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Miasteczko od kilku tygodni żyje przygotowaniami do sezonu. Obserwujemy, jak zmienia się zielone 

otoczenie wokół nas (dzięki realizacji projektu „Międzyzdroje w kwiatach 2009”), rośnie nowy amfiteatr, 

zmienia się Plac Neptuna w centrum miasta. 

Włodarze miasta zadbali o czystość i przygotowanie plaży do sezonu, a także organizują siły, które będą 

czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości w letnie dni. Specjaliści od promocji realizują strategię 

marketingową, która ma zachęcić turystów do umieszczenia Międzyzdrojów w swoich wakacyjnych planach  

(więcej o strategii na str. 2).

Hotelarze i kwaterodawcy kończą przygotowania swoich gościnnych progów i odnotowują pierwsze 

rezerwacje, handlowcy i restauratorzy powoli otwierają swoje interesy, zaklinając pogodę by sprzyjała tury-

stycznym planom naszych gości.

 Przedsmakiem sezonowego zamieszania są wiosenne  weekendy, podczas których Międzyzdroje odwiedza 

z roku na rok coraz więcej turystów. Głównie dla nich Miasto i  Międzynarodowy Dom Kultury  przygotowuje 

szereg imprez z coraz wyższej półki. W maju był to Eurofestiwal, Plener Malarstwa Współczesnego i koncert 

Martyny Jakubowicz oraz II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Amber Balitc. W czerwcu znaczącym wyda-

rzeniem będzie 44. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, a w lipcu Międzynarodowy Festiwal Gwiazd 

w zupełnie nowej formule

O tym, co będzie działo się podczas tegorocznego lata w Międzyzdrojach, poinformujemy Państwa 

w kolejnych, wakacyjnych   wydaniach Informatora.                                                                                                   Redakcja 

Schetynówki 
na Nowomyśliwską

Międzyzdroje otrzymają do-
finansowanie z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (tzw. „Schetynówki”), 
w kwocie ok. 2.6 mln zł na budowę 
ulicy Nowomyśliwskiej.

Burmistrz Międzyzdrojów de-
klaruje, że inwestycja zostanie 
sfinansowana i zrealizowana w roku 
bieżącym.

Będą z tego powodu uciążliwo-
ści dla mieszkańców ulicy Nowomy-
śliwskiej za co z góry przepraszamy.

Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów

Wakacyjne przygotowania
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AKTUALNOŚCI

 „Międzyzdroje – miejsce spotkań”, to hasło 
przewodnie tegorocznej kampanii promocyjnej 
Międzyzdrojów . Spotkania z naturą , spotkania 
z bliskimi, spotkania z gwiazdami i spotkania z biz-
nesem to hasła wspomagające kampanię, pozwa-
lające dostosować się do określonego odbiorcy. 

Przy współpracy z firmą Green House powstały 
materiały promocyjne w tym: ulotki tematyczne i 
plakaty reklamowe, które dostępne są dla turystów 
w Informacji Turystycznej,  w międzyzdrojskich ho-
telach oraz rozprowadzane podczas organizowa-
nych targów. W oparciu o ulotki, przygotowaliśmy 
również baner reklamowy na stronie internetowej 
miasta oraz zaplanowaliśmy spójną kampanię 
promocyjną w Szczecinie, Katowicach i  Wrocławiu.

 Kampania w Szczecinie już za nami. Poprze-
dzona została spotami reklamowymi w TVP3 
(emitowano 13 spotów, przed i po wiadomościach,  
w terminach 06 – 13 maja ) oraz emisją billboardów 
reklamowych na stronach internetowych Głosu 
Szczecińskiego oraz reklamą prasową. Kulminacją 
promocyjną było stoisko gminy podczas organizo-
wanej na Wałach Chrobrego w dniach 09 – 10 maja 
imprezie pn. „Piknik nad Odrą”.    

Nasze działania promocyjne obejmują również 
organizowane w dniach 22 – 24 maja br. w Katowi-
cach  - Dni Województwa Zachodniopomorskiego. 
Będziemy obecni w ramach organizowanych 
prezentacji na stoisku powiatu kamieńskiego, 
promując walory naszej gminy. Kampanię wspo-
magać będą billboardy na stronach internetowych: 

Strategia promocji Gminy Miêdzyzdroje w toku 

Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy
www.mmsilesia.pl i www.gs24.pl, w odsłonach 50 
tys.przez 2 tygodnie.

Zupełną nowością jest szeroko zaplanowana 
akcja promocyjna we Wrocławiu. W terminie 20 – 
21 czerwca będziemy przedstawiali nasze atrakcje 
turystyczne w centrum handlowym -  Galerii Domi-
nikańskiej we Wrocławiu. W tym celu przygotuje-
my specjalny punkt informacyjny – przywieziemy 
do Wrocławia plażę i będziemy reklamować nasz 
kurort poprzez specjalnie na ten cel przygotowane 
oferty pobytowe. Kampania zostanie poprzedzona 
spotami reklamowymi w TV oraz billboardami na 
stronach internetowych. 

Od 01 maja realizujemy projekt pn. „spacer z 
przewodnikiem”. Międzynarodowy Dom Kultury 
jako koordynator projektu, specjalnie w tym celu 
przygotował bilety wstępu oraz ulotki i plakaty. 
Ulotki dostępne są w hotelach i pensjonatach, 
a każdy indywidualnie zainteresowany może je 
bezpłatnie otrzymać w Punkcie Informacji Tury-
stycznej lub w biurze promocji Urzędu Miasta. 

Planujemy również kampanię telewizyjną 
w stacji TVN w ramach projektu ph. „Kamery na 
plaży”. Zainstalowana kamera na szczycie hotelu 
Amber Baltic pokazywać będzie na żywo co 
dzieje się od 15 czerwca do 15 września na plaży 
w Międzyzdrojach, a zwiastuny emitowane będą 
na antenie TVN Meteo, TVN 24 oraz w porannych 
wydaniach TVN .                              

    Anetta Czyżak

Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Spacer z przewodnikiem
„Spacer z przewodnikiem” to atrakcja 

przeznaczona dla turystów indywidualnych 

oraz grup zorganizowanych. Daje on szansę 

dokładnego poznania Międzyzdrojów. 

Profesjonalny przewodnik zaprezentuje najcie-
kawsze miejsca oraz historię kurortu oprowadzając 
zainteresowanych specjalnie zaplanowaną trasą. 

Aby wziąć udział w „Spacerze” wystarczy po-
dejść o odpowiedniej godzinie pod  słupek „Spacer 
z przewodnikiem”, który znajduje się na prome-
nadzie przed Punktem Informacji Turystycznej, 
popularną „Balbinką” (obok Międzynarodowego 
Domu Kultury).

Spacery w sezonie (lipiec, sierpień) odbywać się 
będą we wtorki, czwartki, i soboty  o godz. 16.00. 
Spacer z przewodnikiem niemieckojęzycznym 
w każdą środę o 15.00

Spacer poza sezonem (maj, czerwiec, wrze-
sień) - w środy oraz soboty o godz. 16.00. Spacer 
z przewodnikiem niemieckojęzycznym w każdą 
środę o 15.00.

Minimalna liczba uczestników: 3 osoby. Czas 
trwania spaceru około 120 minut

Bilety: Dorośli: 10 zł, młodzież szkolna i stu-
denci: 7 zł, dzieci (do lat 10): 5 zł.   

Anetta Czyżak

Chór z Kopenhagi w Kościele w Lubinie
W dniu 08 czerwca (poniedziałek) 2009 

roku o godzinie 17.00, w Kościele Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Lubinie, wystąpi chór Con Brio 

z koncertem pieśni skandynawskich i polskich. 

Wcześniej chór zaśpiewa w Katedrze w Koło-
brzegu i w Centrum Kultury w Koszalinie. Koncert, 
który potrwa około 1 godziny, jest otwarty dla 
wszystkich chętnych. Wstęp wolny.

  Ks. Waldemar Michałowski 

 Proboszcz Parafii w Lubinie

W dniach 9 – 10 maja br. na Wałach Chrobre-

go w Szczecinie roku odbył się festyn pod nazwą 

„Piknik nad Odrą”. Stoiska wystawiennicze usta-

wiono w kilka alejek, które stworzyły całe mia-

steczko turystyczne. Gmina Międzyzdroje po-

stanowiła podzielić się kawałkiem swojej plaży

i przywiozła oryginalny piasek z nad Morza 

Bałtyckiego.

Piknik nad Odrą to impreza składająca się z 
wielu elementów. Tego roku odbyły się tam: 18. 
Targi Turystyczne MARKET TOUR 2009, finał X 

Szkolnej Giełdy Turystycznej PRZYGODA, Festiwal 
Wyrobów i Kuchni Regionalnych, Festiwal Spor-
tów Wodnych, Drugie Szczecińskie Wyścigi Łodzi 
Motorowych Amatorów oraz I Przegląd Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej. Zwiedzając miasteczko 
można było skosztować paprykarzu, który był 
przygotowywany na miejscu w wielkim garze, 
uzyskać informacji o ofertach turystycznych na 

PIKNIK NAD ODRĄ 2009
wakacyjny urlop, zobaczyć prezentacje regonów 
naszego kraju, a także i zagranicy, w tym Niemiec, 
Skandynawii, Słowacji i Indonezji. 

Rozrywkę zapewniły liczne spektakle i koncer-
ty, które odbywały się na dwóch dużych scenach. 
W konkursach, odbywających się na całym terenie 
pikniku można było wygrać nie tylko lizaka, lecz 
nawet rejs wycieczkowy.

Indywidualne stoiska biur podróży, hoteli, 
ośrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych, sana-
toryjnych, a także regionów i miast turystycznych 

oraz producentów i dystrybutorów sprzę-
tu żeglarskiego, sportowo-turystycznego
i wyposażenia hotelowo-gastrono-
micznego, oferowały rozmaite atrakcje 
i oferty.

Gmina Międzyzdroje postanowiła 
podzielić się kawałkiem swojej plaży
i przywiozła oryginalny piasek z nad 
Morza Bałtyckiego. Dla najmłodszych 
były organizowane liczne konkursy z 
nagrodami, a rodzice mogli zasiąść w 
plażowym koszu i poczuć się jak na 
wakacyjnym urlopie. Wakacyjna mu-
zyka i zapach nadbałtyckiego piasku 
przyciągał wielu zainteresowanych, 
którzy mogli dowiedzieć się co nieco o 
Gminie oraz pobrać materiały reklamo-
we. Jako jedyna Gmina (oprócz Gminy 

Trzebiatów) z licznie prezentowanych regionów 
i miast województwa zachodniopomorskiego 
przygotowaliśmy dodatkowy element ekspozycji 
stoiska, który spotkał się z ogromnym aplauzem 
wśród odwiedzających.           

Tomasz Jakubowski

Młodszy referent ds. Promocji, kultury,
sportu i organizacji społecznych 
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WYDARZENIA

Dzisiaj Gmina Międzyzdroje znajduje się 
w dobrej sytuacji finansowej. Chcemy utrzymać 
kierunek proinwestycyjny. Pozyskaliśmy kolejne 
środki zewnętrzne:  333 tys. zł z programu „Orlik 
2012” na budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy i 240 tys. 
zł z programu „Regionalna Platforma Cyfrowa” 
na informatyzację Urzędu Miejskiego i budowę 
4 kiosków internetowych w mieście i gminie. 

Będziemy czynić starania o kolejne środki ze-
wnętrzne i sukcesywnie realizować zaplanowane 
projekty. Plany są bardzo ambitne, jednak na 
wszystko musimy znaleźć środki finansowe. Klu-
czem do tegorocznego budżetu będzie sprzedaż 
„Kawczej Góry”. Gdyby nie było jednak chętnych 
na zakup tej nieruchomości, Komisja Rewizyjna 
sugeruje rozpisanie obligacji, aby mieć tzw. 
„wkłady własne”.

Priorytety w 2009 roku to poprawa infrastruk-
tury turystycznej  - bo nasza gmina turystyką 
stoi, dokończenie budowy hali widowiskowo-
sportowej, w której odbywać się będą zajęcia dla 
naszej młodzieży, imprezy sportowe, treningi dla 
uczestników obozów sportowych organizowanych 
w Międzyzdrojach. 

Kolejne zadania to oświata, edukacja, która 
(łącznie z oświatowymi inwestycjami) pochłania 37 
proc. gminnego budżetu, a także  zabezpieczenie 
miejsc pracy, dlatego nie można m.in. „wyciąć” 
zupełnie handlu z promenady, z którego utrzymuje 
się wielu mieszkańców,  budowa nowych mieszkań 
- oddaliśmy już łącznie 55 i planujemy w roku 2010 
oddanie kolejnych 48 mieszkań. 

Stawiamy również na rozwój szeroko rozu-
mianego przemysłu turystycznego i poprawę 
wizerunku miasta, poprzez budowę chodników 
i remonty ulic, poprawę estetyki miasta poprzez 
realizacje projektu „Międzyzdroje w kwiatach”, 
poprawę czystości miasta i gminy. Niestety często 
obserwujemy zniszczenia mienia publicznego. 
Dewastowany jest plac zabaw, niszczona zieleń, 
rujnowane przystanki autobusowe. Młodzież 
powinna umieć uszanować dobro wspólne, a 
rodzice powinni bardziej pilnować swoje dzieci i 
interesować się co ich pociechy robią wieczorami.

Uważam, że budżet roku 2008 dobrze wyko-
naliśmy i zrobiliśmy wspólnie kawał roboty dla 
rozwoju Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy, 
Lubina. Dziękuję Radzie Miejskiej za współpracę.

