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Czas na wypoczynek
19 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek i rozpoczęły się upragnione wakacje. Przez długie zimowe miesiące, gdy  
tkwiliście, drodzy Uczniowie, nad książkami i zeszytami, zapewne myśl o lecie i dwóch miesiącach odpoczynku dodawała 
wam sił i chęci do pracy. 

To zupełnie zrozumiałe, że po wysiłku, jaki towarzyszył Wam przez dziesięć miesięcy zasłużyliście na odpoczynek.  
I po to właśnie są wakacje, aby spędzić beztrosko czas i nabrać sił do kolejnych wyzwań, jakie już pierwszego września 
będą na Was czekać w szkołach.

Słowo „wakacje” pochodzi z łaciny: vacare – być wolnym, mieć czas, próżnować. Tak więc już sama nazwa tego okresu 
niesie pewne konotacje znaczeniowe wyznaczające zakres działań, którymi zwykli się ludzie w tym czasie zajmować.  
Czeka nas zatem okres odpoczynku, nabierania sił podczas chwil bez szkolnych obowiązków i pośpiechu, delektowania 
się zapachami lata i widokami odbitego w morzu słońca…

Życzymy wszystkim, dla których 19 czerwca rozpoczęły się wakacje, aby był to spokojny i bezpieczny czas, obfitujący  
w wiele przyjemnych, emocjonujących, ale także poruszających wrażliwość estetyczną, wrażeń.

Iwona Banachowicz
Podsumowanie roku szkolnego w gminnych szkołach i przedszkolu miejskim na stronach 9-10.

Już wakacje !
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aktualnoścI

Stoisko Powiatu Kamieńskiego przed-
stawiało nadmorskie położenie oraz przy-
rodę i zieleń, której w tym regionie jest 
bardzo dużo. Materiały oraz gadżety pro-
mocyjne Gminy Międzyzdroje wypełniały 
całe stoisko. Ulotki, foldery i plan miasta 
w jednolitej linii graficznej związanej z 
logo miasta były widoczne już z daleka 
i przyciągały uwagę przechodniów. 
Dodatkowo duży baner ze zdjęciami z 
Międzyzdrojów i okolic prezentował wa-
lory turystyczne oraz przyrodnicze naszej 
gminy. Dzieci otrzymywały balony z logo. 
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikin-
gów z Wolina przeniosło na trzy dni kawa-
łek swojego skansenu do Katowic, gdzie 
przygotowywali przepyszne podpłomyki 
i prezentowali jak dawniejsi rzemieślnicy 
produkowali narzędzia gospodarstwa 
domowego. Zwiedzający mogli porozmawiać z 
przedstawicielami Gmin oraz otrzymać materiały 

promocyjne, z których najczęściej wybierane były 
kalendarz imprez oraz baza noclegowa. 

Szanowni Państwo
W ramach działań promujących turystykę w naszym regionie oraz z uwagi na aktualizację 
danych umieszczanych  na stronie miejskiej www.miedzyzdroje.pl, informujemy o możliwości 
umieszczenia indywidualnych danych osobowych przewodników i pilotów wycieczek w naszej 
przygotowywanej nowej  bazie danych  - zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 27 
sierpnia 1997 r. 

Podane przez Państwa informacje zostaną zweryfikowane i umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w formie tabelarycznej w zakładce turystyka/piloci-przewodnicy  oraz przekazane do 
Informacji Turystycznej przy Międzynarodowym Domu Kultury w celu ich ogólnego rozpowszechniania.

Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych wszystkich zainteresowanych umieszczeniem 
swoich danych proszę o bezpośredni kontakt z biurem promocji Urzędu Miejskiego - tel. 091 /  
32 80 441, 32 75654, anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl. oraz o wypełnienie załączonej ankiety i zwrotne 
jej przekazanie do biura promocji. anetta czyżak 

Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą

ankIEta  - BaZa DanYcH oSoBoWYcH

Imię i Nazwisko .........................................................................................................................................................................

Pilot  tak  - nie*    

Przewodnik tak – nie*

Numery kontaktowe:
Telefon stacjonarny ...............................................................................................................................................................

Telefon komórkowy ................................................................................................................................................................

Adres e-mail...............................................................................................................................................................................

Język ............................................................................................................................................................................................

Nr licencji....................................................................................................................................................................................

Data / Podpis .............................................................................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji bazy przewodników  
i pilotów wycieczek na cele Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 o ochronie danych osobowych, DzU Nr 133, poz. 883.

Uporządkowanie nazewnictwa 
w  Gminie Międzyzdroje

Konsultacje 
z mieszkańcami
8 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Międzyzdrojach 
podjęła uchwałę w sprawie  przeprowadzenia 
konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany  i zniesie-
nia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów 
miejscowości i ich części składowych dla niektó-
rych  miejscowości  położonych na terenie gminy 
Międzyzdroje z mieszkańcami tych miejscowości. 

W dniu 23 czerwca br. o godz. 17.00 w Wiklinie 
w Wapnicy przy ul. Turkusowej  podczas zebrania 
z mieszkańcami wsi Wicka, Lubina i Wapnicy od-
będą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie 
uporządkowania nazewnictwa dotyczącego 
Wicka, Wyżnicy, Wapnicy, Trzciągowa  i Kępy.

W dniu 24 czerwca br. o godz. 15.30 w sali  
konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyz-
drojach przy ul. Książąt Pomorskich 5 odbędą się 
konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie 
uporządkowania nazewnictwa dotyczącego Białej 
Góry, Grodna i Jaromina. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców w/w 
miejscowości,  uprawnionych do głosowania, do 
udziału w konsultacjach. Proszę  o zabranie ze  
sobą  dokumentu tożsamości. 

Wszelkie informacje w powyższej sprawie 
można uzyskać telefonicznie pod nr 091-32-75-633 

Ewa Mioduszewska
Inspektor Spraw Obywatelskich 

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Pawła Tomaszczuka
osadnika z Wapnicy

dla całej Rodziny Zmarłego
                                 składają

 władze samorządowe 
 Gminy Międzyzdroje

Dni Województwa Zachodniopomorskiego - Katowice 2009
W dniach 22 – 24 maja 2009 roku odbyły się Dni Województwa Zachodniopomorskiego. Przez 
trzy dni, pod hasłem  „Morze na ul. Mariackiej” w katowicach powiaty i gminy prezentowały swoje 
oferty wakacyjne i walory turystyczne. Wzdłuż całej ulicy rozstawione namioty przedstawiały 
poszczególne regiony województwa. na samym środku była scena, a przed nią plaża z żaglówką. 
Dodatkowe dekoracje poszczególnych gmin i powiatów wypełniały całą przestrzeń. 

Nie zabrakło atrakcji kulturalnych. Liczne kon-
certy i spektakle, które odbywały się na głównej 
scenie, zapewniały dobrą zabawę. Podczas przerw 
na multimedialnej scenie, która była obudowana 
ekranami cyfrowymi, wyświetlane były filmy 

przedstawiające województwo oraz po-
szczególne powiaty i gminy. Na mniejszych 
scenach, jakimi były stoiska wystawowe 
powiatów i gmin, można było zobaczyć 
ciekawe aranżacje przedstawiające dany 
region. Odbywały się także liczne konkursy 
oraz zabawy dla dzieci. Przy stoisku Powia-
tu Kamieńskiego można było spróbować 
swoich sił w łowieniu ryb zrobionych z 
drewna, za złowienie rybki otrzymywało 
się ręcznie wybitą monetę.

Trzydniowa impreza, zorganizowana 
po raz trzeci przez Urząd Marszałkowski, 
zakończyła się w niedzielę 24 maja o go-
dzinie 18:00. Poprzednie edycje odbyły się  
w Poznaniu i Wrocławiu, a kolejna promo-
cja województwa Zachodniopomorskiego, 
planowana na 2010, ma odbyć się w Berli-
nie.                                 tomasz Jakubowski
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WYDarZEnIa

W niedzielę (21 czerwca) w Międzynarodowym 
Domu kultury rozpoczął się 44. Międzynaro-
dowy Festiwal Pieśni chóralnej. Spotkanie  
w Międzyzdrojach odbywa się nieprzerwanie 
od 1966 roku. W tym roku w MFPch wystąpi 
kilkanaście chórów z Polski, Francji, niemiec 
i ukrainy.

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóral-
nej jest wpisany do kalendarza stałych im-
prez międzynarodowych Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego RP, znajduje się  
w rejestrze Światowej Unii Muzyki Chóralnej 
w Nowym Jorku, jest również członkiem Inte-

Film, teatr i muzyka
Między 8 a 12 lipca na publiczność nadmor-
skiego Festiwalu czeka dawka kultury na 
najwyższym poziomie! nie zabraknie polskich 
i europejskich spektakli oraz filmów, a w elek-
tryzującej dawce muzyki wystąpią gwiazdy 
międzynarodowego formatu! 

Z końcem maja zostały zainstalowane na 
terenie Gminy Międzyzdroje cztery kioski 
multimedialne, zakupione w ramach projektu 
pn. ”regionalna Platforma cyfrowa - Gmina 
Międzyzdroje”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu rozwoju regio-
nalnego, w ramach Zintegrowanego Programu 
operacyjnego rozwoju regionalnego. 

Kioski stoją w następujących miejscach:
1. w Lubinie,  ul. Główna 25 - parking przy 

sklepie, 
2. w Wapnicy, ul. Turkusowa 26 - w budynku 

„Wikliny”,
3. w Międzyzdrojach przy Promenadzie 

Gwiazd - przy budynku „ Balbinka”- Centrum               
Informacji Turystycznej Międzynarodowego 
Domu Kultury,

4. w Międzyzdrojach na Placu Neptuna.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, przede 

wszystkim do młodzieży korzystającej z nieod-
płatnego dostępu do Internetu, o opiekę nad 

INTERNET DLA WSZYSTKICH

kioskami. Wspólnymi siłami możemy sprawić, iż 
będą one funkcjonowały bez zbędnych i kosz-
townych napraw.

Życzymy pożytecznego spędzania czasu przy 
kioskach internetowych.

Marta trojan 
 Informatyk Urzędu Miejskiego

44. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 
rantional Choral Network- Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Konkursów i Festiwali w Europie. 
Współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem 
Muzyki Organowej w Kamieniu Pomorskim.  
Patronat  nad fest iwalem sprawują  M i-
nister Kultur y Rzecz ypospolitej  Polsk iej  
oraz Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Organizatorami są Stowarzy-
szenie Przyjaciół MFPCH w Międzyzdrojach, 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Polski Związek 
Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie. 

Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

niedziela 21.06.09 godzina - 19.30
KONCERT INAUGURACyJNy

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie
dyrygent Szymon Wyrzykowski
Berliner Mozart Chor - Niemcy
dyrygent Sabine Fenske

Poniedziałek 22.06.09 - godzina 19.30
KONCERT FESTIWALOWy

Chór dziecięcy Rubinki 
- Bydgoszcz
dyrygent 
Agnieszka Sowa
Chór dziewczęcy 
Kantyczka - Korytowo
dyrygent 
Andrzej Skupniewicz
Zespół Wokalny 
Con Calore - Bukowiec
dyrygent 
Andrzej Skupniewicz
Chór Dziewczęcy Logos 
- Świnoujście
dyrygent Elżbieta Naklicka
Chór Kameralny „Blok’ notes” z Lyonu - Francja
dyrygent Mariette Morel - Willson

Wtorek 23.06.09 godzina 19.30
KONCERT FESTIWALOWy

Dziewczęcy Chór Kameralny 
Portamento - Starachowice
dyrygent Bożena Mrózek
Chór dziecięcy Gloria - Żytomierz - Ukraina

Program Festiwalu: 
dyrygent Natalia Klymenko
Chór Kameralny Akolada - Bydgoszcz
dyrygent Renata Szerafin _ Wójtowicz

środa 24.06.09 godzina 14.30
KONKURS MUSICA SACRA

czwartek 25.06.09 godzina 19.30
KONCERT FESTIWALOWy

Kameralny Chór Mieszany Cantus 
- Połczyn Zdrój

dyrygent Bolesław Kurek
Chór Męski Słowiki 60 
- Szczecin
dyrygent 
Grzegorz Handke
Chór Młodzieżowy 
Voce Segreto - Żory
dyrygent 
Andrzej Marciniec
Chór Mieszany I LO 
w Głupczycach
dyrygent Tadeusz Eckert
 

Piątek 26.06.09 godzina 19.30
KONCERT FINAłOWy

Sobota 27.06.09 godzina 19.30

Chór Polsko - Niemieckiej Akademii Chóralnej 
in terra pax
dyrygenci: Benedykt Błoński, 
Jean Baptiste Bertrand, 
Volker Schrewe 
Koncerty prowadzą - Zbigniew Pawlicki, 
Marek Dyżewski, Piotr Szulc.

Swoje przybycie na festiwal w Międzyzdrojach 
potwierdziło kilkudziesięciu artystów z Polski, 
Niemiec, Ukrainy, Czech, Rosji, Białorusi, Szwecji 
i Anglii. Wśród nich są Krystyna Janda, Krystyna 
Sienkiewicz, Grażyna Szapałowska, Jacek Ponie-
działek, Michał Wiśniewski,  Andrzej Grabowski, 
Tomasz Karolak i wielu innych. 

Oficjalnym otwarciem festiwalu będzie Parada 
Gwiazd. Ulicami miasta i Aleją Gwiazd przejedzie 
kawalkada zabytkowych samochodów, przy 
akompaniamencie lokalnej orkiestry dętej i ze-
społów tanecznych. W kawalkadzie zabytkowych 
samochodów cabrio, jechać będą gwiazdy i goście 
festiwalu W następnej kolejności będą jechać trzy 
udekorowane platformy, każda reprezentująca 
jedną z dziedzin sztuki obecnych na Festiwalu: 
film, teatr i muzykę.

Festiwal został podzielony na trzy części: 
filmową, teatralną i muzyczną. Projekcje filmów 
fabularnych będą odbywały się w kinie na plaży, 
a widzowie będą mogli podziwiać przedpremie-
rowy pokaz polskiego filmu, jak i zestaw premiero-
wych filmów europejskich. Pokazom towarzyszyć 
będą spotkania ze znanymi reżyserami i aktorami. 
Codziennie zostaną zaprezentowane także 
spektakle dramatyczne i muzyczne – zarówno 
sceniczne, jak teatry uliczne.

Trzecią część Festiwalu wypełnią formy mu-
zyczne. Uczestnicy Festiwalu w Międzyzdrojach 
będą świadkami koncertów uznanych piosen-
karzy i zespołów muzycznych. Wystąpią między 
innymi: Lou Bega, Wojciech Waglewski  z synami, 
Magda Femme i Mieczysław Szcześniak.

W tym roku nie przewidziano odciskania dłoni 
artystów na Promenadzie Gwiazd, lecz odsłonięty 
zostanie tam pomnik przedstawiający zmarłego  w 
ubiegłym roku aktora Jana Machulskiego. Będzie 
to rzeźba z brązu przedstawiająca aktora w pozie 
pamiętnej z filmu „Vabank” - Kwinto w kapeluszu 
z „Uchem od śledzia”.

Festiwal zakończy się Galą, która odbędzie 
się 12 lipca i będzie połączeniem wszystkich muz 
prezentowanych na Festiwalu. 

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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aktualnoścI, naSZE SPraWY

26 CZERWIEC 
– Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Narkomanii
7 grudnia 1987 r. Zgromadzenie ogólne onZ 
ogłosiło dzień 26 czerwca Międzynarodowym 
Dniem Przeciwdziałania nadużywaniu środ-
ków odurzających i ich nielegalnemu Handlo-
wi. Dziś znany pod nazwą - Międzynarodowy 
Dzień Zapobiegania narkomanii. 

Pomimo, że narkomania w Polsce, w porówna-
niu z problemem alkoholowym, jest stosunkowo 
nowym zjawiskiem społecznym, warto jednak 
pamiętać, że od początku lat 90-tych dynamicznie 
narasta. Problem jest o tyle znaczący, że w dużej 
mierze dotyczy młodzieży. Skuteczne powstrzyma-
nie jej rozwoju wymaga pracy i wkładu wielu osób, 
organizacji i instytucji. Także na terenie Miasta i 
Gminy Międzyzdroje istnieją instytucje zaangażo-
wane w zapobieganie narkomanii min. Poradnia 
ds. Uzależnień, w której zatrudnionych jest dwóch 
specjalistów psychoterapii uzależnienia oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Różnorodne przed-
sięwzięcia mają z jednej strony charakter regulacji 
prawnych, ale jednocześnie realizowana jest oferta 
programów profilaktycznych, psychoedukacyj-
nych i oddziaływań terapeutycznych. Wydaje się, 
że wszelkie działania przynoszą już wymierne 
korzyści i pozytywne zmiany, zwłaszcza w zakresie 
postaw społecznych w stosunku do osób uzależ-
nionych. Na podstawie wyników badań można też 
stwierdzić, że w znacznym stopniu podniósł się 
poziom wiedzy społecznej na temat narkotyków 
i narkomanii. Pomimo tych wysiłków, problem 
narkomanii w naszym kraju nadal utrzymuje się 
na stosunkowo wysokim poziomie, dlatego wciąż 
poszukuje się nowych sposobów przeciwdziałania 
zjawisku. Zbliżają się wakacje i jak co roku tysiące 
wczasowiczów odwiedzi naszą miejscowość, wielu 
naszych młodych mieszkańców wyjedzie na obo-
zy, festiwale by odreagować i cieszyć się życiem. 
Bywa jednak, że jest to również czas w, którym 
młodzi ludzie rozpoczynają inicjacje narkotykową. 
Dlatego zapraszamy Cię do uświadomienia sobie, 
że Ty także możesz mieć wpływ na zapobieganie 
narkomanii.                                               Opracowanie:

karolina Flacht
Poradnia Uzależnień w Międzyzdrojach

Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Międzyzdrojach

Pensjonat, dawniej „Villa Seestern” (wchodzący 
w skład zespołu „Hotel Seeblick”), zbudowany 
został około 1904 roku w okresie największego 
rozwoju nadmorskiego kurortu w Międzyz-
drojach i intensywnej zabudowy promenady 
spacerowej oraz okolicznych ulic.

Usytuowany jest w zachodniej części pro-
menady, na posesji narożnej wyznaczonej przez 
ulice Bohaterów Warszawy, Rybacką i Mickiewicza. 
Jest to budynek murowany z cegły, otynkowany, 
dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. 
Rozplanowany na rzucie zbliżonym do prosto-
kąta, z licznymi ryzalitami. W bocznej elewacji 
wschodniej ryzalit z narożnym reprezentacyjnym 
wejściem, poprzedzony schodami z ozdobną, 
żeliwną balustradą. Przykryty dachem wielospa-
dowym z wystawkami. W narożniku północno-

wschodnim trójkondygnacyjna wieża zwieńczona 
cebulastym hełmem z latarnią. Bryła bogato 
rozczłonkowana ryzalitami (wszystkie elewacje), 

Międzyzdrojskie zabytki

Villa Stella Maris
werandami, balkonami, wystawkami dachowymi, z 
dominującą sylwetą wielobocznej wieży narożnej. 
W eklektycznym wystroju architektonicznym ele-
wacji zastosowano detal z czerwonej cegły na tle 
jasnych tynków. Poszczególne kondygnacje pod-
kreślają fryzy arkadkowe i ciągi blend zamkniętych 
schodkowo, naroża zaakcentowano lizenami. Okna 
ujęte ceglanymi opaskami z kluczami zdwojonymi 
łukami kotarowymi. Ryzalit elewacji frontowej 
zamknięty szczytem wolutowym z dostawionym 
balkonem; w przyziemiu ryzalitu weranda zwień-
czona balkonem.

Układ wnętrz trójtraktowy. Z pierwotnego 
wyposażenia zachowała się stolarka okienna, 
drzwiowa i klatki schodowej oraz witraże w oknach 
klatki schodowej i w ryzalicie wsch. (parter) o se-
cesyjnych motywach roślinnych i ornamentalnych. 
Do najcenniejszych elementów wyposażenia na-
leży zespół sześciu secesyjnych pieców kaflowych 
w pokojach gościnnych.

Zachowało się oryginalne, żeliwne ogrodzenie 
i starodrzew komponowany.

tomasz Jakubowski

W dniach 02 - 05 czerwca na terenie naszej Gminy 
odbywało się spotkanie ok. 200 uczniów  szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych  z całej Polski,  uczestniczących w  
programie edukacyjnym pn. GloB GaMES 2009.

Program GLOBE (Global Learning and Observe-
tion to Benefit the Environment) jest międzyna-
rodowym programem, który, skupiając uczniów, 
nauczycieli i naukowców, umożliwia poznawanie 
globalnych problemów środowiska. 

Raz w roku,  organizowane jest przez Koordy-
natora Programu GLOBE w Polsce Centrum UNEP/
GRID-Warszawa Seminarium dla najaktywniej-

szych uczniów Programu GLOBE (Polskie GLOBE 
GAMES). Jest to forma nagrody za całoroczne 
działania w Programie. W ciągu roku, już od 12 
lat w Polsce uczniowie monitorują środowisko w 
ramach opracowanych metodyk edukacyjnych w 
ramach poszczególnych działów GLOBE: Badania 
atmosferyczne, badania hydrologiczne, badania 
gleby, badania pokrycia terenu (interpretacja 
zdjęcia satelitarnego), badania biologiczne (w tym 
fenologia) oraz badania przy zastosowaniu GPS.

