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Chóry z jubileuszem
Czerwiec w Międzyzdrojach upływa pod znakiem muzycznych jubileuszy i święta pieśni chóralnej.
W piątek (18 bm.) w kościele pw. św. Piotra Apostoła odbył się Koncert Galowy z okazji 20-lecia prowadzenia chórów w Międzyzdrojach przez panią Annę Sobierajską (więcej o jubileuszu na str. 3).
Natomiast w poniedziałek (21 bm.) rozpoczął się jubileuszowy 45. Międzynarodowy Festiwal Pieśni
Chóralnej. Koncerty odbywają się w Międzynarodowym Domu Kultury i potrwają do piątku. W środę
(23 bm.) o godz. 19.30 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbędzie się Koncert
Specjalny Akademii Chóralnej „in terra pax”, która w tym roku świętuje 20-lecie istnienia.
Szczegóły programu 45. MFPCh na str. 9.
Redakcja

aktualności
Gościmy uczniów PSP w Łanach

Po powodziach

GOŚCIE Z HELSINGBORGA W MIĘDZYZDROJACH
W dniach 26 – 27 maja br., w ramach współpracy zagranicznej, gościliśmy delegację Miasta

Helsingborg (Szwecja) oraz delegację firmy NSR AB.  Celem wizyty szwedzkiej delegacji jest wola
Na wniosek międzyzdrojskich radnych,
i chęć rozwijania współpracy z Gminą Międzyzdroje w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska,
którzy zaproponowali gminne wsparcie dla
gospodarki odpadami komunalnymi oraz edukacji, kultury i sportu.
ofiar powodzi, Burmistrz Międzyzdrojów
nawiązał współpracę z Alojzym Parysem,
Helsingborg to portowe miasto w Szwecji, w
Podczas wizyty Burmistrz Helsingborga odregionie Skania. Miasto zamieszkiwane jest przez
wiedziła Przedszkole Miejskie, Gimnazjum, Dom
wójtem gminy Cisek w woj. opolskim. Jest
91 tys. mieszkańców i jest ósmym pod względem
Dziecka w Lubinie oraz Międzynarodowy Dom
to gmina, która bardzo ucierpiała podczas
wielkości
w
Szwecji.
NSR
AB
to
Zakład
Komunalny
Kultury, zapoznając się z zasadami ich funkcjowiosennego kataklizmu. Mieszkańcy utranowania. Delegacja firmy NSR
cili swoje mienie. Zalane zostały domostwa,
w tym samym czasie podczas
zabudowania gospodarcze i usługowe oraz
zorganizowanej w Nowogardzie,
pola uprawne.
w siedzibie Związku Celowego
Wychodząc naprzeciw potrzebom Gmin R-XXI konferencji, prezenszczególnie najmłodszych powodzian,
towała formy działania swojego
przedsiębiorstwa, jej organizację
burmistrz Leszek Dorosz zaprosił do Mięi możliwości technologiczne. Nasi
dzyzdrojów 40-osobową grupę uczniów
goście mieli również okazję poPublicznej Szkoły Podstawowej w Łanach,
znać atrakcje turystyczne Gminy
do której uczęszczają dzieci zamieszkałe
Międzyzdroje i okolic. Zwiedzili
na terenach objętych powodzią, tj. Miejsce
m.in. Muzeum Wolińskiego Parku
Odrzańskie, Podlesie, Przewóz i Roszowice.
Narodowego, grodzisko średnioUczniowie wraz z opiekunami zamieszkają
wieczne w Lubinie i jeziorko
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy i będą
Turkusowe w Wapnicy.
W dniu 27 maja br. w sali
tam przebywali w dniach od 28 czerwca do
miasta Helsingborg zajmujący się gospodarką
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mię 10 lipca br. Pobyt uczestników kolonii zostaodpadami komunalnymi, ich przetwarzaniem i
dzyzdrojach odbyła się konferencja prasowa.
nie pokryty ze środków budżetu Gminy Miępowtórnym wykorzystaniem. Firma jest jednym z
W trakcie podpisano listy intencyjne pomiędzy
dzyzdroje. Dodatkowo Gmina Międzyzdroje
najbardziej zaawansowanych na świecie zakładów
Gminą Międzyzdroje a miastem Helsingborg, oraz
zadba o atrakcje dla naszych gości, mając
recyklingu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Zakładem NSR
nadzieję, że po przeżyciach związanych
technologii transport miejski w mieście odbywa
AB. Partnerzy wyrazili wolę i chęć współpracy w
z powodzią, wypoczną i wrócą w dobrych
się z wykorzystaniem produkowanego przez NSR
dziedzinie ochrony środowiska, kultury, edukacji
nastrojach do swoich miejscowości.
paliwa jakim jest biogaz, a zastosowane technoi sportu oraz poszerzanie wiedzy w dziedzinie
logie przetwarzają odpady komunalne w 96% na
gospodarki odpadami.
Anetta Czyżak
Grażyna Dubako
kompost rolniczy, biogaz, granulat, itp.
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
                                                                                             

AKCJA PROMOCYJNA „MIĘDZYZDROJE W JELENIEJ GÓRZE”

Plaża na Placu Ratuszowym? Tego jeszcze nie było! Super pomysł! - te słowa często słyszeliśmy od mieszkańców Jeleniej Góry, podczas organizowanej akcji promocyjnej w dniach 12 – 13 czerwca br. Akcja zorganizowana została przez dział promocji Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy
współpracy z firmą Event Factory ze Szczecina oraz przy wsparciu i pomocy Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej w Międzyzdrojach
i wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
Letnia pogoda sprzyjała organizowanym
w czerwcowy weekend na rynku atrakcjom,
które przygotowaliśmy. Dzieci wraz z rodzicami
od rana do wieczora budowały zamki, lepiły
babki i próbowały nauczyć
się równowagi na przygotowanym dmuchańcu
z symulatorem deski surfingowej.
Zorganizowany turniej siatkówki plażowej
cieszył się tak ogromnym
powodzeniem, że ilość
drużyn, które zgłosiły się
do turnieju musieliśmy
podzielić na dwie grupy
i przeprowadzić dwa oddzielne turnieje – dla amatorów i profesjonalistów.
Prowadzone przez konferansjera Jacka konkursy
wiedzy o Międzyzdrojach
oraz konkurs przeciągania
liny, zachęcały publiczność do spędzania czasu
z nami i nie pozwalały
na nudę. Przygotowane
przez dziewczyny z zespołu „Chilis” show taneczne na scenie oraz
aerobik na plaży stanowił dodatkową atrakcję
programową, w której uczestniczyli czynnie
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mieszkańcy Jeleniej Góry. Można było również
poczuć klimat „miasta gwiazd” poprzez indywidualne odciśnięcie swojej dłoni na wzór dłoni
z Alei Gwiazd w Międzyzdrojach.

Prawdziwym hitem okazał się jednak tor surfingowy czyli przygotowany w piasku tor wypełniony
wodą, po którym można było próbować nauczyć się

ślizgu na desce. Prowadzone zajęcia z instruktorami kitesurfingu cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wieczorne koncerty
w klimacie reage i latino zespołów „Naomam”
i „Scambomambo” przybliżyły
morskie klimaty Międzyzdrojów.
Przygotowaliśmy również
punkt promocyjny, gdzie rozdawaliśmy materiały promocyjne
Międzyzdrojów, ulotki o atrakcjach turystycznych i miejscach
noclegowych. Okazało się, że
mieszkańcy dolnośląskich terenów znają i odwiedzają Międzyzdroje, jednakże informacja
o wygodnym połączeniu samochodowym autostradą
przez Niemcy, była dla niektórych ogromnym zaskoczeniem.
W akcję promocyjną włączyła
się również nasza lokalna branża
hotelarska, która ufundowała
vouchery pobytowe dla zwycięzców turniejów plażowej piłki
siatkowej. Vouchery ufundowali:
Hotel Amber Baltic, Hotel Wolin,
Fundusz Wczasów Pracowniczych, Ośrodek Wypoczynkowy
„Bagiński i Chabinka SPA” oraz Marina Invest
„Aquamarina”.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji
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wydarzeniA

Chór w Międzyzdrojach śpiewa już od 20 lat!
W roku 1990 roku Pani Anna Sobierajska założyła przy Szkole Podstawowej nr 1 Chór Dziecięcy
„Impresja”. Dziś dyrygentka i chór świętują 20-lecie swojej pracy artystycznej.
Od początku istnienia chór uczestniczył
w wielu konkursach i festiwalach chóralnych
zdobywając główne nagrody. Jest wielokrotnym
zdobywcą Srebrnych i Złotych Kamertonów w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’Capella
w Bydgoszczy. W roku 2005 uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni
Chóralnej w Międzyzdrojach zdobywając
Złoty Dyplom, a w 2006 – Srebrny Dyplom.
Chór swoimi koncertami uświetnia również
życie szkoły i miasta, występuje na uroczystościach.
Drugim chórem założonym i prowadzonym przez p. Annę Sobierajską jest chór
kameralny „Canti giocosi”. Istnieje od 1993
roku, a repertuar obejmuje utwory muzyki
dawnej od średniowiecza po późny barok,
a także utwory współczesne inspirowane
muzyką dawną. Chórzystki wywodzą się
z choru dziecięcego „Impresja”. Zespół jest
wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Muzyki dawnej „Schola Cantorum”,
gdzie wielokrotnie zdobywał Złote, Srebrne
i Brązowe „Harfy Eola”. Zdobywał nagrody krajowe i międzynarodowe. Od 5 lat działa przy MDK
w Międzyzdrojach.
Pani Ania Sobierajska jest fachowcem w swojej
profesji. Nieczęsto zdarza się dyrygentom chórów

szkolnych z małych miejscowości zdobywać
czołowe nagrody w skali kraju. Jest całym sercem
oddana pracy, która jest jej pasją, żyje muzyką
i potrafi swą miłość do muzyki dawnej zaszczepić
dzieciom i młodzieży.

