
go do posługi w parafii
katedralnej pw. Św. Jakuba
Ap. w Szczecinie.
Cieszymy się, bo w historii parafii jest to pierwsze takie wydarzenie. Dziś
możemy powiedzieć, że
nasza rodzina parafialna ma
swojego Księdza Tomasza. Życzymy ks. Tomaszowi
wiele łask Bożych i spełniania się w Bożej służbie.
Dziękujemy za wybranie tej trudnej, ale jakże
szlachetnej i pięknej drogi życia, za oddanie siebie
Panu Bogu i bliźnim.
***
Ks. Tomasz, Adam Romantowski (syn Krystyny i Wiesława) urodził się 11 kwietnia 1987 r.
w Świnoujściu, ale całe jego życie związane
jest z Lubinem, gdzie Neoprezbiter - czyli nowo
wyświęcony kapłan wychował się i wzrastał. To
tam ukończył pierwsze „seminarium” jakim jest
Dom Rodzinny każdego powołanego. Po tym,
jak Pan przedwcześnie odwołał do wieczności
jego Tatę -Wiesława, obowiązki ojcowskie przyjął
Wojciech Piotrowski zawierając związek małżeński z mamą Krystyną. To ich miłość kształtowała
serce przyszłego kapłana. Na pewno wielki
wpływ na kształtowanie świadomości religijnej
wywarła również babcia Tomka - Janina Szebut.
Trzyletni Tomek był uczestnikiem nawiedzenia
Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii,

które zostawia ślad w świadomości Tomasza swoim
hasłem „Jasnogórska Matko Kościoła ocal miłość
i życie”. Po maturze (w roku 2006) wyraził chęć
przygotowania się do kapłaństwa w Arcybiskupim
Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie,
do którego został przyjęty i tam odkrywał bliskość
Boga, odczytywał swoje powołanie, przeżywał
poszczególne etapy zbliżania się do kapłaństwa

Chrystusowego (przyjęcie stroju duchownego
-sutanny, posługa lektora i akolity, przyjęcie sakramentu święceń w stopniu diakona i prezbitera).
Nieodzownym elementem przygotowania do kapłaństwa, chociaż na drugim
miejscu po formacji duchowej
były studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, które ks. Tomasz
zwieńczył pracą magisterską
„Historia parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie w
latach 1987 - 2009”, pisaną pod
kierunkiem ks. prof. dra hab.
Grzegorza Wejmana w Katedrze Historii Kościoła Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Rodzina parafialna wspierała ks. Tomasza swoją życzliwością na drodze do kapłaństwa w różnych przejawach,

a przede wszystkim w modlitwie, bo rozumiała,
że takiego wsparcia potrzebuje „pogodny chłopiec, dobry i aktywny uczeń Szkoły Podstawowej
w Wapnicy, rozważny i skierowany na Kościół
młodzieniec”, jak o ks. Tomaszu mówił w dniu
Prymicji Henryk Nogala - Sekretarz Gminy Międzyzdroje, parafianin lubiński.
Zgodnie ze zwyczajem, Neoprezbiter na obrazku prymicyjnym zawarł motto swego
życia kapłańskiego, zaczerpnięte
z Pisma Św. z Ps. 87 ,,Wszystkie moje
źródła są w Tobie”.
Dziękujemy Panu Bogu za ks. Tomasza i prosimy dobrego Boga o umocnienie w powołaniu alumna I roku
Jakuba Sielickiego, abyśmy mogli przeżywać podobną uroczystość za kilka lat
z Jakubem neoprezbiterem, a także
o otwarcie się wielu młodzieńczych
serc dziewcząt i chłopców na wezwanie
Chrystusa „Pójdź za mną”.
Ks. Waldemar Michałowski
***
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy
sercem i modlitwą byli przy mnie,
którzy zadbali o piękno i wystrój świątyni parafialnej oraz dekoracje na
trasie procesji z Domu Rodzinnego
Neoprezbitera. Zawierzam się bezgranicznie Bogu na dalszą posługę i proszę wszystkich
o modlitwę, abym mógł do końca życia być wiernym
Temu, który bez żadnych moich zasług powołał
mnie na kapłana.
Ks. Tomasz Adam Romantowski

RUSZA BUDOWA
PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W dniu 30 marca 2012r. w siedzibie „Nowe Centrum” spółka z o.o. rozstrzygnięty
został przetarg na wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie z nadbudową
niedokończonego budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie. Wyłoniono wykonawcę, którym została Juwop Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zarząd
spółki„Nowe Centrum” podpisał umowę z ww. podmiotem i przekazał plac budowy.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2013r. Po zakończeniu
inwestycji z wybudowanych mieszkań trzynaście zostanie przekazanych Gminie
Międzyzdroje i przeznaczonych na mieszkania komunalne, pozostałe zostaną
sprzedane   na wolnym rynku.
Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu
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Koncert i wernisaż prac Tadka Wasilewskiego

W czwartkowy wieczór 12 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył
się niecodzienny koncert Tadka Wasilewskiego – plastyka, wokalisty i animatora kultury z Gryfina.
W swoim dorobku artystycznym posiada cykl płyt pt. „Impresje”.
Tadek Wasilewski jest absolwentem Uniwersytetu
Szczecińskiego na kierunku Turystyka i Rekreacja. Jego
pasje ściśle wiążą się z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Aktywizuje społeczność lokalną w tym zakresie i jest
prężnym działaczem. Sam mówi „nie mam czasu na
sen, bo tyle się dzieje i wiele jest do zrobienia”. Dzięki
wsparciu rodziny i przyjaciół
może rozwijać swoje pasje oraz
działać społecznie. Tadek Wasilewski prowadzi od 2004 roku
filię Gryfińskiego Domu Kultury,
gdzie przyciąga młodych ludzi.
Jest również współzałożycielem
kilku kół zainteresowań, m. in.
Koła Gospodyń Wiejskich.
Jedną z pasji pana Tadka jest
malarstwo. Na swoich obrazach
uwiecznia stare domy, chaty,
kościoły nadając im barwy szarości, brązów i ciemnej cegły.
Wiele osób, które przybyły na
wernisaż, zwróciło uwagę na
świetną kreskę artysty, porównując ją do warsztatu profesora
Wiktora Zina. Prace artysty z Gryfina oprawione są w
stare ramy okienne, drewniane drzwi, obramowania
luster, szuflad itp., co dodatkowo nadaje im swoistego charakteru. Swoje wystawy prezentował w kraju
i za granicą m. in. w Niemczech w mieście Penkun.

Gościnnie występuje również na Western Pikniku w
Sułominie. Artysta podkreśla, że ma sentyment do
muzyki country.
Prawdziwa przygoda pana Tadka z muzyką
zaczęła się kiedy na swojej drodze spotkał Grzegorza Ciechowskiego, lidera zespołu Republika.
Kilka chwil rozmowy z nim było przełomem dla
artysty. Od tamtego czasu profesjonalnie zajął się
tworzeniem muzyki. Śpiewa oraz gra na harmonijce
chromatycznej i diatonicznej, quena flecie oraz Fletni
Pana. Jest zafascynowany muzyką francuską, włoską,
a szczególnie latynoamerykańską z Peru. Muzyk tworzy również teledyski do swoich utworów, tj. „Znak”,
„Qarwa Jaku”, „Wspomnienie”, które w trakcie koncertu słuchacze mogli zobaczyć. Podczas koncertu w
międzyzdrojskiej Bibliotece Wasilewski podbił serca
pań swoim wykonaniem piosenki „Emmanuelle”,
którą musiał kolejny raz wykonać na bis. Zaskoczył
również wszystkich przepiękną aranżacją motywu
muzycznego z filmu „Winnetou”. W przerwach między
wykonywaniem utworów muzycznych publiczność
zadawała wiele pytań, na które pan Tadek chętnie
odpowiadał. Po koncercie można było kupić płyty
muzyka i zdobyć autograf. Wystawę prac Tadka Wa-

silewskiego można podziwiać w Czytelni Biblioteki
Miejskiej do 12 maja br.
Bibliotekarze

