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Mistrz i uczniowie
Rok 2010 jest dla  Polaków rokiem szczególnym. To Rok Fryderyka Chopina. W 200. rocznicę Jego urodzin szcze-
gólny hołd kompozytorowi oddaje cały świat – ten świat, który od niemal dwóch wieków kocha Jego muzykę.  
W Międzyzdrojach obchody 200-lecia urodzin Wielkiego Polaka podkreślił III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Amber Balic, który odbył się 20-23 maja w Międzynarodowym Domu Kultury. 

W tych dniach uznani muzycy z różnych krajów: wybitny pianista  Kevin  Kenner (USA), uznana chopinistka 
Dina Yoffe (Łotwa), pianista Alberto Nosĕ (Włochy), pianista Alex Szilasi (Węgry), wybitny polski baryton Adam 
Kruszewski, mezzosopranistka Alicja Węgorzewska-Whiskerd i inni, zaproponowali słuchaczom: mieszkańcom  
i gościom kurortu, doskonałą i niezapomnianą muzyczną  ucztę pod znakiem twórczości Fryderyka Chopina i jego 
rówieśnika Roberta Schumanna.                                                                                                                                          Redakcja

Maj 
z Chopinem
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PROMOCJA

ROK  2010  ROKIEM  
BIORÓŻNORODNOŚCI
KIEDY w 2008 roku władze Międzyzdrojów 
podpisały porozumienie o przystąpieniu do 
Europejskiego Centrum Różnorodności Bio-
logicznej, nikt nie przypuszczał co dobrego 
wyniknie z tego porozumienia dla Międzyz-
drojów. Do tego długa i dość skomplikowana 
nazwa biura wielu odstraszała. Tymczasem po 
dwóch latach Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych ogłasza rok 2010 Rokiem Bioróżnorodno-
ści, a nasza Gmina okazuje się być prekursorem 
w temacie ekologii i ochrony przyrody. 

Różnorodność biologiczna to w dużym uprosz-
czeniu zróżnicowanie gatunków, ekosystemów w 
przyrodzie. Jej ochrona jest podstawowym obo-
wiązkiem człowieka, aby zachować tych gatunków 
jak najwięcej. Bez bogactwa przyrody nie ma życia 
i… nie ma zdrowego człowieka. 

Turyści przyjeżdżający do Międzyzdrojów 
znają  promenadę i Aleję Gwiazd, piękną szeroką  
plażę i molo. Ale szukają też ciszy i spokoju na 
szlakach Wolińskiego Parku Narodowego. Tych 
atrakcji przyrodniczych nasza gmina posiada 
znacznie więcej, dlatego przygotowujemy do 
druku folder o tej tematyce, który będzie dostępny 
nieodpłatnie (ukaże się już  w czerwcu br.).        

Na terenie Gminy Międzyzdroje jest około 
50 pomników przyrody. Zamierzamy opisać je 
umieszczając przy drzewach tablice  informacyjne  
i wyznaczyć ścieżkę przyrodniczą, która poprowa-
dzi  śladami imponujących, wiekowych dębów, 
cisów, buków i In.  Na stronie Europejskiego 
Centrum Różnorodności Biologicznej znajduje się 
wirtualny nieodpłatny przewodnik multimedialny 
o najciekawszych  atrakcjach turystycznych  wysp 
Wolin i Uznam (zakładka – Wirtualny Spacer). 
Komunikaty o atrakcjach Międzyzdrojów prze-
tłumaczone są także na język niemiecki. Reklamę 
tego przewodnika umieściliśmy  w niemieckim 
biuletynie turystycznym „Polen Das Reisema-
gazin”. O kolejnych projektach ECRB będziemy 
Państwa informować na bieżąco. Serdecznie za-
praszamy na stronę WWW.ecrb.org.pl lub WWW.
wolin-uznam.pl 

 Joanna Ścigała
Kierownik ECRB

W ramach zaplanowanych na rok 2010 działań 
promocyjnych Urząd Miejski w Międzyzdro-
jach w sezonie zimowym realizował zadania 
związane z organizacją prezentacji na rynku 
niemieckim w tym: na targach turystycznych  w 
Hamburgu i Berlinie, w prasie – wydawnictwo 
Polen, dystrybuowane przez Polski Ośrodek 
Informacji Turystycznej w Berlinie, jak również 
na internetowych portalach turystycznych.  

Wiosna i lato to czas działań ukierunkowanych 
na turystę z Polski. Z uwagi na podjęte działania w 
ramach współpracy partnerskiej miast (podpisane  
w dniu 23 września 2009 r. porozumienie o współ-
pracy z miastem Jelenia Góra) postanowiliśmy 
podjąć się promocji naszej Gminy korzystając z 
tego narzędzia. I tak w dniach 12 – 13 czerwca 
planujemy zorganizować dużą akcję promocyjną 
w Jeleniej Górze. W ramach przeprowadzonych w 
Jeleniej Górze rozmów,  możemy zorganizować 
akcję w samym sercu Jeleniej Góry  -  na starym  
rynku. Planujemy „przywieźć plażę wraz z zaple-
czem” i zorganizować plażowe aktywności w tym: 
konkurs siatkówki plażowej, konkurs leżakowania, 
szkółkę kitesurfingową, aerobik na plaży i inne, 
które  uatrakcyjnią nasze stoisko oferujące również 
materiały promocyjne.  W ramach uzgodnień uzy-
skamy  bezpłatnie czas antenowy w TV, artykuły 
w prasie lokalnej oraz możliwość zorganizowania 
konferencji prasowej w Ratuszu Miejskim w 
Jeleniej Górze. Zapraszamy wszystkich gestorów 
branży turystycznej do aktywnego uczestnictwa 
w imprezie. Nasze działania wspierać będzie firma 
Event Factory, organizator imprezy kitesurfingo-
wej Sea & Sky Festiwal (20-21 sierpnia 2010).

Ponadto od 15 maja do 15 czerwca oraz od 
15 sierpnia do 15 września br.  na antenach  TVN 
Meteo i TVN 24, realizujemy projekt  pn. „kamery 
na plaży”, czyli z zamontowanej kamery na Hotelu 
Amber Baltic  będzie można oglądać widok na 
plażę w Międzyzdrojach  od strony wschodniej 
i zachodniej, wydaniach przed i po pogodzie w 
stacjach TVN, TVN24 i TVN Meteo

Aktualnie przygotowywany jest cykl filmów 
promocyjnych o Międzyzdrojach. Filmy (5 –  8-mio 
minutowe odcinki)  realizowane są w oparciu o 
projekt TVP Szczecin pt. „Zapiski Łazęgi”  przez 

dr Kazimierza Rabskiego i telewizję Alfa TV. W 
przygotowywanych filmach znajdą się produk-
cje o przyrodzie, historii, atrakcjach po za plażą, 
inwestycje, oraz reportaże m.in. „Aleja nie tylko 
Gwiazd”. Czas realizacji: maj – lipiec 2010. Filmy 
będą prezentowane na antenie TVP Szczecin 
oraz na stronach  internetowych www.tv-polska.
eu oraz www.międzyzdroje.pl/międzyzdroje.
tv-polska.eu  

Przygotowaliśmy  również materiały pro-
mocyjne do bezpłatnej dystrybucji w Punkcie 
Informacji Turystycznej, w hotelach i na imprezach 
promocyjnych. W dystrybucji znajduje się już 
zaktualizowany plan miasta w wersji polskiej i 
niemiecko – angielskiej  oraz ulotki prezentujące 
różne atrakcje turystyczne Gminy: Spotkania z bli-
skimi, Spotkania z gwiazdami, Spotkania z naturą 
i Spotkania ze sportem. Dystrybucja w  Punkcie 
Informacji Turystycznej i Urzędzie Miejskim w 
Międzyzdrojach. Te same ulotki dostępne są w 
formie bannerów na stronie internetowej miasta.

Należy również wspomnieć o naszych dzia-
łaniach promocyjnych w Bydgoszczy. W ramach 
podpisanego porozumienia o współpracy (w dniu 
14 maja 2010 r w Bydgoszczy )  w okresie od 15 
maja do 30 czerwca 2010 r. będzie realizowana 
promocja atrakcji turystycznych Międzyzdrojów 
wśród mieszkańców Bydgoszczy.  W ramach re-
alizowanych działań w atrakcyjnych miejscach w 
Bydgoszczy,  zostaną  udostępnione nam miejsca 
promocyjne na ekspozycję bannerów reklamo-
wych oraz miejsca promocyjne na ekspozycję 
stoiska promocyjnego. Podobne działania na 
terenie Międzyzdrojów zostaną przygotowane dla 
miasta Bydgoszcz a ich działania promocyjne prze-
biegać będą w terminie od1 lipca do 15 sierpnia 
2010 r. Również Jelenia Góra latem przyjedzie do 
Międzyzdrojów  „budować góry z piasku”.

O kolejnych przedsięwzięciach będziemy 
Państwa informować w kolejnych wydaniach 
Informatora Samorządowego oraz na stronie 
internetowej www.miedzyzdroje.pl  w zakładce 
Promocja.

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji 

i współpracy z zagranicą

WIOSENNA PROMOCJA 2010

W dniach 08 – 09 maja br., jak co roku, na 
Wałach Chrobrego w Szczecinie odbywał się 
Piknik Nad Odrą . Tegoroczny program imprezy 
obejmował: XIX Targi Turystyczne Market Tour 
(prezentacje regionów, miast i Gmin  a także 
biur podróży i obiektów noclegowych), Festi-
wal Wyrobów i Kuchni Regionalnych (promocja 
regionalnej kuchni i wyrobów województwa 
zachodniopomorskiego), Motorowodne Mi-
strzostwa Świata w klasie T400 oraz Wielkie 
Gotowanie (czyli gotowanie regionalnych przy-
smaków w garze o pojemności 2 500 litrów).

Impreza miała charakter plenerowego festynu, 
w którym  licznie uczestniczyli mieszkańcy Szcze-
cina i okolic: rodziny z dziećmi oraz turyści. Na 
festynie nie zabrakło muzyki, tańców i występów 
licznych zespołów, kolorowych, pełnych zabawek 
i wyrobów artystycznych stoisk handlowych oraz 
dobrej zabawy. 

Międzyzdroje prezentowały swoją ofertę w 
ramach stoiska usytuowanego w ciągu stoisk 
targowych Market Tour. Stoisko zostało przygo-
towane bezpłatnie – w ramach uczestnictwa w 

projekcie „Razem można więcej”, jako członka gru-
py partnerskiej powołującej Lokalną Organizację 
Turystyczną w Międzyzdrojach. W obsłudze sto-
iska wzięli udział pracownicy wydziału promocji 
Urzędu Miejskiego w oraz Kierownik Europejskie-
go Centrum Różnorodności Biologicznej. Nasza 
oferta obejmowała dostarczone przez branżę 
turystyczną ulotki reklamowe oraz materiały 

PIKNIK NAD ODRĄ 2010 promocyjne Gminy Międzyzdroje. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się plany miasta, kalen-
darz imprez na 2010 rok oraz atrakcje turystyczne 

Gminy Międzyzdroje, wydane w ramach ulotek 
Spotkania z naturą i Spotkania z bliskimi. 

Jesteśmy przekonani, że obecność na rynku w 
Szczecinie przyniesie  latem 2010 roku Międzyz-
drojom  wymierne korzyści.

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji 

i współpracy z zagranicą  
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WYDARZENIA 

Krystyna Dębiec i Danuta Szubska zostały 
uhonorowane Złotym Krzyżem Zasługi za 
działalność społeczną, niepodległościową  
i kombatancką. Postanowienie o odznaczeniu 
zdążył podpisać zmarły tragicznie Prezydent 
RP Lech Kaczyński.

Krystyna Dębiec (urodzona w Warszawie) była 
żołnierzem Armii Krajowej i walczyła w powstaniu 
warszawskim (pseudonim wojenny „Krystyna”). 
Po kapitulacji została się jeńcem wojennym  
i przebywała w stalagach niemieckich. Krystyna 
Dębiec posiada tytuł Weterana Walk o Wolność  
i Niepodległość Ojczyzny. W roku 2003 awanso-
wała do stopnia porucznika Wojska Polskiego. 