W świecie komercji i zalewającej nas muzyki
pop, jest to niezwykła umiejętność - pokazać
dzieciom i młodzieży urok muzyki, której nie
prezentują radio i telewizja, a także zachęcić do
jej wykonywania. Trzeba też mieć nie lada umiejętności, by zmobilizować swoich podopiecznych
do prób kilka razy w tygodniu, do systematycznej

i nierzadko żmudnej pracy. Pani Anna posiada te
cechy, które pozwalają być przewodnikiem dla
innych w nieznane obszary wrażliwości i doznań.
Jest osobą o wielkim autorytecie, który wzbudza
w chórzystkach wewnętrzną dyscyplinę. Splendory i nagrody zdarzają się przy okazji festiwali i
konkursów, ale zawsze są poprzedzone godzinami
systematycznej pracy, której nawyk przekazała
członkom chóru pani Sobierajska, jest bowiem
nie tylko profesjonalistką w swych działaniach
zawodowych, ale także niezwykłą osobą.
Niekiedy mam wrażenie, przechodząc
listopadowym popołudniem przez szkolny
korytarz, gdzie spoza drzwi wydobywają się
dźwięki dawnych pieśni ćwiczonych przez
chór na kolejnej z prób, że te dziewczyny
przychodzą, aby śpiewać, ale też pobyć z
panią Sobierajską, która roztacza wokół siebie
nieokreślony czar. Jej pogoda, wewnętrzna radość z każdej chwilki, przyniesionej przez czas,
zgoda na świat i pokora wobec wyroków losu,
skłaniają do refleksji, działają kojąco, zarażają
taką życiową mądrością.
Pani Anna Sobierajska nauczyła wiele
dziewcząt śpiewu, a ja – mając przyjemność
pracować z panią Sobierajską już od ośmiu lat
- nauczyłam się od Ani tego, żeby radować się
każdą minutą życia, nie być pamiętliwym i małostkowym, dbać o siebie i konsekwentnie dążyć
do celu pracą, która może być pasją.
Iwona Banachowicz,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

MTBS inwestuje

Ochotnicy są wśród nas
Co roku w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach i wioskach
brać strażacka integruje się podczas oficjalnych uroczystości, a później podczas festynów.
Strażacy Ochotniczych Straży
Pożarnych z Międzyzdrojów i Lubina
wraz z mieszkańcami naszej gminy
spotkali się w dniu 12 czerwca br.

Decyzją Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej, „Medalem za zasługi dla
Pożarnictwa” uhonorowani
zostali następujący
druhowie:
Srebrnym
„Medalem
za zasługi
dla Pożarnictwa”
druh Bo gusław Jastrzębski,
Brązowym

nych Międzyzdroje – Lubin wyróżnieni zostali następujący druhowie:
Banach Mariusz, Banach Mariusz (Junior), Banach Remigiusz,
Jastrzębski Jarosław, Szczerbicki
Zbigniew, Wróblewski Artur, Osiński Waldemar, Osiński Przemysław,
Gawina Krzysztof, Kalemba Dariusz,
Baczyński Jerzy, Kopienka Radosław, Kujda Benedykt, Kujda Wojciech, Wilczyński Mariusz, Woszczyk
Wiesław.
Wyróżnionym gratulujemy!
Festyn strażacki poprowadził
i zadbał o oprawę muzyczną druh
Dariusz Oswald. Swoją powinność
wykonał doskonale, o czym świadczą bawiący prawie się do białego
rana uczestnicy biesiady.

na uroczystym apelu w lubińskiej
remizie strażackiej. Punktualnie o
godz. 15 Prezes Zarządu MiejskoGminnego OSP druh Benedykt Kujda przywitał wszystkich zebranych.
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek
Dorosz oraz Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Misztela złożyli życzenia druhnom i druhom z okazji ich święta.
Tegoroczny Dzień Strażaka na
długo zapadnie w pamięci szczególnie tym, którzy za swoją służbę
zostali odznaczeni medalami, odznakami i nagrodami.

„Medalem za
zasługi dla
Pożarnictwa”
druhowie:
Piotr Oleksy
i Damian Jastrzębski.
Nagrodą finansową Burmistrza Międz yzdrojów,
za szczególne
zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz
Związku Ochotniczych Straży pożar-

Do zobaczenia za rok!
Marian Kowalewski
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Zarząd Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż w
dniu 11 czerwca br. w siedzibie
spółki nastąpiło otwarcie ofert na
zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Budowa budynku mieszkalno
– usługowego oraz rozbiórka
budynków istniejących, kolidujących z projektowaną inwestycją
na działkach o numerach 596/2,
596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w
Międzyzdrojach przy ulicy C.K.
Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
oraz warunkami decyzji Starosty
Kamieńskiego nr 479/2007 z dnia
12.10.2007r. o pozwoleniu na
budowę oraz aneksem”.
W trakcie postępowania o
zamówienie publiczne, ofertę złożyły trzy podmioty gospodarcze.
Najkorzystniejszą ofertę cenowo,
przedstawiła firma: Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych „
FASADA ” Sp. z o.o. ze Szczecina.
W chwili obecnej trwa postępowanie zmierzające do sfinalizowania umowy z wykonawcą,
inwestycji przy ulicy Norwida 7
w Międzyzdrojach. Inwestor planuje rozpoczęcie robót w lipcu 2010 r.,
a zakończenie inwestycji w grudniu 2011r.
Dorota Siarska-Zacharewicz
Prezes MTBS
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Bezpieczne wakacje Gminne inwestycje
Promenada i cmentarz
z WOPR-em
Nadchodzący sezon ratowniczy będzie jedenastym, w którym ratownicy WOPR Międzyzdroje
będą strzec bezpieczeństwa plażowiczów.
W maju i czerwcu prowadziliśmy patrole
prewencyjne w związku z dużą ilości wypoczywających osób. W tym roku w składzie dwunastoosobowym zabezpieczać
będziemy odcinek 300 m. linii brzegowej,
w terminie od 1 lipca do 15 września.
Ratownicy są mieszkańcami naszego miasta.
Kwalifikacje swoje podnoszą z roku na rok dzięki
szkoleniom (w tym roku m.in. kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy) zakończonym egzaminami
państwowymi. W chwili obecnej oddział liczy
blisko 50 osób, jednak pragniemy dalej prężnie
się rozwijać i dlatego zapraszamy wszystkich
chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.
W ubiegłym roku podejmowaliśmy dziesiątki
interwencji, niestety większość na plaży niestrzeżonej. Dlatego apelujemy o przestrzeganie
regulaminu kąpieliska i bezwzględny zakaz kąpieli, gdy na wieżyczce ratowniczej znajduję się
czerwona flaga.
W tym roku wychodzimy z nową inicjatywą
skierowaną do naszych mieszkańców – bezpieczne
wakacje w mieście. Jak wiemy okres wakacyjny to
przede wszystkim czas wzmożonej pracy, kiedy
nie jesteśmy w stanie spędzać tyle czasu z naszymi dziećmi ile byśmy chcieli. Dlatego będziemy organizować specjalne lekcje informacyjne i kąpiele,
pod czujnym okiem ratowników. Więcej informacji
w tej sprawie pod nr 519721093.
Chcielibyśmy podziękować panu Leszkowi
Pajewskiemu, dyrektorowi FWP za wieloletnią
bezinteresowną pomoc dla naszej organizacji.
Ratownicy Życzą Wszystkim Mieszkańcom
i Turystom Słonecznego i Bezpiecznego Lata.
Mateusz Bobek
WOPR Międzyzdroje