   Leszek Dorosz 

Burmistrz Międzyzdrojów

Burmistrz o wykonanym budżecie 2008 Odszedł Senior Józef Jabłoński
W dniu 28 kwietnia 2009 roku odbyły się 

uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Jabłoń-

skiego, który przeżył 100 lat i 6 miesięcy. Mszę 

świętą żałobną celebrował wikariusz Mariusz 

Roman Ogórski. 

Mowę pożegnalną nad grobem wygłosił 
przyjaciel zmarłego Stanisław Gospodarek. Od-
niósł się w niej do służby wojskowej, walkach z 
okupantem w czasie II wojny światowej, trudnych 
lat powojennych.

Mówił o przyjacie-
lu, który po demobi-
lizacji w roku 1947 
przybył do Międzyz-
drojów, gdzie aktyw-
nie uczestniczył w 
życiu społecznym i 
kulturalnym miasta. 
Związany z Polskimi 
Kolejami Państwo-
wymi, zasłużony dla 
ziemi szczecińskiej, 
został uhonorowany  

wieloma odznaczeniami wojskowymi, woje-
wódzkimi i państwowymi z Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski włącznie.

W imieniu Kombatantów, Emerytów, Bur-
mistrza Międzyzdrojów i Rady Miejskiej, złożył 
Rodzinie najgłębsze wyrazy współczucia.

„Żegnaj Józefie, pozostaniesz na zawsze w na-
szej pamięci”.                           Henryk Nogala 

Panu Henrykowi Jabłońskiemu, 

byłemu Burmistrzowi Międzyzdrojów 

z powodu śmierci Ojca 
serdeczne kondolencje

składają
Michał  Sutyła                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

- Czas tak szybko ucieka. Wra-
cają wspomnienia, zwłaszcza 
te trudne, wojenne - wspomina 
Józef Rzeczycki. - Brakuje mi kole-
gów, którzy już odeszli. Ostatnio 

żegnaliśmy mojego imiennika 
Józefa Jabłońskiego, który jesie-
nią skończyłby 101 lat.  Ja się nie  
poddaję. Chodzę  do sklepu, robię 
zakupy, co kupię to ugotuję. Co 
ugotuję to muszę zjeść - śmieje 
się Jubilat. - Cieszę się, że przyszła 

Mariusz Giżyński (Klub Biegacza 
„Sporting” Międzyzdroje) kontynuuje 
świetną passę rozpoczętą w tym roku 
od zdobycia Mistrzostwa Polski  w 
biegach na przełaj. Debiutując  w 
Mistrzostwach Polski   w maratonie, 
które odbyły się 19 kwietnia w Dęb-
nie zdobył srebrny medal uzyskując 
wynik - 2:15:58, lepszy od minimum 
IAAF (Międzynarodowa Federacja 
Lekkoatletyczna) na sierpniowe 
Mistrzostwa Świata w lekkiej atle-
tyce – Berlin 2009. Decyzję o Jego 
udziale w zawodach mistrzowskich 
podejmie Zarząd Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, który zbierze się na 
posiedzeniu w lipcu. 

Pozostali zawodnicy Klubu Bie-
gacza „Sporting” rozpoczynają starty 
na bieżni w czerwcu. Do tego czasu 
przebywają na zgrupowaniu wysoko-
górskim we francuskim Font Romeu 
(1870 m n.p.m.) gdzie szlifują formę 
sportową wypracowaną podczas 
zimowych  treningów na wyspie 
Wolin. Tegorocznym priorytetem 
dla młodych biegaczy jest zakwa-

MINIMUM W DEBIUCIE

lifikowanie się do Reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Europy do lat 
23, które odbędą się w Kownie (16 
– 19.07.2009) oraz walka o medale 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów.

Tomasz Kozłowski

Wiceprezes KB „Sporting”

Najstarszy mieszkaniec gminy

do minie władza, od razu czuję 
się lepiej.

Burmistrz pogratulował naj-
starszemu mieszkańcowi gminy  
dobrej kondycji,  pogody ducha 

i dobrych wyników badań lekarskich. 
Panowie obiecali sobie częstsze 
spotkania - nie tylko na kolejnych 
urodzinowych rocznicach, których 
dostojnemu Jubilatowi życzymy.

Henryk Nogala

Sekretarz Gminy 
Międzyzdroje

W dniu 01 maja 2009 roku Pan Józef Rzeczycki z Międzyzdrojów skoń-

czył 103 lata. Z okazji rocznicy urodzin, Szanownego Jubilata tradycyjnie 

odwiedził  Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, w towarzystwie 

sekretarza miasta i inspektora ds. promocji. W spotkaniu uczestniczył 

również syn Pana Józefa, Ryszard Rzeczycki. Były serdeczności, życzenia 

dobrego zdrowia oraz kwiaty i upominek.

Założenia budżetowe z roku 2008 zrealizowaliśmy  w 103 procentach. Jest to sukces pracow-

ników Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Sukces organów wykonawczego i uchwałodawczego. 

W wykonanym budżecie 2008 roku 54 proc. środków pochłonęły inwestycje. Gdyby ten trend 

utrzymać, to Międzyzdroje za kilka lat staną się światowym kurortem, który będzie mógł śmiało 

konkurować z największymi ośrodkami  turystycznymi.
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KULTURA

Filmowe wieczorki 
w Wiklinie

25 maja 2009 roku o godz. 19.00 w sali 

„Wiklina” w Wapnicy, odbędzie się pierwsza 

projekcja w ramach  „Wieczorków filmowych 

w Wapnicy” zorganizowanych pod patronatem 

Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”. 

Projekt powstał z inicjatywy mieszkańców i jest 

odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania 

czasu wolnego zarówno młodzieży jak i osób 

dorosłych. 

N a s z y m  c e l e m  j e s t  z a i n t e r e s o w a -
nie kinem z pogranicza sztuki alternatyw-
nej. W planowanym repertuarze znajdą się 
d z i e ł a  n i e t u z i n k owe,  o  c i e k awe j  t re ś c i 
i przekazie. Filmy zmuszające do refleksji, a 
także do dyskusji na tematy nurtujące każdego 
z nas. Jest to kino niekomercyjne, ale nominowane 
i nagradzane na wielu festiwalach filmowych tj.:  
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia, 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Karlowe Vary, 
Festiwal Filmowy Londyn, Lubuskie Lato Filmowe, 
Czeskie Lwy, Paszport Polityki i wiele innych.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki 
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Międzyz-
drojach, Międzynarodowym Domem Kultury 
w Międzyzdrojach i firmą  Vivato sp. z o.o. – dys-
trybutorem filmów.

Projekcje będą odbywały się cyklicznie, raz w 
miesiącu. Pierwszy z proponowanych filmów to 
„Graficiarze”  reż. Florian Gaag.

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY. 
Iwona Samołyk, Monika Ratajczyk

Zabytki Miêdzyzdrojów

Willa Richter
Willa powstała przy nadmorskiej promenadzie w 1908 roku, 

z przeznaczeniem na pensjonat o nazwie „Willa Richter”. Jest to 

budynek dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Powstał na 

planie zbliżonym do kwadratu z dobudówką od strony południowej i 

wieloboczną wieżą w narożniku północno - wschodnim.

Dwie reprezentacyjne elewacje: wschodnia i północna mają 

podobny układ kompozycji. Elewacja wschodnia: na parterze wejście 

do budynku, a na pierwszym piętrze taras częściowo schowany 

w budynku. W partii poddasza znajduje się szczyt o secesyjnych 

formach, wieńczący ryzalit środkowy z dwukondygnacyjnymi log-

giami. Elewacja północna z analogicznym szczytem, jak w elewacji 

wschodniej -  na parterze z dużym oknem zakończonym łagodnym 

łukiem. Budynek wyróżnia się secesyjną dekoracją o motywach geo-

metrycznych i roślinnych, wykonaną w  tynku. Czterokondygnacyjna 

wieża zwieńczona jest drewnianą, widokową latarnią i hełmem o 

fantazyjnym kształcie.

W większości zachowała się stolarka okienna i drzwiowa, a 

także dekoracje stiukowe oraz fragmenty witraży w oknach klatki 

schodowej. Od strony ul. Bohaterów Warszawy i Cichej zachował się 

przedogródek i metalowe, kute ogrodzenie z dekoracyjnym detalem.

Tomasz Jakubowski

Młodszy referent ds. promocji, kultury,
sportu i organizacji społecznych

Zespół powstał w kwietniu 2004 roku, by 

uświetnić występem wejście Polski do Unii 

Europejskiej. Przedstawienie „Ostatni bywają 

pierwszymi” tak się jednak spodobało, że jed-

norazowa  inicjatywa zmieniła się w coś stałego. 

Od tamtej pory grupa „uświadamia” politycz-
nie i historycznie lokalne środowisko, promuje 
gminę w województwie. Występem  ”O aferze 
przy Amberze” zdobyła III miejsce w eta-
pie ogólnopolskim, a skecz ”Duchowe 
wsparcie” nagrodzono I miejscem w etapie 
wojewódzkim Szkolnej Giełdy Turystycznej 
w Szczecinie. Kabareciarze zdobyli również 
III miejsce w Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych w Szczecinie  skeczem ”Bycie 
fit to nie mit”. 

Tradycyjnie uświetniają imprezy oko-
licznościowe typu rocznica Konstytucji 3 
Maja czy Święto Niepodległości - opowia-
dając historię w nowoczesny, nie napuszo-
ny sposób, akcentując radosny charakter 
tych świąt, nawołując do wyciągania wnio-
sków z przeszłości, a nie tylko pompatycz-
nego  celebrowania kolejnych rocznic.

Problemem grupy jest fakt, że z racji krótkiego 
okresu nauki w gimnazjum  (wszyscy aktorzy 
to uczniowie naszego gimnazjum),dochodzi do 
częstych zmian w składzie i co chwilę trzeba przy-
gotowywać do wejścia na scenę nowe roczniki. 
Z drugiej strony, dzięki temu bardzo dużo uczniów 
mogło już spróbować tu swoich sił, przełamać ba-
riery przeróżnych zahamowań (element terapeu-
tyczny ogromny!) i po prostu zrobić coś dla innych. 
Niewątpliwie ta forma zajęć w MDK to sposób na 
rozszerzenie horyzontów myślowych, możliwość 
„wyszalenia się” z korzyścią dla społeczeństwa 

i nauka autoprezentacji, i czysta profilaktyka.
21 kwietnia grupa pokazała się w przedstawie-

niu o relacjach polsko-amerykańskich, od czasu 
pierwszego polskiego osadnictwa w Ameryce do 
czasów dzisiejszych. Tytuł przedstawienia „A co 
nam da Ameryka?” miał skłonić do refleksji nad 
wątpliwie partnerskim układem USA-Polska

Wszystkie teksty grupy są pisane wyłącznie na 

użytek „Wyrobu Kabaretopodobnego”, nigdy nie 
ma tu pracy na zasadzie korzystania z gotowych, 
cudzych scenariuszy. Stąd na nowy program trzeba 
czasem trochę poczekać. 

Pięć lat to okazja, by podziękować wszystkim 
aktorom-byłym i obecnym. Podziękować, za grę, za 
odwagę, za kształtowanie pozytywnego wizerun-
ku Gimnazjum nr 1, za pracę nad rekwizytami (nie 
lubią, a poza tym to kosztuje czasem!) oraz za to, 
że mimo wielu zajęć pozalekcyjnych, uciążliwych 
dojazdów, kłopotów osobistych-znaleźli czas, by 
relaksować innych.                         Dorota Sielewicz

Artysta stąd
Urodzony 18 czerwca 1887 roku w Dubi koło Te-

plic w Czechach, był najstarszym z czworga dzieci 
synem Benno von Zedwitza, pana na zamku rodo-
wym w Liba. Gdy przyjechał do Międzyzdrojów i 
zdecydował osiąść tu na stałe miał już za sobą 39 lat 
życia, 12 lat pożycia mał-
żeńskiego i troje dzieci. 
Już wtedy miał znaczne 
osiągnięcia artystyczne. 
W 1914 roku ukończył 
Uniwersytet Karola w 
Pradze, a w 1915 roku 
rozpoczął nowe studia 
na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium.

Podróże artystyczne 
wiodły go do Insbrucku 
w Austrii i Rzymu, a wy-
stawy w Londynie i Liverpoolu były niewątpliwie 
jego malarskimi sukcesami. W uznaniu jego talentu 
został członkiem ekskluzywnego Royal Socjety w 
Londynie. Jako artysta zamieszkały w Międzyz-
drojach został też członkiem „Kunstkammer fur 
Pommern” w Szczecinie. 

Tak bardzo ukochał Bałtyk i Międzyzdroje, że 
chcąc tu zostać, w ankiecie personalnej w 1948 
roku w rubryce „narodowość” napisał: Polak, 
„przynależność państwowa”: Polska. Najlepiej 
oddają to dwa skromne w formie, a ważne w treści 
dzieła. Olejny obraz przedstawiający wzburzone 

Jubileusz „Wyrobu Kabaretopodobnego”

Od pięciu lat bawią, uczą i… uświadamiają

3 maja br. w Miêdzynarodowym Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ malarstwa  
Eryka von Zedtwitza, dawnego mieszkañca Miêdzyzdrojów.

fale morskie, wśród nich na marmurowym cokole, 
przykrytym rozwianą wiatrem polską flagą zrywa 
się do lotu biały gołąb – symbol pokoju. Obok 
na owalnej tekturze orzeł biały – godło Polski w 
koronie. Artysta namalował godło dla pierwszego 
burmistrza Międzyzdrojów w 1945 r. Obydwie te 
prace wypożyczono ze zbiorów Muzeum Rybo-

łówstwa Morskiego w 
Świnoujściu. Największe 
wrażenie zrobił obraz, 
który wypożyczyła na wy-
stawę p. Ewa Kuszewska. 
Dzieło o wymiarach 200 
na 150 cm przedstawia 
przepiękny widok brzegu 
morza z wysokimi klifami 
wyspy Wolin. Inne, równie 
piękne, choć mniejsze w 
wymiarach wypożyczyli 
na wystawę Państwo Ja-

kuczunowie, Pawełczykowie, Ossowiczowie, Vo-
glerowie oraz p. Tamara Starachowska i Małgorzata 
Zygmunt. Wszystkim podziękowano wręczając 
kwiaty i upominki.