Danuta Szubska (urodzona w Warszawie) brała 
udział w powstaniu warszawskim jako sanita-
riuszka. Po aresztowaniu została wywieziona do 
obozu koncentracyjnego  Oświęcim – Brzezinka. 
Potem trafiała kolejno do trzech innych obozów 

MIĘDZYZDROJE 
I BYDGOSZCZ PROMUJĄ 
SIĘ WSPÓLNIE
W dniu 14 maja br. w ratuszu miejskim w Bydgoszczy 
Prezydent Miasta Bydgoszcz Konstanty Dombrowicz oraz 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz oficjalnie przy-
pieczętowali umowę o współpracy promocyjnej między 
dwoma miastami. 

- Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem, skierowa-
nym na rozwój gospodarki i turystyki - stwierdził burmistrz Leszek 
Dorosz. - Współpraca będzie odbywała się na wielu płaszczyznach. 
Latem będziemy  wywieszać w mieście specjalne banery rekla-
mujące Bydgoszcz wśród turystów odwiedzających Międzyzdroje.

- Zgodnie z porozumieniem  w Bydgoszczy planujemy rozmiesz-
czenie billboardów prezentujących walory Gminy Międzyzdroje. 
Działanie to ma pokazać mieszkańcom, którzy planują swój wy-
poczynek, że Międzyzdroje i Pomorze Zachodnie jest interesujące  
i warto je odwiedzić - podkreślał prezydent Konstanty Dombrowicz. 

Jubileuszowy 45. MFPCh
W dniach 20-26 czerwca br. w  sali Teatralnej  
im. Prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodo-
wym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbę-
dzie się 45. Międzynarodowy Festiwal Pieśni 
Chóralnej.

Festiwal odbywa się w Międzyzdrojach, 
nieprzerwanie od 45 lat w każdą trzecią  dekadę 
czerwca i trwale wpisał się w kalendarz imprez 
artystycznych polskiego wybrzeża. Należy do 
nielicznych imprez artystycznych o tak długiej  
tradycji i jest  jedyną  imprezą chóralną o  mię-
dzynarodowej randze i takim prestiżu.

W festiwalu udział zapowiedziało ok. 450 chó-
rzystów, którzy wystąpią łącznie z 14 koncertami.  
Gośćmi tegorocznej edycji będą m.in. chóry - lau-
reaci poprzednich edycji.

Redakcja

na terenie Niemiec. Po wojnie jej udział w walkach 
i w niewoli wyróżniono   Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945 oraz Krzyżem Oświęcimskim. Od 
roku 1957 mieszka w Międzyzdrojach.

Henryk Nogala
Sekretarz Miasta

Urodziny 
Pana Józefa
Pan Józef Rzeczycki 1-go maja 2010 roku ukoń-
czył 104 lata! Dostojnego Jubilata odwiedził 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, 
życząc zdrowia i wielu takich rocznic.

Najstarszy mieszkaniec gminy urodził się 1-go 
maja 1906 roku niedaleko Wilna. Jego ojciec był 
kowalem i tego zawodu nauczył syna. Pan Józef 
przeżył Rewolucję Październikową, obie wojny 
światowe, okres PRL-u i doczekał wolnej Polski.

I choć ostatnio nogi odmawiają mu posłu-
szeństwa, to ogólnie czuje się dobrze. Chętnie 
wspomina stare dzieje i opowiada historię swego 
życia. Zawsze cieszył się dobrym zdrowiem i jak 
mówi „w życiu miałem sporo szczęścia i dzięki 
Bogu doczekałem sędziwego wieku”. 

Redakcja

Biblioteka roku 2009
Biblioteka w Międzyzdrojach wygrała konkurs na Bibliotekę Roku 
2009  w kategorii miast do 20 tys. mieszkańców w woj. zachodnio-
pomorskim. 24 maja br. Lucjan Bobolewski, dyrektor Książnicy Po-
morskiej przekazał statuetkę Andżelice Gałeckiej, dyrektor wyróż-
nionej palcówki. Tego dnia otwarto również wystawę fotograficzną 
„Biblioteka Roku 2009”.                                                             

  Redakcja 

Ja  w Europie
Fotografia  Jagody Osowickiej, uczennicy II kl. 
Gimnazjum nr 1,  pt. „Maluję swoją przyszłość 
w Europie” zajęła I miejsce w konkursie foto-
graficznym „Ja w Europie”. 

 11 maja 2010 r. w Gimnazjum nr 12 w Szcze-
cinie odbył się drugi etap konkursu pt. „Prawo 

Mieszkańcy Bydgoszczy  będą informowani o imprezach  
w Międzyzdrojach również na stronie internetowej www.bydgoszcz.
pl oraz w punktach informacji turystycznej w mieście.

Po konferencji prezydent Dombrowicz oraz burmistrz Dorosz 
otworzyli przygotowaną przez Międzyzdroje wystawę zdjęć na ul. 
Długiej, prezentujących piękno  naszej nadmorskiej miejscowości. 

Podczas porannej audycji w radio Pomorze i Kujawy Burmistrz 
Międzyzdrojów prezentował walory naszej Gminy słuchaczom radia, 
a w zorganizowanym konkursie o naszej miejscowości, w którym 
wygraną był pobyt weekendowy w hotelu Aurora,  Burmistrz  zadał 
pytanie konkursowe -  ile lat ma kąpielisko Międzyzdroje ?  W ciągu 
dwóch godzin audycji na pytanie odpowiedziało ok. 350  słuchaczy 
radia. Konkurs trwał 7 dni.

Pobyt burmistrza Międzyzdrojów  w Bydgoszczy był bardzo 
nagłośniony medialnie.  Ukazały się artykuły w prasie  (Gazeta 
Pomorska Bydgoszcz, Express Bydgoski, Gazeta Wyborcza – Byd-
goszcz) i w internecie (www.bydgoszcz.pl, www.pomorska.pl, 
www.express.bydgoski.pl, www.miasta.gazeta.pl/bydgoszcz ) oraz 
audycje w  telewizji TV Bydgoszcz i w radio Pomorze i Kujawy. Akcja 
została wzmocniona poprzez emitowane w TV Bydgoszcz spoty re-
klamowe o Międzyzdrojach (26 emisji w terminie 13 – 22 maja br.). 

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą

Odznaczone przez Prezydenta RP

Europejskie”. Do udziału w konkursie została 
zaproszona pięcioosobowa drużyna z międzyz-
drojskiego gimnazjum. Pod opieką pani Aliny 
Poskart drużyna w składzie: Jagoda Osowicka, 
Jakub Kowalski,Wiktoria Wardziukiewicz, Maja 
Kotowska, Aleksander Banachowicz  zdobyła 
PIERWSZE MIEJCE!

Tamara Starachowska 
Dyrektor Gimnazjum nr 1
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AKTUALNOŚCI
Prawdopodobnie nigdy nie zostanie roz-
strzygnięty spór o to, jaka jest dokładna 
data urodzenia Chopina. Pewny jest tylko 
rok – 1810. Sam Chopin utrzymywał jednak 
w listach, że urodził się 1 marca. Podczas 
ceremonii otwarcia Muzeum Fryderyka 
Chopina w Warszawie - 1 marca 2010 r. 
śp. Prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że 
Fryderyk Chopin zajmuje szczególne miejsce 
w szeregu polskich wybitnych muzyków. W 
ocenie prezydenta, jego dzieła zachowały 
polski charakter – mimo,że kompozytor 
większą część życia przeżył w czasach, kiedy 
nie było Polski na mapie.

„Rodem Warszawianin, 
sercem Polak, 
a talentem świata obywatel”

Nasz 
Chopin  
Dla uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Międzyzdrojach 200. jubileusz 
urodzin Fryderyka Chopina stał się 
kolejną okazją do zapoznania się z jego 
życiem i twórczością. Rok Chopinowski 
w naszej szkole otworzyły prezentacje 
opracowań i gazetek poświęconych 
kompozytorowi. 

Podczas lekcji plastyki uczniowie two-
rzyli obrazy malarskie i pastele inspirowane 
wysłuchanymi utworami. Na powstałych 
pracach gościły polskie, wiejskie krajobra-
zy, jak i wrażliwe kompozycje abstrakcyjne. 

Nasi uczniowie stali się też twórcami 
komiksów na temat życia Chopina oraz 
najbardziej znanego żyjącego współcze-
śnie twórcy muzyki klasycznej - Krzysztofa 
Pendereckiego. Przybliżenia uczniom po-
staci Fryderyka Chopina udało się dokonać 
Robertowi Nawe, Łukaszowi łyczkowi, 
Przemkowi Sędzickiemu, Livii Belter, Wik-
torii Juszkiewicz, Michalinie Ruśkiewicz, 
Izie Burbo, Wiktorowi Kostkowi, Julkowi 
Szamańskiemu, Adrianowi Gniteckiemu, 
Nikoli Kuczyńskiej, Oli Nakoniczewskiej, 
Oli Karmowskiej, Patrycji Klawie. 

Krzysztofowi  Pendereckiemu swoje 
prace poświęciły: Paulina Komisarska, 
Paulina Kućko, Emilka Dobek , Wiktoria 
Kaszubowskia,  Agata Adamczyk i  Justyna 
Rożek.

Komiksy Nikoli Kuczyńskiej oraz Emilki 
Dobek i Wiktorii Kaszubowskiej zostały 
przetłumaczone na język angielski i powie-
lone w sześciu egzemplarzach.

Podczas spotkania przedstawicieli szkół 
partnerskich współpracujących w Projekcie 
Commenius, które odbyło się 26 marca br. 
na Węgrzech, nauczycielki naszej szkoły 
panie: Renata Borsukiewicz, Milena Kar-
powicz, Beata Hołyńska oraz Anna Mackie-
wicz zaprezentowały oraz przekazały dzieła 
naszych małych plastyków nauczycielom  
z Węgier, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Szwecji  
i Grecji. Dzięki zrozumiałej dla dzieci formie 
przekazu, uczniowie z zaprzyjaźnionych 
szkół będą mogli poznać życie oraz twór-
czość polskich genialnych muzyków. 

Anna Mackiewicz

W spotkaniu uczestniczył Marek Migdal, Prezes 
Forum Turystyki Regionów, inicjator i koordynator 
działań związanych z tworzeniem LOT-ów na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Przedstawio-
na prezentacja nakreśliła działania jakie należy podjąć 
by organizację powołać . 

Na początek  zainteresowani  powołaniem 
Lokalnej Organizacji Turystycznej  gestorzy branży 
turystycznej powinni stworzyć tzw.  grupę partnerską 
i  wypełnić  przygotowaną deklarację członkowską. 
W dalszym etapie działań należy przygotować statut  

stowarzyszenia oraz ukonstytuować organizację.
Koordynatorami projektu powołania Międzyzdroj-

skiej Organizacji Turystycznej  działającej w ramach 
Stowarzyszenia są:  Gmina Międzyzdroje (Anetta Czy-
żak) oraz Biuro Podróży Viking Tour (Bogusław Sutyła). 
Mamy nadzieję, że Międzyzdrojska Organizacja Tury-
styczna rozpocznie swoją pracę już jesienią 2010 roku. 
O dalszych pracach będziemy Państwa informować.

Anetta Czyżak 
Inspektor ds. promocji 

i współpracy z zagranicą 

Ważną rolę odgrywają osobowość i postawa pro-
wadzącego zajęcia. Dlatego też w/w zajęcia zostały 
poprowadzone przez edukatorów profilaktyki HIV/
AIDS certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. 
AIDS mgr  Karolinę Flacht oraz mgr Marię Brodzikow-
ską, którzy przeszli wysokospecjalistyczne szkolenia 
w tym zakresie. 

Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono nie-
zbędne materiały do zrealizowania zadania.

Celem ww. warsztatów  było podniesienie pozio-

W piątek 30 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbył 
się uroczysty apel, podczas którego 
uczniowie klas IV, V, VI, przypo-
mnieli najważniejsze informacje 
o majowych świętach. Najpierw 
przedstawione zostały tradycje 
„Święta Pracy” – jego pochodzenie, a 
także sposób obchodzenia tego dnia 
dawniej i dziś. Następnie uczniowie 
opowiedzieli o przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej, oraz o stosun-
kowo nowym jeszcze mało znanym 
„Święcie Flagi Rzeczpospolitej”, które 
obchodzone jest 2 maja od 2004 
roku. Najwięcej uwagi poświęcono 
„Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja”. Pieśnią  „Czerwone Maki 
na Monte Cassino” wspomnieliśmy 
poległych bohaterów II wojny świa-
towej. Szkolny apel majowy zakoń-
czyliśmy uroczystym odśpiewaniem 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 

Malwina Żardecka
  i Katarzyna Piotrowska

Majowe Święta 
w SP – 2 
w Wapnicy

Propozycja utworzenia Międzyzdrojskiej 
Organizacji Turystycznej

mu wiedzy uczniów nt. profilaktyki HIV, która wymaga 
podejścia interdyscyplinarnego, postawy wobec 
chorych na AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie a także 
kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec 
osób zakażonych HIV. 