Trwa realizacja zadania pn: „Budowa i przebudowa
ulicy Promenada Gwiazd wraz z ulicami Morską i
Zdrojową w Międzyzdrojach”. Dotąd wykonane
zostały roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia w ciągu ulic: Morskiej, Zdrojowej i Bohaterów
Warszawy na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Morską do ulicy Zdrojowej, wraz z zabudową
komory zbiorczej.
Jednocześnie wykonano nawierzchnię jezdni
ulic Morskiej i Zdrojowej wraz z urządzeniem
chodników i zjazdów, z instalacją oświetleniową.
Odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Bohaterów
Warszawy na odcinku od ul. Morskiej do ul. Zdrojowej w zakresie warstwy wiążącej zostanie zakończone do dnia 30.06.2010 r. Ponadto wykonane
zostało udrożnienie ciągu kanalizacji sanitarnej

odcinka ulicy Promenada Gwiazd od WDW ” FREGATA” do ulicy 1000-lecia PP.
W związku z rozpoczynającym się sezonem
wypoczynkowym z początkiem lipca br. roboty
zostaną przerwane. Wznowienie przebudowy
nastąpi we wrześniu br.
W czerwcu br. rozpoczęta została inwestycja
pn: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w
Międzyzdrojach”. Wykonawcą robót jest firma EKOBUD Jacek Koralewski z Międzyzdrojów, wyłoniona
na podstawie przetargu publicznego.
Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie
ogrodzenia, wewnętrznych dróg, ciągów pieszych
i wyznaczenie pól grzebalnych. Przewidywany termin zakończenia robót został określony na koniec
września 2010 r.
Wiesław Krystek

Uwaga mieszkańcy
Informuję, że ze względu na pozbywanie się nie tylko
selektywnie zbieranych odpadów, ale wszystkich
odpadów z gospodarstw domowych, w szczegól-

Kolejowa z przyśpieszeniem
W ramach realizowanej inwestycji pn: ”Budowa i przebudowa ulicy Kolejowej,
Norwida i Stromej w Międzyzdrojach”, wykonawca robót firma MAZUR SPRI
z siedzibą w Szczecinie wyraziła chęć przyspieszenia harmonogramu wykonawczego
robót.

Oto jeden z przykładów selektywnej zbiórki
odpadów przy ul. Polnej.
ności składowanych poza pojemnikami - z uwagi
na zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego,
jak również estetycznego - wszystkie pojemniki
z ul. Polnej, 1000-lecia PP i Turystycznej, zostały
przewiezione do Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że posegregowane odpady można nieodpłatnie dostarczać do
Zakładu Ochrony Środowiska.
Henryk Kamiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

4

Przedstawiony projekt nowelizacji harmonogramu robót przyspiesza na dzień 15 sierpnia br.
rozpoczęcie robót na ulicy Kolejowej na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiej. Dotychczasowe zaawansowanie robót gwarantuje terminowość ich
zakończenia z realną możliwością wcześniejszego
wykonania zadania.
Prace wykonywane są z częściowym ograniczeniem ruchu do połowy szerokości jezdni z zastosowaniem objazdów zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i zabezpieczenia robót. Kierowców miejscowych
i turystów, odwiedzających nasze miasto, prosi się
o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wskazań oznakowania dróg objazdowych zgodnie z oznakowaniem.
Burmistrz Miasta przeprasza wszystkich użytkowników dróg za utrudnienia spowodowane
robotami sieciowymi i odtwarzaniem nawierzchni

chodników, miejsc postojowych i jezdni. Jednocześnie informuje, że roboty realizowane są przy
udziale środków Narodowego Programu Budowy
i Rozwoju Dróg Lokalnych i muszą być rozliczone
do końca 2010 r.
Wiesław Krystek

Zbierali dla powodzian
Od 26 maja uczniowie klasy III D Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II zaproponowali zorganizowanie
zbiórki dla ofiar powodzi. Młodzież przez blisko
miesiąc gromadziła środki dezynfekcyjne, mydła,
szampony i wszelkie artykuły, które są niezbędne aby wysprzątać gospodarstwa domowe po
przejściu wielkiej wody. Zebrane środki zostaną
przekazane do filii Caritas, która mieści się
w prawobrzeżnej części Świnoujścia przy ulicy
Sosnowej 5.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1
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Rośnie pasaż „Pod Gryfem”
W piątek 18 bm. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę budynku handlowo - mieszkalnego
przy ul. Gryfa Pomorskiego, realizowaną przez „Międzyzdrojski Rynek” sp. z o.o. Inwestycja ma być gotowa
do marca 2011 roku.
Przetarg na wykonie pasażu rozstrzygnięto w maju br. Przedmiotowa
inwestycja realizowana jest przez
„Międzyzdrojski Rynek” sp. z o.o.,
w której Gmina Międzyzdroje na
dzień dzisiejszy, posiada 49% udziałów.
Generalnym wykonawcą została firma
Erbud S.A. z siedzibą
w Warszawie. Prace
budowlane rozpoczęto zaraz po podpisaniu
umowy.
W pierwszej kolejności do użytku
oddane zostanie targowisko, które będzie
sąsiadowało z istniejącym sklepem Netto.
Wszystko wskazuje,
iż handlować będzie
można na nim już w sezonie 2010r.
Targowisko będzie składało się z
ponad dwudziestu zamykanych
boksów o powierzchni 9 m² każdy.
Wszystkie będą posiadały podłączenie do prądu, wody i kanalizacji.
Główny budynek pawilonu będzie podzielony na dwie części:
pierwsza od strony ul. Gryfa Pomorskiego dwukondygnacyjna, w

której znajdować się będzie sklep
sieci Biedronka oraz lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe.
Druga część budynku, usytuowana
w głębi działki, będzie posiadała trzy

kondygnacje. Na pierwszych dwóch
znajdować się będą lokale handlowe
i gastronomiczne, natomiast na trzeciej wybudowane będą mieszkania.
Zgodnie z umową część, w której
ma być umieszczony sklep wielkopowierzchniowy, zostanie oddana do
użytkowania pod koniec 2010 roku.
Całość ma zostać zakończona do
marca 2011r. Mimo, iż terminy te

wydają się dosyć ambitne, to według Krzysztofa Nowaka pełniącego
funkcję inżyniera nadzoru inwestycji,
są one możliwe do zrealizowania. Patrząc na dotychczasowe tempo prac
jak i ilość pracowników
zaangażowanych przy
budowie (jest ich około
sześćdziesięciu) trudno
nie przyznać mu racji.
Wszystko wskazuję
więc, iż na początku przyszłego roku miasto będzie
miało uporządkowaną kolejną część miasta, a handlujący na dotychczasowym
targowisku będą mogli
zarabiać w godziwych warunkach. Mieszkańcy będą
mieli natomiast nowoczesne centrum handlowe.
Gmina zaś, po zakończeniu
i rozliczeniu inwestycji otrzyma należną
wspólnikowi dywidendę.
Nadmienić należy, iż na pierwszym piętrze są jeszcze do wykupienia lokale użytkowe.  Dodatkowych informacji o spółce i samej
inwestycji można uzyskać na stronie
www.miedzyzdrojskirynek.pl
Mateusz Flotyński
Wiceburmistrz Międzyzdrojów

Lokalna Organizacja Turystyczna w Międzyzdrojach

Szansa na integrację promocji
Przed dziesięcioma laty nastąpiło w
Polsce przeobrażenie systemu zarządzania turystką i powierzenie wszelkich
spraw związanych
z promocja kraju
Polskiej Organizacji
Tur ystycznej.
Powołanie POT
(01.01.2000 r.) oparte zostało na wzorcu
działającym w krajach Unii Europejskiej, polegającym na stworzeniu
profesjonalnej agendy zajmującej się promocją
Polski. Podstawą funkcjonowania tego systemu
jest konieczność wprowadzenia trójstopniowego
systemu promocji na szczeblach:
- centralnym (POT);
- regionalnym (w województwie Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna);
- lokalnym (w Międzyzdrojach, Wolinie, czy
Dziwnowie nie istnieją Lokalne Organizacje Turystyczne);
Zgodnie z Art. 4.3. Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz z wymogami Polskiej
Organizacji Turystycznej, do najważniejszych
zadań lokalnych organizacji turystycznych należą:
- integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej,
- kreowanie produktu turystycznego (tworzenie,
rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
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- gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,
- utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów
informacji turystycznej.
Dzisiaj Gmina Międzyzdroje prowadzi rozproszoną promocję, gdyż jej różne elementy realizowane są przez:
- wyspecjalizowany dzał Urzędu Miejskiego,
- Związek Gmin Wyspy Wolin (działalność promocyjna znacznie ograniczona w porównaniu do
lat ubiegłych),
- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach (MDK prowadzi punkt Informacji Turystycznej
i Kulturalnej, w tym był wydawcą informatora
turystycznego);
- Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin – Uznam (przy możliwości współpracy
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego);
- zewnętrzną firmę realizującą zadania zlecone
przez Urząd Miejski;
Dodatkowo promocję swoich obiektów, jak
i Międzyzdrojów, prowadzą samodzielnie hotele,
biura i agencje turystyczne, kwaterodawcy, koła
przewodników itd. Skala tych nakładów jest niezwykle trudna do policzenia ze względu na brak danych,
ale na podstawie posiadanej wiedzy zaryzykować
można oszacowanie zaangażowania finansowego
wszystkich na poziomie 500.000 zł rocznie.
Lokalne organizacje turystyczne powstają w
Polsce w wyniku suwerennej decyzji lokalnych
podmiotów gospodarczych, zajmujących się
szeroko rozumianą turystyką, oraz samorządu
terytorialnego. Organizacja przeznaczona jest dla
faktycznie zainteresowanych rozwojem turystyki