Artysta zmarł w Międzyzdrojach 5 marca 1965 
roku. Wszystkie dokumenty, dyplomy, katalogi, 
wycinki prasowe i kilka obrazów zabrał do siebie 
syn artysty – doktor medycyny Hans Zedtwitz, 
zamieszkały we Freiburgu. W Międzyzdrojach 
pozostało tylko to, co zakupili mieszkańcy, insty-
tucje i to, co w formie upominków dał z wyrazami 
sympatii sąsiadom i znajomym.     

Andrzej Mleczko
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AKTUALNOŚCI 

Wapnica 
ma 200 lat! 
Program uroczystości w dniu 
30 maja (sobota) 2009 roku.

10.00 – Msza święta w kościele w Wapnicy, 
w intencji dawnych i obecnie żyjących miesz-
kańców Lubina, Wapnicy, Wicka i Zalesia.

11.00 – Spotkanie przy dębie „Prastarym” 
w Wapnicy.

11.30 – Konferencja w „Wiklinie” – rys histo-
ryczny Wapnicy.

12.30 – Odsłonięcie tablicy  przy Jeziorze 
Turkusowym.

13.00 – Otwarcie i zwiedzanie wystawy 
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy.

15.00 – Impreza integracyjna, rekreacyjno-
sportowa na boisku i Zielonej Sali przy szkole 
w Wapnicy.

Sołtys Wapnicy składa podziękowanie Pani 
Juliannie Rogowskiej za  nieocenione źródło 
wiedzy historycznej dotyczącej Wapnicy.

 Elżbieta Mazurek

 Sołtys Sołectwa Wapnica

ZOŚ 
po przeprowadzce

Uprzejmie informuje naszych klientów oraz 
wszystkich mieszkańców Międzyzdrojów i gminy, 
że Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 
z dniem 04.05.2009 roku zmienił swoją siedzibę. 
Mieści się ona przy ul. Nowomyśliwskiej 86 (była 
hurtownia Pana Roszaka).

Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez 
ZOŚ można dokonywać w Banku Spółdzielczym 
przy ul. Światowida 19 w Międzyzdrojach od po-
niedziałku do piątku w godz. 8 - 17 na nr 81 9383 
0007 0000 0420 2000 0050 nie ponosząc opłaty 
prowizyjnej lub w kasie zakładu od poniedziałku 
do piątku w godz. 8 - 14.

Jednocześnie przypominam, iż ZOŚ świadczy 
odbiór odpadów pobudowlanych kontenerami KP-
7. Świadczymy również usługi pogrzebowe wraz 
z przewozem zwłok i szczątków ludzkich z miejsca 
zgonu do kaplicy cmentarnej w Międzyzdrojach. 
tel. kontaktowy w godz. 7-15 091 32 80 873; po 
godz. 15 do 7 - tel. kom. 603 300 924.

Henryk Kamiński 

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

W dniach 24 – 26 kwietnia 2009 roku odbyły 

się XIV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 

2009 w Warszawie. Targi Lato to największe 

targi turystyczne, będące doskonałą okazją dla 

wystawców, którzy mogli dotrzeć ze swym 

produktem do osób zainteresowanych wypo-

czynkiem.

Zazwyczaj targi odbywały się w Akademii 
Wychowania Fizycznego, w tym roku zostały 
jednak przeniesione do nowoczesnego, nowo 
wybudowanego Centrum Targowo-Kongreso-
wego MT Polska, które znajduje się na warszaw-
skiej Pradze. 

Wśród 380 wystawców znalazły się: biura 
podróży, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży – nie zabrakło kolonii, obozów i szkół 
językowych, a także hoteli i pensjonatów na każdą 
kieszeń, ośrodków wczasowych, rekreacyjnych, 
SPA & Wellness, licznie reprezentowanych gospo-
darstw agroturystycznych, jak również propozycji 
przewoźników: linii lotniczych i promowych. 
Wystawcy przybyli z każdego regionu Polski, a 
także z 15 krajów zagranicznych (Bułgaria, Czechy, 
Chorwacja, Cypr, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Moł-
dawia, Norwegia, San Marino, Sri Lanka, Słowacja, 
Węgry i Włochy).

Targi Lato Warszawa 2009

IV PLENER MALARSTWA 
WSPÓ£CZESNEGO

Między nami kolory
 

W dniach 07 do 16 maja 2009 roku w Międzyz-
drojach po raz czwarty odbył  się plener malarstwa 
współczesnego z udziałem kilkunastu artystów 
reprezentujących uznane malarstwo współczesne. 
Plener, który w tym roku odbył się pod hasłem 
„Między nami kolory”, zakończyła wystawa obra-
zów, które powstały w trakcie pleneru i koncert 
Martyny Jakubowicz.

Malarze uczestniczący w plenerze to Martta 
Węg, Iwona Cur, Kirill Datsouk, Iwo Birkenmajer (na 
zdjęciu), Mira Skoczek Wojnicka, Krzysztof Pasztuła, 
Asia Oziakowa, Halina Nowicka, Tomasz Klimczyk, 
Michał Cander, Monika Szpener. Ich prace można 
oglądać w Międzynarodowym Domu Kultury do 
końca czerwca br.                                Sylwia Danielak

W zeszłym roku targi odwiedziło 27 882 zwie-
dzających, w tym roku było ich znacznie więcej.

Stoisko zachodniopomorskie otrzymało 
Nagrodę za zajęcie I-ego miejsca w konkur-
sie ,,Najlepsza Oferta Ekspozycyjna Polskiego 
Regionu”, wśród którego znajdowało się także 
stoisko Międzyzdrojów, reprezentowane przez 
pracowników Centrum Informacji Turystycznej
i Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyz-
drojach. Zwiedzający byli zainteresowani pobytem 
w kwaterach prywatnych i ośrodkach wczasowych 
oraz imprezami kulturalno-sportowymi (m.in. 
Europejski Festiwal Gwiazd, Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni Chóralnej, Spotkanie Artystyczne 
Seniorów).                     Katarzyna Wojciechowska

Informacja Turystyczna

18 maja o godz. 10:16 rozpoczęło się 

prawdziwe realizowanie koncepcji projektu 

Międzyzdroje w kwiatach. Realizatorzy zaczęli 

sadzenie kwiatów. Już pierwszego dnia będzie 

można zobaczyć barwne klomby na nowym 

trawniku przy molo.

Różnobarwne, duże begonie, piękne, deli-
katne szafranki ubarwią ten teren. Przed „zieloną 
brygadą” jeszcze wiele przygotowanych klombów 
i terenów do ukwiecenia, jednak zgodnie z kon-
cepcją do 1 czerwca całe miasto tonąć będzie w 
kwiatach. Oprócz rabat i klombów postawione 

Międzyzdroje w kwiatach 2009
zostaną w kilku miejscach duże, konstrukcje 
kwietne, a latarnie uliczne udekorują kaskadowe 
kompozycje z pelargonii. Rondo wzbogacone 
zostało o stylizowany kuter rybacki.

- Drodzy Międzyzdrojanie ciekawi jesteśmy 
Waszego zdania na temat tego co robimy, aby 

Międzyzdroje były 
piękne. Często spo-
tykamy się  z przy-
chylnymi ocenami 
turystów i spacerowi-
czów, a zgodzicie się 
Państwo, że naszym 
wspólnym celem są 
działania, by właśnie 
oni byli szczególnie 
zadowoleni i jak naj-
liczniej odwiedzali 
Międzyzdroje - pod-
kreśla Sławomir Ro-
siak, autor projektu. - I 
jeszcze jedno: Kocha-
ni, prosimy właścicie-
li czworonogów, by 
w miejscach, gdzie 
są nowe trawniki, 
klomby i kwiaty spa-
cerować ze swoimi 
pupilami na smyczy”.

„Zielona Brygada” każdego dnia intensywnie 
pracuje, sadzi, kosi i podlewa by było piękniej. 
Czekamy na prawdziwe otwarcie sezonu.

Tomasz Jakubowski

Młodszy referent ds. promocji, kultury,
sportu i organizacji społecznych
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XL/380/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości pomocy finansowej dla Gminy 

Kamień Pomorski w ramach udzielonej dotacji celowej

Ustala się pomoc finansową  w wysokości 50 000 zł  z przeznaczeniem 

na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru 

w Kamieniu Pomorskim” w ramach dotacji celowej udzielonej dla 

Gminy Kamień Pomorski.

Uchwała Nr XL/381/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia miesięcz-

nego w I kategorii zaszeregowania oraz wyrażenia zgody 

na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla szkół i 

przedszkola w Gminie Międzyzdroje.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organ prowadzący pla-

cówki oświatowe zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia miesięcznego w I kategorii 

zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych 

dla szkół i przedszkola działających na terenie Gminy Międzyzdroje.

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zwyżkę wartości jednego 

punktu do 3,00 zł. (było 2,50 zł. za 1 punkt). Zmiana w uchwale 

dotyczy również najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego i wynosi 1.126,00 zł. (do tej pory kwota 

ta była zmienna, corocznie uzależniona od wartości wskazanej w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, na rok 2009 byłaby 

to kwota 1.276,00 zł.).

W uchwale z 7 marca 2007 roku była to kwota określona zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego i każdorazowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej na dany rok kalendarzowy. 

Uchwała Nr XL/382/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28  kwietnia  2009 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Międzyzdrojów” 

- Bartłomiej Stanisław Nowak.

Pan Bartłomiej Stanisław Nowak jest osobą zaangażowaną od 

wielu lat w działalność społeczną promującą Międzyzdroje. W 

swojej dotychczasowej pracy społecznej był związany z działalnością 

Towarzystwa Miłośników Międzyzdrojów, Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego. Swoją karierę zawodową  związał 

na wiele lat z Polskim Biurem Podróży „Orbis” obejmując kolejne 

stanowiska w tym szefa tej placówki w Międzyzdrojach. Związany 

z działalnością turystyczną był pierwszym w Międzyzdrojach 

pilotem wycieczek, a także prekursorem rozwoju takich kierunków 

turystycznych, które zostały zapoczątkowane w Międzyzdrojach jak 

„zielone szkoły” czy „wczasy z prawem jazdy”, które przyciągnęły 

do miasta tysiące turystów. Zaangażowany w działalność Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci, będąc jej współzałożycielem i pierwszym 

Przewodniczącym Krajowej Komisji Dzieci na Diecie Bezglutenowej 

TPD w Warszawie, co przyczyniło się do wprowadzenia w Polsce 

obowiązkowych  badań przesiewowych, umożliwiających wczesne 

zdiagnozowanie choroby u dzieci, jak również do powstania w Polsce 

sieci sklepów z żywnością bezglutenową. 

Pan Bartłomiej Nowak zaangażowany był również w działalność 

samorządową Międzyzdrojów będąc radnym Rady Miasta i Gminy 

Międzyzdroje, a także Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Szczecinie. Zaangażowanie Pana Bartłomieja Nowaka w sprawy 

rozwoju Międzyzdrojów miało szczególne znaczenie w momencie 

konkurowania Międzyzdrojów z innymi turystycznymi miejscowo-

ściami w Polsce ubiegającymi się o lokalizację hotelu o wysokim 

standardzie. Dzięki swoim zabiegom i rozmowami prowadzonymi 

z ówczesnymi decydentami, znacząco przyczynił się do wskazania 

Międzyzdrojów jako miasta, w którym powstał w 1991 roku Hotel 

Amber Baltic ****, którego istnienie kapitalnie przyczyniło się do 

promocji Gminy Międzyzdroje w  kraju i za granicą. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski 

Ludowej, Gryfem Pomorskim, odznaczeniem „Zasłużony Działacz 

Turystyki”. 

Wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Międzyzdrojów” Panu 

Bartłomiejowi Stanisławowi Nowakowi została zgłoszony przez 

Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XL/383/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel  Międzyzdro-

jów”  - Franz Jurkowitsch

Kandydatura Pana dr Franza Jurkowitscha właściciela Hotelu 

„Amber Baltic”, współwłaściciela i udziałowca wiedeńskiej firmy 

„Warimpex” AG została zgłoszona przez Konwent Byłych Burmistrzów 

Międzyzdrojów .

We wniosku  podkreślono znaczenie i wielką rolę jaką odegrał hotel  

„Amber Baltic” Pana Franza Jurkowitscha w szeroko rozumianym 

rozwoju Międzyzdrojów.  

Zwrócono uwagę na  aktywną współpracę nominowanego z wła-

dzami miasta przy organizacji wyjazdów szkoleniowych do Wiednia, 

gdzie przedstawiano nowoczesne technologie ochrony środowiska, 

jak również aktywne uczestnictwo  w życiu Międzyzdrojów, poprzez 

wspieranie wielu inicjatyw i działań na rzecz organizacji pożytku 

społecznego; uczestnicząc finansowo  w balach charytatywnych, w 

organizacji Festiwalu Gwiazd , budując w Kołczewie pole golfowe na 

bazie którego ówczesna Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 utworzyła klasę 

sportową o specjalności „gra w golfa” –  jedyną wówczas  w Polsce 

klasę o tym charakterze. 
 