Warsztaty przeprowadzone zostały we wszystkich 
klasach I, II oraz  III. Łącznie przeszkolono 164 uczniów.

Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Międzyzdrojach

Profilaktyka HIV/AIDS
W polskiej zreformowanej szkole problematyka HIV/AIDS została włączona do podstawy programowej 
kształcenia ogólnego zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Aby rozszerzyć wiedzę 
uczniów w tym temacie Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii zorganizował warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1  im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach pod hasłem „Decyzja należy do Ciebie”. 

W dniu 07 maja br.  na zaproszenie Burmistrza Międzyzdrojów i Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie w sprawie powołania 
w Międzyzdrojach Lokalnej Organizacji Turystycznej. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem 
i poparciem  branży turystycznej, prowadzącej usługi na terenie naszej Gminy. 
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AKTUALNOŚCI

Opłata miejscowa
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, 
osoby prowadzące działalność gospodarczą – wy-
najem kwater, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, dział  Księgowości, 
pokój nr 12 w godzinach od 8:00 do 14:00, w celu 
podpisania umowy na pobieranie opłaty miej-
scowej wg Uchwały Nr XV/141/07 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 r.  

Joanna Różycka

Ulice 
w przebudowie

                                                                        
Z dniem 16.04.2010 r. Firma MAZUR SPRI 
Szczecin przystąpiła do przebudowy ulicy Ko-
lejowej, Norwida i Stromej w Międzyzdrojach.

Zakres robót obejmujący roboty przygoto-
wawcze i rozbiórkowe, ziemne, budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, magistrali 
wodociągowej, roboty elektryczne polegające 
na instalacji oświetlenia ulicznego wraz z ro-
botami drogowymi obejmującymi wykonanie 
podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdów, 
miejsc postojowych, ciągów pieszych oraz 
robót wykończeniowych z urządzeniem małej 
architektury i zieleni. 

Etap I:
- ulica Norwida na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą  Le-
śną realizowany w okresie od 20.04.2010 r. do 
25.06.2010 r., roboty wykonywane na zamknię-
tym dla użytkowników odcinku ulicy Norwida.

- ulica Kolejowa na odcinku od ul. Dąbrow-
skiej do skrzyżowania z ul. Ustronie Leśne, 
realizowana w okresie od 20.05.2010 r. do ok. 
15.07.2010 r., roboty wykonywane będą z ograni-
czeniem ruchu do ruchu jednokierunkowego lub 
wahadłowego zgodnie z projektem tymczasowej 
organizacji ruchu i oznakowania pionowego 
objazdem do centrum miasta ulicą Dąbrowskiej 
i drogą wojewódzką nr 102.

Etap II:
- ulica Kolejowa na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Ustronie Leśne do Dworca PKP i na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Dą-
browskiej oraz ul. Stroma, realizowany będzie w 
okresie posezonowym począwszy od 1 września 
do 15 listopada br.

Kierownikiem budowy z ramienia wykonaw-
cy jest Pan Adam Dziembowski, nadzór inwestor-
ski sprawuje Pan Edward Drzymała.

Całkowita wartość robót określona została 
na podstawie przeprowadzonego przetargu 
publicznego na kwotę 5.503.029.15 zł (brutto). 
Termin zakończenia robót określony został na 
dzień 15 listopada 2010 r.

Roboty współfinansowane są ze środków Na-
rodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Za ewentualne utrudnienia i niedogodno-
ści komunikacyjne Burmistrz Międzyzdrojów 
przeprasza wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego, stałych mieszkańców miasta, osoby 
prowadzące działalność gospodarczą i gości 
wypoczywających w Międzyzdrojach w okresie 
sezonu letniego.

Wiesław Krystek

Rozpoczęcie Projektu pn.: „Wprowadzenie 
nowej formy turystycznego zagospodarowania 
Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” nastą-
piło w chwili przekazania placu budowy tj. w 
dniu 17 lutego br. 

Początkowy etap realizacji projektu objął 
prace związane z budową kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej, sanitarnej, sieci oświetlenia ulicz-
nego oraz nawierzchni drogowej na odcinku ul. 
Zdrojowej do skrzyżowania z ul. Krasickiego do 
skrzyżowania z ul. Morską. W miarę postępu front 
robót rozszerzył się na dalszy odcinek ul. Zdrojowej 
oraz ul. Morską.

W obecnej chwili dobiegają końca prace zwią-
zane z przebudową ul. Zdrojowej oraz ul. Morskiej. 
Prace zostaną zrealizowane zgodnie z harmono-
gramem robót przedłożonym przez wykonawcę 
robót i potrwają do końca maja 2010. Jedynie 
krótki odcinek przebudowywanej ul. Morskiej za-
kończony będzie w terminie późniejszym z uwagi 
na stosunkowo głębokie posadowienie, wykonano 
wykop zajmujący krótki odcinek przebudowywa-
nej ul. Morskiej.

Promenada w rozbudowie
Roboty związane z dofinansowaną częścią 

projektu, prowadzone są w zakresie budowy kana-
lizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej 
od strony hotelu Amber Baltic oraz na skrzyżo-
waniu ul. Morskiej oraz ul. Bohaterów Warszawy 
w zakresie budowy komory pomp dla urządzeń 
zasilających sieć nawodnienia. Powyższe roboty 
prowadzone są w dwóch oddalonych od siebie 
miejscach, celem jak najmniejszego utrudnienia 
dla ruchu pieszego. 

Planuje się prowadzenie dalszych prac na 
części dofinansowanej tj., na odcinku ul. Boh. 
Warszawy od skrzyżowania z ul. Zdrojową do 
skrzyżowania z ul Morską, w zależności od zakoń-
czenia prowadzonych prac na ul. Zdrojowej oraz 
ul. Morskiej tak, aby nie spowodować zupełnego 
wyłączenia obszaru prowadzenia robót z ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie obszary robót są 
odpowiednio oznakowane, a zmiany w organizacji 
ruchu są uzgadniane z odpowiednimi służbami i 
konsultowane z bezpośrednio z zainteresowanymi 
tj. właścicielami posesji.    

                                              Kornela Litra
                       Inspektor ds. inwestycji

W Międzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dzyzdrojach w dniu 3 maja została otwarta wy-
stawa pt. ,,Śladami  historii” z okazji  175-lecia 
międzyzdrojskiego kąpieliska. 

Na wystawie zgromadzono unikatowe przed-
mioty codziennego użytku, stroje kąpielowe, 
porcelanę, zegary, stare dokumenty, mapy, książki 
o Międzyzdrojach, pocztówki, obrazy, aparaty foto-
graficzne itp. Każdy przedmiot ma swoją historię i 
duszę, a dla kolekcjonera stanowi prawdziwą perłę. 

Ciekawostkami godnymi zwrócenia uwagi 
są stare rękopisy z roku 1857 odnalezione na 
kościelnej wieży kościoła w Lubinie.  Artykuły  
o Międzynarodowych Wyścigach Motocyklowych 
w roku 1931 w Międzyzdrojach włącznie z ich trasą, 
artykuł o międzyzdrojskiej bardzo płodnej pisarce 
Magdzie Trott, artykuł o nadwornym międzyzdroj-
skim malarzu  prof. Martinie Gscheidlu, art. o mala-
rzu Eryku von Zedtwitzu, który namalował ponad 
2200 obrazów, art. o historii międzyzdrojskiego 
kościoła oraz  art. o pisarce Brittcie Marii Wuttke  
z Międzyzdrojów itd. 

ŚLADAMI HISTORII

Inicjatorami wystawy są kolekcjonerzy i pa-
sjonaci historii: Janusz Brzeski z Międzyzdrojów 
i  Julianna Rogowska z Wicka oraz MDK. Wystawę 
swymi licznymi perłami kolekcjonerskimi  wzboga-
cili: Marietta i Ryszard Trojanowscy, Janusz Brzeski,  
Julianna Rogowska, Antykwariat -Wioletta i Ma-
riusz Rakszawa z Wapnicy oraz Kornel Koralewski, 
Michał Januszewski i MDK.

Julianna Rogowska

Organizatorzy i uczestnicy wystawy.

Po raz kolejny rusza edycja wyborów Miss 
Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej. Jak co 
roku galę finałową poprzedziło szereg działań 
promujących to wydarzenie.

W dniach 11 – 12 maja firma Unity Line zapro-
siła tegoroczne kandydatki do tytułu Miss Polonia 
Ziemi Zachodniopomorskiej na rejs promem m/f 
Polonia. Na statku zabrakło dwóch kandydatek  
z 18 wybranych podczas castingu półfinałowego, 
które musiały pozostać na lądzie, aby przystąpić 
do matury. 

Uczestniczki wzięły udział w kilku sesjach zdję-
ciowych.  Ujęcia odbyły się w różnych częściach 
statku, natomiast same kandydatki zaprezentowa-
ły się w trzech odsłonach: firmowych koszulkach 

Miss Polonia, strojach kąpielowych Mewa-Styl  
oraz w sukienkach koktajlowych. 

To nie koniec przygód dla dziewczyn, bowiem 
organizatorzy konkursu przygotowali jeszcze wiele 
atrakcji. Najbliższą będzie kolejna sesja zdjęciowa 
na luksusowych jachtach sponsorowana przez fir-
mę Best Boats, jej efekty będzie można podziwiać 
już niedługo!

Zapraszamy na stronę internetową organiza-
tora www.missmodel.pl, gdzie znajdą Państwo 
wszystkie potrzebne informacje.

Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej po-
znamy już 4 czerwca 2010, podczas Wielkiej Gali 
Finałowej, której gospodarzem będą Międzyzdroje 
i Międzynarodowy Dom Kultury.   

Organizatorzy

Wybory Miss Polonia 
Ziemi Zachodniopomorskiej 2010
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała nr LII/542/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyz-
drojów z tytułu wykonania budżetu za  rok 2009.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2009,  po zapoznaniu się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, 
udziela się Burmistrzowi Międzyzdrojów absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009. 

Wybrane fragmenty z opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2009
Burmistrz Miasta, na podstawie art.199 ust. 1 i 2 
ustawy o finansach publicznych przedstawił sprawoz-
danie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. 
Zarządzeniem Nr 43/FIN/2010 z dnia 12 marca 2010 
r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków 
wynikających z zamknięć rachunków budżetowych 
jednostki. Do sprawozdania dołączono część opisową 
– omówienie wykonania budżetu Gminy za rok 2009, 
która pokazuje wykonanie konkretnych zadań w trak-
cie roku budżetowego i umożliwia zidentyfikowanie 
zadań oraz powiązanie ich ze środkami finansowymi 
wydatkowanymi z budżetu.

Rozpatrując sprawozdanie wykonania budżetu za  
2009 r., Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. Dochody Gminy w 2009 r. wyniosły:  
      39 218 530,45 zł

wykonanie:  52 707 257,77 zł
co stanowi 134,39 % kwoty założonej 
w planie po zmianach
oraz  81,70 %  kwoty założonej w planie 
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.12.2008 r.
              
2. Wydatki Gminy w 2009 r. wyniosły:  

       52 712 484,59 zł
wykonanie:       43 139 780,19 zł
co stanowi 81,84 % kwoty założonej w planie po 

zmianach
 oraz  64,41 % kwoty założonej w planie 
 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.12.2008 r.
3. Nadwyżka budżetu wynosi:         9 567 477,58 zł
Ustalone w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2009 r. dochody na 2009 r.  w 
wysokości 64 511 156,87 zł nie zostały zrealizowane, z 
uwagi na załamanie się rynku obrotu nieruchomościa-
mi i z tym związany brak zainteresowania inwestorów 
nabywaniem mienia komunalnego. Sprzedaż nieru-
chomości w 2009 r. wyniosła 4 610 140,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 
14 683 303,01 zł, co stanowi 27,86% wykonania do-
chodów (max. wskaźnik 60%), z tego:

1. kredyty i pożyczki   –  12 179 798,00 zł
2. obligacje                    –   2 500 000,00 zł
3. wymagalne zobowiązania Zakładu Ochrony 
Środowiska                                                       –   3 505,01 zł.
Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do 

dochodu wyniósł 2,16 % (max. wskaźnik 15%). 
W roku budżetowym 2009 Rada Miejska podjęła 12 

uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmiany budżetu, 
Burmistrz wydał 52 zarządzenia dotyczące budżetu. 
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz w sposób 
prawidłowy korzystał z uprawnień do dokonywania 
zmian w budżecie, nie przekroczył upoważnień, do-
konując zmian w budżecie.