Ratownicy
na plaży
Firma Wibor po raz kolejny
zabezpieczać będzie w sezonie letnim kąpielisko morskie
w Międzyzdrojach. W okresie od
14 do 30 czerwca oraz od 01 do
15 września strzeżony będzie
400m odcinek plaży (200 m na
wschód i 200 m na zachód od
molo). Stanowisko dowodzenia
na plaży: pierwsza wieża po prawej stronie (wchodząc na molo)
oznaczona numerem 7.
Teren kąpieliska strzeżonego
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:
6 wież po wschodniej stronie mola
(od numeru 1 do 6), 6 wież po zachodniej stronie mola (od numeru
7 do 12), oraz 50 m na kąpiele
zorganizowane pomiędzy wieżami numer 1 i 2 - razem odcinek
1310 m.
Prosimy o rozwagę oraz stosowanie się do poleceń ratowników
(szczególnie do zakazu kąpieli).
W razie zauważenia zagrożenia w
wodzie,  lub na plaży, dzwoń pod
numer kom. 601 100 100.
Krzysztof Kozub
WIBOR

w regionie, powinna łączyć różne podmioty, różne
interesy i posiadane doświadczenia uczestników
w celu ich skoordynowania i lepszej skuteczności w
wykorzystaniu rozproszonych, jak dotąd, środków
promocyjnych.
W naszej Gminie nie istnieje żaden ośrodek
zajmujący się promocją, który w sposób kompletny
integrowałby i zrzeszał w jednej organizacji zarówno działania prowadzone przez Gminę, podległe jej
lub uzależnione jednostki i podmioty oraz szeroko
rozumianej branży turystycznej – hotelarzy, gastronomików, właścicieli willi, kwater prywatnych,
apartamentów.
W Międzyzdrojach podjęto już raz próbę
tworzenia LOT-u, ale przy dużym zainteresowaniu
branży turystycznej, stanowisko Gminy w tym
zakresie było bardzo zachowawcze. W obecnej
sytuacji branża oraz Gmina mają możliwość zasiąść
do jednego stołu, przy którym ustalą wzajemne
oczekiwania oraz pola do możliwej współpracy,
która wykraczałaby znacznie poza schemat obecności materiałów promocyjnych na ladzie targowej.
Międzyzdrojska Organizacja Turystyczna
mogłaby skupić rozproszone, jak dotąd, środki
na promocję i przy niezmienionych nakładach
finansowych, osiągnąć zwielokrotniony efekt
prowadzonych działań. Władze samorządowe uzyskałyby w końcu sformalizowaną formę współpracy
z branżą, która doskonale potrafi ocenić słuszność
zaplanowanych wydatków, jak również dogłębnie
zbadać efektywność prowadzonych działań, a co
najważniejsze ocenić efektywność poniesionych
nakładów finansowych.
Wszyscy, którzy chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji lub włączyć się do grupy inicjującej
powołanie LOT, proszeni są o kontakt mailowy
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl
Michał Sutyła
Radny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,
Członek Zarządu Zachodniopomorskiej
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z prac Rady miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr LIV/555/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach
udzielonej dotacji.
Udzielono dofinansowania w kwocie
130 000,00 zł. na rzecz Powiatu Kamieńskiego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup
samochodu pożarniczego SH-25 (podnośnik
hydrauliczny) na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim”.
Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków budżetowych w formie dotacji celowej.
Uchwała Nr LIV/556/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2010.
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 7 814 590,51 zł
i zwiększenie wydatków na kwotę 307 625,13 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 669 452,49
zł z tytułu:
1/dotacji celowej na zadanie pn. „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd” – zwiększenie
dochodu wynika ze zwiększenia wydatku
w roku 2010 o kwotę łącznie 1 342 000 zł
(40% z 1 342 000 zł tj. 536 800 zł),
2/ dotacji celowej na realizację projektu
pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” na kwotę
126 523,76zł,
3/ wpływu z różnych opłat tj. opłaty za usunięcie drzew i krzewów na kwotę 6 182,73 zł.
Zmniejsza się dochody o kwotę 8 484 043,00 zł
z tytułu:
1/ dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej w Międzyzdrojach” o kwotę 976 100,00zł (w związku
z nie zaliczeniem przez Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki do kosztów kwalifikowanych
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
wysokość dofinansowania ulega obniżeniu
i wynosi 2 023 900,00 zł),
2/ podatku od nieruchomości
– 4 344 729,00 zł,
3/ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat – 3 163 214,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 909 252,49 zł
z czego na wydatki majątkowe przypada kwota
w wysokości 1 658 100,00 zł a na wydatki bieżące 251 152,49 zł.
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Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 601 627,36 zł
z czego na wydatki majątkowe przypada kwota
w wysokości 901 627,36 zł a na wydatki bieżące
700 000,00 zł.
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” na kwotę 1 342 000 zł (dotyczy wydatku
kwalifikowanego, zmiana wynika z przesunięcia
terminu realizacji niektórych zadań z roku 2011
na rok 2010),
2/ zwiększeniu wydatku z przeznaczeniem
na dotacje dla Powiatu na kwotę 130 000 zł
(dotacja dotyczy dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego-podnośnik hydrauliczny),
3/ zwiększeniu wydatku na wynagrodzenia
dla OSP za działania bojowe w związku ze
zbliżającym się sezonem letnim i możliwością
zwiększenia zagrożenia pożarowego na kwotę
30 000 zł,
4/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 z przeznaczeniem na zakup gazu na kwotę 10 000 zł ,
5/ zwiększeniu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na łączną kwotę 126 523,76 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
„Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów
instytucji pomocy społecznej”, które sfinansowane będą z dotacji celowej na tę samą kwotę,
6/ zwiększeniu wydatku z przeznaczeniem
na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w kwocie 26 500zł (wskazana kwota przeznaczona będzie m.in.na malowanie elewacji
budynku, malowanie czytelni, holu i biur
biblioteki, wymianę rynien wraz z obróbkami
blacharskimi, wylewkę betonową wejścia do
biblioteki, cyklinowanie parkietu wypożyczalni,
położenie terakoty na antresoli oraz wydanie
niewielkiej publikacji o artyście malarzu Eryku
von Zedtwitzu),
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 6 128,73 zł
dotyczącego zadania związanego z ochroną
środowiska, które sfinansowane będzie ze
zwiększenia dochodów na tę samą kwotę,
8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 25 000 zł
z przeznaczeniem na renowację studni nr 9
ujęcia wody w Międzyzdrojach polegającej
na czyszczeniu filtrów w celu przywrócenia
wydajności studni,
9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 25 000 zł
z przeznaczeniem na zakup przenośnika ślimakowego do transportu technologicznego osadów ściekowych wraz z montażem na terenie
oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach,
10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł
z przeznaczeniem na wybudowanie odcinka
sieci wodociągowej w ulicy 1000-lecia PP
w Międzyzdrojach,