Spotkanie organizowane jest co roku w innym 
Parku Narodowym lub Krajobrazowym. Tematyka 
zajęć jest opracowywana i dostosowywana do 
specyfiki regionu w którym odbywają się zajęcia. 
Podczas GLOBE GAMES wykorzystane są różno-
rodne sposoby prezentacji: krótki wykład, zajęcia 

terenowe – w tym prowadzenie doświadczeń w 
terenie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu 
pomiarowego, zawody, wycieczki (statkiem i do 
muzeum), konkursy, prezentacje multimedialne, 
zabawy graficzne. Na trasie drugiego i trzeciego 
dnia (która zazwyczaj wynosi od 8-15 km i ma 
kształt zamkniętej pętli) organizowane są sta-
nowiska badawcze (8-12 punktów), w których 
uczestniczą podzieleni na grupy uczniowie.

Program wsparły, czynnie w nim uczestni-
cząc, takie jednostki jak: Woliński Park Narodowy, 
Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej 
oraz Gmina Międzyzdroje. 

W ramach ogłoszonego przez organizatorów 
Globe Games konkursu p.n. Międzyzdroje - Turysta 
w sercu natury, zostały zgłoszone prace, których  
intencją było  wskazanie turystom, że Międzyz-
droje to nie tylko plaża i Promenada, lecz także 
wspaniałe obszary naturalne o wysokiej randze 
przyrodniczej (Woliński Park Narodowy), które 
można podziwiać nie zapominając jednocześnie 
o ich ochronie, a turystyka i związany z nią rozwój 
gospodarczy może być realizowany w zgodzie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Komisja nagrodziła 6 prac w dwóch katego-
riach  - rysunek i prezentacja. Nagrody główne, 
ufundowane przez  Burmistrza Międzyzdrojów 
,otrzymały  prace Janka Szumady i Małgorzaty 
Zalewskiej.                                               anetta czyżak

GLOBE GAMES 2009



5Informator  mIędzyzdrojskI  nr  5/2009

aktualnoścI 

Młodzi Samorządni
27 maja  br. w urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach odbył się konkurs dotyczący 
samorządu terytorialnego pt. „Młodzi Sa-
morządni”. Inicjatorem tego przedsięwzię-
cia było Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach 
im. Jana Pawła II, a honorowym patronatem 
objął Burmistrz Międzyzdrojów i Przewod-
niczący rady Miejskiej. 

W konkursie wzięli udział gimnazjaliści 
zainteresowani sprawami lokalnymi gminy, 
powiatu i województwa. Data 27 maja nie była 
przypadkowa, gdyż w tym dniu świętujemy 
„Dzień Samorządowca”. Nasze spotkanie w 
urzędzie, zaczęliśmy od piosenki na dobry po-
czątek, by potem z zapałem przystąpić do testu. 
Drogą eliminacji wybraliśmy 6 najlepszych, 
którzy „oko w oko” stanęli przed jury w składzie:  
dyrektor gimnazjum Tamara Starachowska, 
sekretarz miasta Henryk Nogala, inspektor ds. 
oświaty Grażyna Dubako oraz  Alina Poskart, 
nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.  

Szóstkę wyróżnionych stanowili: Maria 
Carewicz, Igor Kułakowski, Maja Kotowska, 
Kinga Dulczyk, Monika Cieszyńska, Michał 
Nakoniczewski. Po gradowym ogniu pytań 
wyłonieni zostali najlepsi. Wszyscy wyróżnieni 
otrzymali upominki w formie pendrive’ów, 
parasolek, naklejek, breloczków promujących 
naszą gminę. 

Laureatką I miejsca została Maria Carewicz 
uczennica klasy III gimnazjum, która otrzymała 
również specjalną nagrodę Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, aparat cyfrowy wręczony 
uroczyście podczas czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej. 

Nasze spotkanie w urzędzie było lekcją 
praktyczną wiedzy o społeczeństwie, pozwoliło 
młodzieży na zapoznanie się z pracą Urzędu 
Miejskiego, zaś dorośli dowiedzieli się jak 
wygląda wizerunek miasta oczami „młodych 
samorządnych”. Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli mi w organizacji konkursu.                       

alina Poskart

W tym roku udział w festiwalu brali przedsta-
wiciele 16  szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich: ze Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wapnicy,  
Dziwnowa, Golczewa,  Szczecina, Szczecinka,  
Boronowa i Warszawy oraz przedstawiciele MDK 
ze Stargardu Szczecińskiego. Gośćmi specjalnymi 
byli niemieccy uczniowie z zaprzyjaźnionej z 
międzyzdrojskim gimnazjum  szkoły z Uckeritz na 
wyspie Uznam.

Komisja oceniająca zgodne z hasłem festiwalu 
prezentacje konkursowe zgłoszonych szkół, wystę-
pujących na scenie MDK ustaliła:

w kategorii szkoły podstawowe:

Jak istotnym elementem wychowawczym jest 
podtrzymywanie tradycji, najlepiej oddają słowa 
wstępu do książeczki, które napisała p. Agnieszka 
Wolf, nauczyciel j. polskiego i historii w wapnickiej 
szkole:

Wapnica ma 200 lat
„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka,  świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo ma tylko jedno…”

O. W. Holmes

„Edukacja regionalna stanowi istotny element 
rzeczywistości społecznej. Przede wszystkim jej 
celem jest „zakorzenienie” młodego człowieka w 
małej ojczyźnie, co stanowi odpowiedź na wszech-
obecną globalizację życia społecznego i bezrad-

ność ludzi w anonimowych społecznościach.
 Odkrywanie własnych korzeni staje się dla 

dziecka wielką przygodą! Poznawanie atrakcji 
najbliższej okolicy, czytanie i tworzenie legend 
czy odsłanianie kart historii regionu, prowadzi 
do ukształtowania poczucia własnej tożsamości, 
zaangażowania się w funkcjonowanie środowiska, 
aż wreszcie do otwarcia się na inne kultury. Budzi 
w dziecku „aktywną ciekawość”, która prowadzi  do 
stawiania pytań dotyczących środowiska lokalne-
go i poszukiwania rozwiązań.

Małe ojczyzny, w których dorastamy, mają ma-
giczną moc. Przez całe życie człowieka są punktem 
odniesienia, domem, sielską Arkadią, do której pra-
gniemy powrócić, miejscem wytchnienia i refleksji. 
Są tym „jedynym gniazdem”, do którego zawsze 
powracamy z najodleglejszych zakątków świata…”

Książeczka, którą pragniemy Państwu zapre-
zentować zawiera legendy związane z Wapnicą. 
Autorami są byli oraz obecni uczniowie miejscowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dr Władysława 
Szafera. 

Zapraszamy do lektury legend związanych  
z Wapnicą, naszą Kochaną Małą Ojczyzną!

agnieszka Wolf

Pod koniec maja mieszkańcy Wapnicy świętowali 200-rocznicę powstania tej miejscowości. Jed-
nym z elementów uroczystości jubileuszowych było przygotowanie i wydanie książeczki, w której 
zawarte zostały legendy związane z Wapnicą. twórcami tekstów są obecni i byli uczniowie SP-2, 
zaś ilustracje do legend wykonały dzieci z klas I – III. Publikacja jest formą podziękowania i hołdu 
złożonego poprzednim pokoleniom, bez których nie byłoby dzisiaj Wapnicy.

Twórcy książeczki pt: „200 – lecie Wapnicy. Zbiór legend napisanych przez uczniów SP nr 2 w Wapnicy”. 

Czystość atmosfery przyszłością naszej ery
W dniach 4-5 czerwca w Międzyzdrojach odbył się XIV ogólnopolski Festiwal Ekologiczny pod 
hasłem „czystość atmosfery przyszłością naszej ery” zorganizowany przez międzyzdrojskie 
Gimnazjum nr 1 oraz centrum Ekologiczno - rekolekcyjne „Przymierze” z Wisełki. 

 I miejsce – SP2  Wapnica (na zdjęciu: za przed-
stawienie„Piknik rodzinny na łonie przyrody”)  , II 
miejsce – SP1 Międzyzdroje, III miejsce – SP Wolin; 
w kategorii gimnazja: I miejsce G 1Międzyzdroje, 
II miejsce G1 Międzyzdroje, III miejsce GP1 Świno-
ujście; w kategorii przedszkol bezkonkurencyjne 
było Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach.

Nagrody zostały ufundowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  Gminnego FO-
ŚiGW, OPS w Międzyzdrojach, Urząd Miejski w Mię-
dzyzdrojach oraz PTTK oddział w Międzyzdrojach. 

 tamara Starachowska
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Z Prac raDY MIEJSkIEJ

ucHWaŁY raDY MIEJSkIEJ
ucHWaŁa nr XlI/398/09

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt: 
„Centrum Edukacji Przedszkolnej”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

UZASADNIENIE
Uczestnictwo w programach operacyjnych w celu uzyskania 

środków zewnętrznych z Unii Europejskiej wymaga zaangażowania 
finansowego ze strony Gminy. Instytucje, które rozpatrują wnioski o 
przyznanie dofinansowania wymagają podejmowania tzw. uchwał 
intencyjnych na etapie składnia wniosków o dofinansowanie 
określających kwotę dofinansowania oraz wkład własny. Powyższe 
stanowi swoistą rękojmię dla instytucji zarządzającej programem 
operacyjnym, że przyszły beneficjent (Gmina Międzyzdroje) posiada 
określone środki finansowe na realizację projektu oraz upoważnia 
organ wykonawczy lub wskazaną osobę do zaciągnięcia zobowiązań 
do określonej wartości, która musi być wskazana zgodnie z art. 18 
ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty oraz zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie grupy przedszkolnej dla 
dzieci z terenu sołectw Zalesie – Wicko, Wapnica i Lubin, przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

Podział kosztów w poszczególnych latach, rozkłada się 
następująco:

a) rok 2009 - wkład własny 19 621,00 zł, w tym wkład niepie-
niężny – 1 325,46 zł,

b) rok 2010 - wkład własny 35 958,00 zł, w tym wkład niepie-
niężny –  2 650,92 zł,

c) rok 2011 - wkład własny 26 543,00 zł, w tym wkład niepie-
niężny – 1 988,19 zł, 

 
ucHWaŁa nr XlI/399/09

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: 
„Przygoda z nauką kluczem do sukcesu”, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UZASADNIENIE
Uczestnictwo w programach operacyjnych w celu uzyskania 

środków zewnętrznych z Unii Europejskiej wymaga zaangażowania 
finansowego ze strony Gminy. Instytucje które rozpatrują wnioski o 
przyznanie dofinansowania wymagają podejmowania tzw. uchwał 
intencyjnych na etapie składnia wniosków o dofinansowanie 
określających kwotę dofinansowania oraz wkład własny. Powyższe 
stanowi swoista rękojmię dla instytucji zarządzającej programem 
operacyjnym, że przyszły beneficjent (Gmina Międzyzdroje) posiada 
określone środki finansowe na realizację projektu oraz upoważnia 
organ wykonawczy lub wskazaną osobę do zaciągnięcia zobowiązań 
do określonej wartości, która musi być wskazana zgodnie z art. 18 
ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych dla uczniów w wieku szkolnym od 7 do 18 roku życia.

ucHWaŁa  nr XlI/400/09          
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do pro-

jektu „Moje gimnazjum  – moja szansa” realizowanego w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

UZASADNIENIE
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie konkursem w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Szczecinie zainicjowało 
regionalny projekt edukacyjny poświęcony uczniom gimnazjów z 
terenów wiejskich i małych miast, które w roku 2008 w egzaminie 
gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej uzyskały wynik 
punktowy poniżej średniego wyniku dla województwa zachodnio-
pomorskiego, który wyniósł 25,90 p.