Komisja Rewizyjna zanalizowała wydatki z rezer-
wy budżetowej na 2009 r. zapisanej w Dziale 758. 
Planowana rezerwa ogólna wyniosła 200 000,00 zł, a 
uruchomiono z tego środki w wysokości 103 960,07 zł. 
Zaplanowana rezerwa zakresu zarządzania kryzysowe-
go  w wysokości 20 00,00 zł nie została wykorzystana 
- nie było takiej potrzeby. 

W strukturze dochodów Gminy zdecydowanie 
dominowały dochody z majątku Gminy i podatków.  

U C H WA ŁY  R a d y  M i e j s k i e j
W 2009 r. dochody majątkowe wyniosły 10 109 266,99 
zł, co w strukturze stanowi 19,18 % dochodów budże-
towych Gminy Międzyzdroje oraz dochody bieżące w 
wysokości 42 597 990,78 zł, co w strukturze stanowi 
80,82 % dochodów budżetowych Gminy.

W strukturze wydatków Gmina najwięcej przezna-
czyła środków na oświatę (w tym przedszkole  i świetli-
ce szkolne) – 21,05 % struktury wydatków, następnie 
transport i łączność – 15,35 % struktury wydatków, 
gospodarka komunalna – 16,02 %, kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego – 15,52 %  i administracja 
publiczna 11,37%.

Budżet roku 2009 był budżetem prorozwojowym, 
proinwestycyjnym. W planie po zmianach na inwesty-
cje w Gminie przeznaczono 16 892 817,23 zł.

Ze sztandarowych inwestycji gminnych, które 
spowodują przypływ turystów i zmianę wizerunku 
Gminy należy wymienić:

1. budowę Amfiteatru
2. przebudowę ul. Nowomyśliwskiej
3. projekt ,,Międzyzdroje w kwiatach”
4. budowę hali sportowej
5. budowę boiska szkolnego w ramach Orlika 
6. rekultywacja wysypiska komunalnego 
Największe wydatki Gmina ponosiła na realizację 

zadań w Dziale 801 i 854, tj. oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza. Niepokoi fakt ciągle 
zmniejszającej się subwencji oświatowej otrzymywa-
nej z budżetu państwa. Z zaplanowanej do budżetu 
kwoty 2 577 947,00 zł Gmina otrzymała 2 268 190,00 zł. 

Analizując wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok, 
Komisja Rewizyjna badała, czy nie nastąpiło naruszenie 
zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy oraz sposobu 
ich rozliczenia.

Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia 3 pod-
miotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy 
i stwierdza, że przekazane na podstawie zawartych 
umów środki pieniężne zostały wykorzystane zgodnie  
z przeznaczeniem i celem, nie przekroczono terminów 
rozliczenia, a niewykorzystane kwoty pieniężne zostały 
zwrócone do budżetu Gminy.

W jednym przypadku sposób rozliczenia dotacji 
w wysokości 80 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie budzi wątpliwości i zastrzeżenia. 
W związku z powyższym Burmistrz Zarządzeniem po-
wołał komisję do przeprowadzenia kontroli wykonania 
umowy z dnia 20.01.2009 r. na prowadzenie ognisk 
wychowawczych świetlic socjoterapeutycznych w 
Międzyzdrojach i Wapnicy. W wyniku przeprowadzo-
nych kontroli stwierdzono nieprawidłowości realizacji 
zadania w formie zakupu środków do prowadzenia 
świetlic. W wyniku tych działań Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci zwróciło do budżetu Gminy kwotę w wysokości 
3 147,71 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli w 
siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie 
i stwierdzonych nieprawidłowości zostało złożone 
zawiadomienie do prokuratury o możliwości  popeł-
nienia przestępstwa dot. sfałszowania dokumentów. W 
związku z zaistniałą sytuacją Komisja Rewizyjna widzi 
potrzebę prowadzenia samodzielnie tego zadania 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

Ogółem zaległości w Gminie mają tendencję 
wzrostową, gdyż na koniec roku

2006 wyniosły 2 696 943,94 zł;
2007 wyniosły 2 809 689,67 zł;
2008 wyniosły 3 377 230,95 zł;
2009 wyniosły 21 591 463,99 zł.
Komisja Rewizyjna analizowała wierzytelności 

dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych                  
i stwierdza, że pomimo podjętych działań przez 
Burmistrza w celu ściągnięcia należności poprzez 
wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze 
w stosunku do 5 dłużników nie jest możliwe wyegze-
kwowanie kwot na łączną sumę 153 938,80 zł.

Z tytułu opłaty targowej z płatnościami zalega 
13 dłużników na łączną kwotę 162 310,18 zł. Podjęta 
uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej jest 
nierealizowana, a zaporowa stawka 590 zł dziennie nie 
rozwiązała problemu handlu na promenadzie. 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 
dzień 31.12.2009 r. wyniósł 292 813,22 zł., zalegających 
388 podatników. Komisja Rewizyjna stwierdza prawi-
dłowe działania organu wykonawczego.

Na dzień 31.12.2009 zaległości z tytułu dzierżawy 
wyniosły 307 770,12 zł. (zalegających 67 podatników). 
Komisja stwierdza, że zaległość w wysokości 6 269,82 
zł jest nie doścignięcia.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2009 r. z tytułu 
czynszu i opłat należnych za lokale mieszkalne i 
użytkowe wyniosło 680 166,48 zł. Komisja Rewizyjna 
stwierdza prawidłowe działania w celu wyegzekwo-
wania należności.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2009 r. z tytułu 
wieczystego użytkowania wynosiło 1 134 026,63 zł. od 
osób prawnych i fizycznych. Z opłatą zalega 174 dłuż-
ników. Burmistrz podjął działania zmierzające do wy-
stosowania pozwów i wpisania należności do hipotek 
i wystąpienia na drogę sądową. Niedopuszczalne jest, 
aby osobom, które zalegają z opłatami przedłużano lub 
zawierano nowe umowy. Pomimo podejmowanych 
działań przez Burmistrza w celu ściągnięcia zaległości 
Komisja Rewizyjna proponuje zastosować inne moż-
liwe prawne działania zmierzające do poprawienia tej 
sytuacji. W stosunku do osób prawnych i fizycznych 
(większe zaległości) można byłoby zastosować wpis na 
listę krajowego rejestru dłużników, w tym celu Komisja 
Rewizyjna zwróciła się do Kancelarii prawnej o wyda-
nie stosownej opinii. Komisja Rewizyjna sygnalizuje 
problem zmniejszania się środków pieniężnych do 
budżetu z tytułu przekwalifikowania lokali użytkowych 
na lokale mieszkalne, na podstawie uzyskanej zgody 
w Starostwie Powiatowym z tytułu złożonych przez 
właścicieli wniosków dot. zmiany użytkowania lokali. 
Opinia Gminy w tej sprawie nie jest brana pod uwagę. 
Komisja Rewizyjna uważa, że ten problem winien być 
rozwiązany w studium i planie zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie Gmina jasno określi sposób 
przeznaczenia terenów gminnych pod inwestycje. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem osób 
w zakresie podatków, ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożeń spłaty na raty. Ogółem ulg udzielono na 
kwotę 48 568,00 zł.

Na swoje dyżury zapraszają również :
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
-  MICHAŁ SUTYŁA 
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30 
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 
- BEATA KIRYLUK  
 w  piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– ROMAN PAWŁOWSKI 
w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl

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. 91 32 75 647 
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Artur DUSZYŃSKI 31.05.2010 r
Adam JAKUBOWSKI - 7.06.2010 r.
Wiesław KOTWICA - 14.06.2010 r.
Andrzej KOŚCIUKIEWICZ - 21.06.2010 r.
Janusz PIŁAT - 28.06.2010 r.
Teresa PURGAL - 5.07.2010 r. 
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Komisja Rewizyjna stwierdza, iż pomimo obowiąz-

ku założenia ewidencji dróg do końca 2005 r. (zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie numeracji i ewidencji 
dróg) i mimo zakupu programu komputerowego do 
ewidencjonowania dróg oraz zaewidencjonowania 
długości dróg wynoszących 28 860 m nie dokonała 
inwentaryzacji i wyceny dróg. W związku z tym obraz 
wartości majątku gminnego jest niepełny. 

Komisja Rewizyjna analizowała stan zatrudnienia i 
koszty z tym związane w spółkach ze 100% udziałem 
Gminy zgodnie z załączonymi dokumentami. Pełny 
obraz wynikający ze sprawozdań finansowych spółek 
może być dokonany w miesiącu czerwcu i lipcu, czyli 
6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, po za-
opiniowaniu przez Rady Nadzorcze i zatwierdzeniu 
przez organ właścicielski. Komisja uważa, że w 2 
spółkach: Promenada i Międzyzdrojskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego winny być sprecyzowane                  
i określone zadania do realizacji te na dzisiaj i te na 
przyszłość, aby nie powstał zarzut utrzymania na siłę 
tych podmiotów i niegospodarności wydawania środ-
ków publicznych. Jeżeli tych zadań by zabrakło należy 
zastanowić się nad przyszłością tych spółek. Burmistrz 
odnosząc się do tego problemu zapewnił, że te spółki 
będą miały konkretne zadania do wykonania i nie widzi 
potrzeby na dzień dzisiejszy dokonywać drastycznych 
posunięć. Komisja Rewizyjna uważa, że Rada Miejska 
powinna ustosunkować się i mieć dalszy wpływ co do 
dalszych losów spółek gminnych. 

Komisja Rewizyjna badając wykonanie budżetu 
za rok 2009 i rozpatrując sprawozdanie Burmistrza nie 
stwierdziła przekroczenia wydatków przez Burmistrza. 
Przy wykonywaniu budżetu stosowano zasady prawi-
dłowej księgowości i rachunkowości. Wykorzystanie 
środków publicznych i dotacji z budżetu państwa było 
zgodne z przeznaczeniem, nie nastąpiło naruszenie 
zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
Nr XXI/54/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. i po pozytyw-
nym rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Międzyz-
drojów z wykonania budżetu za 2009 r. wnioskuje o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Kazimierz Drzewiecki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr LII/543/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 
LI/533/2010 w sprawie wyrażenia woli przystąpie-
nia przez Gminę Międzyzdroje do projektu pod 
nazwą: „MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Spo-
łeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyj-
ności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.

Uzasadnienie 
w sprawie zmiany Uchwały  R ady M iejsk iej  
Nr LI/533/2010 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
przez Gminę Międzyzdroje do projektu pod nazwą: 
„MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji” realizowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo infor-
macyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu - e-Inclusion.

W Uchwale  Rady Miejskiej Nr LI/533/2010 z dnia 
30 marca 2010 roku został zmieniony paragraf 1.  W pa-
ragrafie tym dodano zapis mówiący o zabezpieczeniu 
środków potrzebnych na realizację projektu.

Środki te będą musiały być wprowadzone do 
budżetu gminy w chwili uzyskania dofinansowania 
projektu.

 „Projekt MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji” 
stworzy możliwość dostępu do Internetu osobom 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności 
poprzez m.in. pokrycie kosztów dostępu do Internetu, 
zapewnienie niezbędnego sprzętu, oprogramowania, 

zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu 
i eksploatacji sprzętu komputerowego w gospodar-
stwach domowych i instytucjach podległych gminie. 
W ramach projektu zorganizowane zostaną  również 
szkolenia dla odbiorców ostatecznych. 
Po zakończeniu realizacji projektu Gmina Międzyzdroje 
zobowiązana jest do zagwarantowania środków finan-
sowych na utrzymanie trwałości projektu tzn. jego 
funkcjonowania w okresie 5 lat od daty zakończenia 
projektu. 

Uchwała Nr LII/544/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 
rok 2010.

Uzasadnienie 
W niniejszej Uchwale proponuje się  zwiększenie do-
chodów na kwotę 4 877 729,67 zł oraz zmniejszenie 
dochodów na tę samą kwotę. Zwiększenie i zmniej-
szenie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji 
budżetowej.