Uchwała Nr XL384/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel  Międzyzdro-

jów” - Danuta Szyksznian

Kandydatura Pani Danuty Szyksznian została zgłoszona przez 

Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców w Międzyzdrojach 

oraz Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza.

Wniosek  Zarządu Stowarzyszenia Handlowców i Przedsiębiorców na-

wiązuje do wielkiego patriotyzmu  nominowanej, będącej członkiem 

Światowego Związku Armii Krajowej, wiceprezesem Koła Kresowych 

Żołnierzy AK w Szczecinie oraz członkiem Sądu Koleżeńskiego Okręgu 

Wileńskiego AK w Warszawie. 

Za swoją szeroko zakrojoną działalność na rzecz Ojczyzny wyróżniona 

została wieloma wysokimi odznaczeniami Państwowymi: Krzyżem 

Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim,  Krzyżem 

Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Medalem Wojska. 

Podkreślono zasługi Pani Danuty Szyksznian  w zakresie krzewienia 

wśród młodzieży wiedzy o losach osób walczących o dobro Ojczyzny, 

jak również fakt związania się z Międzyzdrojami poprzez organizację  

od 20 lat spotkań żołnierzy AK z całego świata   w Międzyzdrojach. 

Autorka książek  o niedoli i walce żołnierzy AK, na kartach których 

Międzyzdroje zapisały się na stałe.
 

Uchwała Nr XL/385/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia  2009 roku.

w sprawie absolutorium dla  Burmistrza Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2008 r.

Zgodnie z art. 18a ust.3. ustawy o samorządzie gminnym Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała oceny wykonania budżetu Gminy 

za 2008 r. i odniosła się  w szczególności do:

- realizacji dochodów i wydatków budżetowych w stosunku 

  do założonego planu;

- stopnia realizacji zadań inwestycyjnych;

- stopnia realizacji innych zadań  mających szczególne znaczenie 

  dla społeczności  lokalnej;

- sposobu dysponowania rezerwami budżetowymi;

- osiągniętego na koniec roku budżetowego wyniku finansowego;

- oceny z korzystania przez organ wykonawczy z udzielonych 

   mu przez organ stanowiący uprawnień do dokonywania zmian 

  w budżecie.

1. Dochody Gminy w 2008 r. wyniosły:  49 002 380,42 zł,

co stanowi  102,91% kwoty założonej w planie po zmianach

oraz      81%    kwoty założonej w planie budżetu 

 na rok 2008

2. Wydatki Gminy w 2008 r. wyniosły: 49 534 945,13 zł,

co stanowi   83,79%  kwoty założonej w planie po zmianach

oraz          82,33%  kwoty założonej w planie budżetu 

 na rok 2008

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH  

odbywaj¹cych siê w poniedzia³ki, w godz. od 14.30 do 15.30 
w Urzêdzie Miejskim ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KONTAKT: 
tel. 091 32 75 647 • e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

na swoje dy¿ury zapraszaj¹ równie¿:
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ - MICHA£ SUTY£A 

we wtorki i czwartki od godz. 12.00 – 15.30
WICEPRZEWODNICZ¥CA RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK  

w  środy od 13.30 – 15.30

WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAW£OWSKI 
w pi¹tki  od 13.00 – 14.00

Imiê i nazwisko radnego

Kazimierz DRZEWIECKI

Artur DUSZYÑSKI

Adam JAKUBOWSKI

Wies³aw KOTWICA

Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

Jan PI£AT

Teresa PURGAL

Data dy¿uru

15.06.2009 r.

22.06.2009 r.

29.06.2009 r.

6.07.2009 r.

13.07.2009 r.

20.07.2009 r.

27.07.2009 r.
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Ustalone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2008 r. dochody na 2008 r. w wysokości 60 596 563,00 zł nie 

zostały zrealizowane, gdyż kwota ta zawierała także m.in. zaplano-

wane środki unijne, które Burmistrz wprowadził do dochodów na 

podstawie sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy Międzyzdroje na rok 2008 był budżetem deficytowym. 

Deficyt na 31.12.2008 r. wyniósł 532 564,71 zł przy planowanym 

11 502 426,85 zł.

Gmina dysponowała wolnymi środkami na koniec roku 2008 w 

wysokości 3 801 668,85zł.

Wolne środki przeznaczono na sfinansowanie następujących  zadań:

spłata rat kredytów    - 927 026,00 zł;

pokrycie deficytu       - 532 564,71 zł;

pozostało na 2009 r.   - 2342 078,14 zł.

W strukturze dochodów Gminy zdecydowanie dominowały dochody 

z majątku Gminy                         (59,38%) 

i podatków   (25,02%). 

W 2008 r. stanowiły one 84,40% dochodów budżetowych Gminy 

Międzyzdroje, subwencje i dotacje z budżetu państwa 9,93%, 

pozostałe - dochody 5,67%.

Najwięcej wydatków Gminy pochłania oświata (w tym przedszkole 

i świetlice szkolne) – prawie 38% (37.89%), następnie wydatki 

na kulturę – 15,70%, na trzecim miejscu wydatki na gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska – 12,63%, czwarte miejsce to 

wydatki na administrację publiczną – 10,59%.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, na podkreślenie i uznanie dla 

Burmistrza zasługuje fakt, że 54% wydatków w budżecie Gminy 

w 2008 r., to wydatki inwestycyjne, a 46% to wydatki bieżące.
 

Dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 

w Gminie 7426,85 zł rocznie.

Wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 

2008 r. osiągnęły poziom 7 507,57 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2008 r. wyniosło 7 529 183,61 zł, co 

stanowi 15,36% wykonanych dochodów. Z przedstawionych danych 

wynika, że kwota długu publicznego Gminy nie przekracza 60% 

wykonanych dochodów, co jest zgodne z przepisami art.170 ustawy 

finansach publicznych.

Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu z tytułu spłaty rat kredytów 

i pożyczek wraz  z odsetkami wynosi 2,52%, a limit tego wskaźnika 

wynosi 15%.
 

Budżet roku 2008 był budżetem prorozwojowym, proinwestycyj-

nym. W planie po zmianach na inwestycje w Gminie przeznaczono 

33 640 766,91 zł, wykonanie na 31.12.2008r. wyniosło 26 712 891,57 

zł, tak więc stopień wykonania zadań inwestycyjnych wniósł 79,41%.

Ze sztandarowych inwestycji gminnych, które spowodują przypływ 

turystów i zmianę wizerunku Gminy należy wymienić:

- budowa amfiteatru wraz ze sceną i zapleczem 

  oraz zabudową towarzyszącą;

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej 

  Zalesie – Wapnica – Lubin;

- kontynuacja i zakończenie budowy budynku mieszkalnego 

  (43 mieszkania komunalne) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie;

- hala sportowa z zapleczem;

- wykonanie monitoringu miasta;

- rozbudowa placu zabaw na promenadzie;

- przebudowa ,,Balbinki” na centrum informacji turystycznej;

- remont pokrycia dachowego kościołów w parafiach.

Priorytetami Burmistrza mającymi szczególne znaczenie dla spo-

łeczności lokalnej były:

- zabezpieczenie miejsc pracy dla mieszkańców 

  (stąd 70 ,,bud” na promenadzie),

- wybudowanie mieszkań komunalnych (nowy budynek komunalny                                       

   z  43 mieszkaniami) oraz remonty starych zasobów 

  mieszkaniowych,

- edukacja na zadowalającym poziomie.

- poprawa infrastruktury turystycznej.

Na drugiej pozycji w wysokości wierzytelności w Gminie na 

31.12.2008 r. znajdują się zaległości z tytułu najmu lokali miesz-

kalnych.

Międzyzdrojski TBS zarządza mieszkaniowym zasobem Gminy 

od 1.04.2006 r., a od stycznia 2007 r. zarządza również lokalami 

użytkowymi.

Mimo, że ściągalność czynszów za lokale mieszkalne w roku 2008 

wyniosła 92,55%, to saldo zaległości na 31.12.2008 r. z tytułu czynszu 

i opłat niezależnych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe i za 

energię elektryczną wyniosło 591 517,94 zł w tym:

zaległości z bieżących czynszów ( od 1.04.2006)        : 327 324,07 zł;

zaległości od PZM Sp. z .o. o. z Wrocławia                     : 257 155,89 zł;

zaległości za energię elektryczną i wodę               : 4 776,23 zł;

zaległości za lokale użytkowe                                           : 2 261,75 zł.

Komisja Rewizyjna, badając wykonanie budżetu za 2008 r. i roz-

patrując sprawozdanie Burmistrza, nie stwierdziła przekroczenia 

wydatków przez Burmistrza, wykorzystanie środków publicznych 

i dotacji z budżetu państwa było zgodne z przeznaczeniem, nie 

nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XV/21/2009 z dnia 

24.03.2009 r., wydającą pozytywną opinię na temat sprawozdania 

Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2008 r.

Komisja Rewizyjna:

 Kazimierz Drzewiecki – Przewodniczący Komisji 

 Teresa Purgal – Wiceprzewodnicząca Komisji

 Andrzej Kościukiewicz – członek Komisji 

 Rafał Wolny – członek Komisji 

Uchwała Nr XL/386/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

W sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecieW sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i 

wydatków o kwotę 783 364 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 783 364 zł tytułem sprzedaży 

nieruchomości.

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 612 671 zł z czego kwota w wysokości 

4 602 671 zł przypada na wydatki inwestycyjne , a kwota w wysokości 

10 000 zł przypada na wydatki bieżące.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 5 396 035 zł z czego kwota w wy-

sokości 5 321 035 zł przypada na wydatki inwestycyjne, a kwota w 

wysokości 75 000 zł przypada na wydatki bieżące. 

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

-  „Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”- 

uzupełnienie środków o kwotę 2 239 026 zł,

- ”Aktualizacja projektu budowlanego i opracowanie projektu na 

budowę budynku mieszkalnego przy ul.M.C.Skłodowskiej”- uzu-

pełnienie środków o kwotę 10 000 zł,

- „ Rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1”- uzu-

pełnienie środków o kwotę 500 000 zł,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali targowej 

przy ul. Bohaterów Warszawy”- uzupełnienie środków o kwotę 

50 000 zł,

- „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą” 

uzupełnienie środków o kwotę 1 000 000 zł.

- „ Opracowanie projektu budowlanego na budowę opaski brzegowej 

i umocnienia skarp wydmy od strony zachodniej i przy molo oraz na 

wykonanie dolnego odcinka zjazdu na plażę w strefie oddziaływania 

fal morskich posadowionego bezpośrednio na palach” – wprowadze-

nie nowego zadania na kwotę 23 180 zł,

- „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę istniejącej 

napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego na sieć kablową w 

ul.1000 – lecia PP w Międzyzdrojach na odcinku od ul.Traugutta do 

ul.Krasickiego”- wprowadzenie nowego zadania na kwotę 8 500 zł.

Powyższe zadania finansuje się głównie ze zmniejszenia wydatku 

na zadanie pn.„ Przebudowa ul. Kolejowej i remont ul. Norwida” 

na kwotę 3 781 035 zł.      

2/ zmianie nazwy zadania z „Budowa trzech zejść na plażę” na „ 

Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 

wraz z obiektami towarzyszącymi”,

3/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Budowa dwóch zejść na plażę” 

na kwotę 50 000 zł , które finansuje się ze zmniejszenia wydatku 

na zadanie „Budowa kładki na koronie wydmy” na tę samą kwotę,

4/ zwiększeniu wydatku na dotację dla Powiatu Kamieńskiego 

w kwocie 401 965 zł z przeznaczeniem na termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej tj. budynku Domu Dziecka w 

Lubinie oraz budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XL/387/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/323/08 Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok 

UZASADNIENIE

Proponuje się zmianę  załączników „Limity wydatków Gminy 

Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 

w latach 2009-2011” , „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na 

projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych progra-

mów operacyjnych w latach 2009-2011” oraz „Plan przychodów i 

wydatków zakładów budżetowych w 2009 r.”.

Zmiany w w/w załącznikach są konsekwencją uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i zmian w budżecie.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmiana występuje w 

następujących pozycjach:

1/ nr 6 „ Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdro-

jach”- na skutek zwiększenia wydatku w uchwale w sprawie zmiany 

budżetu i zmian w budżecie o kwotę 2 239 026 zł zmianie ulega kwota 

planowanego wydatku ze środków jst w 2009 r. i wynosi 5 500 000 zł, 

zmienia się także kwotę innych środków z kwoty 500 000 zł na kwotę 

3 000 000 zł. Zmieniono okres realizacji zadania (do roku 2009).

2/ nr 9 „ Przebudowa ul. Kolejowej i remont ul. Norwida w Międzyz-

drojach”-   na skutek zmniejszenia wydatku w uchwale w sprawie 

zmiany budżetu i zmian w budżecie o kwotę 3 781 035 zł zmianie 

ulega kwota planowanego wydatku ze środków jst w 2009 r. 

i wynosi 150 000 zł, nie planuje się innych środków w 2009 r., zmianie 

ulegają planowane wydatki w roku 2010 i 2011 zarówno ze środków 

jst jak i z innych środków ( w 2010 r. środków jst było 1 069 881 zł, 

jest 5 500 916 zł, w 2011 r. środków jst było 1 250 000 zł jest 1 500 

000 zł, w 2011 r. innych środków było 1 250 000 zł jest 1 000 000 zł),

3/ nr 11 – kwoty wynikają ze skumulowania dwóch zadań z załączni-

ka uchwalonego w dniu 26.03.2009 r. , a mianowicie „Budowa kładki 

na koronie wydmy” i „Budowa ścieżki rowerowej”,

4/ nr 13 „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy”-  na 

skutek zmniejszenia wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu 

i zmian w budżecie o kwotę 400 000 zł zmianie ulega kwota plano-

wanego wydatku ze środków jst w 2009 r. i wynosi 700 000 zł, nie 

planuje się innych środków w 2009 r., zmianie ulegają planowane 

wydatki w roku 2010 i 2011 zarówno ze środków jst jak i z innych 

środków (w 2010 r. środków jst było 2 100 000 zł, jest 2 600 000 zł, w 

2011 r. środków jst było 560 000 zł jest 900 000 zł, w 2010 r. innych 

środków było 1 800 000 zł jest 3 900 000 zł w 2011 r. innych środków 

było 840 000 zł jest 2 400 000 zł),

5/ nr 17 „Rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1”- 

na rok 2009 planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 500 000 zł,

6/ nr 22 – zmieniono nazwę zadania oraz okres realizacji (rok 2009),

7/ nr 25 „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towa-

rzyszącą”- zwiększono planowane wydatki w roku 2009 o kwotę 

1 000 000 zł.        