Ponieważ Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach uzyskało średnią 
równą średniej dla województwa, a więc 25,90 pkt. tym samym 
zakwalifikowało się do projektu, w związku z powyższym zasadne 
jest podjęcie uchwały umożliwiającej pozyskanie środków na zajęcia 
dodatkowe z przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego.

Zgodnie z założeniem projektu, Gmina nie ponosi kosztów z 
tytułu wejścia do programu, jedynie deklaruje wniesienie wkładu 
własnego do projektu w postaci użyczenia sal lekcyjnych i eksploatacji 
sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu i dowozie uczniów na 
dodatkowe zajęcia (odbędzie się to w ramach przewozów szkolnych).

ucHWaŁa  nr  XlI/401/09          
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do pro-

jektu „Żyj bezpiecznie i zdrowo” realizowanego w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regio-
nach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

UZASADNIENIE
Uczestnictwo w programach operacyjnych w celu uzyskania 

środków zewnętrznych z Unii Europejskiej wymaga zaangażowania 
rzeczowego bądź finansowego ze strony Gminy. Instytucje, które 
rozpatrują wnioski o przyznanie dofinansowania wymagają podej-
mowania tzw. uchwał intencyjnych na etapie składnia wniosków 
o dofinansowanie określających kwotę dofinansowania oraz 
wkład własny. Powyższe stanowi swoista rękojmię dla instytucji 
zarządzającej programem operacyjnym, że przyszły beneficjent 
(w tym przypadku Gmina Międzyzdroje) posiada określone środki 
finansowe na realizację projektu oraz upoważnia organ wykonawczy 
lub wskazaną osobę do zaciągnięcia zobowiązań do określonej 
wartości, która musi być wskazana zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 1 
ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie konkursem  w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych, Urząd Marszałkowski w Szczecinie zainicjował regionalny 
projekt edukacyjny poświęcony uczniom  z terenów wiejskich i 
małych miast, program „Żyj bezpiecznie i zdrowo”.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych dla uczniów w wieku szkolnym od 7 do 18 roku życia.

Zgodnie z założeniem projektu, Gmina nie ponosi kosztów z ty-
tułu wejścia do programu, jedynie deklaruje wniesienie wkładu wła-
snego do projektu w postaci użyczenia sal lekcyjnych  i eksploatacji 
sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu i dowozie uczniów na 
dodatkowe zajęcia (odbędzie się to w ramach przewozów szkolnych).

uchwała nr XlI/402/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały 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

UZASADNIENIE
W uchwale zmienia się nazwę zadania,  na  które przeznaczono 

pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski. Zadanie brzmiało 
„Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu 
Pomorskim”, obecnie brzmi „Budowa lokali socjalnych dla poszko-
dowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim”.

uchwała nr  XlI / 403/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 08 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 
p.n. „Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej  w 
Międzyzdrojach ”.

UZASADNIENIE
W związku z udziałem w Narodowym Programie Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011 Gmina Międzyzdroje  otrzyma dofi-
nansowanie na  realizację projektu dot. „Budowa i przebudowa  
ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach - powiat kamieński, 
województwo zachodniopomorskie. Do zawarcia przez Burmistrza 
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia wymagana  jest zgoda 
Rady Miejskiej.

uchwała nr XlI/404/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Mię-

dzyzdroje
UZASADNIENIE
W oparciu o art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych 

jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery warto-
ściowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b Ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym do wyłącznych właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji na łączną kwotę 
5 500 000 zł. 

Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji komunalnych 
pozwolą na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” ujętego 
w załączniku do uchwały budżetowej „Limity wydatków gminy 
Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 
w latach 2009-2011”.

Gmina zamierza wyemitować 6 serii obligacji – 5 serii po 
1 000 000 zł i jedna seria na 500 000 zł. Wykup obligacji następować 
będzie w latach 2010-2015.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych usługi finansowe związane z emisją, 
obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z 
obowiązku stosowania ww. ustawy. 

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Burmistrzowi 
dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowanie i 
przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń 
wynikających z emisji obligacji.

uchwała nr XlI/405/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 

2009 rok.
UZASADNIENIE
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów 

na kwotę 5 114 473,20 zł  i zwiększenie wydatków na kwotę 
385 526,80 zł.

Dochody zwiększa  się o kwotę 271 655,00 zł z tytułu pozyskania 
środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Regionalna Plat-
forma Cyfrowa . Gmina Międzyzdroje” – 239 855,00 zł,  oraz z tytułu 
wpływów z usług w szkole nr 2 – 31 800,00 zł.

Zmniejsza się dochody o kwotę 5 386 128,20 zł z tytułu sprze-
daży nieruchomości.

Wydatki zwiększa się o kwotę  1 480 157,41 zł z czego kwota 
w wysokości  1 145 906,80 zł przypada na wydatki inwestycyjne, 
a kwota w wysokości 334 250,61 zł przypada na wydatki bieżące.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 094 630,61 zł z czego kwota 
w wysokości 1 064 630,61 zł przypada na wydatki inwestycyjne, a 
kwota w wysokości  30 000 zł przypada na wydatki bieżące. 
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH  

odbywających się w poniedziałki, w godz. od 14.30 do 15.30 
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14 

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

na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - MICHAŁ SUTYŁA 

we wtorki i czwartki od godz. 12.00 – 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAWŁOWSKI   

w  środy od 15.30 – 16.30
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK 

w piątki  od 13.00 – 14.00

Imię i nazwisko radnego Data dyżuru

29.06.2009 r.

6.07.2009 r.

13.07.2009 r.

20.07.2009 r.

27.07.2009 r.

Z Prac raDY MIEJSkIEJ
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na kwotę 31 800,00 zł, 

które sfinansowane będą ze zwiększenia dochodów z organizacji 
kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w okresie wakacji na tą 
samą kwotę,

2/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków na łączną kwotę 
1 008 180,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

3/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku na  kwotę 50 000,00 zł 
w związku ze zmianą nazwy zadania.

Ponadto uzupełnia się środki na realizację projektu „ Międzyz-
droje w kwiatach” o kwotę

66 000,00 zł oraz wprowadza się dotację dla Zakładu Ochrony 
Środowiska z przeznaczeniem na zakup przyczepy jednoosiowej 
asenizacyjnej z urządzeniem do deszczowania dróg oraz z wężem 
do podlewania na kwotę 43 400,00 zł.

W związku z zamiarem emisji obligacji komunalnych zwiększa 
się wydatki na łączną kwotę 230 000,00 zł z czego kwotę 200 000,00 
zł przeznacza się na odsetki od obligacji, a kwotę 30 000,00 zł na 
przygotowanie programu i obsługę emisji obligacji komunalnych. 

W wyniku proponowanych zmian w budżecie deficyt budżetu 
gminy zwiększa się o kwotę 5 500 000 zł i wynosi 10 894 963,72 zł. 

uchwała nr  XlI/406/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 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.”.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmiana nastąpiła w 
związku z Uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmiana 
występuje w  pozycji  nr 6 „ Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliw-
skiej w Międzyzdrojach”- zmieniono źródło finansowania zadania 
– pierwotnie kwota 5 500 000 zł była w poz. środki  JST, obecnie 
jest w poz. „kredyty, pożyczki i obligacje”.

Do załącznika „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na pro-
jekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów 
operacyjnych w latach 2009-2011” wprowadzono program pn. Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – dotyczy 
budowy i przebudowy ul. Nowomyśliwskiej.

Zmiana załącznika nr 3 jest spowodowana zwiększeniem  wy-
datku na dotację dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem 
na zakup przyczepy jednoosiowej asenizacyjnej z urządzeniem do 
deszczowania dróg oraz z wężem do podlewania  w kwocie 43 400 zł. 

W wyniku tego zwiększyły  się przychody i wydatki o tę kwotę.       

uchwała  nr  XlI / 407 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z 

tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Międzyzdroje

UZASADNIENIE 
W związku z podjętą w dniu 28 kwietnia 2009 r. uchwały Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XL / 396 / 09 w sprawie przeznaczenia 
do oddania w użytkowanie na okres 30 lat terenu o pow. 585 m² na 
rzecz Spółki „Promenada”, proponuje się ustalenie minimalnej stawki 
rocznej opłaty z tytułu użytkowania terenów gminnych przeznaczo-
nych na działalność gastronomiczno-handlową na poziomie 25 zł/m².

Przedmiotowa wysokość minimalnej stawki opłaty wynika z 
konieczności poczynienia na w/w terenie przeznaczonym do oddania 
w użytkowanie dużych nakładów, które po wygaśnięciu umowy 
winny przejść na własność gminy.

uchwała nr  XlI / 408 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 2009 r. 
w sprawie  wyrażenia  zgody na użyczenie nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dyrektora Międzynarodowego Domu 

Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zamonto-

wanie wolnostojącego nośnika reklamowego w technologii LED-City 
System przy ul. Promenada Gwiazd, proponuje się użyczenia na rzecz 
instytucji kultury terenu, stanowiącego część działki nr 256, obręb 20 
miasta Międzyzdroje o pow. 4 m² z przeznaczeniem na usytuowanie 
na przedmiotowym terenie w/w nośnika służącego m.in. informacji 
o działaniach promocyjnych miasta, prezentacji ofert kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz emisję spotów reklamowych firm komercyjnych.

uchwała nr  XlI / 409 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiąz-

ku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości na okres przekraczający trzy lata

UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dotychczasowych dzierżawców terenu 

stanowiącego działkę nr 292/8 położoną przy ul. Zwycięstwa 19  
w Międzyzdrojach, zabudowanego pawilonem handlowym, pro-
ponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia przedmiotowy teren  
o pow. 188 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  
handlowej z pawilonu, z możliwością przeprowadzenia jego 
modernizacji.

Jednocześnie nadmieniam, iż współwłaściciele sąsiedniej 
nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa 17a, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, zgłosili gminie swoje 
roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

Przepis ten stanowi, iż „jeżeli przy wyodrębnianiu własności 
lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu 
nie spełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali 
przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności 
lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości 
gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką 
gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem 
że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich 
lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu 
cywilnego.” 

uchwała nr  XlI / 410 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca  2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem wspólnoty Molo oraz zgłaszanymi przez 

handlowców prowadzących działalność w okolicy Molo trudnościami 
z parkowaniem, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na 
okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. 13 miejsc parkingo-
wych o powierzchni 13,5 m² każde (4,5 m x 3 m), stanowiących 
teren utwardzony, usytuowany na działce nr 255, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje

uchwała nr  XlI / 411 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca   2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu 

plaży o pow. 50 m²  z przeznaczeniem na ustawienie do 50 szt. koszy 
plażowych, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy teren, usytu-
owany na zachód od przejścia na plażę na wysokości ul. Rybackiej, 
do wydzierżawienia na okres do 30 września 2010 r. 