Wydatki zwiększa się o kwotę 6 545 015,38 zł , 
z czego na wydatki majątkowe przypada kwota w 
wysokości 5 556 825,38 zł ,a na wydatki bieżące 988 
190,00zł. Wydatki zmniejsza się o kwotę 6 202 942,74 
zł z czego na wydatki majątkowe przypada kwota w 
wysokości 6 019 942,74 zł, a na wydatki bieżące kwota 
w wysokości 183 000 zł.

Zmiany polegają między innymi na wprowadzeniu 
nowych zadań inwestycyjnych:

1/ zakupu wraz z montażem 10 tablic informacyj-
nych  na   kwotę  40 000,00zł, 

2/ zakupu budynku położonego przy ul. Książąt 
Pomorskich 8 na kwotę 1 082 000 zł,

3/ zakupu dwóch  piłkochwytów ( siatek ochron-
nych za bramkami) na potrzeby Stadionu Miejskiego 
na kwotę 15 200,00 zł,

4/ dotacji celowej dla Zakładu Ochrony Środo-
wiska z przeznaczeniem na zakup wagi najazdowej 
– przenośnej do ważenia samochodów z odpadami 
komunalnymi na kwotę 17 000,00zł,

5/ dotacji celowej dla Zakładu Ochrony Środowiska 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek nr 
487/50  i 487/51 polegające na wykonaniu utwardzenia 
terenu i wykonaniu ogrodzenia na kwotę 74 083,000zł.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na:
1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z 

pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne 
oraz Fundusz Pracy w administracji na łączną kwotę 
41 190,00zł (uzupełnienie środków ),

2/ koszty postępowania sądowego i prokurator-
skiego (dot. opłat komorniczych od przekazanych 
wierzycielowi przez organ egzekucyjny kwot) na kwotę 
700 000,00zł (uzupełnienie środków),

3/ funkcjonowanie biura Europejskiego Centrum 
Różnorodności Biologicznej  do 31 grudnia 2010 roku 
na łączną kwotę 64 000,00zł.

W zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków  wprowa-
dzono pozycje dotyczące zmiany klasyfikacji budże-
towej na łączną kwotę 4 328 542,38 zł oraz pozycję 
dotyczącą zmiany nazwy zdania na kwotę 183 000 zł. 

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się 
planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 342 072,64 zł,  
który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku 
gminy.

Uchwała Nr LII/545/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/492/09 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 
2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2010 rok.

Uzasadnienie 
W niniejszej uchwale proponuje się zmianę trzech 
załączników  do uchwały budżetowej: „Limity wydat-
ków Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy 
inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych”, 
„Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na programy 
finansowane z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 
realizowane w latach 2010 i kolejnych” oraz  „Plan 
przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych 
w 2010 roku”.

W załączniku nr 1 zmiana występuje:
a/ w poz. 7 w zadaniu „Przebudowa ul. Kolejowej, 

C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach „ -   w związku 
ze zmniejszeniem wydatku w uchwale w sprawie zmia-
ny budżetu i zmian w budżecie o kwotę 1 591 400,36 
zł zmianie ulega kwota planowanego wydatku w 
roku 2010 i wynosi 6 000 000 zł oraz kwota łącznych 
nakładów finansowych,

b/ w poz.9 w zadaniu „Budowa ul. Polnej w Mię-
dzyzdrojach”- w związku ze zmniejszeniem wydatku w 
uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
o kwotę 100 000 zł zmianie ulega kwota planowanego 
wydatku w roku 2010 i wynosi 150 000 zł oraz kwota 
łącznych nakładów finansowych,

c/ w poz.4 i 11 zmiana dotyczy klasyfikacji bu-
dżetowej.

W załączniku nr 2 zmiana także dotyczy klasyfikacji 
budżetowej.

W wyniku wprowadzenia do budżetu  dotacji 
celowych dla Zakładu Ochrony Środowiska w łącznej 
kwocie 91 083,00zł  zaistniała konieczność zmiany 
załącznika „Plan przychodów oraz wydatków zakładów 
budżetowych”. Zmianie ulega kwota  planowanych 
przychodów i wydatków .

Uchwała Nr LII/546/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29  kwietnia  2010 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 
Międzyzdrojów”.

Nadaje się  tytuł „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów” 
Pani Britte Marii Wuttke. 

Propozycja nadania tytułu  związana jest z inicjaty-
wą obywatelską, lista popierająca mieści podpisy 203 
osób. Pani Britta Maria Wuttke urodziła się  30.03.1940 r. 
w Świnoujściu, zamieszkiwała w Międzyzdrojach do 
1981 r. przy ul. Książąt Pomorskich 5. Tutaj uczęszczała 
do szkoły podstawowej, a następnie do liceum w Świ-
noujściu. Ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w 
Szczecinie i jako lekarz pracowała w międzyzdrojskiej 
przychodni, w pogotowiu ratunkowym oraz w Domu 
Dziecka w Lubinie. W 1981 r. wyjechała do Berlina, 
gdzie zamieszkuje do dzisiaj, a na decyzję stałego 
pozostania w Berlinie wpłynął pożar domu oraz wpro-
wadzenie stanu wojennego w Polsce. Britta Maria 
Wuttke jest osobą niezwykle wrażliwą na potrzeby 
innych, szczególnie bliski stał Jej się Dom Dziecka w 
Lubinie, którego „dobrym duchem” była od początku 
jego istnienia po dziś dzień, sprawując nieodpłatnie 
opiekę medyczną nad wychowankami. Służyła po-
mocą o każdej porze dnia i nocy, kierowała dzieci na 

cd. na str. 8
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badania specjalistyczne, była prawdziwym domowym 
lekarzem. Po wyjeździe do Berlina organizowała 
pomoc w różnej postaci: żywności, odzieży, zabawek 
dla swoich podopiecznych. Pozwoliło to  przetrwać 
najtrudniejszy okres stanu wojennego. Pani Britta do 
dzisiaj przekazuje swoim wychowankom jednak coś 
znacznie cenniejszego: miłość i zainteresowanie ich 
losem. Żyje spotkaniami z dziećmi, a one z niecier-
pliwością ich oczekują. Zaszczepia w nich wartości 
duchowe i moralne, uczy miłości do tradycji i drugiego 
człowieka. Pani Britta Maria Wuttke pomagała również 
mieszkańcom Międzyzdrojów i okolic. Miała pod swoją 
opieką medyczną biedne rodziny i samotnych ludzi w 
okolicznych wsiach. Zawsze gotowa była nieść pomoc 
i okazywała swoje zainteresowanie ich życiem. 

Twórczość literacka Pani Wuttke przedkłada się 
na działania promujące miasto oraz kulturę polską. 
Jej powieść ,,Homunkulus z tryptyku” rozpoczyna się 
słowami ,,Międzyzdroje wiatr i deszcz-to lubię”. Jej 
poczynania pisarskie wywierały ogromne wrażenie 
na polskim środowisku intelektualnym i literackim. Jej 
powieść autobiograficzna stanowi fascynujący doku-
ment powojennej historii i obyczajowości tych ziem. 
W oparciu o życie Pani Wuttke powstał film doku-
mentalny, w którym przedstawione są wspomnienia 
z Międzyzdrojów, dom rodzinny pisarki, który przejęty 
z mocy obowiązującego prawa  aktualnie mieści 
siedzibę  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz 
Dom Dziecka w Lubinie. Autorzy filmu ukazali tam 
bohaterkę jako osobę niezwykłą, mającą ,,wyjątkowo 
humanistyczne spojrzenie na człowieka” i wycho-
wywaną w dwóch światach. Mówi się o Niej Britta 
jest wspaniałym łącznikiem między kulturą polską a 
niemiecką. Zna jak mało kto niezliczone sagi i legendy 
pomorskie.

Uchwała Nr LII/547/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29  kwietnia  2010 r.
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Mię-
dzyzdrojów”.

Nadaje się  pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Międzyz-
drojów”  Erykowi von Zedtwitz.

Eryk von Zedtwitz otrzymał tytuł pośmiertnie  
w uznaniu za zasługi w dziedzinie twórczości  
artystycznej, która przez kilkadziesiąt lat związana była 
z Międzyzdrojami. Mieszkańcy Międzyzdrojów znali 
go osobiście i widywali przy pracy lub na spacerze 
z rodziną lub psem. Artysta zamieszkiwał bowiem  
w Międzyzdrojach przy obecnej ul. Światowida 16. 
Został zapamiętany przez najbliższych sąsiadów jako 
dobry i uczciwy człowiek, skromnie żyjący w zaciszu 
rodziny i swej pracowni, która była dla niego całym 
życiem. Z malowania obrazów utrzymywał swoją 

rodzinę. Pracownia Jego pełniła rolę galerii, przez 
którą przewijało się wiele osób, często widywany był 
również w plenerze, kiedy malował  Morza Bałtyckie, 
tak bardzo ukochane przez artystę. 

Syn artysty - doktor Johannes Felix Zedtwitz  
z Freiburga, który odebrał nadany przez radę tytuł,  
przekazał mieszkańcom Gminy Międzyzdroje 14 obra-
zów namalowanych przez ojca. Koneserzy sztuki malar-
skiej, widząc jego ogromny talent, przy okazji wystawy 
po śmierci artysty, zorganizowanej przez Klub Książki  
i Prasy w Międzyzdrojach, wykupili Jego obrazy. Dziś na 
próżno ich szukać w antykwariatach, choć ze statystyk 
wynika, że Pan Zedtwitz malował rocznie 80 obrazów. 
Dzięki gestowi syna Pana Zedtwitza, dzisiaj nasi miesz-
kańcy mają możliwość podziwiać spuściznę artysty   
w  Międzynarodowym Domu Kultury.

Uchwała Nr  LII / 548 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieru-
chomości 

Uzasadnienie 
Proponuje się dokonanie zamiany nieruchomości 
pomiędzy Gminą Międzyzdroje i Funduszem Wczasów 
Pracowniczych Spółką z o.o., w ten sposób, iż gmina 
przeniesie na spółkę, prawo własności do zabudowa-
nej budynkiem wczasowym nieruchomości komunal-
nej położonej w Międzyzdrojach, przy ulicy Pomor-
skiej 9, stanowiącą działkę nr 316/1, o powierzchni 
303 m², natomiast spółka FWP przeniesie na gminę 
przysługujące jej prawo użytkowania wieczystego 
do nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, przy 
ulicy Książąt Pomorskich 8, stanowiącej działkę nr 
281/1, o powierzchni 745 m². Przedmiotowa zamian 
dokonana być może za dopłatą różnic w cenach 
zamienianych nieruchomości.

Uchwała Nr LII/549/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwał: Nr XLVII/457/06 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach  z dnia 25 października 
2006 roku o opłacie targowej oraz Nr VIII/62/07 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwiet-
nia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
opłaty targowej.

Uzasadnienie 
Wprowadzona zmiana podyktowana jest konieczno-
ścią imiennego określenia w uchwale osoby, inkasenta 
opłaty targowej Pani Eleni Zacharopulu, w związku z 
rezygnacją z tej funkcji dotychczasowego inkasenta. 
Chodzi również o  uregulowanie wynagrodzenia, 
podwyżka stawki z 12% w sezonie letnim do 25% 
pobranych opłat oraz w pozostałych miesiącach z 30% 
do 50% pobranych opłat. Pozostała cześć uchwały 
pozostała w formie niezmienionej. 

Uchwała Nr  LII / 550 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości 

Uzasadnienie 
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego nieruchomość nieza-
budowaną położoną w Międzyzdrojach, obręb 21 
przy ulicy Zwycięstwa, stanowiącą działkę nr 10 o 
powierzchni 426 m².

Uchwała Nr  LII / 551 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości.

Uzasadnienie 
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego nieruchomość nieza-

budowaną położoną w Międzyzdrojach, obręb 20, 
stanowiącą działkę nr 243/1 o powierzchni 245 m². 
Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, przylega zaś do kilku 
nieruchomości, z których część właścicieli wyraziło 
zainteresowanie jej nabyciem.

Uchwała Nr  LII / 552 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości .

Uzasadnienie 
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie prze-
targu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną 
budynkami gospodarczymi, położoną w Międzyz-
drojach, obręb 20, stanowiącą działkę nr 243/4 o po-
wierzchni 393 m². Przedmiotowa działka nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przez 
działkę nr 243/3 i usytuowana jest za nieruchomością 
zabudowaną przy ulicy Światowida 10.