Wprowadzenie w/w zmian powoduje również konieczność zmiany 

załącznika „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na projekty 

planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów 

operacyjnych w latach 2009-2011”.

Zmiana wystąpiła w pozycji 3,4,5. W projekcie „Morze Bałtyckie 

– łączące kraje, kultury i regiony przyrodnicze” zawierały się trzy 

zadania tj. „Budowa ścieżki rowerowej”, „Budowa kładki na koronie 

wydmy” , „Budowa trzech zejść na plażę”, obecnie zawierają się 

zadania „Budowa ścieżki rowerowej”, „Budowa kładki na koronie 

wydmy” , „Budowa dwóch zejść na plażę”. Stąd różnica w kwotach 

planowanych płatności w ramach projektu w stosunku do poprzednio 

uchwalonego załącznika.

Zmiana załącznika nr 3 jest spowodowana zmniejszeniem wydatku 

na dotację dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na 

zakup zestawu transportowego w kwocie 740 000 zł. W wyniku tego 

zmniejszyły się przychody i wydatki o tą kwotę.       

Uchwała Nr XL/388/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu 

Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji.

UZASADNIENIE 

Ustala się  wysokość dofinansowania  w kwocie:

200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kamieńskiego 

– budynek Domu Dziecka w Lubinie.

201 965 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności  publicznej na terenie Powiatu Kamieńskiego 

– budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach” w ramach 

dotacji udzielonej dla Powiatu Kamieńskiego. 
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Rok temu - choć wydaje się, że to było tak 
niedawno -  podejmowaliśmy starania w celu 
utworzenia pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 
w Międzyzdrojach. Ideą Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy „Międzyzdrojski Klub Biznesu” było 
utworzenie szkoły średniej o profilu hotelarskim. Z 
przyczyn organizacyjnych i finansowych musiała to 
być szkoła niepubliczna, jednak dopełniono wszel-
kich formalności, aby zyskała status publicznej, 
dzięki czemu  dokumenty wydawane przez szkołę 
są uznawane przez wszystkie instytucje. To ozna-
cza, że  uczeń, który uzyska świadectwo dojrzałości 
w Technikum Hotelarskim w Międzyzdrojach, 
może kontynuować naukę – jeśli taką podejmie 
decyzję – na wszystkich uczelniach.

Po prawie roku funkcjonowania szkoły  osoby 
ją prowadzące, czyli Międzyzdrojski Klub Biznesu 
oraz nauczyciele i uczniowie, chcieli zaprezento-
wać efekty naszej pracy. 

28 kwietnia 2009 w sali kasyna hotelu Amber 
Baltic zebrali się zaproszeni Goście, którym ucznio-
wie TH udowodnili, że umieją już obsługiwać gości 
hotelowych (oczywiście w podstawowym zakre-
sie), przedstawili prezentację, w której zawarli naj-
ważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego 
oraz wystąpili w dwóch krótkich przedstawieniach, 
aby pochwalić się „próbkami artystycznymi”.

Założeniem TH było wprowadzenie zajęć prak-
tycznych od pierwszych dni nauki w tej szkole. I 
tak też się dzieje od września. Uczniowie raz w 
tygodniu uczestniczą w zajęciach praktycznych w 
hotelach, gdzie poznają tajniki pracy hotelarza na 

każdym stanowisku. Dzięki doskonałej współpracy 
z takimi międzyzdrojskimi hotelami, jak Amber 
Baltic, Marina, Sporting, SPA Bagiński &Chabinka 
oraz FWP, uczniowie TH, pod profesjonalną opieką 
pracowników i nierzadko dyrektorów hoteli, na-
uczyli się czynności związanych z obsługą gości i 
w trakcie „drzwi otwartych” nie mieli problemów 

z właściwym podaniem kawy, pomocą w trakcie 
lunchu, zbieraniem naczyń, nakrywaniem do stołu, 
przyjęciem zamówienia itp. 

Uczniowie podawali poczęstunek w trakcie 
prezentacji (kawa, herbata, ciasto), a także ob-
sługiwali gości podczas lunchu, na który złożyły 
się wspaniałe potrawy przygotowane przez ww. 
hotele, które w ten sposób prezentowały kunszt 
swoich kucharzy. A były wspaniałości, niech więc 
żałuje, kto nie był... Na stołach królował łosoś, 
sałatki, szparagi w szynce, gorące szaszłyki i wiele 
innych wspaniałości.

Ale nie tylko chlebem… więc było i coś dla 
ducha. Uczniowie, z wielką tremą - bo dla wielu 
był to pierwszy w życiu występ przed tak liczną 
publicznością - wystąpili w dwóch skeczach. W 
jednym pt. „Spór epok” dokonali podsumowania 
wiadomości  z poznanych epok literackich. Drugi 
pt. „Kosiarka” to subtelna parodia zachowań do-
rosłych przedstawiona z lekkością, wdziękiem, 
humorem. Elementem tego przedstawienia 
był pokaz umiejętności gry w tenisa stołowego 
dwóch uczniów, reprezentantów TH, mistrzów 
województwa w tej dyscyplinie. Robert i Krzysztof 
pokazali jak można odbijać piłeczkę jednocześnie 
siadając na krześle, grali też równocześnie dwiema 
piłeczkami, wprawili w zdumienie widzów. Po pre-
zentacji szukali śmiałków, którzy zdecydowaliby 
się zmierzyć z nimi. Odważył się tylko ks. Mariusz   
i nieźle sobie radził!!!

***
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

zdobyciem ciekawego zawodu do naszej szkoły. 
Wszelkie informacje na stronie Technikum: www.
technikummiedzyzdroje.vel.pl oraz w sekretariacie 
szkoły, tel. 0913280611           Iwona Banachowicz

Dyrektor Technikum Hotelarskiego

Drzwi otwarte Technikum Hotelarskiego 

Szybko minął rok…

Dyrektor technikum Iwona Banachowicz 
z najlepszym uczniem szkoły 

- Piotrem Małolepszym.

Uchwała Nr XL/389/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady 

Zachodniej w Międzyzdrojach 

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały obejmującej zmianami plani-

stycznymi cały obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach pozwoli 

na uwzględnienie Koncepcji Rewitalizacji Zabudowy Nadmorskiej 

Gminy Międzyzdroje zawierającej kompleksowe rozwiązania 

planistyczne.

Uchwała Nr  XL / 390 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami nieruchomość lub jej część jest 

sprzedawana w trybie bezprzetargowym, jeśli może poprawić 

warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 

własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 

zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie może być 

zagospodarowane jako odrębna nieruchomości.

O sprzedaż działki gminnej nr 272/1 o pow. 1.603 m² w w/w trybie, 

zwrócił właściciel nieruchomości przyległych, usytuowanej przy ul. 

Pogodnej, stanowiącej działki : nr 154/18, nr 154/19 i nr 154/20 o 

łącznej pow. 7.403 m. 

Uchwała Nr  XL / 391 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości 

UZASADNIENIE

W związku z corocznymi wystąpieniami właścicieli lokali użytko-

wych w obiekcie molo o wydzierżawienie przyległych do ich lokali 

powierzchni na tarasach przed molo, proponuje się przeznaczyć do 

wydzierżawienie  na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. 

dwa tereny na tarasach o powierzchniach po 50 m² każdy, usytuowa-

ne na działce nr 70/12, z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne.

Uchwała Nr  XL / 392 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  28 kwietnia 2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości 
UZASADNIENIE

W związku z corocznymi wystąpieniami właścicieli nieruchomości 

zabudowanymi wieżyczkami przed molo proponuje się przeznaczyć 

do wydzierżawienia na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 

2009 r. dwa tereny o powierzchniach : 15 m² i 8 m² przyległe do 

wieżyczek, usytuowane na działce nr 70/18 przy ulicy Bohaterów 

Warszawy, z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne. 

Uchwała Nr  XL / 393 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  28 kwietnia 2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości 
UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem dzierżawcy części przyległego terenu 

stanowiącego działkę nr 72, proponuje się przeznaczyć do wydzier-

żawienia na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. teren o 

powierzchni 9 m², usytuowany na działce nr 74 przy ulicy Bohaterów 

Warszawy, z przeznaczeniem na prowadzenie na przedmiotowym 

terenie oraz terenie przyległym działalności rekreacyjno-rozryw-

kowej – plac zabaw.

Uchwała Nr  XL / 394 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości 
UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy proponuje 

się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres 3 lat teren gminny 

o pow. 20 m² usytuowany w działce nr 478 przy ulicy Emilii Plater, 

z przeznaczeniem na garaż.

Uchwała Nr  XL / 395 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy proponuje się 

przeznaczyć do wydzierżawienia na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 

września 2009 r. teren gminny o powierzchni 1.200 m², usytuowany 

na działce nr 563/4, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-

wypoczynkową – plac zabawa i teren zielony.

Uchwała Nr  XL / 396 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r.

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

oddania nieruchomości w użytkowanie

UZASADNIENIE

Proponuje się oddać w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na 

okres 30 lat na rzecz Spółki gminnej  Promenada część nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 224/4 o pow. 585 m². Na przedmiotowym te-

renie Spółka zrealizować ma obiekt tzw. restauracji i kawiarni Chopin 

zgodnie z projektem wykonanym na zlecenie gminy zatwierdzonym 

pozwoleniem na budowę.     

  

Uchwała Nr XL/397/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radnym.

UZASADNIENIE

W związku z zapytaniem pracodawcy  PORT-HOL S.A  dot. zamiaru  

wypowiedzenia umowy o pracę  radnemu  Adamowi  Jakubowskie-

mu, Rada Miejska po zapoznaniu się z wnioskiem pracodawcy nie 

wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

oprac. Michał Sutyła

Przewodniczący Rady Miejskiej
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OŚWIATA, NASZE SPRAWY

Apele, spektakle, konkursy

Bezpieczna Szkoła
Każdego roku na terenie szkół dochodzi do 

wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci 
i młodzieży. W roku 2007 w szkołach na terenie 
naszego kraju stwierdzono 1039 bójek lub pobić, 
801 przestępstw narkotykowych oraz 3219 prze-
stępstw rozbójniczych. Dane te dotyczą tylko przy-
padków, które zostały zgłoszone policji. Ile było 
ich w rzeczywistości, tak naprawdę nie wiadomo. 

Jak wygląda dziś bezpieczna szkoła? Bezpiecz-
na szkoła to nie taka, która tylko na zewnątrz 
tworzy swój wizerunek bez problemów. Bez-
pieczna szkoła to szkoła, w której uczniowie i ich 
opiekunowie potrafią zachować się odpowiednio 
w sytuacjach kryzysowych i znają obowiązujące 
procedury prawne. Taka szkoła potrafi współpraco-
wać z różnymi instytucjami nie ukrywając trudnej 
sytuacji lecz starając się ją jak najlepiej rozwiązać.

Od pięciu lat Komenda Wojewódzka Policji oraz 
Fundacja „Razem Bezpieczniej” prowadzą program 
Bezpieczna Szkoła. W tym roku szkolnym Gimna-
zjum nr 1 w Międzyzdrojach także przystąpiło do 
tego programu. W jego ramach nasza szkoła pod-
dała się ocenie pod względem bezpieczeństwa i 
poziomu realizowanych inicjatyw profilaktycznych. 

Przedstawiciele szkoły: B. Jasiewicz, M. Kielar, A. 
Rudnicka- Kot uczestniczą w Policyjnym Studium 
Bezpieczeństwa. W trakcie zjazdów prowadzone 
są zajęcia związane z bezpieczeństwem uczniów 
i ich opiekunów na terenie międzyzdrojskiego 
gimnazjum. Wykłady, warsztaty i ćwiczenia 
praktyczne są prowadzone przez funkcjonariuszy 
policji i wybranych przedstawicieli różnych insty-
tucji. Zajęcia dotyczą problemów związanych z 
agresją, przemocą, zagrożeniami terrorystycznymi, 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, substan-
cjami psychoaktywnymi, dyskryminacją, handlem 
ludźmi i prawami człowieka. Równocześnie w 
szkole przeprowadzane są działania na rzecz pod-
noszenia bezpieczeństwa. Młodzież  uczestniczy w 
spektaklach i zajęciach profilaktycznych, apelach 
z udziałem policjantów z miejscowej komendy. 
Uczniowie biorą udział w konkursie literackim 
(tj. ,, Życie bez uzależnień i przemocy’’) i plastycz-
nym (,,Odblaskowa szkoła czyli mój pomysł na 
bycie widocznym’’). Pod okiem opiekunów grupa 
uczniów przygotowuje przedstawienie profilak-
tyczne, piosenkę, plakaty i gazetki. 