Aktualnie obowiązująca umowa wnioskującego dzierżawcy 
terenu obowiązuje do dnia 30 maja 2010 r. Pozostałe umowy 
dzierżawy na tereny usytuowane na plaży zawarte są na okres do 
30 września 2010 r.

uchwała nr  XlI / 412 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca  2009 r. 
w  sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  

nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dzierżawców lokalu SCENA, proponuje 

się przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczo-
nego, na okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. utwardzony 
teren, stanowiący część działki nr 224/4, z przeznaczeniem na miejsca 
parkingowe.  

Adam JAKUBOWSKI

Wiesław KOTWICA

Andrzej KOśCIUKIEWICZ

Jan PIŁAT

Teresa PURGAL
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Z Prac raDY MIEJSkIEJ
uchwała nr  XlI / 413 / 09

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  8 czerwca 2009 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości 

UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem właścicieli sąsiedniego terenu położ-

nego przy ul. Bohaterów Warszawy 16a, zabudowanego pawilonem 
„Feniks” oraz kioskiem handlowym, usytuowanym w części na grun-
cie gminnym, stanowiącym działkę nr  74, proponuje się przeznaczyć 
do wydzierżawienia na okres od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2011 
r. teren o powierzchni 10 m², usytuowany na działce nr 74 przy ulicy 
Bohaterów Warszawy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowej z pawilonu handlowego.

Teren będący przedmiotem projektu uchwały jest aktualnie 
przedmiotem umowy dzierżawy zawartej do dnia 30 czerwca 2009 r. 

uchwała nr  XlI / 414 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem właściciela nieruchomości położonej 

przy ul. Niepodległości 20b w Międzyzdrojach, zabudowanej obiek-
tem Domu Wczasowego Nawigator o wydzierżawienie przyległego 
terenu z przeznaczeniem na parking dla gości domu wczasowego, 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres od 1 
lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. teren gminny o powierzchni 100 
m², usytuowany na działce nr 563/1, z przeznaczeniem na w/w 
działalność. 

   
uchwała nr XlI/415/09

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 czerwca 2009r.

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/349/09 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2009r.  w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2009.

UZASADNIENIE
Zmiany wprowadzone niniejszym projektem uchwały mają 

na celu wygospodarowanie kwoty w wysokości 30.000,00 zł  na 
realizację nowego zadania i dotyczą :

- zwiększenia przychodów o kwotę w wysokości 5421,00 zł 
( opłata za usunięcia drzewa  kolidującego z budową pawilonu 
handlowo-usługowego  ),

- wprowadzenia w paragrafie „4300” nowego wydatku w 
wysokości 30.000,00zł - zadania pn. „4c) ochrona komunalnych ujęć 
wody  - prognoza zużycia wody dla Gminy Międzyzdroje” ,

 – zmniejszenia wydatków w pargrafie „4300”:
 – 1b) korekty koron drzew, zabiegi pielęgnacyjne w koronach 

drzew pomników przyrody, usuwanie drzew, nasadzenia zstępcze za 
usuwane drzewa, opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-
urządzeniowej dla drzewostanów, zadrzewień, terenów zieleni, o 
kwotę w wysokości 20.000,00 zł ,

-   3 d) ogłoszenia, broszury informacyjne, o kwotę w wysokości 
3000,00 zł,

- zmniejszenie planowanych środków na koniec roku o kwotę 
w wysokości 1579,00 zł

uchwała  nr XlI/416/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie  przeprowadzenia konsultacji dotyczącej 

ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian 
określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, 
dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy 
Międzyzdroje z mieszkańcami tych miejscowości

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 13 lipca 2006r. nr AP/712-397/06/SK  Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  wystąpiło do  Burmistrza 
Międzyzdrojów o uporządkowanie  nazewnictwa  na obszarze Gminy 
Międzyzdroje. 

Obecnie, trwają prace przygotowawcze do sporządzenia projek-
tu  uchwały  w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie 
nazw urzędowych, i zmianę określeń rodzajów miejscowości, i ich 

części składowych dla niektórych miejscowości położonych na terenie 
Gminy  Międzyzdroje.

 Zgodnie z art. 8 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. 
Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz.1612 z późn. zm.) urzędowa nazwa jest 
ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której 
obszarze jest położona miejscowość a w przypadku miejscowości 
zamieszkanych należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. 

Po przeprowadzeniu  analizy materiału otrzymanego z GUS z 
rejestru TERYT, Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce 
z 1980r., nazewnictwa używanego w terenie stwierdzono, że 
zachodzi konieczność dokonania zmian w  nazewnictwie i określeń 
rodzaju niektórych miejscowości w Gminie Międzyzdroje.  Potrzebę 
dokonania zmian uzasadnia się następująco:    

1. Zachodzi konieczność ustalenia nazwy miejscowości „Biała 
Góra” i rodzaju miejscowości „osada”.

Nazwa ”Biała Góra” jest powszechnie znana i używana w miej-
scowej społeczności. Do niedawna na terenie Białej Góry znajdowały 
się koszary wojskowe. Położona jest w lesie poza miastem, w obrębie 
22 na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. Na  Białej Górze  
znajduje się 17 budynków, z których: 3 budynki użyczono Uniwer-
sytetowi  im .A. Mickiewicza w Poznaniu zaś  4 budynki – Archiwum 
Państwowemu w Szczecinie. W pozostałych budynkach są: baza 
edukacyjna, budynek warsztatowy, budynki magazynowe, garażowe  
i inne niezagospodarowane,  i niewyremontowane. 

Obecnie na terenie Białej Góry zamieszkuje jedna osoba. Wo-
liński Park Narodowy planuje remont jeszcze jednego lokalu miesz-
kalnego, poza tym nie zamierza  zasiedlać pozostałych budynków.         

Położenie oraz charakter zabudowy stanowi, że Biała Góra jest 
samodzielną osadą leśną. 

Ustalenie nazwy Biała Góra i rodzaju miejscowości osada po-
zwoli  usankcjonować nazwę, która  jest w obiegu od lat. Umożliwi 
między innymi  dopełnienie formalności  poprzez zameldowanie się 
osób, które  już dziś tam zamieszkują.    

2. „Jaromin” - po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono, iż 
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980r. figuruje 
jako cz.m. Świnoujście. W 1984 roku nastąpiły zmiany podziałowe, 
co spowodowało włączenie Jaromina w skład Gminy Międzyzdroje.

Na podstawie dokumentów uzyskanych  z Wolińskiego Parku 
Narodowego oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim 
stwierdza się, iż były Ośrodek Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Grodno I  oraz Ośrodek Grodno II  Sp.zo.o z siedzibą 
w Katowicach znajdują się na terenie miejscowości  Jaromin a nie 
Grodna. Dotychczas nazwą  powszechnie używaną i stosowaną 
przez miejscową ludność było Grodno. Decyzją Prezesa Rady Mini-
strów z dniem 1 stycznia 2009 r. Ośrodek COKPRM Grodno I został 
zlikwidowany. Zabudowania w/w ośrodka będące  własnością 
Skarbu Państwa  przejął Woliński Park Narodowy. Wyeksploatowane 
i zbędne dla funkcji Parku obiekty, i budowle są przeznaczone do 
rozbiórki. Pozostałe obiekty po adaptacji zostaną zagospodarowane 
na cele administracyjne i edukacyjne jakie w parku narodowym są 
dopuszczalne. Obecnie na terenie Ośrodka wypoczynkowego Grodno 
II zamieszkuje jedna rodzina. Ogółem w Grodnie na pobyt stały są 
zameldowane 3 osoby. Ośrodek  położony jest w lesie poza miastem, 
w obrębie 22. Położenie Jaromina wyklucza włączenie go do granic 
miasta jak również przynależnych wsi: Wicka, Lubina czy Wapnicy. 

Charakter miejsca, zabudowa, wskazują na konieczność 
uporządkowania nazewnictwa tak, by dotychczasową nazwę miej-
scowości  Jaromin, część miasta Świnoujście znieść. 

Nazwa ta od lat nie funkcjonuje  w obiegu urzędowym, nie jest 
używana wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje, nie występuje 
na mapach ani przewodnikach.  

Mając na uwadze  fakt powszechnego stosowania nazwy Grodno 
w obiegu urzędowym, na mapach cywilnych, kartograficznych w 
przewodnikach, przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje, zasadne 
jest, aby nastąpiło ustalenie nazwy miejscowości „ Grodno” i  rodzaju 
miejscowości „osada”. 

Spowoduje to usankcjonowanie nazwy używanej i stosowanej 
nie tylko przez mieszkańców ale również przez  różne instytucje, 
środowiska zgodnie ze swoimi potrzebami  i zadaniami np. karto-
grafowie, służby  geodezyjne, poczta, służby ratujące zdrowie i życie.       

3. „Wyżnica” w  Wykazie urzędowych nazw miejscowości  w 
Polsce z 1980r.   ujęta jest jako część miasta Świnoujście. Położona 
jest na terenie Gminy Międzyzdroje w obrębie 25. Nazwa nieznana, 
nieużywana wśród mieszkańców, nie funkcjonuje w obiegu urzę-
dowym. W terenie nie występuje tablica z nazwą tej miejscowości. 

Część wsi Wicko nazywana dawniej Wyżnicą dziś ma nadaną 
ulicę Nadbrzeżną. Przy ulicy Nadbrzeżnej w Wicku każdy budynek 

posiada nadany numer. Obecnie na pobyt stały są tu zameldowane  
42 osoby.  

Ze względu na wyodrębniony składnik środowiska geogra-
ficznego w tym miejscu jakim jest góra zwana „Wyżnicą” zasadne 
jest, aby nie likwidować nazwy tylko dokonać zmiany  tak, by 
dotychczasowy rodzaj „część wsi Wicko” dla miejscowości „Wyżnica” 
zmienić na „obiekt  fizjograficzny” z określeniem „góra”.Wysokość 
n.p.m. z mapy topograficznej 62.2,  współrzędnych geograficznych 
14°26’32” (pismo z dn.09.03.2009r. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Wydziału Geodezji i Nieruchomości                  
w Szczecinie ).

3. Dotychczasowy rodzaj „przysiółek wsi Wapnica” dla miej-
scowości „Trzciągowo” zmienić na „część wsi Wapnica”, ponieważ 
nastąpiło zlanie zabudowy przez co miejscowość straciła charakter 
przysiółka. 

Wieś Wapnica posiada zwartą zabudowę w centrum i rozproszo-
ną na obrzeżach  a każdy budynek ma  nadany numer.   

Dominujący typ zabudowy:
mieszkalnej : proste budynki murowane z cegły, otynkowane. 

Wśród nich niektóre kryte strzechą, w przewadze dachówką cera-
miczną, gospodarczej: murowane z cegły, nieotynkowane, kryte 
strzechą lub dachówką.    