Najmłodsi na scenie

Młodzi uczestnicy zajęć muzycznych, prowadzonych w MDK przez Innę Żołudievą, wystąpili 12 kwietnia br. przed międzyzdrojską
publicznością. Na scenie zaprezentowali się
pianiści oraz soliści w wieku od 6 do 11 lat. Dla
niektórych był to debiut sceniczny.
Koncert poprowadziły: Karolina Przybylska, Emilia
Deptuła oraz Weronika Ruśkiewicz. Dziewczyny znakomicie poradziły sobie w roli prowadzących, na scenie
czuły się jak prawdziwe prezenterki TV – z humorem
i inwencją twórczą.
Publiczność rozbroił widok 6 – letniej Martynki
Deptuły, która wystąpiła jako najmłodsza pianistka.
Sześciolatka zapowiedziała
również występ swojej siostry
– Emilii. Pianiści zagrali utwory F. Chopina, W.A. Mozarta,
R.Schumanna, F. Liszta i wiele
innych. Nie zabrakło również
znanych polskich melodii.
Młodzi artyści wykonali również muzykę z filmów „Piękna
i Bestia”, „Różowa pantera”,
a nawet z „Gwiezdnych wojen”! W koncercie wzięło
udział 9 pianistów: Martyna
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Spotkanie z pisarzem
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Michałem Witkowskim - autorem kontrowersyjnego
kryminału „Drwal”, które odbędzie się 26 kwietnia (czwartek) o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Międzyzdrojach (wstęp wolny).
Michał Witkowski - kontrowersyjny pisarz,
krytyk literacki, felietonista, autor sztuk teatralnych. Urodzony we Wrocławiu, obecnie mieszka w

Warszawie. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdzie podczas studiów doktoranckich prowadził zajęcia na wydziale dziennikarstwa.
Autor zaskakujących powieści takich jak. „Lubiewo”, „Drwal”, „Margot” , „ Barbara Radziewiłłówna
z Jaworzna – Szczakowej” oraz zbioru opowiadań
pt. „Fototapeta”. Nominowany do wielu nagród,
nagrodzony m.in. Nagrodą Literacką NIKE i Paszportem Polityki. Na podstawie jego książek, które zostały przetłumaczone na kilka języków, przygotowano
także spektakle teatralne. W swoich dziełach stosuje
ironię i autoironię oraz prowokuje do dyskusji na
trudne tematy.
Andżelika Gałecka
Deptuła, Agnieszka Szaforz, Dominika Pierścińska,
Klaudia Stefan, Kacper Trojan, Franek Karpowicz,
Emilia Deptuła, Marcelina Stankiewicz, Laura Nederlof
oraz 5 wokalistów: Hania Kot (najmłodsza solistka
zaprezentowała piosenkę pt. „Śmieszne grzybki”),
Karolina Przybylska, Weronika Ruśkiewicz, Emilia
Deptuła oraz Fabian Makiełkowski.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności zasiedli:
rodzice, dziadkowie, koleżanki ze szkoły i przedszkola
oraz nauczycielki przedszkola zaproszone przez
dzieci. Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech,
szczególnie, że z roku na rok widać postępy dzieci
i rosnącą fascynację światem muzyki.
Wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięć naszych
wychowanków. Rodzicom należą się wyrazy uznania
za regularną współpracę i motywację dzieci do nauki.
Jadwiga Bober Dyrektor MDK
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z prac Rady miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXII/197/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2012
UZASADNIENIE:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 82 928,08 zł i zwiększenie
wydatków na kwotę 382 437,81 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 178 158,08 zł (dochody bieżące)
i zmniejsza się dochody o kwotę 95 230 zł (dochody
bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 485 037,81 zł
(wydatki bieżące - 236 235,81 zł, wydatki majątkowe - 248 802 zł) i zmniejsza się wydatki na kwotę
102 600 zł (wydatki bieżące).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu
realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych” na kwotę ogółem 94 000 zł oraz
zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania szansą
rozwoju” na kwotę ogółem 94 000 zł w związku ze
zmianą nazwy projektu,
2/ zwiększeniu dochodu z tytułu odzyskanego
podatku VAT za rok 2007 w kwocie 34 457 zł i zwiększeniu wydatku z tytułu zapłaty za usługę związaną
z odzyskaniem podatku VAT na kwotę 10 596 zł,
3/ zwiększeniu dochodów na kwotę 49 701,08
zł i zwiększeniu wydatków na łączną kwotę
142 350,81 zł związanych z ochroną środowiska,
4/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. ”Przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków
polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku
centralnej przepompowni ścieków na oczyszczalni
ścieków w Międzyzdrojach” na kwotę 168 802 zł
(uzupełnienie środków),
5/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 8 600 zł
z tytułu odsetek od pożyczki w WFOŚiGW w kwocie
638 106 zł i zwiększeniu wydatku w kwocie 9 900
zł z tytułu odsetek od pożyczki planowanej do
zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 737 123 zł.,
6/ zwiększeniu wydatków w kwocie ogółem
59 389 zł związanych z zatrudnieniem osób
w ramach robót publicznych.
W związku z powyższymi zmianami zwiększa
się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę
299 509,73 zł i wynosi 2 945 961,20 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku
Gminy w kwocie 3 647 195,20 zł oraz z pożyczki
w kwocie 737 123 zł.
Uchwała Nr XXII/198/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 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
pokrytego wolnymi środkami na rachunku gminy
oraz pożyczką z WFOŚiGW zmienia się załącznik
nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Międzyzdroje na 2012 rok w zakresie kwoty
wolnych środków i pożyczki. Zmienia się także
załącznik nr 6 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” w związku

6

ze stanem środków obrotowych na początek roku
2012 wynikającym z rozliczenia roku 2011 (stan
środków obrotowych na początek roku był 497,80 zł,
jest – 776 412,24 zł). Dokonuje się zmiany § 9 pkt
3 w zakresie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego do kwoty 737 123 zł.
Uchwała Nr XXII/199/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 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 prognozie finansowej i budżecie
powinny być co najmniej zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie powoduje zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwoty przychodów w związku
z czym konieczna jest zmiana wieloletniej prognozy
finansowej.
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki
tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024, objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane i
realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje
w latach 2012-2023.
W załączniku nr 3 zmiana występuje:
1/ w zadaniu pn. „Przebudowa mechanicznej
części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu
oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na
zewnątrz w budynku centralnej przepompowni
ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach”- zwiększono kwotę łącznych nakładów
finansowych, limit wydatków w roku 2012 oraz
limit zobowiązań o 168 802 zł,
Ponadto w pozycji 3-umowy, której realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie
dłuższym niż rok, wprowadzono umowę wykonawczą - składki członkowskie Celowy Związek Gmin
R-XXI, określając roczny limit wydatków w kwocie
20 000 zł w okresie od 2012r. do 2023r.
Uchwała Nr XXII/200/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
UZASADNIENIE:
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa mechanicznej
części oczyszczalni ścieków, polegające na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu
oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na
zewnątrz w budynku centralnej przepompowni
ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach”, zmienia się kwotę pożyczki z 638 106 zł na