14 maja 2009 roku w Gimnazjum Nr 1 odbył 
się Dzień Policyjny. Przedstawiciele Komendy Wo-
jewódzkiej spotkali się z uczniami i nauczycielami. 
Tematem zajęć oraz spotkań z Radą Pedagogiczną 
była: ,,Odpowiedzialność karna osób nieletnich” 
oraz ,,Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny’’.

Inicjatywa, którą podjęła nasza szkoła służy 
podnoszeniu bezpieczeństwa i jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie społeczne, jakie rodzi się w 
istniejącej rzeczywistości.  

Beata Jasiewicz, Monika Kielar, 

Agnieszka Rudnicka- Kot                

SOŁECTWO LUBIN

Krystyna Brzezińska - Sołtys - Przewodniczący 
Rady Sołeckiej - kontakt - 091/ 32 84 238

Stanisław Abramowicz - Członek Rady Sołeckiej
Teresa Rogowska - Członek Rady Sołeckiej
Teresa Duliniec - Członek Rady Sołeckiej
Andrzej Czajka - Członek Rady Sołeckiej
Grażyna Kotwica - Członek Rady Soleckiej

SOŁECTWO 

WAPNICA

Elżbieta Mazurek - 
Sołtys - Przewodniczący 
Rady Sołeckiej - kontakt - 
091/ 32 84 110

Bożena Magda - Czło-
nek Rady Sołeckiej

Hal ina G ałkowsk a 
- Członek Rady Sołeckiej

Irena Lewandowska 
- Członek Rady Sołeckiej

Krystyna Marzec - Członek Rady Soleckiej

SOŁECTWO WICKO

Grzegorz Muklewicz  - Sołtys - Przewodniczą-
cy Rady Sołeckiej - kontakt - 606 973 138

Grażyna Kastrau - Członek Rady Sołeckiej
Ewa Janik - Członek Rady Sołeckiej
Jerzy Zyganowski - Członek Rady Sołeckiej
Wiesław Juchniewicz - Członek Rady Sołeckiej

Przedstawiciel Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej w Gminie Międzyzdroje

Liliana Isenko - kontakt 091/ 32 84 119 

Radni Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

– przedstawiciele sołectw

Wiesław Kotwica -  kontakt 602 865 738

Piotr Wójcik - kontakt  603 605 999

Wyżej wymienieni mieszkańcy sołectw, to 
osoby zaufania społecznego, wybrani w ostat-
nich wyborach. Zabiegają o rozwój porządek i 
bezpieczeństwo Lubina, Wapnicy, Wicka i Zalesia. 
Pozyskane od mieszkańców informacje i problemy, 

przekładają na forum wła-
dzy uchwałodawczej i wy-
konawczej naszej Gminy.

Są otwarci na rozwią-
zywanie problemów, któ-
re służą wspólnej sprawie.

Widzą, jak wiele moż-
na by zrobić razem, dzia-
łając rozsądnie i przyj-
mując wspólną odpowie-
dzialność.

Tą drogą wysyłają czytelny komunikat: 

„Apelujemy do każdego mieszkańca sołectw 
aby dbać o czystość środowiska i poszanowa-
nie mienia publicznego. Największym naszym 
skarbem jest różnorodność biologiczna, niepo-
wtarzalna przyroda i możliwość rozwoju szeroko 
pojętej turystyki. Nie kalajmy tego piękna, bądźmy 
wszyscy odpowiedzialni, chrońmy te dary natury”.

Śmieci do pojemników, nie na dzikie wysypiska. 
Przystanki autobusowe, tablice, znaki - czyste 
i całe, nie zdewastowane. Bądźmy wszyscy dobry-
mi gospodarzami.

SZANUJMY - TO JEST NASZE !!!

oprac. Henryk Nogala

Sekretarz Miasta

W dniu 23 czerwca o godz. 17.00 w „Wi-

klinie” odbędzie się  zebranie mieszkańców 
sołectw Lubina Wicka i  Wapnicy. Zostaną 
omówione istotne sprawy dotyczące nas 
wszystkich. Przybędą przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Międzyzdroje. 
Zapraszamy                           Elżbieta Mazurek, 

Krystyna Brzezińska, 

Grzegorz Muklewicz

Sołectwa – Jednostki pomocnicze w Gminie Międzyzdroje

Szkolna Giełda Turystyczna
W dniu 24 marca, w hali Międzynarodowych 

Targów Szczecińskich, odbyła się X jubileuszo-

wa Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda”. 

Wzięli w niej udział uczniowie Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Międzyzdrojach, startując w 

konkursach: Pasje Regionu oraz Zachodniopo-

morskie w Zmysłach. 

Zadaniem zespołów było zaprezentowanie 
swojej miejscowości, jej atrakcji turystycznych, 
kultury, specyfiki zwyczajów poprzez stoisko wy-
stawiennicze oraz 5 minutowy występ. Uczniowie 
w sposób barwny i różnorodny przedstawili nasz 
region, wzbudzając żywe zainteresowanie zwie-
dzających gości i jury. 

 Międzyzdroje reprezentowali: Martyna 
Frączek, Natalia Gawina, Roksana Sokół,  
Patrycja Trott, Iga Kiryluk, Karolina Romasz-
ko, Dominika Walczak, Maja Kotowska, 
Marcin Potrzebny, Piotr Rutkowski, Alek-
sander Szczotka i Patryk Domański, pod 
opieką nauczycieli: Aliny Poskart, Iwony 
Sołtysiak, Beaty Kiryluk, Moniki Kielar, 
Anety Nogali i Sławomira Mazura.

Uczestnictwo w SGT „Przygoda” było 
możliwe, dzięki współpracy gimnazjum 
z panią Anettą Czyżak, inspektorem do 
spraw turystyki w Urzędzie Miejskim, a 
także pomocy sponsorów: pani Moniki 
Bielicy, Bożeny Sokół, Beaty Kiryluk i pana 
Jacka Lewandowskiego.       Aneta Nogala

Sprawozdanie z akcji 
Pomoc dla schroniska 2009

Członkowie Koła Ekologicznego oraz Samo-

rządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Wapnicy już po raz trzeci zorganizowali 

zbiórkę darów dla Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Świnoujściu. 

(przekazane przez p. B. Zienko). Ponadto odbyła się 
loteria pączkowo - fantowa, z której dochód został 
przeznaczony na leczenie zwierząt ze schroniska. 
Rada Rodziców przekazała 50 pączków na loterię. 
Do pączków były dołączone losy z nagrodami 
(zebrane wcześniej fanty). Uzbierano 310 zł.

12 marca 2009 roku pracownicy schroniska 
odwiedzili naszą szkołę z dwoma pieskami: Rutką 
i Żabką. Odbyła się pogadanka na temat losu 
zwierząt w schronisku. Pracownicy dziękowali w 
imieniu zwierząt za przekazane dary. Informacje 
na temat zbiórki znalazły się również na stronie 
internetowej Schroniska (www.ztpz.pl).

Kolejna zbiórka darów rozpoczęła się 19 maja 
2009r. Tego dnia we współpracy z Fundacją Arka 
Szkoła w Wapnicy po raz drugi ogłosiła DZIEŃ 
DOBRYCH UCZYNKÓW. Wszystkich, którym los 
zwierząt nie jest obojętny zachęcamy do przyłą-
czenia się do Akcji. Dary będą zbierane w SP 2 w 
Wapnicy oraz Świetlicy Środowiskowej TPD (obok 
„Wikliny”) do dnia 10 czerwca 2009 roku.

Iwona Samołyk 

opiekun Koła Ekologicznego

Do końca lutego zbierane były dary w postaci 
jedzenia, kocy, zabawek itp. Uzbierano: 2 kg maka-
ronu, 10 kg suchej karmy, 1 kg kaszy, płatki owsia-
ne, mleko w proszku, 2 puszki karmy, zabawki, 2  
koce, 2 kołdry, 3 poduszki, kości i mięso mrożone 
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SPORT  OŚWIATA

W ramach ostatniego etapu realizacji 

projektu „Commenius – Europa mieszanka 

interesujących kultur” od 17 do 23 maja gościły 

w Międzyzdrojach grupy nauczycieli i uczniów 

z Włoch i Hiszpanii. Projekt trwał 3 lata i wizyta 

naszych Gości jest jego podsumowaniem oraz 

zakończeniem.

Dzięki projektowi 22 dzieci i kilkunastu na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyz-
drojach mogło wyjechać do Rzymu i na Wyspy 
Kanaryjskie. Koszty wyjazdów i pobytów w atrak-
cyjnych miejscach i dobrych hotelach pokryte zo-
stały ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 
Nauczyciele z partnerskich szkół, przyjeżdżając 
do Polski, opłacali miejsca w hotelach tylko dla 
dorosłych, a dzieci włoskie i hiszpańskie mieszkały 
u rodzin, które wyraziły zgodę na goszczenie ich.

Do Polski przyjeżdżają nauczyciele z partner-
skich krajów z nieporównywalnie mniejszą liczba 
uczniów, gdyż założeniem projektu jest realizacja 
zadań w szkole i wymiana doświadczeń drogą 
elektroniczną oraz  wyjazdy - głównie nauczycieli. 
Jednak my zawsze tak staraliśmy się dysponować 
środkami, aby mogły wyjeżdżać dzieci i mieszkać 
w hotelach, aby poznawały nie tylko walory 
krajobrazowe, przyrodnicze danego miejsca, ale 
również turystyczne. 

Wielokrotnie nasi uczniowie po raz pierwszy byli 
poza Polską, nabywali umiejętności znalezienia się 
w wielu sytuacjach, które uczyły ich, jak rozmawiać 

z obsługą hotelu, wybierać posiłki serwowane w 
formie „szwedzkiego stołu”, poznawać i spożywać 
potrawy, których jeszcze nie jadły, uczestniczyć w 
programach animacyjnych itp. Tak wiec dzięki pro-
jektowi uczniowie uczyli się, jak wygląda życie w in-
nych krajach, poznawali ich kulturę, historię, zabytki.

Praca nad projektem odbywała się w korelacji 
z tematyką lekcji, ale przede wszystkim w ramach 
czasu wolnego uczniów i nauczycieli. Należy 
zauważyć, że w przeciwieństwie do naszych 
kolegów z Rzymu i Wysp Kanaryjskich, polscy 
nauczyciele swoje zadania związane z realizacją 
projektu, wykonywali społecznie. 

Nasi Goście nie byli zobowiązani zapewniać 
towarzyszącym im uczniom miejsc w hotelach, 
obowiązek goszczenia dzieci przypadał rodzicom 
i nauczycielom SP1. Wszystkim, którzy nam po-
magali bardzo serdecznie dziękujemy!!! Rodziny 
przyjmujące do siebie uczniów z zagranicy, gościły 
ich na swój koszt, byli to Państwo: Jasiewiczowie, 
Kotowscy, Ośkowie (uczniowie + nauczyciele), 
Banachowiczowie, Boberowie, Gwoździowie, 
Buczkowie i Panie:  M. Michałowska, M. Marchelak, 
B. Hołyńska. 

Podczas tej ostatniej wizyty nasi Goście 
uczestniczyli  w zajęciach zgodnie z przygo-
towanym programem, który obejmował m.in. 
warsztaty, prezentacje, wycieczki, których celem 
było ukazanie walorów naszej ojczyzny, wymiana 
doświadczeń, doskonalenie języka.

Dopiero się poznaliśmy, a już nadszedł czas pożegnania
Koordynatorem kończącego się projektu jest 

p. Renata Borsukiewicz - Ośka, której należą się 
ogromne podziękowania za inicjatywę, rzetelność i 
pracowitość. Udało się zakończyć projekt, którego 
realizacja podlegała  kontroli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i w jej wyniku otrzymaliśmy najwyższą 
ocenę – „przykład dobrej praktyki”. Taki satysfakcjo-
nujący nas efekt pracy był możliwy dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli, bardzo dobrej współpracy, 
znakomitym relacjom między nami oraz pomocy 
wielu osób i instytucji – m.in. Urzędu Miejskiego w 
Międzyzdrojach, Międzynarodowego Domu Kultu-
ry, Wolińskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa 
Międzyzdroje, Muzeum Figur Woskowych.

Żal się będzie rozstawać… ale przygotowali-
śmy już kolejne projekty unijne. Czekamy na de-
cyzję Agencji Narodowej dotyczącą ewentualnej 
akceptacji naszego programu. Mamy nadzieję, 
że poznamy jeszcze wiele pięknych miejsc i 
interesujących ludzi oraz zdobędziemy kolejne 
doświadczenia.

Jesteśmy gotowi podejmować kolejne wy-
zwania, mądrzejsi doświadczeniem, praktyką, 
przekonani o tym, że szkoda byłoby nie sięgać 
po środki unijne przeznaczone właśnie na ten cel.

Więcej informacji o projekcie oraz setki zdjęć 
znajdziecie Państwo na stronie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Międzyzdrojach: http://www.sp1.vel.pl

Iwona Banachowicz

Dyrektor SP1 Międzyzdroje

Karol Kania: Jak to się zaczęło, od kiedy 

trenujecie tenis stołowy?

Robert Błażeniuk: Trenowała moja siostra, 
więc jako młody dzieciak zacząłem chodzić na 
treningi, bo pan Waldek (prezes UKS „Chrobry” – 
Waldemar Witkowski) zachęcał, abym przychodził. 
I tak razem ze starszymi kolegami, starszą siostrą, 
rozpocząłem treningi. Byłem najmłodszy. Inni 
trenujący byli już zawodnikami, którzy nieźle 
grali na szczeblu wojewódzkim, a ja wówczas 
swój największy turniej rozegrałem w… Wapnicy. 
Na początku byłem Skrzatem i we wszystkich 
rozgrywkach zajmowałem trzecie miejsce. Do-
piero kiedy przeszedłem do Żaków (3-cia klasa 
szkoły podstawowej), zająłem drugie miejsce 
w województwie i poczułem, że chyba jestem 
dość dobry.

