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Wakacje
2011!

Na otwarcie sezonu
Miesiąc czerwiec to czas długich wieczorów i krótkich nocy. To okres pracowitej krzątaniny przed sezonem. W czerwcu miały miejsce ważne wydarzenia:
01 czerwca nastąpiło oficjalne przekazanie SP1 „Orlika 2012”, a pierwsza bramka w meczu uczniowie kontra samorządowcy, była godna tej uroczystości.
W amfiteatrze dla wszystkich dzieci przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. 04 czerwca w Międzynarodowym Domu Kultury została wybrana Miss
Ziemi Zachodniopomorskiej.
22 czerwca nasze placówki oświatowe zakończyły rok szkolny. Dzieci i młodzież przebywają na wakacjach. Naszym młodym mieszkańcom życzymy wielu
wakacyjnych przygód.
Tuż, tuż Festiwal Gwiazd i oficjalne otwarcie sezonu 2011 r. Nasza zmodernizowana Promenada Gwiazd jest już po odbiorach technicznych, a oficjalne
otwarcie nastąpi 07 lipca w pierwszym dniu Festiwalu Gwiazd. Prawdziwą perełką okazał się skwer w stylu angielskim wg pomysłu Sławomira Rosiaka.
Zielona Brygada zrobiła swoje.
Trwa kolejna edycja Festiwalu Pieśni Chóralnej w MDK - impreza z dużymi tradycjami i prestiżem. Koncert finałowy odbędzie się 01 lipca o godz. 19.30
(szczegółowy program festiwalu wewnątrz biuletynu).
Sezon turystyczny w Gminie Międzyzdroje to czas intensywnej pracy handlowców i przedsiębiorców, trudny okres dla służb komunalnych, straży miejskiej i policji, duże uciążliwości dla mieszkańców. Taka jest uroda Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina. Nasi goście przyjeżdżają na wypoczynek
i po atrakcje. Chcą korzystać z walorów uzdrowiskowych, podziwiać naszą różnorodność biologiczną, odwiedzać ciekawe miejsca, wykorzystać naszą ofertę
turystyczną.
Zapraszamy turystów i życzymy naszym gościom udanego wypoczynku.
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Jeszcze będzie przepięknie… w Międzyzdrojach
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profilaktyka
I Ogólnopolski Festiwal Profilaktyczny

- Kto wziął w nim udział?
- Było sporo „ważnych osób”, którym na sercu
leży wychowanie młodzieży. Były władze z Kura-

którzy uczestniczyli w warsztatach ( począwszy
od techniki malowania na jedwabiu, nauce gry na
perkusji, tańcach integracyjnych po terapeutyczne i relaksacyjne) oraz oglądali występy młodzieży
na pięknej scenie naszego Międzynarodowego
Domu Kultury.
- Jak ocenia Pani poziom poszczególnych
konkursów?
- Bardzo wysoko. Mamy nieprzeciętną
młodzież i wspaniałych nauczycieli i opiekunów, którzy potrafią dokonać rewelacyjnych
rzeczy.

torium Oświaty, Starosta, władze samorządowe,
ksiądz proboszcz, policja, a przede wszystkim osoby na co dzień zajmujące się tematem profilaktyki
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
No i młodzież. Uczniowie z Kamienia Pomorskiego,
Świnoujścia, Golczewa, Międzyzdrojów. Było ponad 300 osób. Na konkursy napłynęły prace m.in.
z Gorzowa Wlkp., z Warszawy, ze Świerzna. To nie
były lekcje, z których się czasami zwiewa, to było
spotkanie, gdzie mówiliśmy poprzez młodzież
o „niepożądanych odchyleniach od stanów normalnych”. Uważam, że najbardziej skorzystali Ci,

- Czy pojawiła się jakaś praca , która zdaniem Pani w sposób szczególny wyróżniała się
wśród innych prac?
- Wspomniałam już o liście do sprzedawców,
ale wszyscy oceniający prace plastyczne zwrócili
uwagę i jednogłośnie orzekli, że niesamowity
wyraz, przekaz i emocje są w pracy Agaty Ruszty
z Gimnazjum nr 143 w Warszawie. Ja zachwycona
byłam wieloma pracami. Wszystkie są wywieszone na korytarzach szkolnym naszego Gimnazjum.
Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja

„Uchronić siebie”
W dniach 2-3 czerwca odbył się festiwal profilaktyczny, którego organizatorem
było Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach.
- Jaki był podstawowy cel festiwalu? - zapytaliśmy Tamarę Starachowską, dyrektor
Gimnazjum i organizatorkę festiwalu.
- Mówić o profilaktyce słowami młodzieży.
Patrzeć na to, co nas otacza ich oczami. Oni mają
mieć za zadanie uchronić się, walczyć, szukać
pomocy, jak już się coś złego zadzieje.
- Jego zadania, założenia?
- Dobrze realizowana profilaktyka społeczna
powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego, zdrowotnego, kulturalnego, społecznego,
aby uchronić jednostki. Hasło naszego festiwalu
„Uchronić siebie” ma w swojej wymowie niepowtarzalność każdej jednostki, każdego człowieka.
Dlatego w założeniu festiwalu mamy pokazać co
jest złe, ale również mówić o tym „ co zamiast?”,
by uchronić siebie, jak walczyć, gdzie szukać
pomocy. Im większa świadomość i wiedza, tym
mniej błędów.
- Do kogo festiwal był skierowany?
- Głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych.
Zaprosiliśmy do udziału również szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Spotkaliśmy się
jednak z niewielkim zainteresowaniem ze strony
podstawówek - jedynie SP6 ze Ś-cia i SSP z Ładzina były obecne, choć na konkurs plastyczny
napłynęły prace z innych szkół. Również ze szkół
ponadgimnazjalnych napłynęła tylko jedna praca
literacka z I LO ze Szczecina, rewelacyjnie napisany
przez Martę Małkińską „List do sprzedawców”
nawołujący do przestrzegania zakazu sprzedaży
wyrobów alkoholowych i tytoniowych nieletnim.

Nie ma tolerancji dla nietolerancji V edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego
W gminie Międzyzdroje w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z
Pracownią Terapeutyczno-Profilaktyczną „MOTYWACJA” został zrealizowany projekt, który dotyczył ludzi
młodych. Aby dotrzeć do tej grupy
wiekowej zorganizowane zostały
działania profilaktyczne, zwracające
uwagę młodzieży na problemy osób
żyjących z HIV i ich bliskich.
Projekt profilaktyki HIV/AIDS
„Nie ma tolerancji dla nietolerancji”
wzbudzał refleksje na temat często
spychany na margines. Dał okazję
do wskazania, że problem HIV/
AIDS dotyczy nas wszystkich i bez
integracji społeczności lokalnej nie
może być mowy ani o skutecznej
profilaktyce, ani o respektowaniu
praw i zaspokajaniu potrzeb osób
zakażonych HIV i ich bliskich.
Zajęcia profilaktyczne ukierunkowane były na kształtowanie
postaw tolerancji wobec osób zakażonych oraz na modelowanie świadomości młodych ludzi w temacie
wpływu substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki) na podejmowanie zachowań ryzykownych.
Projekt stał się okazją do podjęcia tematu profilaktyki zdrowego
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stylu życia (bez używek), a także stał
się pretekstem do rozmów o fałszywych sądach dotyczących działania
alkoholu i narkotyków.
Do udziału w zajęciach warsztatowych zgłosiło się 12 klas z Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach. Łącznie
przeszkolono 154 uczniów.
W/w zajęcia poprowadzone były
przez edukatorów profilaktyki HIV/
AIDS, certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS mgr Karolinę
Flacht oraz mgr Marię Brodzikowską.
Obie panie przeszły wysokospecjalistyczne szkolenia w tym
zakresie.
Zajęcia z w/w zakresu poprzedziły DZIEŃ OSÓB ZMARŁYCH NA
AIDS obchodzony na całym świecie
co roku w 3 niedzielę maja. W tym
roku dzień ten przypada na 15 maja.
HIV/AIDS to światowy problem
od kilkudziesięciu lat: zapobieganie
zakażeniom HIV, pomoc osobom
żyjącym z HIV i chorym na AIDS i ich
rodzinom nie jest tylko sprawą rządu, ale spoczywa również w rękach
społeczności lokalnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownia
Terapeutyczno-Profilaktyczna
„MOTYWACJA”