737 123 zł. Pożyczka może być zaciągnięta do 75%
kosztów rzeczywistych zadania netto. Koszt
budowy wyniesie 1 208 881,10 zł brutto (netto
982 830,16 zł). 75% z kwoty 982 830,16 zł wynosi
737 123 zł.
Uchwała Nr XXII/201/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Międzyzdroje w 2012r.
UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
należy do zadań własnych gmin, a do kompetencji
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach należy przyjęcie
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na
podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy.
Realizując ten ustawowy obowiązek, został
przygotowany program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje
on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i
ograniczania problemu ich bezdomności.
Celem Programu jest w szczególności:
- zapobieganie wzrostu populacji zwierząt
bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację
i kastrację bezdomnych kotów,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
w szczególności poprzez poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt,
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Środki na realizację zadań wynikających z programu będą uwzględniane corocznie w budżecie
Gminy Międzyzdroje.
Uchwała Nr XXII/202/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/632/10 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokości stypendiów sportowych
UZASADNIENIE:
W związku ze zmianą literalną nazwy federacji
tanecznej z International Dance Sport Federation
(IDSF) na Word Dance Sport Federation (WDSF)
dla zachowania formalności w zakresie przesłanek
przyznawania stypendium sportowego za uzasadnione należy uznać zmianę uchwały w zakresie
nazewnictwa federacji.
Uchwała Nr XXII / 203 / 12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z innymi gminami
UZASADNIENIE:
Wyraża się zgodę na podjęcie przez Gminę
Międzyzdroje współpracy z Gminą Brzeżno, Gminą
Chociwel, Gminą Dobra, Gminą Drawsko Pomorskie, Gminą Dziwnów, Gminą Golczewo, Gminą
Gryfice, Gminą Kamień Pomorski, Gminą Karnice,
Gminą Maszewo, Gminą Nowogard, Gminą Osina,
Gminą Ostrowice, Gminą Płoty, Gminą Przybiernów,
Gminą Radowo Małe, Gminą Resko, Gminą Rewal,
Gminą Stepnica, Gminą Świerzno, Gminą Świnoujście, Gminą Trzebiatów, Gminą Węgorzyno, Gminą
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Wierzchowo, Gminą Wolin, oraz Gminą Złocieniec,
w celu realizacji umowy wykonawczej, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na
utrzymaniu i eksploatacji własnych lub wspólnych
z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W celu
realizacji tych usług wykonawca realizuje projekt
„Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Słajsinie, gmina Międzyzdroje”.
Uchwała Nr XXII / 204 /2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przejęcia części nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w granicach
portu rybackiego w Wapnicy
UZASADNIENIE:
W związku z prowadzeniem inwestycji budowy
przystani jachtowej w Wapnicy, usytuowanej w
części na działkach nr 267/1 i nr 268/1 stanowiących własność Skarbu Państwa, udostępnionych
gminie na okres do 31 grudnia 2015 r. na podstawie
umowy użyczenia, proponuje się podjęcie uchwały
w sprawie przejęcia w/w działek, która umożliwi
przejęcie na własność gminy Międzyzdroje przedmiotowych działek usytuowanych w granicach
portu rybackiego w Wapnicy, na wniosek gminy,
zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy o portach
i przystaniach morskich.
Uchwała Nr XXII / 205 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
UZASADNIENIE:
W związku z nieodpłatnym nabyciem w dniu
7 marca 2012 r. od Polskich Kolei Państwowych
S.A. prawa użytkowania wieczystego do dwóch
działek – nr 584/20 o powierzchni 114 m², stanowiącej część drogi, ulicy Cmentarnej przy wiadukcie
kolejowym oraz nr 584/15 o pow. 1 857 m², stanowiącej plac przed dworcem, proponujemy podjęcie
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od
Skarbu Państwa prawa własności do w/w działek.
Uchwała Nr XXII / 206 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
UZASADNIENIE:
Zgodnie z podjętą w dniu 1 czerwca 2010 r.
uchwałą Nr LIV/562/2010 r. Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej część działki nr 162/8, wydzielona
została jej część wskazana jako przedmiot zbycia
na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej – działki nr 162/3. Po
dokonaniu podziału powstała działka nr 162/12
o pow. 21 m², którą proponuje się przeznaczyć do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, stanowiącej działkę nr 162/3.
Uchwała Nr XXII / 207 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
UZASADNIENIE:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
w trybie przetargu nieograniczonego na okres 25
lat ośmiu wskazanych szczegółowo w projekcie
uchwały terenów o powierzchni po 12 m² każdy,
z przeznaczeniem pod usytuowanie i utrzymanie
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toalet publicznych, ogólnodostępnych w formie
obiektów wolnostojących.
Uchwała Nr XXII / 208 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

będących przedmiotem dotychczasowych umów
dzierżawy na okres od 28 kwietnia do 30 września
2012 r.
Uchwała Nr XXII / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

UZASADNIENIE:
Na wnioski dotychczasowych dzierżawców
terenów gminnych usytuowanych przy wieżyczkach przed obiektem molo w Międzyzdrojach,
wykorzystywanych na ogródki gastronomiczne przy
obiektach gastronomicznych, proponuje się wydzierżawić na ich rzecz terenów, będących przedmiotem
dotychczasowych umów dzierżawy na okres od
1 czerwca do 30 września 2012 r.

UZASADNIENIE:
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy terenu o pow. 390 m², stanowiącego
część działki nr 418, położonego w Międzyzdrojach
przy ul. Niepodległości o dalszą dzierżawę przedmiotowego terenu, proponuje się przeznaczyć
do wydzierżawienia w/w teren na okres do 31
grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII / 209 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XXII / 213 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości

UZASADNIENIE:
W związku z planowanym zorganizowaniem
przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu
letniego 2012 r. terenów wymienionych w projekcie
uchwały Rady z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą – sprzedaż drobnych artykułów
spożywczych, okularów, wykonywanie tatuaży
lub umieszczanie zdjęć na kubkach, koszulkach
lub innych przedmiotach z estetycznych punktów
ruchomych oraz zainteresowaniem przystąpienia
do przetargów na dzierżawę wyznaczonych miejsc
miedzy innymi osób, które były już stronami umów
dzierżawy na te miejsca, proponuje się podjęcie
przedłożonego projektu uchwały umożliwiającego
ewentualne zawarcie umów z dotychczasowymi
dzierżawcami w sytuacji, gdy zostaną oni wyłonieni
w przetargu.

UZASADNIENIE:
W związku z planowanym zorganizowaniem
przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu
letniego 2012 r. terenów wymienionych w projekcie
uchwały Rady z przeznaczeniem na działalność
rekreacyjną oraz deklarowanym zainteresowaniem przystąpienia do przetargów na dzierżawę
w/w terenów miedzy innymi osób, które były już
stronami umów dzierżawy na te tereny, proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
umożliwiającego ewentualne zawarcie umów
z dotychczasowymi dzierżawcami w sytuacji, gdy
zostaną oni wyłonieni w przetargu.