11/ zwiększeniu wydatku na kwotę 17 000 zł
na obsługę techniczną kopiarek Konica Minolta,
12/ zwiększeniu wydatku dla gimnazjum
w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na Gimsport,
13/zwiększeniu wydatku na kwotę 140 000 zł
na zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji sztucznych i naturalnych nawierzchni
sportowych.
W związku z powyższymi zmianami zwiększa
się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę
8 122 215,64 zł i wynosi 23 510 793,35 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1/ ze sprzedaży papierów wartościowych
w kwocie 7 000 000 zł,
2/ z wolnych środków na rachunku Gminy
w kwocie 13 493 954,14 zł,
3/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 4 227 524,21.
Uchwała Nr LIV/557/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 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.
W uchwale Rady Miejskiej Nr XLVIII/492/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok
zmienia się treść załącznika nr 6, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść załącznika nr 7, który
otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do
niniejszej uchwały.
Uchwała Nr LIV / 558 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, obręb 19,
stanowiącej działkę nr 487/47, o powierzchni
159 m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu
- Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW Nr 17618.
W związku z zainteresowaniem właścicieli
posesji położonej przy ul. Polnej 67, stanowiącej
działki: nr 484 i nr 487/46 o łącznej powierzchni
1.058 m² nabyciem przyległej działki gminnej
nr 487/47 o pow. 159 m², na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanych
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nieruchomości, proponuje się przeznaczyć
przedmiotową działkę do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym. Działka komunalna nr
487/47, ze względu na swój kształt wielkość i
usytuowanie nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Uchwała Nr LIV / 559 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa.
Rada Miejska wyraziła zgodę na dokonanie
na rzecz Skarbu Państwa darowizny przysługującego Gminie Międzyzdroje prawa własności
nieruchomości położonej w Międzyzdrojach,
obręb 16, stanowiącej działkę nr 7/10, o powierzchni 704 m², dla której Sąd Rejonowy
w Świnoujściu - Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 46243, obciążonej prawem użytkowania wieczystego.
Ze względu na planowaną inwestycję
budowy kompleksu budynków mieszkalnousługowych na nieruchomościach położonych
w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego
79, stanowiących działki: nr 9/1 i nr 9/2 o łącznej pow. 9.364 m² - właściciel: Skarb Państwa;
użytkownik wieczysty: „PKO - Inwestycje Międzyzdroje” Sp. z o.o. oraz na działce nr 7/10 o
pow. 704 m² - właściciel: Gmina Międzyzdroje;
użytkownik wieczysty: „PKO - Inwestycje Międzyzdroje” Sp. z o.o., spółka „PKO - Inwestycje
Międzyzdroje” zwróciła się do Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim
o ujednolicenie praw do posiadanych działek.
W celu dokonania w/w ujednolicenia Starosta Kamieński zwrócił się do Gminy o przekazanie w/w działki nr 7/10, o powierzchni 704 m²,
położonej w obrębie 16 miasta Międzyzdroje
w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
Ze względu na powyższe proponuje się
podjęcie uchwały w sprawie oddania na rzecz
Skarbu Państwa w drodze umowy darowizny
przedmiotowej działki nr 7/10, będącej własnością Gminy Międzyzdroje, obciążonej prawem
użytkowania wieczystego ustanowionym na
rzecz Spółki „PKO - Inwestycje Międzyzdroje”.
Uchwała Nr LIV / 560 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
Proponuje się dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r. w
sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych,
polegającej na wykreśleniu nieruchomości
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położonej przy ulicy Polnej 69 w Międzyzdrojach w par. 9, wskazującym nieruchomości
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, wyłączane ze sprzedaży na zasadach
obowiązujących w niniejszej uchwale.
Przedmiotową nieruchomość zabudowaną
budynkiem mieszkalnym usytuowaną przy
ul. Polnej 69 przewiduje się przeznaczyć do
sprzedaży na rzecz najemców.
Uchwała Nr LIV / 561 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży
lokalu mieszkalnego.
Na nieruchomości przy ul. Polnej 69 w Międzyzdrojach znajduje się budynek mieszkalny,
w którym znajdują się 2 lokale. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje,
na powyższym terenie przewiduje się: PS tereny
produkcyjno - składowe oraz ZI tereny zieleni
izolacyjnej. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą
Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych, wyłączeniu
ze sprzedaży podlegają lokale położone
w budynkach przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na
cele inne niż mieszkalne. Ze względu na chęć
nabycia lokalu nr 1 i 2 przez ich najemców,
proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały
umożliwiającej zbycie przedmiotowych lokali w
budynku przy ul. Polnej 69 w Międzyzdrojach.
Uchwała Nr LIV /562/ 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
Z inicjatywą uchwałodawczą wyszła Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach. Uchwała dotyczy
wydzielenia i sprzedaży części działki nr 162/8
o pow. 16 m² w trybie bezprzetargowym, niezbędnej na poprawę warunków zabudowy dla
działki nr 162/3, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu - Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi
księgę wieczystą KW Nr 34197.
Uchwała Nr LIV /563/2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia
i przystąpienia do Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Rada Miejska wyraziła wolę utworzenia i
przystąpienia do Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej, której celem będzie wspieranie rozwoju turystyki w Gminie Międzyzdroje, która
działać będzie w formie Stowarzyszenia.
Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej jest zgodne z polityką państwa w zakresie
gospodarki turystycznej w kraju (Ustawa
o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia
25.06.1999r.).
LOT to przewidziana ustawowo forma
współpracy samorządu lokalnego z branżą
turystyczną, mająca na celu integrację środowiska zainteresowanego rozwojem turystyki w
regionie, tworzenie produktów turystycznych
na bazie lokalnych atrakcji turystycznych,
promocję lokalnych produktów turystycznych,
prowadzenie informacji turystycznej.
Lokalna Organizacja Turystyczna – jako forma stowarzyszenia-stwarza także możliwości
ubiegania się o środki z programów i funduszy
Unii Europejskiej m.in. w celu rozbudowania
infrastruktury turystycznej.
Brak w strukturach LOT-u jednostki samorządu lokalnego w postaci Gminy Międzyzdroje
w praktyce uniemożliwi założenie, a także prawidłowe funkcjonowanie Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

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

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
21.06.2010 r. - Andrzej Kościukiewicz
28.06.2010 r. - Janusz Piłat
5.07.2010 r. - Teresa Purgal
12.07.2010 r. - Adam Wróbel
19.07.2010 r. - Rafał Wolny
26.07.2010 r. - Piotr Wójcik
2.08.2010 r. - Mateusz Bobek
9.08.2010 r. - Jan Burzyński
16.08.2010 r. - Kazimierz Drzewiecki
23.08.2010 r. - Artur Duszyński
30.08.2010 r. - Adam Jakubowski
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
Spotkania z radnymi są również możliwe w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

7

oŚwiata

Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” kończy 15 lat
W lipcu 2010 roku mija 15 lat od uruchomienia
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w
ramach którego działa m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – 0801-12-00-02 (płatny tylko
pierwszy impuls). Telefon działa od poniedziałku
do soboty w godz. 08:00-22:00 oraz w niedzielę i
święta w godz. 08:00-16:00 Osoby dzwoniące pod
ten numer mogą liczyć na:
* udzielenie porady,
* otrzymanie wsparcia,
* pomoc w znalezieniu rozwiązania prawnego
do zastosowania w konkretnej sprawie,
* otrzymanie informacji dla świadków przemocy,
* podjęcie interwencji poprzez bezpośredni
kontakt z instytucjami, działającymi w ich gminie
lub powiecie.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa
i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Do przemocy domowej może dojść w każdej
rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego
i materialnego czy też poziomu wykształcenia
członków rodziny.
W gminie Międzyzdroje ofiary przemocy mogą
zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej,
w którym otrzymają pomoc socjalną, finansową,
psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną
a także prawną.
***
Pamiętaj, nie ma usprawiedliwienia przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić
w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ta,
która jej doznaje.
Jest na świecie wiele osób, które uwolniły się
z destrukcyjnych związków i przestały doznawać
przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.
Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Historyczny konkurs

gimnazjalnych poprzedzony sesją historyczną z
udziałem szczecińskich działaczy Solidarności:
Ewarysta Waligórskiego, Franciszka Łuczko i StaNagrody specjalne Przewodniczącego NSZZ
nisława Wądołowskiego. Konkursowi patronowało
Solidarność Pomorza Zachodniego dla Jagody
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
Osowickiej i Ewy Bagrowskiej z Gimnazjum
W konkursie brało udział ponad 80 uczniów
Nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach!
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach obchodów 30-lecia „Solidarności”
Z naszego Gimnazjum w konkursie uczestniczyło
w Szczecinie odbył się konkurs historyczno lite7 uczennic zainteresowanych historią najnowszą
racki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadi ideami przyświecającymi ruchowi społecznemu
„Solidarność”, przygotowanych przez
nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie panią Alinę Poskart.
Za pracę literacką „Cykl listów do
ojca” uczennica klasy II Jagoda Osowicka
uzyskała I miejsce w konkursie, a Ewa Bagrowska ( III klasa) otrzymała wyróżnienie za wiersz „Droga do wolności”. Obie
prace zostały odczytane na uroczystym
wręczeniu nagród 8 czerwca w Pałacu
Młodzieży w Szczecinie, wywołując
wśród obecnych wzruszenie i zachwyt
nad oryginalnością formy i dojrzałością listu oraz wiersza. Obie uczennice
zostały również wyróżnione nagrodą
specjalną Przewodniczącego NSZZ
Solidarność Pomorza zachodniego Mieczysława Jurka. Prace dziewcząt będą
Na zdjęciu od lewej F. Łuczko, A. Poskart, E.Bagrowska,
opublikowane w miesięczniku Jedność.
J.Osowicka, E.Waligórski
Tamara Starachowska