Integracja z ulicą Turkusową stanowi o konieczności zmiany 
rodzaju. Nazwa Trzciągowo jest znana i powszechnie używana wśród 
mieszkańców Wapnicy. Utrwalono ją na licznych publikacjach, prze-
wodnikach i mapach turystycznych, tablicach drogowych. Posługują 
się nią liczne instytucje zgodnie ze swoimi zadaniami i potrzebami. 

Dziś Trzciągowo jest częścią wsi Wapnica, w której łącznie na 
stałe zamieszkuje 447 osób.

Wariant drugi zakłada możliwość rozważenia likwidacji nazwy 
Trzciągowo,  przysiółek wsi Wapnica, jeżeli podczas konsultacji 
mieszkańcy Wapnicy zaproponują takie rozwiązanie. 

4. Dotychczasową nazwę „Kępa” przysiółek wsi Wicko- znieść. 
Nastąpiła zmiana charakteru przysiółka poprzez zlanie zabudo-

wy stanowiącej integralną część wsi Wapnica, gdzie w miejscu Kępy 
występuje ulica Okrągła. Przy ul.Okrągłej znajduje się 5 budynków,  
w których  na pobyt stały  zameldowanych jest sześć osób. Dziś Kępa 
przynależy do wsi Wapnica  i znajduje się w obrębie 23. Zasadne  jest, 
aby dokonać  zmiany dotyczącej zniesienia nazwy Kępa – przysiółek 
wsi Wicko, ponieważ nazwa od dawna nie występuje w obiegu 
urzędowym i nie istnieje tablica  tej miejscowości.                  

W  sprawach ważnych dla gminy należy przeprowadzić na jej 
terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. 

Zasady  i tryb przeprowadzenia konsultacji   z mieszkańcami 
określa  uchwała Rady Miejskiej z dnia 05.04.2007r. Nr  VIII/63/07 
z  dn. 05 kwietnia 2007r. 

Opracowane materiały dotyczą miejscowości zamieszkanych. 
Zostały sporządzone w oparciu o rzetelną analizę urzędowego 
nazewnictwa oraz opinię takich instytucji jak: Woliński Park Na-
rodowy,  Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Wydział 
Geodezji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.         

uchwała nr  XlI / 417 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  8 czerwca 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 terenu obejmującego działki gminne : nr 405, 406/2 i 
nr 407 o łącznej pow. 76 m² w w/w trybie, zwrócili się współużytkow-
nicy wieczyści nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym, usytuowanej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31, 
stanowiącej działkę nr 408 o pow. 459 m².

Działki gminne będące przedmiotem projektu niniejszej uchwały 
zabudowane są budynkami gospodarczymi wybudowanymi przez 
osoby wnioskujące o ich nabycie. Zabudowy tychże działek dokonano 
na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego w Świnoujściu z 1978 r.

Przed dokonaniem sprzedaży, działka nr 406/2 wymagać będzie 
wyłączenia z pasa drogi publicznej – ul. Elizy Orzeszkowej.   

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Na uwagę zasługuje wypracowany przez lata 
program obrzędów i tradycji przedszkolnych, 
do których zaliczyć można spotkania z Babcią  
i Dziadkiem, pożegnanie zimy, spotkanie z Mamą  
i Tatą  w dniu ich święta. Święta te, przygotowywa-
ne przez nauczycieli, dają szansę nawet najbardziej 
nieśmiałym dzieciom zaprezentowania swoich 
umiejętności.  

Przedszkolaki przez cały rok poznawały środo-
wisko lokalne, odwiedziły wiele miejsc w naszym 
mieście poznając przy okazji pracę ludzi - często 
swoich rodziców. Wycieczki takie wzbogacają 
doświadczenia i słownictwo dzieci, bo jakże ła-
two zapamiętać słowo listonosz, gdy można go 
zobaczyć przy pracy, kiedy segreguje listy, dotknąć 
jego torby, czy samodzielnie wielkim jak młotek 
datownikiem, podbić list do rodziców. Biblioteka, 
Międzynarodowy Dom Kultury czy muzeum Woliń-
skiego Parku nie są już tylko słowami lecz kojarzą 

się dzieciom z miejscami, w których tętni życie i do 
których warto wracać. 

Przedszkolaki już po raz  trzeci brały udział 
w międzyprzedszkolnym turnieju sportowym  
w Dziwnowie. Jest to zawsze doskonała zabawa  
i możliwość zdrowej rywalizacji sportowej. Odpo-
wiednie przygotowanie dzieci przez nauczycieli  
i samozaparcie dzieci pozwalają na osiąganie 
wspaniałych wyników. W tym roku było to III 
miejsce. Najstarsze grupy prezentują swoje 
umiejętności na turniejach tańca towarzyskiego, 
biorą udział w festiwalu ekologicznym. Specyfiką 
występów przedszkolnych jest to, że uczestniczą 
w nich wszystkie dzieci bez wyjątku.  

Tradycją od trzech lat stają się też spotkania 
rodzinne w ogrodzie przedszkolnym, odbywające 
się pod nazwą „Pikniku Rodzinnego”. Tegoroczny 
piknik, w trakcie występu czarodzieja i wróżki, nie-
stety przerwał ulewny deszcz i wszyscy przenieśli 

się do budynku przedszkola. Dzięki zaangażowa-
niu rodziców mimo wielu trudności, piknik udało 
się poprowadzić do końca. W organizację pikniku 
zaangażowało się wielu rodziców oraz wielu spon-
sorów. To właśnie dzięki sponsorom loteria fanto-
wa była tak atrakcyjna. Do wygrania były karnety 
na basen, saunę i do kręgielni do hotelu „AMBER 
BALTIC” dla całej rodziny, karnety na basen do 
hotelu „BIELIK”, bilety wstępu do „GABINETU FIGUR 
WOSKOWyCH” oraz „GABINETU STRACHU”, zapro-
szenie na pizzę do PIZZERII WIRGIN. Było też wiele 
maskotek ufundowanych przez sklep zabawkowy,  
kwiaciarnię „Fiołek” i Bank Spółdzielczy w Międzyz-
drojach. Fanty na loterię przynosili też sami rodzice. 
Wielką atrakcją były również dmuchane zamki. 
Jeden z nich już cyklicznie udostępniany jest przez 
hotel „SLAVIA” w Międzyzdrojach oraz drugi zamek  
po raz pierwszy w tym roku sponsorowany przez 
panią Kuniewicz. Podczas całego pikniku dzieci 
mogły skorzystać z profesjonalnego makijażu, 
który wykonywała kosmetyczka Pani Justyna. Za 
organizację pikniku dziękujemy naszej wspaniałej 
Radzie Rodziców, która wykazała się inicjatywą  
i ogromnym zaangażowaniem.

Elwira korcz
Dyrektor Przedszkola 
wraz z pracownikami

Rok w Przedszkolu Miejskim
Mija kolejny przedszkolny rok. Wiele się w tym czasie wydarzyło. Była  zabawa z Mikołajem, bal 
karnawałowy i wiele innych radosnych chwil. W przedszkolnym konkursie wyłoniono nazwę 
wspaniałego miejskiego placu zabaw przy promenadzie. Spośród wielu propozycji wybrano 
nazwę „naDMorSka raDocHa”. W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy „święto drzewa”  
i wraz z nadleśnictwem Międzyzdroje sadziliśmy drzewa w ogrodzie przedszkolnym. 

W Szkole Podstawowej nr 1 ten rok szkolny 
minął pracowicie. nauczyciele wraz z uczniami 
podejmowali szereg zadań mających na celu 
poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości 
pracy szkoły. 

Odbyło się wiele konkursów i przedstawień, 
m.in.: konkursy plastyczne, ortograficzne, czytel-
nicze i recytatorski. Przygotowane przedstawienia 
podkreślały uroczysty charakter świat państwo-
wych i kościelnych. Odbyły się spektakle z okazji 
Bożego Narodzenia, Dnia Seniora, Dnia Kobiet oraz 
podkreślające piękno otaczającej nas przyrody: 
Wiosna idzie, Pory roku, Święto Pieczonego Ziem-
niaka i inne. Uczniowie brali udział w zawodach 
sportowych, zdobywając wysokie lokaty. 

W Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego uczniowie SP1 zajęli drugie 
miejsce i otrzymali odtwarzacze DVD jako nagrody 
indywidualne.  Chór szkolny w Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów otrzymał nagrodę specjalną. 
Sfinalizowano realizacje projektu Sokrates, by-
liśmy na Wyspach Kanaryjskich i w Rzymie oraz 
gościliśmy naszych przyjaciół w Międzyzdrojach.

Podsumowując ten rok szkolny stwierdzamy, że 
był to pracowity rok, ale możliwość uczestniczenia 
w szeregu kół zainteresowań pozwalała na rozwi-
janie uzdolnień naszych uczniów, uatrakcyjniała 
proces dydaktyczny.

Oczywiście w tym bogactwie różnorodnych 
zajęć dodatkowych nie zaniedbywaliśmy nauki, 
czego efektem są uzyskane wyniki na koniec roku 
szkolnego.

Prymuskami szkoły zostały dwie uczennice 
klasy szóstej a: Basia Dylawerska i Ania Kolesińska 
ze średnią ocen 5.45. Niewiele niższe średnie mieli:

VIa: 
Anita Smaga    5.36 
Sandra Czyż    5.2
Filip Żelazowski    5.2
Anna Małolepsza    4.9
Olga Bagrowska    4.9
Aleksandra Kowalska   4.8
Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali 

ocenę wzorową z zachowania.

Zasłużone wakacje
VIb:
Kamila Janowska    5.2
Izabela Laskowska   5.2
Sara Sporszyl    5.2
Natalia Szkiela    4.9
Kamil Hołyński    4.8
Ocena z zachowania u wszystkich wzorowa.
Va: 
Karolina Kosmalska   5.18
Maria Wolska    5.18

Michał Nowiński    4.82, 
Zachowanie: bardzo dobre
IVa:
Agata Adamczyk    5.4
Paulina Komisarska   5.4
Paulina Haraś    5.3
Karolina Karkosz    5.3
Filip Marchalewski   5.2
Marta Mularczyk    5.12
Justyna Roże    4.9
Paulina Kućko    4.8
Zachowanie: wzorowe.
IVb:
Nikola Kuczyńska    5.4

Szóstoklasiści podczas tegorocznych testów.