Przeglądu Spektakli Profilaktycznych

W dniach 12-13 maja 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Do
konkursu zgłoszonych zostało 40 zespołów z całej Polski. Do udziału w
finałowym Przeglądzie wybrano 19 najciekawszych spektakli.
Jednym z zespołów, który zakwalifikował się do przeglądu był nasz
zespół - Grupa „Wyrób Kabaretopodobny” z Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Międzyzdrojach z przedstawieniem „Jazda po bandzie”, pod
opieką Doroty Sielewicz.
Ideą konkursu było przygotowanie spektakli od początku do
końca przez młodzież. Problematyka
poruszana w spektaklach dotyczyła
różnorodnych problemów, jakie
widzą oni w swoich środowiskach:
od używania alkoholu, papierosów
i narkotyków przez rówieśników,
problemów przemocy, zagrożeń
związanych z uzależnieniem od
komputera, aż do problemu uzależnień w rodzinie.
Uczniowie Gimnazjum otrzymali dyplom i statuetkę za udział w
Finale Przeglądu. Mieli także okazję
spotkać się z profesjonalnym jury w
skład którego wchodzili: profilaktyk,
reżyser, aktor.

Składamy serdeczne podziękowania opiekunowi grupy Dorocie
Sielewicz za włożony trud w przygotowanie młodzieży do występu oraz
objęcie ich opieką podczas wyjazdu.
Gratulujemy także takiego
osiągnięcia naszemu zespołowi
w składzie: Alicja Dubako, Jola Kantyńska, Ola Baryga, Sandra Karpińska, Sandra Czyż, Ania Kolesińska,
Olga Bagrowska, Darek Kozłowski,
Patryk Rychter.
Jednocześnie mamy nadzieję,
że nasi uczestnicy będą w pozytywny sposób oddziaływać również
na swoje środowisko – nie tylko
poprzez prezentacje spektaklu, ale
również swoją postawą, zaangażowaniem, pasją.
Życ z y my Wa m s a t y s f a k c j i
z tego co stworzyliście, kreatywności
i zapału na przyszłość.
Zespół Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzyzdrojach
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oświata, aktualności

Zwycięstwo

Urodzinowy konkurs
19 maja 20101w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się finał konkursu
plastycznego pt.:„Odwaga ma w sobie geniusz,
potęgę i magię.” Konkurs został zorganizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach w związku z obchodzoną w tym roku
165 rocznicą urodzin Henryka Sienkiewicza.
W konkursie wzięło udział ponad 150 uczniów
z takich miejscowości jak: Świnoujście, Gryfino,
Wysoka Kamieńska, Goleniów, Ładzin, Stargard
Szczeciński, Nowogard, Mieszkowice, Wolin,
Wapnica i Międzyzdroje.
Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących
autorów prac:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce Alicja Masterniak - Miejski Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim, I miejsce Piotr
Kufta - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie,
II miejsce Grzegorz Rudziński - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Gryfinie, III miejsce Maja Kozłowska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świnoujściu, III miejsce
Aleksandra Labiś - Szkoła Podstawowa Nr 6 w
Świnoujściu, III miejsce Rafał Piątkowski - Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
Wyróżnienie – Dominika Harkot - Szkoła Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej
GIMNAZJUM:
I miejsce Paulina Ekiert - Gimnazjum w Wolinie, II miejsce Aleksandra Stachowicz - Gimnazjum
Nr 1 w Goleniowie, II miejsce Sara Idczak - Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, II miejsce Anita Rojek - Gim-

w „Wakacyjnej wyprawie
po zdrowie”!!!