Uchwała Nr XXII / 210 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
UZASADNIENIE:
W związku z planowanym zorganizowaniem
przetargów na wydzierżawienie na okres sezonu
letniego 2012 r. dwóch obszarów: o pow. 3000
m² - przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach oraz
o pow. 580m2 przy ul. Bohaterów Warszawy w
Międzyzdrojach z przeznaczeniem na prowadzenie
usług parkingowych oraz deklarowanym zainteresowaniem przystąpienia do przetargu na dzierżawę
w/w terenów miedzy innymi osób, które były już
strona umów dzierżawy na te tereny, proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
umożliwiającego ewentualne zawarcie umów
z dotychczasowymi dzierżawcami w sytuacji, gdy
zostaną oni wyłonieni w przetargu.
Uchwała Nr XXII / 211 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości
UZASADNIENIE:
Ze względu na zainteresowanie zawarciem
kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczasowych
dzierżawców terenów gminnych usytuowanych
przy wieżyczkach przed obiektem molo w Międzyzdrojach, wykorzystywanych na ogródki gastronomiczne przy obiektach gastronomicznych,
proponuje się wydzierżawić na ich rzecz terenów,

Uchwała Nr XXII/215/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012
w sprawie funduszu sołeckiego
na rok budżetowy 2013
UZASADNIENIE:
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest
merytorycznie nieuzasadnione. Rekompensata
w przypadku naszych sołectw wynosiłaby 10%
(posiadamy wysoki współczynnik dochodu
w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Ustawa
o funduszu sołeckim wymaga tworzenia dodatkowych mechanizmów pozyskania i rozliczania
środków. Ustawa o samorządzie gminnym daje
również możliwość wyodrębnienia z budżetu
Gminy środków finansowych pozostających do
dyspozycji sołectw w roku budżetowym. Sołectwa
mogą prowadzić gospodarkę finansową, wynikającą z uprawnień określonych przez Radę Miejską
w Statucie Gminy, w oparciu o przepis art. 51 ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Własny model gospodarki finansowej
sołectw pozwala na większą elastyczność zmiany
przeznaczenia środków na inne przedsięwzięcia
niż postanowiło pierwotnie zebranie wiejskie.
Takiej możliwości nie daje wyodrębnienie dla sołectw środków w budżecie Gminy w trybie ustawy
o funduszu sołeckim, bo jeśli charakter przedsięwzięcia zostanie zmieniony, to gmina straci prawo
do refundacji.
Uchwała Nr XXII/216/2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie
projektu ”Indywidualizacja nauczania szansą

c.d. na str. 8
7

z prac Rady miejskiej, Kultura, oświata, sport
rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
UZASADNIENIE:
Projekt „Indywidualizacja nauczania szansą
rozwoju” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Realizacją projektu objęte są szkoły podstawowe
na terenu Gminy Międzyzdroje.
W ramach realizacji projektu zakupione zostaną
pomoce naukowe oraz przeprowadzone będę
zajęcia edukacyjne z dziećmi.
Uchwała nr XXII/217/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/193/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia
opłaty za korzystanie z cmentarzy
UZASADNIENIE:
W uchwale nr XXI/193/12 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie:
„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
***
Wszystkich zainteresowanych informuję, że
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,
na której odbędzie się wręczenie aktu nadania
tytułu „Zasłużony dla Międzyzdrojów”, odbędzie
się 3 maja br. o godz. 16 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5
– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /
25.05.2012 r. - Rafał WOLNY
02.05.2012 r. - Jan BURZYŃSKI
09.05.2012 r. - Adam JAKUBOWSKI
16.05.2012 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
23.05.2012 r. - Piotr NOGALA
30.05.2012 r. - Roman PAWŁOWSKI

Międzyzdrojskie Talenty 2012 w Powiatowym Przeglądzie
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
31 marca br. w Kamieńskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie Przeglądu Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży
na etapie powiatowym. Tegoroczny konkurs przebiegał pod
hasłem „Miasto twoich marzeń”.
Do eliminacji powiatowych
zakwalifikowało się 57 prac
plastycznych. Nasze miasto
reprezentowały 3 uczestniczki
zajęć plastycznych w Międzynarodowym Domu Kultury:
Karolina Przygodzka, Julia Konarzewska i Julia Karpeta oraz 16
uczniów Szkoły Podstawowej nr
1: Weronika Polichowska, Ilona Rydzewska, Mariusz
Majzner, Julia Mularczuk, Robert Nawa, Katarzyna
Dylawerska, Dominik Suchłabowicz, Alicja Szulc,
Klaudia Orłowska, Krzysztof Popiel, Fabian Makiełkowski, Aleksandra Rębek, Aleksandra Niedzielska,
Mateusz Wilgosz, Dominik Kujda i Oskar Celt.

Prace plastyczne wymienionych młodych twórców można podziwiać na wystawie konkursowej
w Kamieńskim Domu Kultury.
Z dużą satysfakcją informujemy, że nasi uczestnicy, pracujący
pod kierunkiem pani Anny Mackiewicz, zdobyli w tegorocznym
przeglądzie plastycznym dwie
z trzech przyznanych w powiecie
nagród głównych. Julia Konarzewska (MDK) zdobyła nagrodę
główną w kategorii wiekowej 6-9
lat, a Robert Nawe (SP1) nagrodę
główną w kategorii 10-12 latków.
Wyróżnienia otrzymali uczniowie SP1: Ilona Rydzewska i Oskar Celt. Nagrodzone
i wyróżnione prace zostały zakwalifikowane do
wojewódzkiego etapu przeglądu, który odbędzie
się w Świdwinie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Jadwiga Bober

Co słychać w Gimnazjum?
Anna Kolesińska, uczennica klasy trzeciej, uzyskała tytuł finalisty konkursów przedmiotowych
z biologii i historii organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
Anna Kolesińska (klasa III) i Magdalena Stańkowska (klasa II) uzyskały odpowiednio: tytuł
laureata i wyróżnienie w VI Edycji Wojewódzkiego
Konkursu Eko – Zdrowotnego w Szczecinie.
14 marca uczniowie klas trzecich przygotowali,
pod kierunkiem Iwony Sołtysiak i Anny Podhorodeckiej-Nurkowskiej, i przedstawili na scenie
Międzynarodowego Domu Kultury „Koncert Wiosenny”. W programie usłyszeliśmy m.in. piosenki
Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, Anny Jantar
oraz wiersze o miłości Jonasza Kofty. Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne,
jakie nabyli w trakcie nauki tańca na zajęciach

artystycznych. Również w trakcie koncertu fragment przedstawienia z okazji dnia kobiet zaprezentowali uczniowie z koła teatralnego prowadzonego
przez Alinę Poskart.
15 osobowa grupa młodzieży z klas pierwszych
i drugich w dniach 16 – 21 kwietnia, pod opieką
nauczycielek: Małgorzaty Bagrowskiej i Iwony Sołtysiak, przebywała na zaproszenie szkoły z Ückeritz na
wspólnym wyjeździe w Berlinie uczestnicząc w Projekcie Demokracji „Polsko – Niemiecko –Duńskim”:
Śladami historii w przyjazną przyszłość Europy.
3 maja – 45 osobowa grupa z Gimnazjum
(13 nauczycieli i 32 uczniów) wyjedzie na zaproszenie Szkoły Medycznej do miejscowości Čačak
w Serbii! Przewidziany powrót 10 maja 2012 r.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ „FALA” MIĘDZYZDROJE
SENIORZY
Sekcja seniorów jest w trakcie rozgrywania spotkań w ramach Kamieńskiej Ligi Amatorskiej Piłki
Siatkowej, która zrzesza zespoły – reprezentacje
gmin naszego powiatu.
Do dnia dzisiejszego FALA rozegrała następujące mecze:
Fala Międzyzdroje -Kamień Pomorski
2:3
Golczewo - Fala Międzyzdroje
3:0

Świerzno - Fala Międzyzdroje		
0:3
Fala Międzyzdroje - Golczewo
3:1
JUNIORZY – Grupa żeńska
Dziewczęta są w trakcie realizowania programu
szkoleniowego, którego priorytetem jest nacisk
na ćwiczenia zwinnościowe, dynamiczne oraz
techniczne w zakresie podstawowych elementów
gry zespołowej. Przygotowujemy się także do rozegrania pierwszych spotkań towarzyskich.
Marian Kowalewski

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
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oświata