Roger Pietkiewicz    4.8
Zachowanie: wzorowe
Vb:
Sandra Jóźwik    4.8
zachowanie wzorowe.
Vc:
Ewa Senkowska    5.3
Magdalena Stańkowska   5.27
Monika Nowińska   5.18 
Aleksandra Michałowska   5.09 
Natalia Nakoniczewska   4.91 
Adrianna Szwarc    4.82 
Zachowanie: wzorowe

Patrycja Klawa    5.3
Barbara Jamroziak   5.2
Mikołaj Suchłabowicz   5.2
Katarzyna Trando    5.2
Bartosz Karwicki    5.0 
Zachowanie: wzorowe.
Średnia ocen w klasach IV – VI:  4.12
Wynik sprawdzianu po klasie szóstej (średnia 

klas szóstych): 23.42, co daje wynik na poziomie: 
wyżej średni.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy 
cudownych wakacji!                  Iwona Banachowicz

Dyrektor SP 1
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Sukcesy uczniów SP nr 2 w Wapnicy w roku szkolnym 2008/2009
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książ-
kowe otrzymują:

Zienko Aleksandra kl. V  – śr. 5,2
Szubelko Damian kl. V  – śr. 5,2
Ratajczyk Anna kl. V  – śr. 4,9
Wardziukiewicz Piotr kl. V  – śr. 4,9
Wojtaluk Samanta kl. VI  – śr. 4,9
Lisiński Piotr  kl. V   – śr. 4,8
Batycki Przemysław kl. VI  – śr. 4,8
Batycka Aleksandra kl. IV  – śr. 4,8
nagrody książkowe:
Celińska Martyna kl. V  – śr. 4,5
Malec Karolina kl. V  – śr. 4,5
turniej BrD
Drużyna w składzie: Anna Ra-

tajczyk, Przemysław Batycki, Adam 
Juchniewicz reprezentowała naszą 
szkołę na Turnieju Powiatowym 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym” w Kamieniu Pomorskim, gdzie 
zajęła V miejsce,

XIV ogólnopolski Festiwal 
Ekologiczny              

III miejsce w konkursie wiedzy 
o powietrzu – Adam Juchniewicz 
z kl. VI,

wyróżnienie w konkursie literac-
kim – Piotr Wardziukiewicz z kl. V,

I miejsce za przedstawienie 
„Piknik rodzinny na łonie przyrody”.

Poza tym nasi uczniowie brali 
udział w:

Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych, organizowanym 
przez Uniwersytet Jagielloński,

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„KANGUR”, w których może nie zajęli czołowych 
miejsc,  choć bywają wyróżnienia, ale mają moż-
liwość konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności 
w porównaniu z rówieśnikami.

Życie szkolne to przede wszystkim nauka. 
Równie ważną jest aktywność uczniów w różnego 
rodzaju formach działalności na terenie szkoły czy 
swojej miejscowości, w ramach zajęć dodatko-
wych lub kół zainteresowań.

Szkolny Zespół Wokalny 
„Piano-Pianissimo”
- dyplomy za aktywną pracę w Szkolnym Ze-

spole Wokalnym „Piano-Pianissimo”, uświetnianie 
uroczystości szkolnych śpiewem i reprezentowa-
nie szkoły na przeglądach  muzycznych dla: Anny 
Ratajczyk, Karoliny Malec, Aleksandry Zienko, 
Martyny Celińskiej, Huberta Kryczało 

- statuetki – „Nutki” i dyplomy za aktywną 
pracę w Szkolnym Zespole Wokalnym „Piano-
Pianissimo”, uświetnianie uroczystości szkolnych 
śpiewem i reprezentowanie szkoły na przeglądach  
muzycznych dla uczennic klasy VI, które opusz-

czają mury szkolne: Pauliny Krawczyk, Wiktorii 
Wilińskiej, Wandy Chwieśko.

aktywny udział i zaangażowanie w zaję-
ciach koła ekologicznego: Anna Ratajczyk, Piotr 
Lisiński, Piotr Wardziukiewicz, Karolina Malec, Da-
wid Czajka, Damian Szubelko, Aleksandra Batycka, 
Emil Batycki, Aleksandra Zienko,

 Zaangażowanie w zajęciach koła j. angiel-
skiego: Anna Ratajczyk, Karolina Malec, Alek-
sandra Batycka, Piotr Lisiński, Aleksandra Zienko.

 Praca biblioteki szkolnej to nie tylko wypo-
życzanie książek. Dzieci miały możliwość uczest-
niczenia w wielu konkursach, organizowanych 
przez p. Katarzynę Piotrowską, których głównym 
celem była popularyzacja książki jako źródła wie-
dzy i zachęcanie uczniów do czytania. Za swoją 
wytrwałość i pracowitość w tym zakresie zostali 
nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

- za czytelnictwo (największa ilość wypoży-
czonych książek) dla: Wiktorii Korcz i Aleksandra 
Stolarka –  z klas I-III, Huberta Kryczało – z klas IV-VI

- za pracę społeczna na rzecz biblioteki dla: 
Anny Ratajczyk i Huberta Kryczało,

- za dary książkowe dla: Szy-
mona Zwierzchowskiego, Emila 
Batyckiego, Huberta Kądziołki  i 
Patryka Krzoski,

- nagrody książkowe za udział 
w konkursie plastycznym „Mój 
ulubiony bohater” dla: Klaudii 
Borsukiewicz i Natalii Matyla,

- nagrody książkowe za udział 
w konkursie na najładniejszy 
album rysunkowy

 „Moje lektury” dla: Klaudii 
Borsukiewicz, Natalii Matyla, Mał-
gorzaty Lisińskiej, Piotra Doniaka, 
Jakuba Bartelmussa i Kewina 
Jagodzińskiego,

- dyplomy dla uczniów klasy I 
za udział w konkursie etapowym 
„Zagadki na każdą okazję”.

Zajęcia sportowe
Od września ubiegłego roku 

w szkole pracuje nowy nauczyciel 
wychowania fizycznego, p. Paweł Nogala. Jest 
to młody człowiek, który swoją pasją sportową 
próbuje „zarazić” uczniów, organizując dla nich 
wszelkie zajęcia rekreacyjno – sportowe, turnieje, 
zawody, itp. Na zakończenie br. wyróżnieni zo-
stali ci uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli  
w zajęciach, chętnie brali udział w rozgrywkach  
i turniejach sportowych.

Bogumiła Popko
Dyrektor SP 2

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
w Międzyzdrojach                       32,44                           25,7                        33,6

Powiat kamieński                       31,35                           24,3                       29,94

Woj. zachodniopomorskie                       31,17                           24,05                       30,83

okręg                       31,12                           25,41                       30,66

19-go czerwca  na placu apelowym Gimnazjum 
pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów  
oraz podsumowaliśmy wyniki w nauce. Miło 
jest zaznaczyć tegoroczne sukcesy. 

Wśród absolwentów najwyższy wynik,  ze 
średnią ocen 5,25,  uzyskała uczennica klasy 3a 
Kinga Dulczyk, tuż za Kingą z wynikiem 5,2 kończy 
Gimnazjum Maria Carewicz. Wśród absolwentów 
świadectwa z wyróżnieniem odbiorą również: 

10 czerwca upublicznione zostały 
wyniki egzaminów gimnazjalnych, które 
odbyły się 22,23,24 kwietnia. Analiza uzy-
skanych przez tegorocznych absolwentów 

Podsumowanie wyników egzaminów gimnazjalnych
średnich punktów w naszym Gimnazjum  
pokazuje, że utrzymujemy się w tzw. ten-
dencji wzrostowej, w przedziałach stani-
nowych z każdej części egzaminów mamy 

6 stanin - wyżej średni. Średnie punktów  
z porównaniem do powiatu, wojewódz-
twa i okręgu przedstawiają się następu-
jąco.

Wyróżnieni w gimnazjum
Roksana Sokół, Michał Nakoniczewski, Aleksander 
Ejsmont, Martyna Pawliczak, Piotr Martynowski i 
Daria Skrzypińska.

W klasach drugich świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymują: Patrycja Branicka, Monika Czeszyńska, 
Eliza Dąbrowska, Anna Jasiewicz, Karolina Ko-
minek, Jagoda Hołyńska, Ewa Bagrowiska, Maja 
Kotowska, Karolina Romaszko, Paulina Grzyb, Pa-
trycja Piotrowska, Jakub Dulczyk i Paulina Sobstyl. 

W klasach pierwszych promocję z wyróżnie-
niem otrzymują: Patryk Straszewski, Piotr Bursa, 
Weronika Chwałko, Samanta Fiedorowicz, Luiza 
Halemba, Martyna Poskart, Wiktoria Wardziukie-
wicz. Najwyższą średnią ocen  - 5,73 ( 11 ocen 
celujących!) i miano najlepszego gimnazjalisty 
oraz ufundowaną przez  Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty i Wojewodę Zachodniopomor-
skiego statuetkę otrzyma uczennica klasy pierw-
szej  Agnieszka Muth.

tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

tamara Starachowska
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SPort

5 czerwca 2009 r. Prezes Zachodniopomorskie-
go Związku tenisa Stołowego przesłał na ręce 
władz Międzyzdrojów list, w którym podkreśla 
zasługi ukS „chrobry” w Międzyzdrojach na 
rzecz popularyzowania tenisa stołowego 
oraz działań propagujących sport wśród 
dzieci i młodzieży Gminy Międzyzdroje. 
Sukcesy zawodników ukS „chrobry” przy-
czyniają się także do promowania naszego 
miasta.

Oto treść listu:
„Zachodniopomorski Związek Tenisa Sto-

łowego ma zaszczyt przekazać wiadomość o 
zwycięstwie Waszego Klubu tenisowego w 
wojewódzkiej rywalizacji w kończącym się 
sezonie 2008/2009.

Przodownictwo Chrobrego w wojewódzkim 
tenisie stołowym staje się już normą, a zaczęło 
się to 2001 r. i trwa z jednoroczną przerwą, 
do obecnego już kończącego się sezonu 
2008/2009, w którym znów UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje okazał się najlepszym klubem we 
współzawodnictwie ZPZTS.

Na 25 klubów uczestniczących w roz-
grywkach wojewódzkich i punktujących w 
prowadzonej przez Związek rywalizacji, klub 
tenisowy Chrobry nie miał sobie równych 

i wygrał z przewagą 5122 pkt. nad drugim w 
kolejności klubem.

UKS Chrobry Międzyzdroje w kończącym 
się sezonie 2008/2009 jako jedyny klub w woj. 

KWIETNY 
BIEG 2009
W dniu 4 czerwca 2009 roku, od godziny 
13:30 Gmina Międzyzdroje uczestniczyła 
w kwietnym Biegu, zachowując ciągłość 
sztafety dookoła Polski.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach pod 
przewodnictwem nauczycieli wychowania 
fizycznego, Pana Jacka Wandachowicza  
z gimnazjum oraz Pana Zdzisława Piątkow-
skiego ze szkoły podstawowej przejęli od 
Gminy Wolin sztafetę na wzgórzu Gosań  
i na granicy Gminy Międzyzdroje, za rondem 
biegacze ze Świnoujścia kontynuowali bieg. 
Koordynatorem i uczestnikiem sztafety był 
Pan Tomasz Kozłowski, reprezentant Klubu 
Biegacza Sporting Międzyzdroje i trener kadry 
narodowej w maratonie.