nazjum Nr 1 w Goleniowie, III miejsce Emilia Kosna
- Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, III miejsce Roksana
Lewandowska - Zespół Szkół w Gryfinie, III miejsce
Michał Kwapisz - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie, III
miejsce Samanta Fiedorowicz - Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach, III miejsce Michele Bińczyk Miejski Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
SZKOŁA ŚREDNIA: na konkurs wpłynęła tylko
1 praca. Wyróżnienie Julita Drąg - Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Gryfinie
Uroczyste rozdanie nagród poprzedziła prezentacja multimedialna pt.: „Życie i twórczość
Henryka Sienkiewicza” przygotowana przez
pracowników Biblioteki w Międzyzdrojach. Miłym
zaskoczeniem dla laureatów i gości był wielki urodzinowy tort w kształcie słonia. Było to nawiązanie
do najczęstszego tematu prac dzieci - uwolnienie
słonia z „W pustyni i w puszczy”. Wystawę prac
konkursowych można oglądać do końca czerwca w czytelni Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki

Wyniki sprawdzianu
po klasie szóstej w SP1
5 kwietnia 2011 uczniowie klas szóstych w całej
Polsce pisali sprawdzian, który jest pierwszym
w ich drodze edukacyjnej zewnętrznym badaniem postępów w nauce. Testy sprawdzane są
przez egzaminatorów zewnętrznych, do szkół
przychodzą tylko wyniki.
Na początku czerwca uczniowie w Szkole
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach otrzymali
informacje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu o wynikach sprawdzianu po klasie
szóstej. Nasi uczniowie uzyskali wynik na poziomie
średnim w dziewięciostopniowej skali staninowej.
Średni wynik punktowy SP1 to 24.7 punktów;
średni wynik województwa 24.42.
Uczniowie, którzy najlepiej napisali sprawdzian: Marta Mularczuk i Filip Marchalewski – po

Marta Mularczuk (druga z lewej) i Filip Marchalewski (obok)
wychodzą z sali po zakończeniu sprawdzianu.
Więcej zdjęć w „galerii” na stronie szkoły: www.sp1.vel.pl, zapraszamy do zapoznawania się z wydarzeniami z życia szkoły.
38 pkt. i Bartek Karwicki – 35 pkt. na 40 możliwych.
Gratulujemy!
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP 1

Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Egzaminy odbyły się w dniach 12, 13, 14 kwietnia 2011 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach

Proszę zauważyć, że są powyżej średnich:
krajowej, wojewódzkiej, a w powiecie jesteśmy
w każdej z części najwyżej wobec innych gimnazjów.

Tamara Starachowska Dyrektor Gimnazjum nr 1
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30 maja w godzinach popołudniowych, w Świetlicy Środowiskowej „ISKIERKA” w Międzyzdrojach
rozlegały się radosne, donośne okrzyki dzieci. Powodem takiego wybuchu radości była informacja
o zdobyciu przez dzieci I miejsca w konkursie, zorganizowanym przez Wydział Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, pod hasłem:„Wakacyjna wyprawa po
zdrowie”. Marzenia dzieci o bezpiecznym wypo-

czynku nad morzem, w górach, na wsi i w mieście,
znalazły odzwierciedlenie w pracy zespołowej –
wyklejanych, przestrzennych puzzlach. Wszystkie
dzieci pracowały nad nią z zaangażowaniem
prawie dwa tygodnie. Ich wysiłek został doceniony
a w nagrodę wszyscy pojadą na „swoją wyprawę
po zdrowie” do Ogrodu Dendrologicznego w
Przelewicach.
Życzymy dzieciom wielu ciekawych wrażeń i
udanej zabawy.
Ewa Lewandowska
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
„ISKIERKA”