Uchwała Nr  LII / 553 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości 

Uzasadnienie 
W związku z zainteresowaniem właścicieli nierucho-
mości, stanowiących działki: nr 395/1 o pow. 632 m² 
nr 395/2 o pow. 649 m², nr 395/3 o pow. 665 m² , nr 
396  o  pow. 611 m², nr 564/1 o pow. 312 m²  i nr 564/2 
o pow. 1.497 m² nabyciem działki gminnej nr 395/5 o 
pow. 771 m², na poprawienie warunków zagospoda-
rowania posiadanych nieruchomości, bezpośrednio 
przylegających do w/w działki komunalnej, proponuje 
się przeznaczyć przedmiotową działkę do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr  LII / 554 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie 
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-
żawcy terenu położonego przy ul. Krasickiego w 
Międzyzdrojach, na którym usytuowany jest obiekt 
gastronomiczny – pizzeria Desperados, proponuje 
się przeznaczyć do wydzierżawienia na okres 20 lat 
teren o łącznej powierzchni 209 m², z przeznaczeniem 
na wybudowanie na w/w terenie nowego obiektu 
gastronomicznego.

Część w/w terenu o powierzchni 129 m², zabudo-
wany pawilonem gastronomicznym o pow. zabudowy 
54 m² jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej 
na okres do 31.12.2011 r. 

Przedmiotowy teren o pow. 209 m² stanowi części 
działek nr 230/24 i  nr 230/25, obręb 20  miasta Mię-
dzyzdroje, poza terenem objętym zawarta już umową 
dzierżawy z przeznaczeniem na lokalizację parkingu 
ogólnodostępnego.

Przez wnioskowany teren przebiega kolektor 
sieci kanalizacji miejskiej, który aktualnie usytu-
owany jest pod istniejącym obiektem. Ze względu 
na konieczność przebudowy budynku i przystoso-
waniem go do wymogów narzuconych przez służby 
sanitarne, dotychczasowy dzierżawca zwrócił się  
z wnioskiem o zawarcie długoletniej umowy dzierża-
wy z możliwością wybudowania na dzierżawionym 
terenie nowego estetycznego budynku, który 
usytuowany byłby poza siecią istniejącej kanalizacji 
i jednocześnie mógłby spełniać wszystkie niezbędne 
wymagania. 

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

cd. ze str. 7



9INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR  5/2010

OŚWIATA
23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 
odbyły się obchody Dnia Ziemi.

Ekologiczne 
święto 
w podstawówce
Najważniejszym elementem święta na cześć 
naszej planety, była zbiórka odpadów: maku-
latury, plastikowych butelek i –  najbardziej 
zatruwających środowisko – elektrośmieci. 
Efekty akcji przerosły najśmielsze oczekiwania: 
Zakład Ochrony Środowiska wywiózł z terenu 
szkoły łącznie siedem (!) kontenerów odpadów.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Klasy 
rywalizowały ze sobą w zakresie ilości zbiera-
nych odpadów. Pomagali im w tym nauczyciele 
przeprowadzający zbiórkę oraz rodzice wytrwale 
„organizujący” śmieci. Nagrodą główną dla zwy-
cięzców był wyjazd do aquaparku do Gryfina. 

Było także wiele innych nagród. Zostały one 
przygotowane dzięki zaangażowanej pracy Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1oraz 
wsparcia takich instytucji i firm jak Nadleśnictwo 
Międzyzdroje, Woliński Park Narodowy, Bank 
Spółdzielczy, firma „Printis”.

Ten szczególny dzień był przygotowywany na 
długo wcześniej. Uczniowie klas IV – VI sporządzali 
plakaty proekologiczne, uczniowie klas I – III ryso-
wali i malowali pod hasłem „Moje rady na odpady”. 
Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję 
konkursową, która przyznała liczne wyróżnienia.

Rozegrano również drużynowe konkurencje 
sportowe oraz mini festiwal piosenki estradowej 
„Playback Show”. Była więc nie tylko ciężka praca 
na rzecz środowiska, ale także zdrowy ruch na 
świeżym powietrzu i fantastycznie „wyśpiewana” 
rozrywka.

Dzień Ziemi w szkole udał się znakomicie - 
wszyscy świetnie się bawili, wzrosła świadomość 
proekologiczna, nasze miasto zostało oczyszczone 
z kilkudziesięciu ton odpadów. 

Co więcej pozytywne skutki podjętych działań 
będą odczuwalne w przyszłości. Młodzież szkolna 
sporządziła bowiem mapkę z oznaczeniami po-
jemników na selektywna zbiórkę śmieci. Wszystko 
po to, aby uwidocznione zostały rejony miasta, w 
których należałoby dostawić pojemników. Z kolei 
inni uczniowie od dłuższego czasu „polowali” na 
tzw. dzikie wysypiska w mieście i na terenach 
przyległych. Miejsca te zostały przez nich sfotogra-
fowane i opisane. Wszystkie te materiały zostały 
przekazane do ZOŚ, który wykorzysta je zapewne 
we właściwy sposób.

Inicjatorem i koordynatorem akcji była p. Alek-
sandra Andraszewicz – Lewandowska. 

Milena Karpowicz

Informacja dla rodziców siedmiolatków
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach uprzejmie informuje, że zebra-
nie z Rodzicami dzieci, które rozpoczynają 
naukę w SP1 

w roku szkolnym 2010/2011,
czyli dzieci rocznik 2003, 
odbędzie się 8 czerwca 2010 
o godz. 17:00 w auli szkoły, ul. Leśna 17. 
Zapraszamy!

Iwona Banachowicz  Dyrektor SP1 
Oraz nauczycielki nauczania zintegrowanego

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II zaprasza 
do udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu 
Ekologicznym w Międzyzdrojach. Tegorocz-
na edycja festiwalu będzie miała miejsce w 
Międzyzdrojach w dniach 24- 25  maja br. pod 
hasłem : „Natura Dobrem Najwyższym” – 50 lat 
Wolińskiego Parku Narodowego.

J u ż  s z ó s t y  r o k  s z k o ł ą  j e s t  g ł ó w -
nym organizatorem festiwalu dla dzieci  
i młodzieży. Co roku organizatorzy starają się 
wybrać taką tematykę festiwalu, by edukować 
młodzież w kierunku świadomego reagowania 
na zagrożenia i nieprawidłowości prowadzące do 
trucia środowiska. W tym roku głównym tematem 
jest podkreślenie jak ważnym jest poszanowanie, 
umiłowanie i ochrona Natury, a w związku z jubile-
uszem obecności Wolińskiego Parku Narodowego  
w naszym otoczeniu również edukacja w kierunku 
unijnych norm, dyrektyw i działań „Natura 2000”.

W ramach festiwalu młodzież będzie uczest-
niczyła w następujących konkursach:

- wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym (24 
bm. godz. 9:00 sala gimnastyczna)

- prezentacji słowno – muzycznych, fotogra-
ficznym pt. Wolny, jak ptak, plastycznym pod 
hasłem: „Moje spotkania z Wolińskim Parkiem 
Narodowym” (25 bm. od godz.10:00 MDK)

-  drużynowych warsztatach terenowych pod 
nazwą „Bioróżnorodność WPN” (24 bm. od godz. 
10.00)

Honorowy patronat nad imprezą przyjęli: 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta 
Powiatu Kamieńskiego, Burmistrz Międzyzdrojów, 
Dyrektor WPN oraz Dyrektor MDK w Międzyz-
drojach.

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Warsztaty w Bibliotece
W Bibliotece Miejskiej 05 maja br. w odbyło się 
spotkanie z panią Cecylią- Judek, sekretarzem 
naukowym Książnicy Pomorskiej, która  uczen-
nicom Gimnazjum nr 1 przybliżyła niezwykłą 
postać poety Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego i Jego związków ze Szczecinem. 

Gimnazjalistki spotkały się również z panem 
Jackiem Błędowskim, redaktorem Kuriera Szcze-
cińskiego, który poprowadził warsztaty dzienni-

karskie mówiąc, między innymi, o trudnej sztuce 
reportażu i odwołując się do niezwykłej postaci 
Ryszarda Kapuścińskiego. 

Spotkanie, przy pomocy pani dyrektor Biblio-
teki Miejskiej Andżeliki Gałeckiej, zorganizowała 
pani Dorota Jaroszewska, pod  opieką której 
szkolny  zespól redakcyjny przygotowuje gazetkę  
„Na luzie”. Gazetka w wersji elektronicznej jest 
dostępna  na stronie gimnazjum www.gm1.pl w 
zakładce „Gazetka Na Luzie”.

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum

W piątek 14 maja br. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wapnicy zorganizowała drugą akcję z cyklu 
DZIEŃ RECYKLINGU, tym razem pod hasłem: 
DRZEWKO ZA SUROWCE.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w or-
ganizację: przygotowano stanowiska odbioru 
puszek aluminiowych, makulatury, plastiku, 

elektroodpadów, baterii, telefonów komórkowych 
i kartridży. Można było obejrzeć wystawy zdjęć z 
poprzednich wydarzeń ekologicznych prowadzo-
nych przez szkołę (Ekologiczny Pierwszy Dzień 
Wiosny, Dzień dla Natury 2000, Dzień Zbiórki 
Elektrośmieci 2009). 

Do akcji włączyli się: Zakład Ochrony Środo-
wiska w Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje 
oraz Nadleśnictwo Międzyzdroje. Każdy uczestnik 
akcji został uhonorowany prezentem. Nadleśnic-
two przekazało 200 sadzonek drzew i krzewów 
(cyprysy, dęby, kasztanowce, buki, klony polne i 
inne) a ZOŚ lniane torby na zakupy.

Zainteresowanie akcją było bardzo duże. Kon-
tener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(ZSEE) podstawiony przez ZOŚ został całkowicie 

Jubileuszowy Festiwal Ekologiczny

Drzewko za surowce
zapełniony. W zebranym sprzęcie przeważały 
monitory (20 szt.), komputery (18 szt.), telewi-
zory (16 szt.), drukarki (10 szt.) oraz odkurzacze 
(9 szt.) i żelazka (8 szt.). Zebrano również ponad 
50 kg makulatury, wiele worków z puszkami i 
butelkami PET.

Organizatorzy mają nadzieję, że działania te 

okażą się skuteczne i mieszkańcy będą już pa-
miętać: zużytego sprzętu nie należy wyrzucać do 
kosza ani tym bardziej porzucać w lesie! Pozostałe 
odpady należy segregować!

Członkowie koła ekologicznego wraz z 
opiekunem pragną podziękować pracownikom 
Nadleśnictwa (w szczególności p. Magdalenie 
Gołębiewskiej, p. Ewelinie Drzewieckiej, p. 
Krzysztofowi Szadkowskiemu, p. Janowi Kurach), 
pracownikom Urzędu Miejskiego (p. Ewie Scholz) 
oraz kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w 
Międzyzdrojach (p. Henrykowi Kamińskiemu) za 
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji.

Iwona Samołyk
Opiekunka koła ekologicznego przy SP2
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SPORT

II MIEJSCE 6- LATKÓW
Dnia 6 maja 2010 r. w Dziwnowie odbył się 
V Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy 
Sześciolatków. Nie zabrakło na nim dzieci 
z Przedszkola Miejskiego z Międzyzdro-
jów, reprezentowanego przez grupy: 
Rybaków, Muszelek oraz „0” szkolną. 

W duchu sportowej rywalizacji dzieci 
wzięły udział w 12 konkurencjach, wykazując 
się niezwykłą zręcznością, szybkością oraz 
niezmiernie ważną zasadą fairplay. Spośród 
6 drużyn uczestniczących w turnieju mię-
dzyzdrojskie Przedszkolaki zajęły II miejsce, 
otrzymując wspaniały puchar i medale. 
Wszystkim towarzyszyły wielkie emocje oraz 
dobre humory. Dla dzieci były to niezapo-
mniane chwile i wspaniała zabawa. 

 Joanna Sawicka

Po blisko sześciu miesiącach rywalizacji 
Kamieńskiej Ligii Amatorskiej Piłki Siat-
kowej („KLAPS”), 24 kwietnia br. w Woli-
nie odbył się finał VI edycji tego turnieju. 

Międzyzdrojscy siatkarze zakończyli ry-
walizację na trzecim miejscu, ustępując miej-
sca na wyższym stopniu podium drużynom 
z Kamienia Pomorskiego oraz z Golczewa.  