Spotkanie na Gwadelupie
W lutym br. nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, w ramach realizacji
projektu Comenius – już trzeciego unijnego projektu, wyjechały na Gwadelupę na spotkanie
partnerów realizujących projekt pt. „Wyspa Skarbów”.
Gwadelupa to departament zamorski Francji w
Ameryce Środkowej, położony na kilku wyspach w
Małych Antylach(Karaiby). Wyspa oddalona jest od
Europy o 7 tys. km, kształtem przypomina motyla,
sąsiaduje z Dominiką i Antiguą.
W projekcie biorą udział szkoły położone na
wyspach – Grecji, Hiszpanii
(Wyspy Kanaryjskie), Norwegii, Wielkiej Brytanii, Włoch
(Sycylia), Islandii, Francji
(Gwadelupa) i Polski (SP1
wyspa Wolin). Celem wizyty
była wymiana doświadczeń,
analiza i ewaluacja przeprowadzonych działań.
Tematem naszego międzynarodowego projektu
jest woda. Wszystkie podejmowane działania mają na
celu uwrażliwienie uczniów,
ich rodziców oraz nauczycieli na problematykę związaną z racjonalnym korzystaniem z dobrodziejstwa
wody oraz informacjami na
temat fauny i flory w okolicach zbiorników wodnych,
zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z kąpieli w morzu,
rzekach, jeziorach.
Codziennie odbywały się spotkania w szkole
partnerskiej, w trakcie których mogłyśmy obserwować przygotowane przez francuską szkołę
zadania – m.in. pokaz regionalnych tańców, lekcję
języka angielskiego ukazującą cyrkulację wody
w przyrodzie. Brałyśmy udział w wycieczce do
miejskich wodociągów, na plantację trzciny cukrowej, do parku krajobrazowego. Jesteśmy pod
ogromnym urokiem tej rajskiej wyspy o bajecznych plażach, serdeczności gospodarzy, bujności
roślin. Niezwykłym przeżyciem było uczestnictwo
w paradzie karnawałowej, gdzie - w rytm karaibskiej muzyki - przemierzałyśmy ulicę miasteczka
razem ze wszystkimi uczniami partnerskiej szkoły,
którzy mieli na sobie karnawałowe stroje związane
z tematyką projektu, czyli wodą, a więc dominowali piraci, syreny i marynarze (na zdjęciu).
Wróciłyśmy z Gwadelupy oczarowane egzotyką wyspy i pełne pomysłów do nowych działań,
które realizowane będą przez uczniów SP1 pod
kierunkiem wszystkich nauczycieli, ponieważ
tematyka związana z projektem realizowana jest
w ciągłej pracy edukacyjnej szkoły.
Nasz projekt „Wyspa Skarbów” otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning, a koordynator
projektu pani Renata Borsukiewicz – Ośka została
szczególnie wyróżniona jako nauczyciel, którego
pracę należy rozpowszechniać. Narodowe Biuro
Akcji eTwinning z każdego kraju ocenia realizowane projekty. Projekt musi być bez zarzutu w następujących obszarach: innowacja pedagogiczna
i kreatywność, integracja z programem nauczania,
współpraca pomiędzy szkołami, kreatywne wykorzystanie technologii ICT, trwałość oraz wyniki
i korzyści. Ponieważ w naszym projekcie już dwie
szkoły dostały Krajową Odznakę Jakości to w październiku otrzymamy Europejską Odznakę Jakości.
Podjęliśmy starania o przyjazd do naszej szkoły
Asystenta Comenius. Nasz wniosek otrzymał
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pozytywną ocenę, więc bardzo możliwe, że już
niebawem przez kilka miesięcy będzie gościł
w SP1 nauczyciel języka angielskiego z wybranego kraju z Europy, którego zadaniem będzie
przeprowadzanie konwersacji z uczniami w języku
angielskim.

7 maja 2012 r. Dzień Comeniusa w SP1
W związku z ogłoszonym przez Kuratorium
Oświaty Tygodniem Comeniusa, 7 maja 2012 r.
zorganizujemy w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach Dzień Comeniusa. Postanowiliśmy
podjąć następujące działania:
• wykonamy plakaty o krajach partnerskich –
prace przygotują uczniowie na lekcjach pod
kierunkiem p. Jolanty Muth;
• zawiesimy drogowskaz z nazwami miast
partnerskich, flagami państw, oraz odległościami, jakie dzielą je od Międzyzdrojów,
przygotujemy statek piratów i postaci pirata
– odpowiedzialny p. Janusz Oleksy;
• zawiesimy wystawę prac uczniów na szkolnych korytarzach odpowiedzialne p. Beata
Hołyńska i p. Grażyna Krupa;
• zaprezentujemy przedstawienie dla uczniów
klas I-III pt. „Woda i mali ekolodzy” – przygo-

towuje p. Grażyna Krupa;
• zawiesimy gazetkę informacyjną o Londynie,
a 9 maja uczniowie klas VI-tych i V-tych wyjadą do Londynu – odpowiedzialna p. Renata
Borsukiewicz – Ośka;
• zorganizujemy spotkanie z żeglarzem
Maciejem Krzeptowskim – odpowiedzialna
p. Grażyna Krupa;
• wykonamy „Drzewko Comenius” – pień to
napis, a zamiast liści dzieci przykleją odrysowaną swoją dłoń. Na środku dłoni oczy
i uśmiech, a na palcach słowa, które kojarzą
się z wyrazem Comenius – nauka, wiedza,
radość, wymiana doświadczeń, współpraca,
wystawa, konkurs, projekt, wideokonferencja, przyjaźń itd. – odpowiedzialna p. Anna
Mackiewicz;
• przeprowadzimy konkurs na temat realizowanego projektu Comenius pt. Wyspa
Skarbów – odpowiedzialna p. Renata Borsukiewicz – Ośka;
• rozpowszechnimy informacje o projekcie
i Tygodniu Comeniusa – odpowiedzialna
p. Iwona Banachowicz;
• wykonamy i zaprezentujemy prace plastyczne pt. „ Fauna wodna na wyspie Wolin”;
• przygotujemy czapeczki z napisem Comenius
i flagą wybranego kraju partnerskiego, które
uczniowie założą 7 maja – Dzień Comeniusa
– odpowiedzialni wychowawcy.
W realizację zadań projektowych zaangażowana jest cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. Celem naszych
przedsięwzięć jest upowszechnianie idei Unii
Europejskiej, poznawanie krajów partnerskich, ich
dorobku kulturowego, rozwijanie tożsamości narodowej oraz umiejętności prezentowania historii,
kultury, walorów geograficznych swojego kraju.
Zawsze możemy liczyć na pomoc międzyzdrojskich instytucji, za co dziękujemy Pani
Dyrektor MDK, Panu Dyrektorowi WPN, Pracownikom UM.
Opinie naszych partnerów oraz szczegółowe
informacje o projekcie, zdjęcia z podróży i działań
związanych z realizacją projektu w szkole można
śledzić na stronach projektu, na które zapraszamy:
www. sp1mz.vel.pl zakładka Comenius i galeria;
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p30198
Zapraszamy do poznania naszych działań
poprzez wizytę na podanych wyżej stronach,
a w Dzień Comeniusa zapraszamy do Szkoły
Podstawowej nr 1.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Technikum hotelarskie
w Międzyzdrojach
ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 06 11 www.technikummiedzyzdroje.vel.pl
Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2012/ 2013.
- składanie podań przez kandydatów do 15.06.2012r. do godz. 15,
- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego od 29.06.2012r. do 04.07.2012r. do godz. 12,
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do
09.07.2012r. do godz. 15,
- ogłoszenie listy przyjętych 10.07.2012r. godz.12.
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Zachodniopomorski Turniej Sztuk Walk KARATE KYOKUSHIN
31 marca br. w Przybiernowie odbył się Zachodniopomorski Turniej Sztuk Walk Karate Kyokushin
o puchar Wójta Gminy Przybiernów. Zawody
rozegrano w konkurencji kata, kumite i grappling.
W turnieju uczestniczyły kluby karate z województwa zachodniopomorskiego. W przeważają-