DZIEŃ DZIECKA
W URZĘDZIE

Zdziwienie, ciekawość, zachwyt, powaga - to
reakcje jakie towarzyszyły dzieciom, ze Świetlicy Środowiskowej „ISKIERKA”, podczas wizyty
w Urzędzie Miasta w dniu ich święta. Dzięki
uprzejmości pana Mateusza Flotyńskiego oraz
pracowników urzędu, dzieci poznały urząd od
„zaplecza”, zwiedziły wszystkie pomieszczenia,
zapoznały się z pracą urzędników poszczególnych
działów, zostały obdarowane upominkami oraz
słodkościami.
Największe zainteresowanie wzbudziła praca
panów ze Straży Miejskiej oraz działania związane
z obroną cywilną, o których opowiadał pan Janusz,
oraz dział promocji. Dzieci z dumą zwiedzały
gabinet pana Burmistrza, podziwiały łańcuch,
poznały jego znaczenie, oglądały Międzyzdroje
na starych fotografiach.
Choć nasza wizyta nie była długa to dzieci
długo i radośnie ją wspominały.
Raz jeszcze dziękujemy za miłą gościnę.
Ewa Lewandowska
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
„Iskierka”
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z prac Rady miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XI / 80 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na 2011 rok
W niniejszej uchwale proponuje się
zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 3 877,20 zł. Dochody zwiększa się o kwotę
171 189,30 zł (dochody bieżące) i zmniejsza
się o kwotę 175 066,50 zł (dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 586 612,80 zł
z czego na wydatki bieżące przypada kwota
579 612,80 zł a na wydatki majątkowe 7 000
zł i zmniejsza się wydatki na kwotę 590 490 zł
z czego na wydatki bieżące przypada kwota
330 490 zł a na wydatki majątkowe kwota
260 000 zł.
Uchwała Nr XI / 81 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2011-2024
Dokonuje się zmiany załącznika nr
3- planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Międzyzdroje w latach 2011-2014.
Zmiana wystąpiła w projekcie pn. „Mew@Morze Cyfrowych Kompetencji”. Zmieniono
okres realizacji na lata 2011-2013 oraz limity
wydatków w poszczególnych latach.
Uchwała Nr XI / 82 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pożyczki Jessica, udzielonego dla „Promenada” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyzdrojach przez Bank
Ochrony Środowiska S.A.
W związku z ubieganiem się przez Spółkę
gminną „Promenada” o dofinansowanie planowanej inwestycji, polegającej na budowie
budynku galerii handlowo-gastronomicznej
6

i infrastrukturą niezbędną dla obsługi plaży
(punkt ratowniczy, punkt pomocy medycznej, punkt doradczo-szkoleniowy) na terenie
oddanym spółce w użytkowanie, wyrażono
zgodę na ustanowienie hipoteki zwykłej na
nieruchomościach będących własnością
gminy oddanych w/w spółce w użytkowanie.
Przedmiotowa hipoteka ustanowiona
na rzecz Ochrony Środowiska S.A. Centrum
Korporacyjne w Szczecinie stanowić ma
zabezpieczenie spłaty udzielonej Spółce
pożyczki do kwoty 22.100.000,00 złotych na
realizację w/w inwestycji w ramach inwestycji
JESSICA PRO WZ 2007-2013.
Uchwała Nr XI / 83 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie w yrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Prima II Spółka z o.o. - właściciel działki położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy 16a
wystąpiła do Gminy z wnioskiem dotyczącym
zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat
gminnego terenu przyległego do posiadanej
nieruchomości, stanowiącego część działki nr
74/2 o powierzchni 2.836 m². Wnioskodawcy
przewidują budowę na przedmiotowym
terenie części parkingu podziemnego dla
obsługi hotelu, który wybudowany ma zostać na sąsiedniej nieruchomości. Ponadto
na płycie w/w parkingu Spółka planuje
urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na okres 30 lat, w celu
realizacji przedsięwzięcia wskazanego przez
wnioskodawcę.
Uchwała Nr XI / 84 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z planowanym zorganizowaniem przetargu na wydzierżawienie na okres
sezonu letniego 2011 r. na cele parkingowe
dwóch terenów: o pow. 3000 m² - przy ul.
Niepodległości i o pow. 2000 m² - przy ul.