Gimnazjaliści w Lednicy
W dniach 4-6 czerwca br. odbyło się kolejne
spotkanie młodych chrześcijan na polach
lednickich. Młodzież z Gimnazjum im Jana
Pawła II w Międzyzdrojach bierze udział w tych
spotkaniach od 2002 roku.
Co roku wyjazd cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów oraz absolwentów, którzy są
entuzjastycznie nastawieni do międzyzdrojskiej
społeczności parafialnej. Ma to pozytywny wpływ
na promocję szkoły i środowiska. W tym roku w
spotkaniu wzięło udział 46 osób. Organizatorem
wyjazdów młodzieży do Lednicy jest katecheta
Arkadiusz Rutkowski.
Celem spotkań lednickich jest wybór Chrystusa, a symboliczne przejście przez bramę - rybę
wiąże się ze świadomym wyborem osoby Jezusa
jako swojego Pana i Zbawiciela. Lednica więc

trwa tak naprawdę przez całe życie chrześcijanina.
Flagą rozpoznawczą był wizerunek Pana Jezusa
w koronie cierniowej, który nawiązuję do trudów
nauki w gimnazjum, a także odnosi się do postawy
miłości ofiarnej płynącej z krzyża chwalebnego
Chrystusa.
Tamara Starachowska

„Wakacyjna wyprawa
po zdrowie”
W dniu 8 czerwca br. dzieci ze Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD w Wapnicy gościły
przedstawicieli Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego ze Szczecina z Wydziału Polityki
Społecznej.
Celem wizyty było złożenie dzieciom gratulacji, wręczenie dyplomów oraz nagród dla świetlicy za zdobycie
IV miejsca w woj. zachodniopomorskim w konkursie
plastycznym pt.: „Wakacyjna wyprawa po zdrowie”.
Głównym celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia. Dzieci ze świetlicy wykonały wcześniej
zaprojektowaną grę planszową z elementami sportu,
turystyki i zdrowego żywienia. Końcowym efektem
tej planszy było dotarcie do obozu zlokalizowanego
w lesie. Panie z Urzędu Wojewódzkiego dokonały wpisu
do kroniki Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
TPD w Wapnicy, która jest prowadzona od 2000 roku.
Malwina Żardecka Kierownik świetlicy
Dorota Migacz Wychowawca świetlicy
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nasze sprawy

W Międzyzdrojach wybrano najpiękniejszą
Małgorzata Dudka ze Sławna zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia Ziemi
Zachodniopomorskiej. Finał odbył się w sobotę 4 czerwca br. w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach.
O koronę najpiękniejszej ubiegało się 17 kandydatek. Pretendentki do tytułu zaprezentowały

się publiczności w strojach projektanta mody Macieja Domańskiego, pochodzącego ze Sławoborza
(k. Świdwina), sukniach koktajlowych, strojach kąpielowych oraz (6 finalistek) w sukniach ślubnych.

Jury w liczbie 14 osób, dokonało wyboru ten
najpiękniejszej.
Zwyciężczynią tytułu została Małgorzata
Dudka ze Sławna (nr 12).
Pierwszą Wicemiss została
(grająca w Szczecińskim
klubie Pogoń Szczecin Women) kandydatka z nr 9
- Katarzyna Grynfelder,
natomiast tytuł II Wicemiss
Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej otrzymała
tegoroczna maturzystka
Laura Kozłowska (z lewej)
ze Szczecina.
Piękne dziewczyny,
ciekawa nowa impreza
w Międzyzdrojach, z bogatym programem scenicznym, której producentem była znana firma Event Factory ze Szczecina.
Takie wydarzenia powinniśmy kontynuować.
Prowadzimy już w tej sprawie rozmowy z naszymi
partnerami.
Jadwiga Bober

Jubileusz w Domu Dziecka
Kilkudziesięciu gości: byłych wychowanków, mieszkańców gminy i przyjaciół uczestniczyło
w obchodach 45-lecia Domu Dziecka w Lubinie. Na uroczystość w dniu 29 maja br. przybyli również
przedstawiciele powiatu kamieńskiego, Świnoujścia i Międzyzdrojów.
Dzieciaki obsypano różnymi prezentami, bukietami kwiatów oraz cegiełkami pieniężnymi na
nowy plac zabaw. Atrakcji dzieciom dostarczyli
motocykliści. Burmistrz zafundował uczestnikom
zabawę na dmuchanej zjeżdżalni, zaś Rada Miejska podarowała dwie piaskownice.
Mali mieszkańcy domu przygotowali program
artystyczny przedstawiając życie domu w muzycznej „pigułce”. Wystąpił również pan Jurek Porębski
- band ze Świnoujścia z pięknym morskim reper-

tuarem. Podkład muzyczny jak co roku zapewnił
an Darek Oswald.
Dzieci i wszyscy pracownicy Domu Dziecka
w Lubinie pragną złożyć wszystkim przyjaciołom
Domu serdeczne podziękowanie za okazywane
nam wsparcie na co dzień. Wiemy, że zawsze
możemy na Was liczyć.
Anna Oleksy
Dyrektor Domu Dziecka
w Lubinie

Amfiteatr pełen uśmiechów
Pomimo zimna i złej pogody w Dniu Dziecka
(1 czerwca br.) na terenie amfiteatru pojawił się
tłum małych gości. Wszyscy bawili się świetnie.
Dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki quadami,
konkursy, pokazy sprzętu ratowniczego i słodki
poczęstunek ufundowany przez sponsorów – to
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niektóre z przygotowanych na ten dzień atrakcji.
A na rozgrzewkę gorąca grochówka z kuchni polowej. Dzieci mogły uczestniczyć także konkursie
plastycznym, zakończonym cennymi nagrodami,
wykonać tatuaże itp. Wspólna zabawa trwała do
późnego popołudnia.
Międzynarodowy Dom Kultury bardzo serdecznie dziękuje
firmom: KUKUCORN i CEZAR,
panom Pawłowi Stasiewiczowi
i Krzysztofowi Koczorowskiemu,
którzy przy współpracy z pracownikami MDK przygotowali
całą imprezę, Justynie Kuniewicz
za piękne malowanie dzieci,
a także paniom ze świetlicy
socjoterapeutycznej TPD, które
przeprowadziły konkurs plastyczny.
Największym jednak podziękowaniem dla Organizatorów
była radość i uśmiech dzieci.
Jadwiga Bober

45. Międzynarodowy

Festiwal Pieśni Chóralnej
W poniedziałek (21 bm.) w Międzynarodowym
Domu Kultury zainaugurowano jubileuszowy
45. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej.
W programie zaplanowano kilkanaście
koncertów w wykonaniu kilkuset śpiewaków
z różnych stron świata, w tym gości w Wybrzeża
Kości Słoniowej (Afryka), a także Rosji, Niemiec i
Szwecji. Odbędzie się również koncert specjalny
Akademii Chóralnej„in terra pax”, która w tym roku
świętować będzie 20-lecie istnienia.

Program Festiwalu:
21 czerwca (poniedziałek)
godz. 19.30 Koncert Inauguracyjny
Chór Dziecięcy „Don Diri Don” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, dyrygent Dariusz Dyczewski
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dyrygent Szymon
Wyrzykowski
Chór „Collegium Maiorum” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, dyrygent Paweł Osuchowski
22 czerwca (wtorek)
godz. 19.30 Koncert Festiwalowy
Chór Kameralny „Fresco” - Jekaterinburg
- Rosja, dyrygent Larisa Romodina
Chór Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku - Polska, dyrygent Ewa Rafałko
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”
- Cieszyn - Polska, dyrygent Izabela Zielecka Panek
„Eli Mongo Et Le Cristal Group” - Wybrzeże
Kości Słoniowej - Afryka
23 czerwca (środa)
godz. 15.00 Koncert Musica Sacra, Kościół
p.w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
godz. 19.30 Koncert Specjalny, Międzynarodowa Akademia Chóralna „in terra pax”, dyrygenci
Jean Baptist Bertrand, Benedykt Błoński
24 czerwca (czwartek)
godz. 19.30 Koncert Festiwalowy, Akademicki
Chór Politechniki Gdańskiej - Polska, dyrygent
Mariusz Mróz
Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu,
dyrygent Agnieszka Franków - Żelazny
Chór Akademicki z Lund - Szwecja, dyrygent
Cecilia Martin - Löf
25 czerwca (piątek)
godz. 19.30 Koncert Finałowy.
Koncerty prowadzą Anna Janosz i Piotr Szulc.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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Festiwal wokół WPN

Jubileuszowy XV Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny odbył się w dniach 24-25
maja 2010 pod hasłem „Natura dobrem najwyższym – 50 lat Wolińskiego Parku
Narodowego”.
Na festiwal zgłosili się uczniowie z 18 szkół z
województwa zachodniopomorskiego, reprezentanci dwóch Domów Kultury (Stargard Szczeciński
i Międzyzdroje)  i jednego (międzyzdrojskie)
przedszkola. Do konkursu wiedzy o Wolińskim
Parku Narodowym przystąpiło 95 uczniów
(72 ze szkół gimnazjalnych i liceum, 23 ze szkół
podstawowych). Pytania testowe opracowała pani

Danuta Flotyńska. Zawodników przywitał Ireneusz
Lewicki, dyrektor WPN, który z zadowoleniem
stwierdził, jak duże jest zainteresowanie wiedzą
o Wolińskim Parku Narodowym wśród młodzieży. W konkursie wiedzy pierwsze nagrody na
wszystkich poziomach zdobyło Świnoujście: Maja
Kozłowska z SP1, Agnieszka Sadowska z GP1 oraz
Katarzyna Janik z LO im. Mieszka I.