Mimo deszczu i złej aury uczestnicy prze-
biegli planowany odcinek trasy, oddając w ten 
sposób cześć wielkiemu Polakowi, jakim był 
Papież Jan Paweł II.

tomasz Jakubowski

WIoSna 2009 r.
Okres przygotowawczy do rundy wiosennej 

piłkarze KS „Fala” rozpoczęli od 05.01.2009 r, który 
trwał do 21.03.2009 r., pod okiem szkoleniowców 
Jana Rączewskiego oraz Piotra Wiśniewskiego. Na-
tomiast drużyna juniorów prowadzona jest przez  
trenera Piotra Karasiewicza. W okresie przygoto-
wawczym prowadzone były zajęcia treningowe 
specjalistyczne, w terenie biegowe, które miały 
za zadanie przygotowanie formy sportowej.  Tre-
ningi odbywały się w hali w Przytorze - ćwiczenia 
szybkości z piłkami i bez, oraz siły dynamicznej  
i ogólnej. Ćwiczenia te miały na celu kształtować 
koordynację technikę i taktykę. 

W okresie tym I drużyna rozegrała 10 spo-
tkań kontrolnych, a grupa Juniorów rozegrała 
5 spotkań. Mecze kontrolne rozegrane zostały  
z drużynami  z wyższych lig rozgrywkowych.

Po rundzie Jesiennej  2008 r. drużyna Seniorów 
zajmowała 6 miejsce w swojej grupie rozgrywko-
wej  z dorobkiem 23 pkt., natomiast drużyna Ju-
niorów zajmowała 2 miejsce z dorobkiem 25 pkt.

MEcZE MIStrZoWSkIE
Rundę wiosenną Klub Sportowy „Fala” Mię-

dzyzdroje rozpoczął w dniu 22.03.2009 r. (nie-
dziela) od meczu z „Błękitnymi” Trzygłów – mecz 
wyjazdowy. 

„Fala” Międzyzdroje  – „Błękitni” Trzygłów  1 - 2
Juniorzy                                           10 - 0
28 marca 2009 r.
„Fala” Międzyzdroje 
– „Gardominka” Mechowo     7- 0
Juniorzy                        13 - 0
04 kwietnia 2009 r. 
„Fala” Międzyzdroje - „Jantar” Dziwnów   1 - 2
Juniorzy                         3 - 2
18 kwietnia 2009 r.
„Fala” Międzyzdroje - „Rega II” Trzebiatów 0 - 0
25 kwietnia 2009 r.
„Fala” Międzyzdroje - „Sowianka” Sowno   1 - 2

Juniorzy                          5 - 0
02 maja 2009 r.
 „Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” łożnica   2 - 0
Juniorzy                           0 - 3
09 maja 2009 r. 
„Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” Prusinowo   3 - 0
Juniorzy                            3 - 0
17 maja 2009 r.
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Gostyń    1 - 1
Juniorzy                         2 - 5
23 maja 2009 r. 
„Fala” Międzyzdroje 
- „Bałtyk” Międzywodzie                                  0 - 2
Juniorzy     9 - 3
31 maja 2009 r. 
 „Fala” Międzyzdroje - „Bizon” Cerkwica   2 - 5
Juniorzy                          3 - 0
06 czerwca 2009 r.
„Fala” Międzyzdroje - „Iskra” Golczewo    1- 2
Juniorzy                         1 - 4
14 czerwca 2009 r. 
 „Fala” Międzyzdroje 
- „Znicz” Wysoka Kamieńska    2 - 4
Juniorzy                          5 - 4
Do końca rozgrywek został do rozegrania już 

tylko 1 mecz, z drużyną Pioniera Żarnowo. Mecz 
zostanie rozegrany na stadionie w Międzyzdrojach 
w dniu 21.06.2009 r. (niedziela) o godz. 16.30, 
mecz juniorów o godzinie 14.00.

Podsumowując rundę Wiosenną I drużyna 
rozegrała 12 spotkań mistrzowskich wygrywając 
3 razy, 2 razy remisując oraz 7 razy przegrywając, 
strzelając 22 bramki, tracąc 21 bramek. Można po-
wiedzieć, że nie była to udana runda, gdyż nasza 
drużyna zdobyła  w niej 11 punktów i zajmuje 7 
miejsce w swojej grupie rozgrywkowej.

Natomiast drużyna Juniorów w rundzie Wio-
sennej rozegrała do tej pory 11 spotkań wygry-
wając 8 razy, przegrywając 3-krotnie, strzelając 
54 bramki, tracąc 21 bramek, zdobywając w tej 

rundzie 24 punkty - co daje jej 2 miejsce w swojej 
grupie rozgrywkowej, brakuje tylko 3 punktów 
do lidera. Wszystko będzie wiadomo dopiero 21 
czerwca po meczu z Pionierem Żarnowo, czy nasza 
młoda drużyna ostatecznie zakończy rozgrywki 
na 1 miejscu.

Po niezbyt udanej rundzie rozgrywkowej  Jan 
RĄCZEWSKI, prezes Klubu Sportowego „Fala” po-
wiedział, że nadszedł czas analiz i podsumowań 
oraz wyciągnięcia wniosków. - Mamy bardzo mło-
dy zespół oraz wielu utalentowanych chłopców, 
którzy potrafią grać w piłkę nożną. W mojej ocenie 
zespół jest przyszłościowy - podkreślił prezes.

Piotr karasiewicz

Runda Wiosenna 2009 r. ku końcowi, 
podsumowanie rozgrywek K.S. „FALA” MIĘDZYZDROJE

Sukcesy zawodników UKS Chrobry zachodniopomorskim startował we wszystkich  
kategoriach wiekowych. Ta wielka rzesza młodzie-
ży od najmłodszych do najstarszych uprawiają-
cych tenis w tym klubie robi duże wrażenie i jest 
siłą nie do przebicia w regionie! 

W imieniu zarządu ZPZTS składam nasze gorą-
ce gratulację z okazji wygrania współzawodnictwa 

klubowego przez UKS Chrobry Międzyzdroje. 
Składam również gratulacje dla Zarządu  
UKS Chrobry i jego prezesa Pana Waldemara 
Witkowskiego”.

wiceprezes Piotr Bochnacki

***
31 maja został rozegrany ostatni turniej 

wojewódzki w sezonie 2008/2009. Był to Pu-
char Polski na szczeblu wojewódzkim. Zawody 
zdominowała drużyna I UKS „Chrobry” Międzyz-
droje nie przegrywając ani jednego meczu. 
W skład drużyny wchodzili: Tomasz Tabor, 
Rafał Janowicz i Krzysztof Borkowicz. „Chrobry” 
wystawił jeszcze dwie swoje drużyny, które 
kolejno uplasowały się na miejscach: 5. II UKS 
„Chrobry” Międzyzdroje oraz 6. III UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje. W skład drużyn wchodzili młodsi 
i starsi zawodnicy międzyzdrojskiego klubu 
tenisa stołowego.

Zapraszamy na oficjalną stronę UKS „Chro-
bry” Międzyzdroje – www.chrobrymiedzyz-
droje.ubf.pl.

krzysztof Borkowicz
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Nieruchomości na sprzedaż
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości  
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stano-

wiącą 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.

2. 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.

3.  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.

4.  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.

5. Dwie nieruchomości położone przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, stanowiące 
działki : nr 487/25 o pow. 3.691 m², cena wywoławcza – 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.

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. Trzy nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stano-
wiące działki : nr 137/5 o pow. 783 m², cena wywoławcza – 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 zostanie 
ogłoszony w drugiej połowie lipca 2009 r.

8. Cztery nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
położone w Wicku przy ul. Żwirowej. Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m² + podatek VAT 22%.  
Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie lipca 2009 r.

Edyta konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Ilość oddanych głosów na poszczególne komitety Wyborcze: 
lista nr 1 – KW Unia Polityki Realnej      - 10 głosów
lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe    - 31 głosów
lista nr 3 – KW Samoobrona RP     - 16 głosów
lista nr 4 – KW Polska Partia Pracy     - 12 głosów
lista nr 5 – KW Libertas      - 26 głosów
lista nr 6 – Koalicyjny KW SLD-UP     - 268 głosów
lista nr 7 – KKW PdP – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)   - 14 głosów
lista nr 8 – KW Prawica Rzeczypospolitej    - 11 głosów
lista nr 9 – KW Platforma Obywatelska RP    - 767 głosów
lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość     - 232 głosy

największą ilość głosów otrzymali:
Sławomir Nitras - KW Platforma Obywatelska RP    - 502 głosy
Bogusław Liberadzki - KKW SLD-UP     - 222 głosy
Marek Gróbarczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość    - 144 głosy

Mirosława nowińska
inspektor ds. kadr i spraw obywatelskich 

APEL
Burmistrz Międzyzdrojów zwraca się z 
prośbą do mieszkańców i turystów prze-
bywających na terenie naszej gminy

o niedokarmianie dzików
Dokarmiając te zwierzęta zmieniacie Pań-

stwo ich naturalne zachowanie i przyzwyczaja-
cie do takiego sposobu zdobywania pokarmu.

Miejscem przebywania dzików jest las, a nie 
miasto. Obecność dzikich zwierząt wśród ludzi  
niesie niebezpieczeństwo dla obydwu stron. Dla 
ludzi  szkody, choroby i okaleczenia, a dla zwie-
rząt niechybną śmierć. Stosując się do tej prośby 
wszyscy pomagamy tym zwierzętom żyć zgodnie 
z naturą.

Ratownicy wodni informują !

WIBOR
W razie zauważenia zagrożenia w wodzie, 
przy plaży w Międzyzdrojach,

dzwoń pod numer kom. 601 100 100
Stanowisko dowodzenia na plaży - pierwsza 

wieża po prawej stronie wchodząc na molo – 
wieża nr 7.

Baza ratow-
n i k ó w  fi r m y  
Wibor – ulica 
Leśna 24 w Mię-
dzyzdrojach.

Teren kąpie-
l iska strzeżo-
nego – 6 wież 
po wschodniej 
stronie mola (od 
numeru 1 do 6), 
6 wież po za-
chodniej stronie 
mola (od nume-
ru 7 do 12), oraz 
50 m na kąpiele 
zorganizowane 
pomiędzy wie-
żami numer 1 i 2 
- razem odcinek 
1310 m.

Straż Miejska w Międzyzdrojach 
informuje!

kontakt ze Strażą Miejską w godzinach 
10.00 – 22.00, do końca sierpnia 2009 r.

pod telefonem   091 /  32 75 640

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - PODSUMOWANIE
W dniu 7 czerwca 2009 r. odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Na terenie gminy Mię-
dzyzdroje nie zanotowano żadnych przypadków 
zakłóceń ciszy wyborczej ani naruszania porząd-

ku, spokoju i tajności głosowania.  Frekwencja  
w naszej gminie wyniosła 24,75 %. Spośród 5.688 
osób uprawnionych do głosowania głos oddało 
1.408 osób.

WOPR – MIĘDZYZDROJE
Jeśli zauważysz sytuację niebezpieczną 
w morzu,

dzwoń pod numer kom. 609 405 329
Stanowisko dowodzenia – baza WOPR  

– ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1.
Teren kąpieliska strzeżonego – 3 ostatnie wieże 

po zachodniej stronie mola – odcinek 300 m.

Ogółem w sezonie letnim ratownicy będą  
czuwać nad bezpieczeństwem w wodzie na  
długości 1610 m.