Komunalnej oraz deklarowanym zainteresowaniem przystąpienia do przetargu na
dzierżawę w/w terenów miedzy innymi osób,
które były już stroną umów dzierżawy na te
tereny, wyrażono zgodę na zawarcie umów
z dotychczasowymi dzierżawcami w sytuacji,
gdy zostaną oni wyłonieni w przetargu.
Uchwała Nr XI/85/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje z Miastem Čačak - Serbia
W ramach podjętych rozmów o współpracy partnerskiej, Gmina Międzyzdroje jest
zainteresowana podjęciem współpracy w
zakresie edukacji, kultury i sportu oraz wymiany doświadczeń z miastem Čačak.
Uchwała Nr XI/86/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w s p raw i e z m i a ny u c hw a ł y N r
XLVI/453/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2006 r.
Projekt uchwały zakładający podwyższenie kosztów jednej godziny usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań
własnych gminy z 14 zł do 16 zł opracowano
na wniosek Komisji Rady Miejskiej ds. opracowania strategii Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 września 2006 r. w Nr XLVI/453/06 w
sprawie szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
w § 7 ustalono koszt usług opiekuńczych
realizowanych w ramach zadań własnych
gminy w wysokości 14 zł za godzinę usług.
Od roku 2006 koszt usług opiekuńczych nie
ulegał zmianie.
W roku 2010 na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy
została wydatkowana kwota 261.635 zł, w
ramach której udzielono pomocy w wymiarze 14.280 godzin. Zatem faktyczny koszt
jednej godziny usług opiekuńczych w roku
2010 wyniósł 18,32 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe, podwyższenie kosztów jednej godziny usług opiekuńczych do kwoty 16 zł jest zasadne.
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z prac Rady miejskiej
Uchwała Nr XI/87/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zmiany w podziale Gminy
Międzyzdroje na obwody głosowania
W obwodzie głosowania nr 2:
wykreśla się ul. Grodno,
dodaje się osady: Grodno i Biała Góra.
W obwodzie głosowania nr 4:
wykreśla się ul. Na Skarpie,
dodaje się ul. Widokową.
Uchwała Nr XI/88/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zmiany w podziale Gminy
Międzyzdroje na okręgi głosowania
W okręgu wyborczym nr 2 w Międzyzdrojach:
wykreśla się ul. Grodno,
dodaje się osady: Grodno i Biała Góra.
W okręgu wyborczym nr 4 w miejscowości Wicko:
wykreśla się ul. Na Skarpie,
dodaje się ul. Widokową.
Uchwała Nr XI/89/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie odwołania i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
W związku z wygaśnięciem mandatu
odwołano Beatę Kiryluk z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej , natomiast po
przeprowadzeniu tajnego głosowania na to
stanowisko wybrano Mateusz Bobka.
Uchwała Nr XI/90/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada odwołała Beatę Kiryluk z funkcji
Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Również wskutek wygaśnięcia mandatu odwołano Beatę Kiryluk
ze składu komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu.
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Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu powołano Adama
Jakubowskiego.
Uchwała Nr XI/91/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie powołania przedstawiciela
Związku Gmin Wyspy Wolin
Przedstawicielem do Związku Gmin Wyspy Wolin został Radny Piotr Nogala.
Uchwała Nr XI/92/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie skargi Mirosława Ziółkowskiego na działalność Burmistrza
Rada postanowiła uznać swoją właściwość do rozpoznania skargi Pana Mirosława
Ziółkowskiego z dnia 20.04.2011 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie
przetargu na dzierżawę nieruchomości w
Gminie Międzyzdroje, ogłoszonego dnia
17.03.2011r., przeprowadzonego w dniu 30
marca 2011 r. Skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności
zarzutów objętych skargą.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
odbywających się w środy,
w godz. od 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
Adam JAKUBOWSKI - 22.06.2011
Andrzej KOŚCIUKIEWICZ - 29.06.2011
Piotr NOGALA - 6.07.2011
Roman PAWŁOWSKI - 13.07.2011
Janusz PIŁAT - 20.07.2011
Teresa PURGAL - 27.07.2011
na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Dorota KLUCHA
we wtorki od 13.00 - 14.00
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00– 13.00