Tęgie głowy

Światowe eko-wyróżnienia rozdane!

W kwietniu dotarły od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zaświadczenia dla
uczniów Gimnazjum nr 1, którzy uzyskali w
roku szkolnym 2009/2010 tytuły FINALISTY
konkursów przedmiotowych.
Tytuł finalisty w Konkursie Polonistycznym, uzyskując 45 punktów, zdobyła Monka
Czeszyńska, w Konkursie Chemicznym (uzyskując 20 punktów) tytuł zdobył Przemysław
Martyniak, w Konkursie Historycznym z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie (uzyskując 58 punktów) - Aleksander Banachowicz,
w Konkursie Historycznym z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie (uzyskując 44 punkty)
zdobył Aleksander Okoń, w Konkursie Biologicznym (uzyskując 35 punktów) - Przemysław
Martyniak, w Konkursie Biologicznym (uzyskując 44 punkty) zdobyła Agnieszka Muth i największy sukces: TYTUŁ LAUREATA KONKURSU
BIOLOGICZNEGO uzyskała AGNIESZKA MUTH!
Agnieszka jest uczennicą klasy drugiej
i będąc laureatem konkursu biologicznego
może być zwolniona z części matematyczno przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w roku
szkolnym 2010/2011.
Zaświadczenia zostaną uroczyście wręczone na koniec roku szkolnego 2009/2010.
Tamara Starachowska
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Po konkursie młodzież wyszła na szlaki
„leśny” i „morski” biorąc udział w drużynowym
konkursie - zabawie „Bioróżnorodność WPN”.
Wszyscy mieli za zadanie dojść (po wykonaniu
ćwiczeń z kart pracy przygotowanych przez
p. Urszulę Dmitruk przy współpracy z p. Jackiem
Misiakiem z WPN) do Grodna. Niestety pogoda
nie bardzo sprzyjała drużynom, do tego niezbyt
dokładne mapy i brak umiejętności poruszania
się w terenie leśnym spowodowało, że wysyłaliśmy ratunkowe autobusy po zagubionych i tych,
którzy zamiast w Grodnie wyszli w Kołczewie.
Ale zadowolenie i uśmiech gościł na twarzach
wszystkich uczniów i opiekunów drużyn.
Również w tym dniu odbyły się warsztaty
plastyczne w MDK, które poprowadziła p. Jolanta Brejdak z MDK w Stargardzie Szczecińskim,
ucząc młodzież wykonywania form plastycznych z papieru czerpanego. Ptaki wykonane
przez uczestników ozdobiły salę teatralna na
następny dzień festiwalu.
W prezentacjach konkursowych w MDK
wystąpili uczniowie z LO w Kamieniu Pomorskim, grupa ze szkoły podstawowej ZSP
w Golczewie, uczniowie z Gimnazjum w
Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie Skarby
z przedszkola. Podsumowany i rozstrzygnięty
został konkurs plastyczny, na który wpłynęło
120 prac i fotograficzny, na który zgłoszono 103
prace. Protokoły i galeria zdjęć znajdują się na
gimnazjalnej stronie internetowej www.gm1.pl.
na którą serdecznie zapraszamy.
Festiwal mógł odbyć się dzięki wsparciu
i zaangażowaniu nauczycieli i pracowników
Gimnazjum, WPN oraz finansowemu wsparciu
Gminy Międzyzdroje, która była głównym fundatorem nagród.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Zielona flaga dla SP 2
75 polskich szkół otrzymało w tym roku międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga potwierdzający zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne. W tej grupie znalazła się
również Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy (oprócz szkoły w Wapnicy certyfikat Zielonej Flagi
otrzymały tylko 2 szkoły z województwa zachodniopomorskiego).

Kolejne 95 szkół wyróżniono krajowym
certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej. To inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dzięki której coraz
więcej szkół w Polsce osiąga światowy poziom
edukacji ekologicznej. Ten certyfikat szkoła
w Wapnicy zdobyła w poprzednim roku szkolnym. Certyfikaty zostały wręczone podczas
IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 28 maja 2010 w Warszawie.
Aby zdobyć certyfikat Zielonej Flagi szkoła
musi spełnić tzw. siedem kroków. Na początku
każda szkoła musi stworzyć własny kodeks
ekologiczny oraz zebrać grupę roboczą, która
będzie realizowała projekt. Następnie w szkole
przeprowadzany jest audyt, który ma wykazać
jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły
przed przystąpieniem do realizacji projektu.
Aby ocenić skuteczność podjętych działań
audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła

jest monitorowana, a jej projekt poddawany
ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia
w działania społeczności lokalnej.
Wyróżnione placówki spełniły wszystkie te
warunki dołączając do 4.500 szkół na świecie
mogących pochwalić się certyfikatem Zielonej
Flagi. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools
(www.eco-schools.com), w którym uczestniczy
15 000 szkół z 47 krajów Europy a także Afryki,
Ameryki Płd., Azji i Oceanii.
Zielona Flaga została uroczyście wciągnięta
na maszt na zakończenie obchodów Dnia
Dziecka w szkole. Będzie ona wisiała przez
cały rok na naszym maszcie i przypominała
nam, jak ważna jest troska o środowisko
w którym żyjemy.
Iwona Samołyk
Opiekunka Koła Ekologicznego SP 2
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sport, oświata

W Policach wszystko dla „Chrobrego”
W maju w Policach odbył się coroczny turniej im. M. Gajewskiego w tenisie stołowym.
Zawodnicy międzyzdrojskiego klubu ping-ponga odegrali na tych zawodach główne
role we wszystkich kategoriach wiekowych: zaczynając od najmłodszych z pierwszej
klasy podstawowej, poprzez młodzież do starszych zawodników.
W grupie 1-3 klas podstawowych wśród dziewcząt wygrała Wernika Zygan (na zdjęciu), natomiast w rywalizacji chłopców Bartosz Blatkiewicz.
Kategoria 4-6 klas podstawowych to zwycięstwo
Pauliny Komisarskiej. Karolina Kania oraz Łukasz

Borkowicz wygrali swoje grupy wiekowe, czyli
w kategorii szkół gimnazjalnych. Kolejny sukces
odniósł Krzysztof Borkowicz, który wygrał turniej
dla młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych.

Turniej OPEN również rozegrany został pod
dyktando naszych zawodników. Zdecydowane
zwycięstwo odnieśli nasi trenerzy Sylwia Wandachowicz wygrała w kategorii kobiet, a Jacek Wandachowicz w kategorii mężczyzn. Mamy nadzieję,
że wysoka forma naszych zawodników utrzyma się i w kolejnych
turniejach również pokażą się
z bardzo dobrej strony.
***
Na 1 września 2010 roku planowane jest oddanie do użytku
publicznego hali sportowej,
która jest obecnie w końcowej
fazie budowy. UKS „Chrobry”
Międzyzdroje stara się o nadanie
hali imienia wspaniałego tenisisty stołowego – śp. Andrzeja
Grubby. Zawodnik ten to wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski, Europy oraz Świata. Pan
Andrzej Grubba w swoim dorobku mógł się szczycić również
zdobyciem Pucharu Świata oraz
grą na Igrzyskach Olimpijskich.
Tenisista zmarł nieoczekiwanie
w 2005 roku. Jest uważany za
najlepszego zawodnika w historii polskiego tenisa
stołowego. Całe swoje życie poświęcił na rozwój
tej wspaniałej dyscypliny.
Krzysztof Borkowicz