cej większości startowały dzieci, ale nie zabrakło
również zawodników starszych. Zawodnicy
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido
zajęli następujące miejsca medalowe:
Oliwer RUDNICKI z MKS Bushido – III miejsce
w kumite chłopców 9 lat, w kategorii do 30 kg,
II miejsce w kata chłopców 8-9 lat;
Kacper TROJAN z MKS Bushido
– III miejsce w kumite chłopców 11 lat,
w kategorii do 37 kg, III miejsce w kata
chłopców 11 lat;
Adrian BRESLER z MKS Bushido
– I miejsce w kumite juniorów 12 lat,
w kategorii OPEN, I miejsce w kata
juniorów 11-12 lat, I miejsce, w grapplingu juniorów 11-12 lat w kategorii
do 35 kg;
Dominik SAWICKI z MKS Bushido
– II miejsce w kumite juniorów 15-16
lat w kategorii OPEN, II miejsce w kata
juniorów 15-16 lat;
Dariusz GWÓŹDŹ z MKS Bushido
– III miejsce w kumite juniorów 15-16
lat w kategorii OPEN, I miejsce w kata
juniorów 15-16 lat;
Organizatorem turnieju był Przybiernowski Klub Karate Kyokushin, filia
Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin,
a współorganizatorem Wójt Gminy
Przybiernów.

Zarząd Klubu, a przede wszystkim zawodnicy
serdecznie dziękują fundatorom i sponsorom,
do których należą: Wójt Gminy Przybiernów
Tadeusz KWIATKOWSKI, Liliana ŁAWICKA, Wojciech ZAŁANOWSKI, Paweł SUDNIK, Sylwia KARP,
Anna ZIĘBA, wytwórnia wody mineralnej AQUA
Zdzisław PRAJWOWSKI, firma Vega – Studio,
Monika KLIŃSKA. Dziękujemy także całej obsłudze
zawodów, sędziom i wolontariuszom, bez których
turniej nie odbyłby się. Podziękowania należą się
także Jarosławowi PRZYDRYGA, który czuwał nad
zabezpieczeniem medycznym.
Andrzej SAWICKI

Przedszkolaki na turnieju
3 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Dziwnowie odbył się VII Międzyprzedszkolny
Turniej Sportowy Sześciolatków pod patronatem
burmistrza Dziwnowa. W zawodach wzięły udział
4 drużyny z pobliskich przedszkoli. Młodzi sportowcy rywalizowali w 10 konkurencjach, które
wymagały od zawodników współpracy, szybkości,
zwinności oraz celności. Sportowe zmagania
przyniosły naszym przedszkolakom czwarte miejsce, pamiątkowe medale, puchar oraz dyplom.
Wszystkie dzieci wróciły uśmiechnięte, zadowolone i dumne z osiągniętych wyników.
Violetta Bajroszewska

Obchody Tygodnia Bibliotek

10 maja o godz. 8:30 zapraszamy uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach na spotkanie
z Martą Fox – autorką książek m.in.: „Iza AnoJak co roku Biblioteka w Międzyzdrojach przyłącza się do świętowania ogólnopolskiej akcji
reczka”, „Karolina XL”, Paulina w orbicie kotów”
„Tydzień Bibliotek” (8-15 maja) oraz Dnia Bibliotekarza (8 maja). W tym roku dla naszych Czytelniczy „Kaśka Podrywaczka” . Tematem twórczości
ków, mieszkańców gminy Międzyzdroje oraz gości odwiedzających nasz kurort przygotowaliśmy
prozatorskiej Marty Fox są problemy dzieci
„Majowy maraton spotkań autorskich” oraz wiele niespodzianek dla najmłodszych.
i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem
Zaczynamy już 7 maja i zapraszamy na
m.in. „Zuzanna nie istnieje”, „Kobieta zaklęta
emocjonalnym, środowiskiem szkolnym i rodzingodz. 18 na spotkanie autorskie z Tanyą Valko
w kamień”, „Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych”.
nym. „Magda.doc” autorstwa Pani Fox znajduje
oraz promocję jej najnowszej książki „Arabska
Są to powieści poruszające kontrowersyjne
się na liście nadobowiązkowych lektur szkolnych,
krew”. Powieść zamyka cykl, w którego skład
tematy z życia kobiet w niełatwych związkach,
a w podręcznikach do języka polskiego (kl. IV i VI)
wchodzi „Arabska żona” i „Arabska córka”. Tanya
w trudnych relacjach damsko-męskich. Książki
przytaczane są cytaty z serii o Agatonie. Podczas
Valko to pseudonim absolwentki Uniwersytetu
Marty Fox zawsze wywołują lawiny listów do auspotkania będzie miała miejsce promocja jej
Jagiellońskiego. Autorka „Arabskiej
najnowszej książki dla młodzieży pt.
trylogii” była nauczycielką w Szkole
„Cafe Plotka”.
Polskiej w Trypolisie w Libii, następ- MAJOWY MARATON SPOTKAŃ AUTORSKICH
Hasłem tegorocznej edycji Tynie asystentką Ambasadora RP, obecgodnia Bibliotek jest „Biblioteka
nie mieszka w Arabii Saudyjskiej. Jest
ciągle w grze” dlatego międzyzrównież autorką książek o Libii: „Libia
drojska Biblioteka przygotowała
od kuchni”, ”Życie codzienne w Trygrę-przedstawienie teatralne popolisie” oraz „Sahara – ocean ciszy”.
łączonego z piosenkami pt.: „Bi8 maja o godz. 8:30 i 10:30 zaprablioteczne ptasie radio”. Zabawę
TANYA VALKO
JOANNA OLECH
MARTA FOX
szamy uczniów Szkoły Podstawowej
poprowadzą Bibliotekarze w PrzedNr 1 w Międzyzdrojach oraz Szkoły
szkolu Miejskim „Morskie Skarby”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIĘDZYZDROJACH ZAPRASZA
Podstawowej Nr 2 w Wapnicy na 2
w Międzyzdrojach 15 maja o godz. 9.
NA SPOTKANIA AUTORSKIE PODCZAS TYGODNIA BIBLIOTEK:
spotkania z Joanną Olech - graficzką,
Spotkania dla dzieci i młodzieży
autorką książek dla dzieci i młodziez Panią Joanną Olech oraz Panią
ży. Jej najpopularniejsza książka dla
Martą Fox zostały sfinansowane
TANYA VALKO - 7 maja godz. 18.00 ((w
woollnnyy))
wssttęępp w
dzieci „Dynastia Miziołków” w 1995
w ramach projektu profilaktycznego
JOANNA OLECH - 8 maja godz. 8.30 i 10.30 ((ddllaa sszzkkóółł ppooddssttaaw
wyycchh))
woow
roku zdobyła nagrodę im. Kornela
pt.: „Książka zamiast…” przez Ośrodek
MARTA FOX - 9 maja godz. 18.00 ((w
woollnnyy))
wssttęępp w
Makuszyńskiego, a w 1996 została
Pomocy Społecznej w MiędzyzdroMARTA FOX - 10 maja godz. 8.30 ((ddllaa ggiim
w))
mnnaazzjjaalliissttóów
Dziecięcym Bestsellerem Roku.
jach. Jest to zadanie finansowane
Pani Joanna pisze również artykuły
.
ze środków pochodzących z opłat za
Podczas spotkań istnieje możliwość
zakupu książek.
o literaturze dziecięcej w „Tygodnikorzystanie z zezwoleń na sprzedaż
ku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Nowych
torki, więc zapraszamy do dyskusji, gdyż spotkanie
napojów alkoholowych w ramach Gminnego ProKsiążkach” i „Gazecie Wyborczej”. Była wielokrotzapowiada się ciekawie. Pani Marta publikuje tekgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
nie nagradzana za propagowanie czytelnictwa
sty na łamach m.in. “Gońca Teatralnego”, “Teatru”,
Alkoholowych na 2012 r. Serdecznie zapraszamy
wśród dzieci.
“Opcji”, “Poezji”, “Autografu”, “Magazynu Literackiedo uczestnictwa we wszystkich imprezach. Ukła9 maja o godzinie 18 zachęcamy Państwa do
go”, “Wiadomości Kulturalnych” i “Twojego Stylu”.
dając program obchodów Tygodnia Biblioteka
wzięcia udziału w spotkaniu autorskim z Martą
Uwaga ciekawostka! – prywatnie Marta Fox jest
staraliśmy się, by każdy czytelnik znalazł coś dla
Fox – pisarką, dziennikarką. Pani Marta jest aumamą dwóch córek Magdaleny i Agaty. Agata
siebie.
Andżelika Gałecka
torką książek obyczajowo – psychologicznych
jest żoną wokalisty zespołu Feel, Piotra Kupichy.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
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sport
Medalistka Mistrzostw Polski