Krzysztof Borkowicz: Z mojej ulicy wszyscy 
chodzili na treningi, więc poszedłem i ja.  Moje 
pierwsze treningi nie były zbyt pasjonujące, 
odbijałem tylko godzinami piłeczkę do góry i 
o ścianę. Nie osiągałem żadnych sukcesów, ale 
twardo trenowałem, nie poddawałem się, mimo że 
przegrywałem na treningach z kolegami, na zawo-
dach z innym zawodnikami. Dopiero 2 lata temu, 
czyli prawie po czterech latach kilkugodzinnych, 
codziennych treningów  odniosłem pierwszy suk-
ces. I to też taki mały. Ale coś się przełamało w tym 
paśmie braku zwycięstw, radości, pozytywnych 
emocji… Teraz jesteśmy mistrzami województwa 
i to dowód na to, że systematyczność i wytrwałość 
przyniosła efekty.

K. K.: Trenujecie codziennie, jak więc orga-

nizujecie sobie dzień, bo przecież macie jeszcze 

inne obowiązki, naukę? 

R. B.: Po szkole zjadam obiad, mam wolną 
chwilkę i wtedy mogę spojrzeć na komputer, 
pograć w coś. Już o 16 idę na pierwszy trening, 
a po nim troszkę odpocznę i znów dwie – trzy  

godziny treningu. Wracam po 22 i wówczas uczę 
się, odrabiam lekcje.

K. K.: A co wam dał sport?

K. B. i R. B.: Zwiedziliśmy całą Polskę, wyjeż-
dżaliśmy też za granicę. Wszystkie wyjazdy są fi-
nansowane przez klub, sami nie moglibyśmy sobie 
na nie pozwolić. Mamy profesjonalny sprzęt, który 
jest bardzo drogi, np. nasze rakietki to koszt ok. 
600 zł., do tego stroje i buty, czyli wydatki ponad 
1000 zł. Naszych rodziców nie byłoby na to stać. 
Wyjeżdżamy na obozy sportowe, poznajemy ludzi, 
którzy wiele w życiu osiągnęli dzięki uprawianiu 
sportu, nawiązujemy nowe kontakty.

jest wiele radosnych i często zabawnych sytuacji, 
trenujemy z grupą kolegów, znamy się i lubimy, 
możemy na siebie liczyć, ale często płatamy sobie 
figle, robimy kawały. Aktywnie i wesoło spędzamy 
czas, a ponadto stajemy się coraz lepsi w naszej 
dyscyplinie, to cieszy.

K. K.: A co najzabawniejszego pamiętacie z 

treningów lub zawodów?

R. B.: Były bardzo ważne zawody, jeden z na-
szych kolegów rozgrywał niezwykle pasjonujący 
i trudny mecz i nagle w kieszeni spodenek zabrzę-
czał mu telefon sygnalizując otrzymanie smsa. I on 
odebrał, odpisał i wrócił to gry… Wszyscy pękali 
ze śmiechu. A sms był od mamy.

K. K.: Co was popycha do sportu? Czy jest to 

chęć stawania się lepszym, zwyciężania?

K. B.: Dzięki uprawianiu sportu udowodniłem 
sobie i innym, że mogę coś osiągnąć, że jest taka 
sfera, w której jestem bardzo dobry. A poza tym 
są te chwile radości, kiedy po zaciętym pojedynku 
zwyciężam z kimś, kto jeszcze niedawno był ode 
mnie lepszy. Takiej radości nie daje nic innego 
oprócz sportu.

K. K.: Jakie są wasze marzenia związane ze 

sportem?

K. B. i R. B.: Chcielibyśmy jeździć na między-
narodowe zawody, osiągać sukcesy, sprawdzać 
się, pokonywać swoje słabości. Mamy nadzieję, że 
kiedyś sport pozwoli nam lepiej żyć, także finanso-
wo. Podejmujemy wiele wyrzeczeń i narzuciliśmy 
sobie ostry reżim, nie palimy, nie mamy czasu na 
różne głupoty, bo mamy swój cel – rozwijać się w 
naszej dyscyplinie.

Jesteśmy wdzięczni trenerowi oraz tym, którzy 
wspierają nasz klub, że dostaliśmy taką szansę.

K. K.: Bardzo wam dziękuję, podziwiam 

waszą dojrzałość i determinację w dążeniu do 

obranego celu. Życzę sukcesów i radości z gry!    

 Karol Kania

Godzinami odbija³em pi³eczkê o ścianê - teraz jestem mistrzem województwa!

Rozmowa z zawodnikami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry”

Na zdjęciu od lewej: 
Robert Błażeniuk i Krzysztof Borkowicz

K. K.: Jak wyglądają wasze treningi, czy to 

nie jest nudne? Robicie przecież chyba to samo 

codziennie przez cztery godziny?

K. B. i R. B. (z pobłażliwym uśmiechem): Każ-
dy trening daje nam wiele radości i satysfakcji, 
pokonujemy swoje słabości, lenistwo, rutynę. 
Trening jest zawsze wyczerpujący fizycznie, ale na 
tym polega piękno sportu, aby się nie poddawać, 
nawet jak jest bardzo ciężko. W trakcie treningów 
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Perły na parkiecie
W dniach 09-10 maja odbył  się  IV 

Międzynarodow y Turniej Tańca „Perła 

Bałtyku-open”. W przepięknej scenerii sali 

balowej Międzynarodowego Domu Kultury 

rywalizowało 160 par tanecznych. 

Organizatorami tego wspaniałego widowiska 
byli: Urząd Miasta, Międzynarodowy Dom Kultury 
oraz Szkoła Tańca „Jantar” Anny Zjawińskiej i 
Taneczny Klub Sportowy „Jantar”. Zaproszenie 

Przełaje z mistrzami
W tym roku na starcie tegorocznych XIII Wiosennych 

Biegów Przełajowych w Wapnicy stanęło ponad 300 zawod-

ników z całego regionu. Zawody rozpoczęto minutą ciszy 

dla uczczenia pamięci ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim. 

Gośćmi specjalnymi przełajów byli m.in. zawodniczka 

kadry narodowej w biegach średnich Agnieszka Miernik 

(WLKS Wrocław) - wielokrotna mistrzyni Polski w biegach na 

800 i 1500 metrów oraz rekordzista Polski w biegu na 800 m  

Ryszard Ostrowski (z wynikiem 1:44,38) - akademicki mistrz 

świata na 800 m i czwarty zawodnik mistrzostw świata 

w Rzymie, aktualnie trener kadry narodowej. Wszystkim 

uczestnikom, kibicom i organizatorom składam serdeczne 

podziękowania.                                           Bogumiła Popko

Dyrektor SP 2 w Wapnicy

do pracy w komisji sędziowskiej przyjęło zna-
komite grono z Poznania, Krakowa, Szczecina, 
Jeleniej Góry. Gorąca atmosfera panowała na 
widowni przez całe dwa dni. Zmaganiom par 
przyglądał się burmistrz pan Leszek Dorosz, 
jego zastępca pan Mateusz Flotyński oraz pan 
Olgierd Geblewicz - Przewodniczący Sejmiku 
Zachodniopomorskiego, który przyjął honorowy 
patronat nad imprezą.

Anna Zjawińska 

ST „Jantar” Wolin, Międzyzdroje, Świnoujście

W dniach 01-03 maja 2009 roku Zarząd Klubu 

Sportowego „FALA” zorganizował turnieje piłki 

nożnej - piknik rodzinny; przy udziale Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach oraz Gminy 

Międzyzdroje pod nazwą „MAJÓWKA NA SPORTO-

WO W GMINIE MIĘDZYZDROJE”:  

• 01 maja br. - Turniej Drużyn Siedmioosobowych, 

• 02 maja br. - Mecz Mistrzowski Drużyny Juniorów 

i Seniorów, 

• 03 maja 2009 r - Turniej Drużyn Siedmiooso-

bowych, 

które rozgrywane były na Stadionie Miejskim w 

Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego.

W dniu 01 maja 2008 roku zorganizowano dwa 
turnieje dla dzieci z rocznika 1994/96 i 1999/03. 
Pierwszy Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00 o 
Puchar Upamiętniający Papieża Jana Pawła II - IV 
Edycja, w którym udział wzięło 4 drużyny - rocznik 
1994/96 (Fala Międzyzdroje, Jantar Dziwnów, Flota 
Świnoujście, Vineta Wolin).

Wykaz Meczów: 

Flota - Vineta      1-3
Fala - Jantar        2-0
Jantar - Vineta    1-5
Flota - Fala         2-2
Fala - Vineta       0-6
Jantar - Flota      1-5
Tabela:

1. Vineta Wolin              9 pkt                14-2
2. Flota Świnoujście       4 pkt                  8-5
3. Fala Międzyzdroje      4 pkt                  4-8
4. Jantar Dziwnów          0 pkt                2-12
Łącznie w turnieju wzięło czynny udział 54 zawod-

ników w wieku od 14 do 16 lat. Każda drużyna biorąca 
udział w turnieju została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem, dyplomem, upominkiem rzeczowym (dłu-
gopisy, płyty o Międzyzdrojach, breloczki), medalami, 
statuetką dla najlepszego bramkarza i zawodnika tur-
nieju, a także nagrodzono najmłodszego zawodnika 
turnieju, który otrzymał piłkę. 

Tego samego dnia o godzinie 15.00 rozpoczął 
się drugi turniej w tym dniu o Puchar Prezesa Klubu 
Sportowego „FALA” Międzyzdroje dla dzieci z rocznika 
1999 i młodsi. W turnieju brało udział pięć zespołów: 
Fala I Międzyzdroje, Fala II Międzyzdroje, Gryf Kamień 
Pomorski, Dragon Przytór, Prawobrzeżne Warszów.

Wykaz Meczów:

Gryf - Fala I                               2-4
Dragon - Prawobrzeżne              4-0
Gryf - Fala II                              2-2
Fala II - Dragon                          2-0
Prawobrzeżne - Gryf                  0-7
Fala II - Fala I                             0-1
Gryf - Dragon                            1-0
Dragon - Fala II                          2-1
Fala I - Prawobrzeżne                 4-0
Prawobrzeżne - Fala II                0-1
Tabela:

1. Fala I Międzyzdroje                                    12  pkt
2. Gryf Kamień Pom.                    7 pkt
3. Dragon Przytór                         6 pkt
4. Fala II Międzyzdroje                  4 pkt
5. Prawobrzeżne Warszów            0    pkt 
Łącznie w turnieju wzięło czynny udział 50 zawod-

ników w wieku od 6 do 10 lat. Każda drużyna biorąca 
udział w turnieju została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem, dyplomem, upominkiem rzeczowym 
(długopisy, naklejki, spodenki, bryloczki), medalami.

W dniu 02 maja 2009 roku odbyły się dwa spo-
tkania piłki nożnej.

Wzięło w nich udział 36 zawodników naszego 
Miasta i Gminy podczas meczu ligowego, gdzie nasza 
I drużyna podejmowała u siebie lidera Tabeli Orła 
Łożnicę. Mecz zakończył się wynikiem 2 - 0 dla Fali.

W dniu 03 maja 2009 roku zorganizowano trzy 
turnieje:

• Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich o Puchar 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzdroje, w turnieju 
brały udział dziewczyny z naszej Gminy w różnej ka-
tegorii wiekowej, które wystąpiły w nowych strojach 
zasponsorowanych przez „SPA” - Bagiński i Chabinka. 
Wystąpiły cztery drużyny (Kurczaczki, Falunia, Fala, 
Gimnazjalistki)

Wykaz Meczów:

Kurczaczki - Falunia                   2-0
Fala - Gimnazjalistki                   0-0
Kurczaczki - Gimnazjalistki         1-0
Falunia - Fala                             1-0
Gimnazjalistki - Falunia   3-0
Kurczaczki - Fala                       4-0
Tabela:

1. Kurczaczki                  9 pkt
2. Gimnazjalistki             4 pkt

3. Falunia                       3 pkt
4. Fala                            1 pkt
Łącznie w turnieju wzięło czynny udział 30 zawod-

niczek w wieku od 10 do 17 lat. Każda drużyna biorąca 
udział w turnieju została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem, dyplomem, upominkiem rzeczowym, me-
dalami oraz statuetką, gdyż wybierano najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej; w turnieju brały udział dzieci 
wieku od 7 do 12 lat a także grupa dziewcząt „Fala”. 
W turnieju wystąpiły cztery zespoły: Fala, Dzikusy, 
Orlik, MM.

Wykaz meczów:

Fala - Dzikusy                0-2
MM - Orlik                     0-5
Fala - Orlik                     0-5
Dzikusy - MM                5-0
Dzikusy - Orlik               1-0
Fala - MM                      1-0
Finał:

Dzikusy - Orlik               0-2
Mecz o 3 -miejsce

Fala - MM                      4-1 
Łącznie w turnieju wzięło czynny udział 30 za-

wodników i 14 zawodniczek. Każda drużyna biorąca 
udział w turnieju została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem, dyplomem, upominkiem rzeczowym, me-
dalami oraz statuetką, gdyż wybierano najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Honoro-
wego Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje w 
kategorii „Oldlboy/ Open”. W Turnieju wzięło udział 
pięć zespołów pod nawą NIE WIEM, AŚKA, GWIAZDO-
RZY, KLIF, POWER REAIDERS, a zwycięstwo przypadło 
drużynie Gwiazdorów składającą się z nauczycieli 
naszych szkół. 