Sukcesy i plany Agnieszki
Udanie rozpoczął się sezon dla zawodniczki Klubu Biegacza „Sporting” Agnieszki Leszczyńskiej.
W odbywającym się 24 maja 46 Mityngu Internationales Pfingstsportfest w niemieckim Rehlingen
Agnieszka wygrała bieg na dystansie 800m
w czasie 2:02.74 min. Wynik który uzyskała
zapewnił jej miejsce w Reprezentacji Polski na
Drużynowe Mistrzostwa Europy (Bergen, 19 – 20. 06.
2010 r. ) do których przygotowuje się na zgrupowaniu wysokogórskim we francuskim Font Romeu.
Po powrocie z zawodów przeprowadziliśmy
krótką rozmowę z zawodniczką:
- Agnieszko jak oceniasz swój pierwszy
start sezonu?
- Jestem mile zaskoczona swoją postawą,
ponieważ udało mi się po raz pierwszy wygrać
prestiżowe zawody i to w pierwszym starcie z czasem bliskim do minimum na lipcowe Mistrzostwa
Europy (minimum 2:01,00 min.)
- Do sezonu przygotowywałaś się zagranicą.
- Tak, z uwagi na aurę panującą w kraju zdecydowaliśmy się wraz z mężem na zgrupowanie
wysokogórskie w USA, na którym wykonałam
najcięższą pracę treningową w życiu i teraz cierpliwie czekam na jej efekty. Dzięki wsparciu
jakie otrzymuję z Gminy Międzyzdroje, mogłam
przygotowywać się do sezonu w optymalnych
warunkach.
- Jakie plany i cele przed Tobą?
- Koncentruję się głównie na poprawieniu
rekordu życiowego na 800 m i 400 m – to jeśli
chodzi o obszar sportowy w tym roku. Natomiast
poza sportem mam nadzieję w pierwszym terminie poradzić sobie z kolejnym rokiem studiów na
Akademii Medycznej.
- Dziękujemy i życzymy powodzenia.
Tomasz Kozłowski, Anetta Czyżak

Nauczyciele z europejskich szkół w Międzyzdrojach
Szkoła Podstawowa realizuje już drugi trzyletni projekt międzynarodowej współpracy szkół europejskich.
Pierwszy: „Europa – mieszanka interesujących kultur”, obejmował współpracę z Wyspami Kanaryjskimi i Rzymem.
Dzięki realizacji tego projektu uczniowie i nauczyciele poznawali kulturę współpracujących krajów.
Drugi: „Spojrzenie na artystyczną twórczość Europy”, również trzyletni, obejmuje współpracę ze szkołami z Węgier,
Włoch, Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Anglii w celu wzajemnego poznania twórczości artystycznej krajów partnerskich.
O projekcie opowiada Renata Borsukiewicz – Ośka, koordynator realizacji projektu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
Redakcja: Skąd pomysł na takie ciekawe
i atrakcyjne projekty?
RB: Pięć lat temu w Internecie znalazłam informacje o unijnych projektach finansowanych przez
Unię, a mających na celu zbliżenie krajów europejskich, członków UE m.in. o projektach Sokrates
Comenius, przedstawiłam moim koleżankom
i kolegom ze Szkoły Podstawowej, stworzyliśmy
zespół, który pracował nad sprecyzowaniem
celów projektu i sporządzeniem wniosku. Tak
pozyskaliśmy środki na pierwszy projekt.
R: Jakie są to środki?
RB: Duże. N pierwszy projekt 22 tys. euro,
a drugi 15 tyś. euro. Przeznaczone są przede
wszystkim na wizyty studyjne. W poprzednim
projekcie wyjeżdżali nauczyciele z dziećmi, obecny przewiduje tylko wyjazdy nauczycieli, którzy
na spotkaniach opracowują zadania realizowane
następnie w placówkach.
R: Gdzie państwo już byliście?
RB: W tym roku szkolnym odwiedziliśmy Hiszpanię i Węgry, a u nas w maju byli przedstawiciele
szkół partnerskich.
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R: Jak przebiegała wizyta Gości w Międzyzdrojach?
RB: Nasi partnerzy z Włoch, Anglii, Hiszpanii,
Węgier, Grecji i Szwecji byli zachwyceni Międzyzdrojami i okolicą. Gości zaskoczyło to, że
mamy piękne hotele, świetnie zagospodarowane
miasteczko, miłe kawiarenki, przepyszne jedzenie
i przemiłych mieszkańców. Byli zachwyceni Międzyzdrojami, czystością, bogactwem roślinności,
estetyką trawników, kwietników, promenadą, molem, Jeziorkiem Turkusowym, żubram. Byli wzruszeni również przygotowanymi przez uczniów
projektami. Nauczyciele gościli w Międzyzdrojach
od 20 do 23 maja. Każdego dnia spotykaliśmy się
w szkole, by realizować zadania przewidziane projektem. Goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez naszych uczniów pod kierunkiem p.
Beaty Hołyńskiej pt. „The Cracow Drzgon”, występ
chóru z dyrygentką p. Anną Sobierajską, a także
tańce tradycyjne przygotowane przez uczniów
klas najmłodszych przez panie: Annę Marszał
i Iwonę Kalisz oraz taniec nowoczesny starszych
uczennic, którego choreografię opracowała

p. Sylwia Wandachowicz. Dzięki uprzejmości pani
dyrektor MDK – Jadwigi Bober, nasi goście mogli
wysłuchać koncertów w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Amber Baltic.
R.: Zatem również instytucje uczestniczą w
realizacji projektu?
RB.: Spotykamy się z wielką przychylnością
i otwartością instytucji i osób prywatnych, które
pomagają w przygotowaniu wizyt już od lat, są to:
Urząd Miejski, Woliński Park Narodowy, Muzeum
Figur Woskowych i Międzynarodowy Dom Kultury.
Szczególnie dziękuję pani Jadwidze Bober, panu
sekretarzowi Henrykowi Nogali, panu dyr. Ireneuszowi Lewickiemu, pani Katarzynie Gołos, panu
Janowi Magdzie i nauczycielom naszej szkoły
pracującym przy projekcie.
Dzięki Comeniusowi byliśmy w wielu pięknych
miejscach, poznaliśmy Wyspy Kanaryjskie, Rzym,
Barcelonę, a przed nami wizyty w Grecji, Anglii,
Włoszech. Zdobyta wiedza, doświadczenia przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności zajęć,
rozszerzają nasze horyzonty, pozwalają docenić
dorobek kulturalny Polski, zbliżają do Europy!
Redakcja
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie Gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:

1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
położone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki:
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze 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 + podatek VAT w stawce 22%
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony w drugiej połowie lipca
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 w drugiej połowie lipca 2010 r.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 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 w drugiej połowie lipca 2010 r.
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 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 w drugiej połowie lipca 2010 r.
5. 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 połowie lipca 2010 r.
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

MIĘDZYZDROJSKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH,
KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O. O.
PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH
wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie
współwłasności działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o łącznej pow. 1957
m², dla których prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu
KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną inwestycję jest wydane pozwolenie
na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r. wraz z aneksem.
Pięciu lokali użytkowych o powierzchni od 34,4 m² do 61,0 m², o standardzie
deweloperskim. Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: lipiec 2010 r., a zakończenia inwestycji:
grudzień 2011 r.
Spółka przy sprzedaży stosuje ulgi i bonifikaty.
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT
płatna w 5 ratach (1 x 40% i 4 x 15% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS
Sp. z o.o., w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS
Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 91 328 11 54 wew. 24.
Zarząd Spółki

20 czerwca br., w wyborach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

tak głosowała Gmina Międzyzdroje:
Frekwencja Mieszkańców Gminy Międzyzdroje:
- uprawnionych do głosowania             	 - 5562 osób
- liczba wydanych kart do głosowania  	 - 2718
Frekwencja         		
- 48,9 %
Wynik:
1. Komorowski Bronisław         
- 2118 głosów
2. Kaczyński Jarosław               
- 960 głosów
3. Napieralski Grzegorz             
- 493 głosy
4. Korwin-Mikke Janusz           	
- 80 głosów
5. Olechowski Andrzej              
- 45 głosów
6. Lepper Andrzej                      
- 24 głosy
6. Jurek Marek                           
- 24 głosy
8. Pawlak Waldemar                   	
- 16 głosów
9. Ziętek Bogusław                    
- 6 głosów
10. Morawiecki Kornel              
- 3 głosy
Ogólna liczba oddanych głosów
- 3793
Głosów ważnych oddano            	
- 3769
Głosów nieważnych oddano       
- 24
W tym:
Mieszkańcy Gminy		
- 2694 głosów ważnych
Turyści                             		
- 1075 głosów ważnych
Druga tura wyborów odbędzie się w dniu 4 lipca br.
Henryk Nogala
Sekretarz Miasta

Informacja Burmistrza
Międzyzdrojów
Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) użytkownik
sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany
do oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki
sprzęt.
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami.
Wszyscy użytkownicy tego typu sprzętu mają
obowiązek pozbywania się zużytych urządzeń
w sposób zapewniający jego bezpieczne unieszkodliwianie i odzysk wykorzystanych w tego typu
sprzęcie materiałów.
Zgodnie z ww. ustawą sprzedawcy detaliczni
i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego są
obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego
dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego
przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest
tego samego rodzaju.
Informuję, że zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest gminna jednostka organizacyjna Gminy prowadząca działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych – Zakład Ochrony
Środowiska w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86, zobowiązany do przyjęcia od mieszkańców
gminy zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (w szczególności: lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory,
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne), a także odpadów
niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych (np. baterie i akumulatory, termometry,
resztki farb i rozpuszczalników, przeterminowane
leki, itp.), znajduje się przy ul. Nowomyśliwskiej
86 w Międzyzdrojach.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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