Sylwia w brązie
Na początku kwietnia w Brzegu Dolnym
odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w tenisie stołowym. Rewelacyjny wynik przypadł
w udziale naszej zawodniczce Sylwii Składanek
(na zdjęciu), która zdobyła brązowy medal
w grze podwójnej.

Jej partnerką była Anna Mazur reprezentująca
klub z Polkowic. Finał był blisko, a półfinał bardzo
zacięty. Niestety w najważniejszych momentach
zabrakło przysłowiowego szczęścia. Niewiele
brakowało, a tenisistka z Międzyzdrojów powiększyłaby swój dorobek medalowy w miksta.
Niestety w pojedynku ćwierćfinałowym uległa,

wraz z partnerem z Wrocławia, najwyżej rozstawionej parze w turnieju. Jest to ogromny sukces
zawodniczki i całego klubu. Przed mistrzostwami
nikt nie spodziewał się tak dobrego wyniku.
Również na przełomie marca i kwietnia odbył
się Ogólnopolski Finał Przeglądu Sportowego
w Gdańsku (nieoficjalne mistrzostwa Polski
żaków).Turniej ten poprzedzały kwalifikacje,
podczas których wyłoniono 48 najlepszych żaków
i żaczek w Polsce. Bardzo dobrze spisała się Weronika Cygan, która zajęła 21. miejsce. Sukces cieszy
tym bardziej, że był to dopiero drugi występ naszej
zawodniczki na tak ważnej imprezie ogólnopolskiej. Weronika nie zwalnia tempa na zawodach
wojewódzkich. Na Mistrzostwach Województwa
Żaków w Czaplinku odniosła swoje czwarte
w tym sezonie turniejowe zwycięstwo zostając
mistrzynią województwa w singlu. Zwyciężyła
również, wraz ze swoją klubową koleżanką Agatą
Konicką, w grze podwójnej (Agata w singlu była
piąta). Warto dodać, iż Weronika w tym sezonie nie
przegrała żadnej gry w swojej kategorii wiekowej
w województwie.
W kategorii chłopców dobrze spisał się
Dominik Kujda zajmując drugie miejsce w grze
deblowej z Michałem Lubarczykiem z Koszalina
oraz piąte miejsce w singlu.
W imieniu Zarządu Klubu serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Krzysztof Borkowicz
UKS Chrobry Międzyzdroje

Piłkarską wiosnę czas zacząć
Przez ponad dwa miesiące trenerzy poszczególnych grup Klubu Sportowego „Fala”, grających
w rozgrywkach ZZPN w Szczecinie, pracowali z drużynami, aby ponownie wrócić wiosną na boiska
i pokazać się z jak najlepszej strony, zdobywając cenne ligowe punkty.
O pierwsze ważne punkty grali zawodnicy
I zespołu. 24 marca na boisku w Międzyzdrojach
w meczu z klubem „Błękitni” Trzygłów zespół
„Fali” zgarnął pewne trzy punkty wygrywając 3-0
po dwóch bramkach Andrzeja Gałczyńskiego
i Sławomira Złotnika. Natomiast 31 marca w Resku
nasz zespół odniósł porażkę z „Mewą” 1-4, jedyną
bramkę zdobył Rafał Arczewski.
Po świątecznej przerwie I zespół podejmował
u siebie„Bizon” Cerkwica pokazując, że w Międzyzdrojach rządzi „Fala” wygrywając 4-1 po bramkach
S. Złotnika (2), A. Sikory , D. Cadera.
Należy zaznaczyć, że I zespół w sezonie
2011/12 nie doznał u siebie porażki w meczach
o punkty. „Fala” rozgrywała spotkania w składzie:
Hnat G., Raczewski J., Tokarz D., Gałczyński A.,
Gera T., Helt M., Straszewski T., Cader D., Strzelecki
K., Matyszewski T., Cybulski P., Gajda M., Sikora
A., Rutkowski P., Rojko M., Arczewski R., Łaba D.,
Złotnik S., oraz Sochaczewski P.
Tabela Ligowa
1. Pomorzanin Przybiernów
14 39 13 0 1 81 / 4
2. Korona Stuchowo 		
14 33 11 0 3 47 / 25
3. Fala Międzyzdroje 		
14 31 10 1 3 33 / 18
4. Jantar Dziwnów 		
14 29 9 2 3 29 / 20
5. Sowianka Sowno 		
14 20 6 2 6 31 / 26
6. Bizon Cerkwica 		
14 20 6 2 6 30 / 30
7. Błękitni Trzygłów 		
14 20 6 2 6 25 / 24
8. Mewa Resko 		
14 19 5 4 5 32 / 23
9. Bałtyk Gostyń 		
14 11 3 2 9 20 / 42
10. OKS Euroinsbud Goleniów
14 9 3 0 11 11 / 39
11. Orzeł Prusinowo 		
14 8 2 2 10 19 / 48
12. Bałtyk Międzywodzie
14 4 1 1 12 14 / 73
Okres startowy rozpoczęli również zawodnicy
grup młodzieżowych: I Klasa Juniorów, Trampkarze gr.1 na szczeblu województwa zachodniopomorskiego. Drużyna Juniorów rozegrała dwa
spotkania zgarniając komplet punktów u siebie
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ze Spartą Gryfice 3-0 (bramki: Jankowski K., Paszek
E., Czajkowski D.) oraz na wyjeździe z liderem
grupy Iną Goleniów 3-2 (bramki: Jankowski K.2, Czajkowski D.).To początek rundy w dobrym
wykonaniu młodzieżowego zespołu. Miejmy
nadzieję, że zespół nadal będzie pokazywał się
z jak najlepszej strony.
Tabela Ligowa
1. Ina Goleniów 		
10 25 8 1 1 55 / 7
2. Fala Międzyzdroje 		
10 23 7 2 1 24 / 10
3. Polonia Płoty		
9 17 5 2 2 26 / 19
4. Sarmata Dobra 		
9 16 5 1 3 20 / 20
5. Światowid Łobez 		
10 12 4 0 6 25 / 25
6. Sparta Gryfice 		
10 12 4 0 6 25 / 27

SKRZATY I SKRZACIKI W AKCJI
Warto wspomnieć również o najmłodszej grupie
w klubie, która 15 kwietnia br. w hali sportowej
w Międzyzdrojach - po raz pierwszy w tym roku sprawdziła swoje siły w Olimpiadzie na Sportowo
Przedszkolaków. W zawodach wzięły udział dwa
zespoły „Fali” (na zdjęciu) i jeden z Rewala, w sumie
25 przedszkolaków, w tym 18 z Międzyzdrojów
– rocznik 2006/2007. Wszystkie drużyny rywalizowały w grach i zabawach sportowych oraz - po raz