Międzyzdroje podczas rozgrywek ligo-
wych reprezentowali: Jerzy Wojtyś, Krzysztof 
Mickiewicz, Andrzej Lisowiec, Krzysztof 
Gawina, Marian Kowalewski, Robert Cyburt, 
Michał Paluchniak, Piotr Mickiewicz, Maciej 
Dziewięcki, Jakub Jaszczur, Bartłomiej Ko-
walewski. 

MIĘDZYZDROJSCY SIATKARZE 
TRZECIĄ DRUŻYNĄ W POWIECIE KAMIEŃSKIM

Na parkiecie
Wyniki V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
„Perła Bałtyku”, który odbył się w dniach  8-9 
maja br. w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach.

Najlepsi Wyspiarze:
12-13 kl.D Miejsce III. Gołos Jakub Mamińska 

Aleksandra Jantar Międzyzdroje
12-13 kl. C standard IV Marchalewski Filip 

Kaszubowska Wiktoria Jantar Międzyzdroje
12-13 C la III. Marchalewski Filip Kaszubowska 

Wiktoria Jantar Międzyzdroje
pow, 15 kl. C la II. Plewka Marcin Maśluk 

Natalia Jantar Świnoujście 

pow.15 kl.B I. Zygan Mateusz Paczuk Adriana 
Jantar Międzyzdroje

10-11 open st II. Celt Oskar Ruśkiewicz Micha-
lina Jantar Międzyzdroje

10-11 open la II. Celt Oskar Ruśkiewicz Micha-
lina Jantar Międzyzdroje

12-13 open st III. Marchalewski Filip Kaszu-
bowska Wiktoria Jantar Międzyzdroje

12-13 open la IV. Marchalewski Filip Kaszu-
bowska Wiktoria Jantar Międzyzdroje

14-15 open st III.Popiołek Piotr Włóka Micha-
lina Jantar Międzyzdroje

14-15 open la II.Popiołek Piotr Włóka Mi-
chalina Jantar Międzyzdroje pow.15 open la I. 
Wojtkowiak Marcin Kowalska Karolina Jantar 
Międzyzdroje IV. Zygan Mateusz Paczuk Adriana 
Jantar Międzyzdroje                          Anna Zjawińska

Gratulujemy osiągniętego wyniku i 
życzymy powodzenia w następnej edycji 
rozgrywek ligowych.

Marian Kowalewski

XIII WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
pod hasłem „bieg po zdrowie
WAPNICA 2010”
Już po raz czternasty w pobliżu Jeziora Turkusowego 
rozegrane zostały Wiosenne Biegi Przełajowe. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy im. prof. dra Wł. Szafera 
oraz Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”  miały za-
szczyt gościć około 300 zawodników chcących biegać 
„by lepiej żyć”.

Dla najlepszych sportowców przygotowano puchary 
i atrakcyjne nagrody. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom i darczyńcom, ludziom dobrej 
woli, którzy bezinteresownie wspierają nasze inicjatywy 
i od wielu lat wspomagają finansowo, poświęcają swoją 
energię i czas, by pomóc w przygotowaniu tej szlachetnej 
imprezy sportowej. 

Wyniki
BIEG PRZEDSZKOLAKÓW – do r.2003
1.Wilczek Joanna, Międzyzdroje                
1.Batycki Filip, Wapnica
2.Wilińska Julia, Wapnica           2. Aksman Jakub, Wapnica
3. Kujda Weronika, Międzyzdroje                  
3. Paluch Marcel, Międzyzdroje
BIEG KLAS  I, II – do r.2002,2001
1.Stocka Iza, Police            1.Kawiak Mateusz,  Ładzin
2. Czajkowska Weronika, Police                           
2. Kotlewski Michał, Wolin
3. Przybysz Katarzyna, Police                           
3. Truszczyński Kacper, Wolin
BIEG KLAS III, IV – do r.2000,1999
1.Kraśnicka-Przybysz Dorota, Police                       
1. Wołosiewicz Adam, Wysoka Kamieńska
2.Łużyńska Patrycja, Police      2. Olender Rafał, Police
3.Ratajczyk Roksana, Płoty                        
3. Kalita Seweryn, Czarnogłowy
BIEG KLAS V, VI –do r. 1998,1997
1.Szmygin Ada, Świnoujście                                   
1.Michalski Paweł, Czarnogłowy
2. Zalewska Maria, Police           2. Wichowski Jakub, Wolin
3. Zwolan Joanna, Wysoka Kamieńska                   
3.Paluch Paweł, Wolin 
BIEG KLAS I GIMNAZJUM – r.1996
1.Laskowska Agnieszka, Goleniów                          
1.Grygo Radosław, Czarnogłowy
2. Wałaszewska Magdalena, Świnoujście                
2.Banasiak Piotr, Goleniów
3. Lewandowska Klaudia, Płoty                                
3. Michalski Adrian, Czarnogłowy
BIEG KLAS II GIMNAZJUM – r.1995
1.Gąska Karolina, Goleniów                               
1.Czarnecki Krzysztof, Świnoujście
2.Kecler Katarzyna, Płoty             2. Szyłejko Adrian, Ładzin
3. Pawłowska Barbara, Płoty                               
3. Matusz Adam, Międzyzdroje
BIEG KLAS III GIMNAZJUM –r. 1994
1.Wysocka Żaneta, Płoty                 
1. Kieler Mikołaj, Świnoujście
2. Zamora Aleksandra, Płoty     2. Szczęsny Konrad, Wolin
3.Dąbrowska Eliza, Ładzin                 
3. Pilinda Mateusz, Wolin
BIEG SPRAWNYCH INACZEJ
1.Szulińska Arleta, Międzyzdroje
2.Bejger Kinga, Międzyzdroje
3.Lewandowska Anna, Międzyzdroje
BIEG RODZINNY
1.Waryszak, Police              2.Łużyńscy, Police
3.Przybysz, Police
BIEG OTWARTY DLA MŁODZIEŻY STARSZEJ 
–od rocznika 1993
1.Kulesza Klaudia, Płoty  
1.Greszta Marcin, Trzebież
2.Marciniak Patrycja, Płoty                            
2. Iwaniak Oskar, Trzebież
3. Olejnik Grzegorz, Trzebież
BIEG OPEN
1.Wysocka Żaneta, Płoty                                           
1.Kecler Szymon, Płoty
2.Kecler Katarzyna, Płoty             2.Pilz Ryszard
3.Zamora Aleksandra, Płoty       3.Kwiecień Piotr

Bogumiła Popko
Dyrektor Szkoły

Paweł Nogala
Nauczyciel W - F fot. A. Gembala
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SPORT

Pod koniec kwietnia w Bornym 
Sulinowie odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa  w kategorii 
Skrzatów i Młodzików w tenisie 
stołowym. Międzyzdrojski klub 
tenisa stołowego ponownie ode-
grał na tych zawodach pierwszo-
planową rolę 

W najmłodszej kategorii sukces 
odnieśliśmy zarówno w kategorii 
chłopców jak i dziewcząt. Mistrzem 
województwa został Bartosz  Blat-
kiewicz, a wśród dziewcząt tytuł 
wicemistrzowski zdobyła Weronika 
Zygan, której niewiele zabrakło 
do zwycięstwa. To pierwszy tytuł 
zawodniczki z Międzyzdrojów, która 
swoją przygodę z tenisem stołowym 
rozpoczęła rok temu. 

Bardzo dobre wyniki osiągnę-
liśmy również w kategorii Młodzi-
ków. Paulina Komisarska,  zdo-
była dwa tytuły - vice mistrzostwo 

Młodzież na szczycie !

województwa w grze pojedynczej  
i tytuł mistrzowski w grze deblowej 
w parze z Karoliną Pietrzak. Zdo-
bycie drugiego miejsca pozwoliło 
naszej zawodniczce awansować do 
Półfinałów Mistrzostw Polski Mło-
dzików.  Paulina od ponad dwóch 
lat potwierdza swoją przynależność 
do ścisłej czołówki województwa  
i kwestią czasu jest kiedy usłyszymy 
o niej na arenie ogólnopolskiej. 

Krzysztof Borkowicz
(na zdjęciu Weronika Zygan)

Grupa Seniorów KS Fala Międzyzdroje
Rundę Wiosenną 2010 roku KS Fala Międzyzdroje rozpoczęła z dorobkiem 

26 pkt., zajmując po rundzie jesiennej 4 lokatę, wyprzedzały nas tylko takie 
drużyny jak: Rega II Trzebiatów – 30 pkt., Radowia Radowo Małe – 27 pkt. 
oraz Jantar Dziwnów – 27 pkt.

Pierwszy mecz mistrzowski nasza drużyna rozegrała na wyjeździe z 
Olimpią Nowogard (w rundzie Jesiennej Fala – Olimpia  3-1) w spotkaniu 
tym  Wyspiarze jednak ulegli przegrywając 0-1.

Kolejnym przeciwnikiem naszej I drużyny była drużyna Błękitnych 
Trzygłów, którą Fala pokonała 3-1.

Po tym meczu Fala w ciągu dalszym liczy się w walce o pierwsze 
miejsce w grupie aby awansować do wyższej ligi -  klasy Okręgowej. Kolejne 

Tegoroczna aura oraz sytuacja zwią-
zana z tragedią pod Smoleńskiem 
wpłynęły na zmiany  w kalendarzu 
startów oraz zgrupowań lekko-
atletów Klubu Biegacza „Sporting”. 
Zaplanowane na 11 kwietnia Mi-
strzostwa Polski w maratonie zostały 
przeniesione na jesień i zmusiły Ma-
riusza Giżyńskiego ( KB „Sporting”) 
do startu w prestiżowym maratonie 
w Wiedniu.  Dla polskich zawodni-
ków stawką była kwalifikacja na Mi-
strzostwa Europy w Lekkiej atletyce, 
które odbędą się tego lata  w Barce-
lonie.  Polscy zawodnicy spisali się 
znakomicie zajmując miejsca 4, 5, 11 
i dzięki uzyskanym czasom uzyskali 
kwalifikację na Mistrzostwa Europy. 
Wyniki:
1. Sugut Henry, KEN            - 2:08:40
2. Lomala-Kimospo Joseph, KEN 
  - 2:09:32
3. Ademasu Mesfin, ETH      - 2:09:41
4. Szost Henryk, POL             - 2:10:27

spotkania to trzykrotne zwycięstwo Wyspiarzy, wygrywając z Sowianką 
Sowno 5-0, Orłem Prusinowo 3-2, Bałtykiem Gostyń 2-1. Oby dobra passa 
trwała do końca rundy.

Grupa Juniorów KS Fala Międzyzdroje
Po rundzie Jesiennej drużyna zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie 

rozgrywkowej z dorobkiem 34 pkt. zdobywając 75 bramek, do chwili obecnej 
nie przegrywając żadnego spotkania.

W rundzie wiosennej grupa Juniorów rozegrała 6 spotkań, wszystkie 
wygrywając tj.:

Fala – Olimpia Nowogard   4 – 1
Fala – Błękitni Trzygłów   3 – 0
Fala – Sowianka Sowno             2 – 0

KS Fala Międzyzdroje
Runda Wiosna 2010 r. – podsumowanie rozegranych meczy mistrzowskich

Turnieje piłki nożnej zorganizowane przez K.S. „FALA” Międzyz-
droje w dniach 1-3 maja 2010 roku.