Podsumowanie:

Przeprowadzone turnieje piłki nożnej, a także 
piknik rodzinny okazały się dużym sukcesem organi-
zacyjnym i reklamującym popularyzację piłki nożnej 
jak i promocję naszego pięknego kurortu,  jakim są 
Międzyzdroje. Zawodnicy oraz kibice, a także widzo-
wie (również przypadkowi)  chwalili organizację oraz 
atmosferę panująca podczas turniejów.            

       Piotr Karasiewicz

MAJÓWKA NA SPORTOWO z KS „FALA” MIĘDZYZDROJE
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Proponujemy do sprzedaży:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Zwycięstwa 50a w Międzyzdrojach, stanowiącą 
działkę nr 17 o pow. 362 m². Cena wywoławcza – 
300.000,00 zł brutto. Przetarg został ogłoszony na 
dzień 14 lipca 2009 r.

2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Głównej 9-10 w Lubinie, stanowiącą działkę 
nr 85/6 o pow. 23.790 m². Cena wywoławcza – 
2.000.000,00 zł brutto. Przetarg został ogłoszony 
na dzień 14 lipca 2009 r.

3. Nieruchomość zabudowaną położoną 
przy ul. Wesołej 4 w Międzyzdrojach, stanowiącą 
działkę nr 11/9 o pow. 584 m². Cena wywoławcza 
– 630.000,00 zł brutto. Przetarg został ogłoszony 
na dzień 14 lipca 2009 r.

4. Cztery nieruchomości niezabudowane, prze-
znaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone 
w Wicku przy ul. Żwirowej. Cena wywoławcza – ok. 
100 zł/m² + podatek VAT 22%.  Przetarg został 
ogłoszony na dzień 16 czerwca 2009 r.

5. Dwie nieruchomości położone przy ul. 
Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, stanowiące 
działki : nr 487/25 o pow. 3.691 m², cena wywoław-
cza – 1.291.850,00 zł + podatek VAT 22%, nr 487/26 
o pow. 2.100 m², cena wywoławcza – 840.000,00 zł 
+ podatek VAT 22%. Przetarg został ogłoszony na 
dzień 21 lipca 2009 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych 

na terenie gminy Międzyzdroje.

6. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 
o pow. 1.521 m². Cena wywoławcza – 2.750.000,00 
zł brutto. Przetarg został ogłoszony na dzień  21 
lipca 2009 r.

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
przy ul. Wodnej w Lubinie, działka nr 24/3 o pow. 
392 m². Cena wywoławcza – 29.000,00 zł + podatek 
VAT 22%. Przetarg został ogłoszony na dzień 16 
czerwca 2009 r.

8. Trzy nieruchomości niezabudowane poło-
żone przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stanowiące 
działki : nr 137/5 o pow. 7831 m², cena wywoław-
cza – 86.130,00 zł + podatek VAT 22%, nr 137/6 o 
pow. 1.475 m², cena wywoławcza – 162.250,00 
zł + podatek VAT 22% i nr 137/7 o pow. 1.693 
m², cena wywoławcza – 186.230,00 zł + podatek 
VAT 22%. Przetarg został ogłoszony na dzień 16 
czerwca 2009 r.

9. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiąca 
działkę nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoławcza 
– 26.500.000,00 zł brutto. Przetarg został ogłoszony 
na dzień 30 czerwca 2009 r.

Edyta Konarzewska 

Referat gospodarki 
nieruchomościami i rolnictwa

wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie współwłasności działek o nr 
596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o łącznej pow. 1957 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd 
Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną inwestycję jest wydane pozwolenie 
na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r.

Siedem lokali użytkowych o powierzchni od 55,7 m² do 65,9 m², o standardzie deweloperskim. Cena za m² 
pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto ).

Dwadzieścia trzy garaże o powierzchni od 17,4 m² do 26,8 m², o standardzie podstawowym. Cena za m² 
pow. użytkowej wynosi 3 tysiące zł. (netto). 

Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22%
Zgodnie z art. 5  ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT płatna w 5 ratach (1 x 40% 

i 4 x 15% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, 

ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 od poniedziałku do piątku. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, pokój 

głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-81-154 wew. 24.

MIÊDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO 
SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŚCI¥ 

ZAPRASZA DO SK£ADANIA OFERT NA NABYCIE 
LOKALI U¯YTKOWYCH ORAZ GARA¯Y,  

KTÓRE ZOSTAN¥ WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O.O. 
PRZY UL. NORWIDA 7 W MIÊDZYZDROJACH   

Maur Pilarczyk 

Prezes Zarządu Spółki MTBS
Dorota Siarska - Zacharewicz

 Wiceprezes Zarządu spółki MTBS

Numery telefonów do Straży 

Miejskiej w Międzyzdrojach:
Komendant Straży Miejskiej:  

0913275667;  0913275380

Funkcjonariusze Straży Miejskiej:  
0913275640

Placówka Straży Granicznej 

w Międzyzdrojach
ul. Kopernika 2, 72-500 Międzyzdroje
tel. 091 322-12-21 - służba dyżurna 
placówki pełniona przez całą dobę
fax.  091 322-12-26

e-mail: sdo.miedzyzdroje@strazgraniczna.pl 
www.morski.strazgraniczna.pl

,,BECIKOWE”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach informuje, 

iż od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 

do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane 

będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, 

że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 

najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do 

spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, 

formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. 

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka 

i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg 

ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa 

do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 

1 listopada 2009 r.

,,WYPRAWKA SZKOLNA”
Z uwagi na zmianę okresu zasiłkowego, wnioski o przyznanie 

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

2009/2010 (wraz z zaświadczeniem ze szkoły) należy złożyć do 

dnia 31 października 2009 r.

Wnioski dotyczące roku szkolnego 2009/2010 złożone po 31 

października 2009 r., z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

będą pozostawione bez rozpoznania.                          Elżbieta Jakubiak

Kierownik OPS

WYBORY DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

W dniu 7 czerwca 2009 roku odbędą się w Polsce drugie już 

wybory do Parlamentu Europejskiego. Zostaną one przeprowa-

dzone we wszystkich 27 krajach należących do Unii Europejskiej. 

Do Parlamentu Europejskiego wybierzemy 50-ciu obywateli 

naszego kraju.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, prawo udziału w głosowaniu 

mają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 

kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych i nie zostali 

ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu oraz nie 

zostali pozbawieni praw wyborczych. Głosować mogą również 

obywatele Unii Europejskiej. 

W Gminie Międzyzdroje wyborcy będą głosować w czterech  

obwodach głosowania. 

Siedziby Obwodowych  Komisji Wyborczych  nie zmieniły się, 

są to: Gimnazjum Nr 1, Międzynarodowy Dom Kultury, Przedszkole 

Miejskie w Międzyzdrojach oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Wapnicy. Lokale wyborcze czynne będą w godz. od 8.00 do 22.00.            

       Mirosława Nowińska

         Inspektor ds. Kadr i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta 
i gminy Międzyzdroje, Zarządzeniem Burmistrza Nr 87 / Sek / 09 z  dnia 15 maja 2009 roku, 
zmienia godziny urzędowania.
Od dnia 01 czerwca 2009 roku, 40-to godzinny tydzień pracy będzie realizowany następująco:
• poniedziałek, wtorek, czwartek – od godziny 7.30 do godziny 15.30 (jak dotychczas),
• środa - od godziny 7.30 do godziny 17.00 (wydłużony czas pracy o 1.5 godz.),
• piątek – od godziny 7.30 do godziny 14.00 (skrócony czas pracy o 1.5 godz.). 

Henryk Nogala 

Sekretarz Miasta

NOWE GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
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		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x349 ppi, 3x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 386x372 ppi, 11x37 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 393x373 ppi, 23x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 391x321 ppi, 18x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 396x371 ppi, 69x61 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x373 ppi, 85x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x321 ppi, 60x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x369 ppi, 20x29 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 383x364 ppi, 9x14 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x372 ppi, 29x50 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 141x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 151x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 101x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 70x24 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x374 ppi, 70x84 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 395x373 ppi, 34x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 98x19 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x375 ppi, 121x75 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 399x321 ppi, 121x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x370 ppi, 281x30 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x349 ppi, 63x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x362 ppi, 63x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x353 ppi, 34x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x353 ppi, 34x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x370 ppi, 70x38 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 70x56 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x362 ppi, 35x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x358 ppi, 62x9 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x358 ppi, 62x9 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 69x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 69x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 77x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 77x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x374 ppi, 224x72 px, 8bpc, 3 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 261x79 px, 8bpc, 3 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x373 ppi, 50x43 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x373 ppi, 29x42 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 381x371 ppi, 8x18 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 393x370 ppi, 21x30 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x370 ppi, 19x13 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x349 ppi, 3x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 375x349 ppi, 6x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 400x367 ppi, 1141x19 px, 8bpc, 3 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x372 ppi, 171x62 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x321 ppi, 164x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 171x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x369 ppi, 19x29 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x321 ppi, 42x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x321 ppi, 42x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 381x373 ppi, 8x38 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x373 ppi, 55x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 392x375 ppi, 20x65 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 391x321 ppi, 18x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 393x373 ppi, 23x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x367 ppi, 29x19 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 396x371 ppi, 42x44 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x321 ppi, 35x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x373 ppi, 42x79 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 364 ppi, 4x14 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 387x349 ppi, 12x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x362 ppi, 30x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x355 ppi, 43x11 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x373 ppi, 54x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x321 ppi, 30x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 393x372 ppi, 24x23 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x373 ppi, 40x28 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x361 ppi, 19x16 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 387x321 ppi, 12x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 64x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 117x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 399x321 ppi, 113x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 142x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 391x362 ppi, 18x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x374 ppi, 110x58 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x321 ppi, 77x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 124x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 381x362 ppi, 8x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 381x321 ppi, 8x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x373 ppi, 30x79 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 399x321 ppi, 135x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 173x79 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 381x321 ppi, 8x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x373 ppi, 53x79 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 378x338 ppi, 7x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 393x372 ppi, 24x49 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 400x363 ppi, 928x17 px, 8bpc, 3 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 378x321 ppi, 7x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 378x321 ppi, 7x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 378x349 ppi, 7x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x353 ppi, 34x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 396x370 ppi, 37x38 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x373 ppi, 70x56 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 370x369 ppi, 5x25 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 375x338 ppi, 6x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 392x338 ppi, 19x4 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 375x349 ppi, 6x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x353 ppi, 34x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x353 ppi, 65x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 393x349 ppi, 21x5 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 389x362 ppi, 14x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 394x353 ppi, 27x8 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 95x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x362 ppi, 77x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x362 ppi, 34x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x362 ppi, 3x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 395x362 ppi, 34x7 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 393x373 ppi, 23x43 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 388x358 ppi, 13x9 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 396x372 ppi, 43x62 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x375 ppi, 255x197 px, 8bpc, 6 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x373 ppi, 228x123 px, 8bpc, 3 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x375 ppi, 113x121 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x375 ppi, 112x121 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x374 ppi, 94x123 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 397x374 ppi, 116x121 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x374 ppi, 116x121 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 397x373 ppi, 51x42 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x375 ppi, 96x120 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 398x371 ppi, 82x31 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x375 ppi, 96x120 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x375 ppi, 96x120 px, 8bpc, 2 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x374 ppi, 100x119 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x375 ppi, 72x168 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, 353x321 ppi, 3x3 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 398x375 ppi, 71x168 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x369 ppi, 38x33 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x369 ppi, 39x33 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x369 ppi, 39x33 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x372 ppi, 38x32 px, 8bpc, 0 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 399x364 ppi, 427x14 px, 8bpc, 1 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, ZIP, 396x372 ppi, 38x32 px, 8bpc, 0 kb









		➢		 Obrazy na stronie 2:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 93, 300 ppi, 686x1392 px, 8bpc, 149 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 837x675 px, 8bpc, 189 kb









		➢		 Obrazy na stronie 3:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 339x472 px, 8bpc, 40 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 1055x773 px, 8bpc, 206 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 179 ppi, 301x458 px, 8bpc, 48 kb









		➢		 Obrazy na stronie 4:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 678x498 px, 8bpc, 92 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 220 ppi, 592x437 px, 8bpc, 71 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 283 ppi, 640x471 px, 8bpc, 80 kb









		➢		 Obrazy na stronie 5:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 1091x875 px, 8bpc, 364 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 682x796 px, 8bpc, 188 kb









		➢		 Obrazy na stronie 8:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 394 ppi, 900x1114 px, 8bpc, 234 kb









		➢		 Obrazy na stronie 9:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 219 ppi, 594x465 px, 8bpc, 115 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300x301 ppi, 682x377 px, 8bpc, 107 kb









		➢		 Obrazy na stronie 10:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 404 ppi, 914x762 px, 8bpc, 179 kb









		➢		 Obrazy na stronie 11:		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 94, 300 ppi, 677x436 px, 8bpc, 83 kb




		➢		 Obraz w odcieniach szarości, JPEG, jakość 93, 300 ppi, 1398x696 px, 8bpc, 265 kb














		✔		 Minimalna pozioma rozdzielczość obrazków wielobitowych <150 dpi>:
           Tak, 178.88.




		✔		 Minimalna pionowa rozdzielczość obrazków wielobitowych <150 dpi>:
           Tak, 178.84.




		✶		 Maksymalna pozioma rozdzielczość obrazków wielobitowych <400 dpi>:
           Nie, 404.25. Strona(y): 10




		✶		 Maksymalna pionowa rozdzielczość obrazków wielobitowych <400 dpi>:
           Nie, 404.21. Strona(y): 10
