Wiosenne przełaje
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” zaprasza
na XVI Wiosenne Biegi Przełajowe, które odbędą się 28 kwietnia br. (sobota) pod hasłem
„Pokochaj bieganie”.
Program minutowy rozpocznie bieg wspólny
(bez ograniczeń wiekowych) z zaproszonymi gośćmi. Ponadto do udziału w rywalizacji sportowej
zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Na start zapraszamy również nauczycieli (bieg
bez klasyfikacji). Jak co roku, wspaniałe nagrody
będzie można wygrać w biegu rodzinnym oraz w
biegu sprawnych inaczej. Zawody zakończy bieg
otwarty w osobnej kategorii kobiet i mężczyzn.
Poza atrakcyjnymi trasami prowadzącymi
po terenie SP 2 oraz w sąsiedztwie Wolińskiego
Parku Narodowego, dla wszystkich uczestników
przygotowana będzie ciepła herbata oraz pyszna
grochówka.
Pragniemy zachęcić wszystkich do uprawiania
sportu w jego najprostszej formie – bieganiu.
Wszystkich chcących sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, a także kibiców wspaniałej sportowej zabawy oczekujemy w malowniczej Wapnicy.
Paweł Nogala

7. Gryf Kamień Pomorski
8. Rega Trzebiatów 		
9. Vineta Wolin 		

10 10 3 1 6 17 / 41
10 7 2 1 7 17 / 41
10 6 2 0 8 13 / 32

Słabo natomiast wystartowali nasi najmłodsi
zawodnicy grający w trampkarzach. Po dwóch
spotkaniach doznali dwóch porażek - jednak
z wyżej notowanymi zespołami ze Świnoujścia
„Flotą 97” i „Flotą 98/99”.
Tabela Ligowa
Gryf Kamień Pomorski		
10 27 96-7
Flota 97 Świnoujście		
10 21 57-28
Pionier Żarnowo		
10 20 34-18
Flota 98 Świnoujście		
10 18 35-23
Fala Międzyzdroje		
10 18 34-39
Gryf II Kamień Pomorski		
10 13 43-40
Vineta Wolin		
10 13 25-26
Prawobrzeże Świnoujście
10 9 14-83
Jantar Dziwnów		
10 6 18-68
pierwszy w swojej przygodzie z piłką - rozegrały
spotkania piłkarskie. Mali sportowcy rywalizowali
w siedmiu konkurencjach sprawnościowych,
w których super się bawili. W zawodach zwyciężyły wszystkie drużyny, gdyż była to olimpiada
przyjaźni. Wszyscy zawodnicy zostali wyróżnieni
i nagrodzeni medalami pamiątkowymi, pucharkami oraz słodkościami, które wręczył im prezes
„Fali” – Jan Rączewski wraz z trenerami klubu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów
za wspólną zabawę.
Bieżące w ydarzenia z życia klubu,
przebieg rozgrywek
ligowych, aktualności z boisk śledzić
można na klubowej
stronie internetowej:
www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.
pl lub www.facebook.com
Jan Rączewski
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
W ofercie:

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 niezabudowane położone w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m²,
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
5. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni
4.759 m²,
6. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka nr 460/1
o powierzchni 369 m²,
7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2 o powierzchni
967 m²,
8. Nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m2,
9. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2 o powierzchni
4.240 m²,
10. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni
8.384 m²,
11. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, działka nr 83/7
o powierzchni 1.024m2,,
12. Nieruchomości niezabudowane położone w Wicku przy ul. Żwirowej:
-działka nr 120/44 o powierzchni 37.738m2,
-działka nr 120/37 o powierzchni 25.961m2,
-działka nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
-działka nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.pl lub
w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
pok. nr 18, numer telefonu 91 32 756 66
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Deratyzacja w Gminie

Uprzejmie informuję, że aktualnie Gmina Międzyzdroje przeprowadza deratyzację ogólnodostępnych terenów publicznych (cała promenada i wydmy, chodniki, miejsca zapadnięte na wszystkich
ulicach, teren wokół zrekultywowanego składowiska odpadów, tereny zielone).
Przypominam właścicielom nieruchomości
Zgodnie z § 70 Uchwały Nr XLIV/439/06 Rady
(wszelkim podmiotom i osobom posiadająMiejskiej w Międzyzdrojach z dnia 10 sierpnia
cym w zarządzie lub władaniu nieruchomości)
2006 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomoro obowiązku przeprowadzania deratyzacji
skiego Nr 103, poz. 1909) obowiązkową deratyzamiejsc i pomieszczeń, w których przebycję właściciele nieruchomości przeprowadzają co
wają gryzonie, w szczególności takich jak:
najmniej raz w roku w następujących terminach:
węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze
- w kwietniu lub maju – termin wiosenny,
i pomieszczenia piwniczne, zabudowania
- we wrześniu lub październiku – termin jesienny.
gospodarcze, pomieszczenia produkcyjne,
Wspólnie podjęte działania pozwolą na znaczmagazyny, miejsca gromadzenia odpadów
ne zmniejszenie populacji gryzoni w mieście.
stałych i innych zagrożonych bytowaniem
Klaudia Szach-Matuszewska
gryzoni.
Samodzielny referent ds. gospodarki komunalnej

Azbest

Informacja dla właścicieli, użytkowników
wieczystych, zarządców nieruchomości oraz
wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających
azbest, dotyczących obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Uprzejmie przypominam, że w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.):
- wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających

azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu
prac, obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru
przeprowadzanie tych prac właściwemu organowi
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem prac;
- właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace
polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu
administracji architektonicznej-budowlanej.
Ewa Scholz
Inspektor ds. ochrony środowiska

Akcja „POSESJA”

Od dnia 23 kwietnia br. na terenie miasta i gminy
Międzyzdroje rusza akcja pod nazwą „Posesja”.
Funkcjonariusze Międzyzdrojskiej Straży Miejskiej
i Policji wraz z pracownikami Zakładu Ochrony
Środowiska i referatu Inwestycji Technicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach będą dokonywać kontroli wszystkich posesji.
Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie
przez właścicieli posesji zapisów Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
Gminy Międzyzdroje (uchwała Nr XLIV/439/06
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 10 sierpnia 2006 r. Dz. U. WOJ. zachodniopomorskiego
Nr 103 poz. 1909).
Kontrolujący zwracać będą szczególną uwagę
na porządek na terenie posesji oraz na zawarte
umowy o wywóz nieczystości płynnych i stałych.
Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej

Skrzynka poczty
wewnętrznej
w Urzędzie Miejskim
Na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach, tuż przy klatce schodowej,
wisi skrzynka pocztowa dla interesantów Urzędu,
z taką oto informacją:
Urząd przyjazny obywatelom.
Chcemy być kompetentni,
sumienni, sprawni i bezstronni.
Każda Twoja uwaga o pracy Urzędu,
pomoże nam lepiej wypełniać służebną rolę
wobec społeczeństwa.
Napisz, co o nas myślisz i wrzuć kartkę
do skrzynki pocztowej w Urzędzie.
Każda informacja negatywna i pozytywna, zostanie uważnie przeanalizowana przez
sekretarza Gminy Międzyzdroje i właściwie
wykorzystana.
Zachęcam do aktywnej współpracy z korzyścią dla nas wszystkich.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

Szybki PIT
w Urzędzie Skarbowym
w Kamieniu Pomorskim

www.us-kamien-pom.is.szczecin.pl
Celem ułatwienia podatnikom rozliczenia się
z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
za 2011 r. Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
wydłuża czas pracy w budynku przy ul. Mieszka I 5B
od dnia 25 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2012 r. tj.:
25 kwietnia (środa)
8:00 – 17:00
26 kwietnia (czwartek)
8:00 – 17:00
27 kwietnia (piątek)
8:00 – 17:00
30 kwietnia (poniedziałek) 8:00 – 17:00
Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kamieniu Pomorskim

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
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