W pierwszy majowy weekend Zarząd Klubu Sportowego „Fala” zorga-
nizował turnieje piłki nożnej – piknik rodzinny pod nazwą „MAJÓWKA NA 
SPORTOWO W GMINIE MIĘDZYZDROJE”

01 maja 2010 – Turniej Drużyn sześcioosobowych,
02 maja 2010 – Mecz Mistrzowski Drużyny Juniorów i Seniorów 

(wyjazdowy)
03 maja 2010 – Turniej Drużyn sześcioosobowych,
Turnieje przeprowadzone były na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach 

przy ulicy Gryfa Pomorskiego

01.05.2010. – o Puchar Prezesa K.S. „FALA” 
oraz o Puchar Upamiętniający Jana Pawła II. 
Był to dzień szczególny, gdyż zrealizowaliśmy to co było naszym celem, 

czyli dobra zabawę  w atmosferze piłkarskiego święta. Podsumowanie imprezy 
od strony statystyki:

 Do turnieju o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „FALA” - 01.03.2010 
zgłosiły się 4 drużyny: GRYF 96 Kamień Pomorski, FALA Dziewczyny, FALA 
Międzyzdroje, GRYF 97/98 Kamień Pomorski

W turnieju tym rywalizacja trwała do samego końca pomiędzy druży-
nami, turniej zakończył się zwycięstwem drużyny z Kamienia Pomorskiego, 
nasza drużyna zajęła drugie miejsce z taką samą ilością punktów, tabela 
końcowa była następująca:

TABELA
1. GRYF 96 Kamień Pomorski - 15 pkt   18-2
2. FALA Międzyzdroje  - 15 pkt   16-1
3. GRYF 97/98 Kamień Pomorski -   3 pkt   4-13
4. FALA Dziewczyny  -   1 pkt   0-20
W  turnieju o Puchar Upamiętniający Jana Pawła II - 01.03.2010.r. 

brały udział 3 drużyny:  „FALA” Międzyzdroje , „PRAWOBRZEŻE” Świnoujście, 
„GRYF” Kamień Pomorski

TABELA
1. PRAWOBRZEŻE Świnoujście  6 pkt 5-3

LEKKOATLETYCZNA WIOSNA ZA NAMI
5. Draczynski Adam, POL    - 2:10:49
6. Kimugul Paul, KEN             - 2:10:56
7. Limo Felix, KEN              - 2:11:34
11. Mariusz Giżyński 2:13:30 (KB 
„Sporting” Międzyzdroje )

Niesprzyjająca pogoda zmu-
siła zawodniczkę KB „Sporting” 
- Agnieszkę Leszczyńską  (brązową 
medalistkę Mistrzostw Europy U-23) 
do zmian w planie przygotowań do 
sezonu 2010.  Najważniejszą część 
przygotowań postanowiła odbyć  
w wysokich górach stanu Nowy 
Meksyk w USA, gdzie istniała możli-
wość połączenia treningu na wyso-
kości z optymalną temperaturą dla 
biegaczy.  Dzięki gościnności rekor-
dzisty Polski Antoniego Niemczaka 
(zawodnika KB „Sporting”) mogła  
w pełni zrealizować założenia tre-
ningowe okresu przygotowawczego  
i przygotować się do startów, które 
rozpocznie 24 maja w niemieckim 
Rehlingen.             Robert Leszczyński

Fala – Orzeł Prusinowo   10 – 1
Fala – Bałtyk Gostyń   4 – 3
Fala – Bałtyk Międzywodzie   9 – 1
Drużyna zajmuje pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem 52 pkt., zdo-

bywając 98 bramek, tracąc zaledwie 27, posiada 12 punktową przewagę nad 
drugą drużyną w grupie: Iskrą Golczewo. Do końca rozgrywek zostało jeszcze 
do rozegrania 6 spotkań. Wierzymy, że po tych meczach drużyna awansuje do 
wyższej ligi rozgrywkowej,  czyli Pierwszej Klasy Juniorów na szczeblu woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Zawodnicy chętnie trenują i podwyższają 
swoje umiejętności piłkarskie. Grupę reprezentują: Robert Ropęgo, Krzysztof 
Stolarczuk, Damian Białkowski, Michał Malujdy, Aleksander Sikora, Damian 
Kędzierski, Marcin Malujdy, Maciej Wrzecionkowski, Piotr Rutkowski, Tomasz 
Janik, Mateusz Laskowski, Dawid Michalski, Filip Żabiński, Dominik Łaba, 
Tomasz Bożko, Piotr Bursa, Patryk Straszewski, Dariusz Kozłowski, Paweł 
Król,  Michał Waszczyk.

Mecze wyjazdowe z drużyną Rega II Trzebiatów rozegrany zostanie w 
dniu 02.06.2010r. o godz. 17.00 oraz mecz z drużyną Jantar Dziwnów odbędzie 
się w dniu 26.06.2010r. o godz. 13.00 Juniorzy, 15.30 Seniorzy.

MAJÓWKA NA SPORTOWO z KS „FALA” MĘDZYZDROJE” (01.05.2010r. – 03.05.2010r.)
2. GRYF Kamień Pomorski  6 pkt 4-3
3. FALA Międzyzdroje  2 pkt 1-5
Na koniec turniejów nadszedł czas na ceremonię dekoracji uczestników 

turnieju. Nagrody wręczał sam Prezes Klubu Sportowego „FALA” Międzyz-
droje wraz z przedstawicielami Zarządu oraz założycielem klubu  Henrykiem 
Jabłońskim. Każdy zespół został nagrodzony okolicznościowym pucharem 
oraz dyplomem. Po tym miłym obowiązku nastąpił moment na wręczenie 
nagród indywidualnych, które otrzymali:

NAGRODY INDYWIDUALNE W TURNIEJU 
O PUCHAR PREZESA K.S. „FALA”
Nagroda Specjalna – Najlepsza bramka turnieju - Patryk Kalinowski 

- Fala Międzyzdroje
Nagroda dla Najlepszego bramkarza turnieju – Sebastian Gaj - Fala 

Międzyzdroje
Nagroda dla Najlepszego strzelca turnieju – Jan Byczkowski - Gryf 96 

Kamień Pomorski
Nagroda dla Najlepszego zawodnika turnieju – Wiktor Potrzebny - Fala 

Międzyzdroje

NAGRODY INDYWIDUALNE W TURNIEJU O PUCHAR 
UPAMIĘTNIAJĄCY JANA PAWŁA II
Nagroda dla Najlepszego bramkarza turnieju – Leśniak Daniel - Pra-

wobrzeże Świnoujście
Nagroda dla Najlepszego strzelca turnieju – Surma Aron - Gryf Kamień 

Pomorski
Nagroda dla Najlepszego zawodnika turnieju – Tworek Kacper - Pra-

wobrzeże Świnoujście
W tym dniu turnieje przebiegały we wspaniałej atmosferze, co podkre-

ślali wszyscy uczestnicy. Mecze toczone były w duchu fair play i, co ważne, 
stały na wysokim sportowym poziomie. 

02 maja br. odbyły się dwa spotkania piłki nożnej na wyjeździe, gdzie na-
sza I drużyna podejmowała Orła Prusinowo, mecz zakończył się zwycięstwem 
Fali 3-2, natomiast  drużyny Juniorów pokonała Orła 10-1

03 maja br. odbył się ostatni turniej Majowy na Stadionie Miejskim 
w Międzyzdrojach organizowany przez K.S. „Fala”. Do zawodów zgłosiło 
się pięć drużyn a walczyli o Puchar Przechodni Prezesa Honorowego Klubu 
Sportowego „FALA”.

Do turnieju zgłosili się: Klif - Nauczyciele Taem, AS Roma Ziomale Gały, 
Ale Urwał, FC Dargobądż

Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż przy 
małym deszczu i zimnym wietrze, jednak uczestnikom to za bardzo nie 
przeszkadzało i wspaniale się bawili w trakcie gier, jak i w przerwach.

Po prawie czterogodzinnej wspaniałej walce o punkty i upragnione 
zwycięstwo w turnieju wyłoniliśmy zwycięzcę oraz najlepszych zawodników, 
a mianowicie najlepszą drużyną okazała się ekipa pod nazwą „ALE URWAŁ” 

2. AS ROMA 
3. KLIF - NAUCZYCIELE TAEM 
4. FC DARGOBĄDŹ
5. ZIOMALE GAŁY.

NAGRODY INDYWIDUALNE O PUCHAR PRZECHODNI 
PREZESA HONOROWEGO KLUBU SPORTOWEGO „FALA”:
Nagroda Specjalna Najlepsza bramka turnieju - Laskowski Paweł - Ale 

Urwał
Nagroda dla Najlepszego bramkarza turnieju – Cader Dariusz-  Klif - 

Nauczyciele Taem
Nagroda dla Najlepszego strzelca turnieju – Wandachowicz Jacek - 

Klif - Nauczyciele Taem
Nagroda dla Najlepszego zawodnika turnieju – Strzelecki Krzysztof 

- Ale Urwał
Wiele pięknych akcji zakończonych efektownymi golami dostarczyło 

emocji kibicom zebranym na trybunach Stadionu Miejskiego. Kończąc, chcie-
libyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia 
ww. imprezy, pokazując tym samym, iż w gronie życzliwych osób można 
stworzyć wspaniały turniej. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na 
kolejne turnieje.
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW I NUMERÓW POMIESZCZEŃ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

Lp.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Nazwa Wydziału

Komendant Straży Miejskiej

Ewidencja Działalności Gospodarczej
Zamówienia Publiczne Inwestycje

Urząd Stanu Cywilnego
KadryEwidencja Ludności
Promocja, Współpraca z Zagranicą

Informatyk
Drogownictwo, Tereny Zielone, Gosp. Komunalna  
i Ochrona Środowiska
Sprawy Administracyjne, Archiwum,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Sekretariat Urzędu

Gospodarka Mieszkaniowa
Oświata i Zdrowie
Sekretarz Miasta
Referat Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta
Kasa
Biuro Rady Miejskiej
Inspektor ds. Kontroli Wewn. / Drogownictwo
Planowanie Przestrzenne
Referat Gospodarki Nieruchomościamii Rolnictwa

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i OC
Straż Miejska

Nr telefonu

91 3280246
91 3275667
91 3275634
91 3275652
91 3275665
91 3275658
91 3275633
91 3275654
91 3280441
91 3275636
91 3275656

91 3275653

91 3275631
Fax 91 3275630

91 3275666
91 3275636
91 3275645
91 3275635
91 3275642
91 3275635
91 3275641
91 3275647
91 3275646
91 3275651
91 3275632
91 3275666
91 3275637
91 3275640

Nr pokoju

1

3
17

5
6
9

7
2

9a

10

18
7

11
12

12a
13
14
15

9
18

19
20

WYBORY 
PREZYDENCKIE  2010
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski 
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na dzień 
20 czerwca 2010 r. Głosowanie będzie się od-
bywało w godzinach od 6.00 do 20.00.   

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 
10 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, są to: Marek Jurek, Jarosław Kaczyński, 
Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, 
Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki, Grzegorz Na-
pieralski, Andrzej Olechowski, Waldemar Pawlak, 
Bogusław Ziętek.

Jeżeli w dniu 20 czerwca 2010 r. żaden z kan-
dydatów nie uzyska więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów dwa tygodnie później, czyli 4 
lipca 2010 r. odbędzie się II tura głosowania, w 
której uczestniczyć będą dwaj kandydaci z naj-
większą liczbą głosów z I tury. Za wybranego na 
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym 
głosowaniu uznaje się  tego kandydata, który 
otrzymał więcej głosów. 

W Gminie Międzyzdroje utworzone są 4 stałe 
obwody głosowania. 

W tych wyborach, ze względów organizacyjno 
– technicznych zmieniono siedzibę Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 1. Wyborcy z tego obwodu 
będą głosować w lokalu wyborczym usytuowa-
nym w Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach przy 
ul. Kolejowej 29 (sala gimnastyczna).  Pozostałe 
adresy lokali wyborczych nie zostały zmienione. 

Mirosława Nowińska
Urzędnik wyborczy

1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod za-
budowę mieszkaniową, położone w Wicku przy ul. Żwirowej, sta-
nowiące działki:
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w dro-
dze dojazdowej stanowiącej działkę nr 120/34 o pow. 327 m², 
cena wywoławcza 126.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 153.000 zł + po-
datek VAT w stawce 22% 
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na 
dzień 15 czerwca 2010 r. 

2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej 
w Wapnicy, działka nr 137/6 o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza 
–  140,000 zł + podatek VAT w stawce 22%. Przetarg na  sprzedaż 
w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 czerwca 2010 r.

3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej w 
Międzyzdrojach, działki: nr 574 i nr 572/2 o łącznej pow. 423 m². 
Cena wywoławcza – 140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%. 
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone 
z końcem maja 2010 r. 

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Promenada 
Gwiazd 20 w Międzyzdrojach, działka nr 298 o pow. 684 m². Cena 
wywoławcza – 1.800.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w 
nieruchomości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.
5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomor-
skich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341 o pow. 494 m². Cena 
wywoławcza – 1.000.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w 
nieruchomości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.
6. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328 o pow. 839 m². Cena 
wywoławcza – 1.600.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w 
nieruchomości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.
7.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w 
Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m². Przewiduje się 
ogłoszenie kolejnego przetargu na zbycie w/w nieruchomości w 
drugiej połowa lipca 2010 r. Cena wywoławcza 2.750.000 brutto.
8.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa 
w Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m². Przetarg 
na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w trzecim 
kwartale 2010 r. Szacunkowa cena  – 26.500.000,00 zł brutto.
 

Edyta Konarzewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych 
na terenie gminy Międzyzdroje. Proponujemy do sprzedaży :