oświata

Sprawozdanie
Komisji Rady Miejskiej
ds. Oświaty
Początek prac y kolejnej kadencji władzy samorządowej to zawsze czas ustalania priorytetów
i zadań inwestycyjnych na najbliższe lata.
W tym celu decyzją Rady Miasta powstała
Komisja Oświatowa Gminy Międzyzdroje,
w składzie: członkowie Beata Kiryluk,
Dorota Sielewicz, Teresa Purgal i przewodniczący Mateusz Bobek.
W pracach Komisji uczestniczyli także
pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego
oraz dyrektorzy poszczególnych placówek
oświatowych naszej gminy. Niestety coraz
bardziej restrykcyjna polityka budżetowa narzucona przez władze centralne samorządowi
(patrz ostatni informator samorządowy), jak
i wysoki niż demograficzny sprawił, że
w naszych pracach tak trudno było osiągnąć
oczekiwany kompromis.
Tematykę prac Komisji możemy podzielić
na dwa obszerne bloki. Pierwszy dotyczył wyników nauczania, oferty zajęć pozalekcyjnych
i problemów wychowawczych. Drugi - to
zagadnienia typowo ekonomiczne, takie jak
polityka kadrowa, koszty funkcjonowania placówek i zadania inwestycyjne. Uzyskane informacje i wnioski wykorzystaliśmy do stworzenia
pierwszej w historii naszej gminy Strategii
Oświatowej, której celem jest kompleksowe
zajęcie się oświatą gminną na każdym etapie
edukacyjnym. Mamy nadzieję, że w następnych
latach i kolejnych kadencjach Rady Miasta nasza praca będzie kontynuowana i systematycznie poprawiana, bo zapewne nie ustrzegliśmy
się błędów. Jednak wypracowaliśmy pewien
schemat działania który okazał się skuteczny.
Wystawiając ocenę naszej oświacie na tle
całego kraju, a w szczególności województwa
zachodniopomorskiego, możemy postawić 4.
Wiemy jednak i stanowczo podkreślamy, że do
utrzymania obecnego poziomu niezbędne są
połączone działania Urzędu Miejskiego, Rady
Miejskiej, Rad Pedagogicznych, Rodziców
i oczywiście Uczniów.
Sceptycy powiedzą, że oświata nas za dużo
kosztuje, a młodzież jest zdemoralizowana.
Ja uważam, że oświata jest dla naszej gminy,
obok turystyki, jedyną realną szansa rozwoju.
Problemy wychowawcze zaś są głównie wynikiem zmian społeczno-obyczajowych, jakie
niewątpliwie nastąpiły w Polsce po 1989 r.,
a nie wynikiem złego podejścia grona pedagogicznego do problemów dzieci i młodzieży.
Do zadań samorządu obok budowy amfiteatru,
promenady, ulic, należy zapewnienie jak najlepszych warunków edukacji i rozwoju naszym
dzieciom i młodzieży, bo to oni są przyszłością
naszego miasteczka.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim
Paniom, z którymi miałem przyjemność pracować w trakcie obrad Komisji była to dla mnie
nie tylko przyjemność, a przede wszystkim
wielka lekcja życia.
Mateusz Bobek
Przewodniczący Komisji
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nasze sprawy

Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej ds. opracowania strategii

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

Po raz pierwszy w historii samorządności w naszej gminie została powołana komisja Rady Miejskiej
dotycząca opracowania strategii Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach - instytucji, która dla
wielu naszych mieszkańców jest szansą na godne życie.
Komisja została powołana zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
nr IV/31/11 z dnia 4 stycznia 20011 roku i
pracowała w składzie: Piotr Nogala – przewodniczący komisji, Dorota Klucha, Michał Sutyła,
Adam Jakubowski, Jan Burzyński – członkowie
komisji.
Tematy poruszane przez komisję:
- pomoc społeczna w gminie prowadzona
przez OPS,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
- program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- program przeciwdziałania narkomanii,
- wypracowanie metod skutecznej walki
z bezrobociem wśród osób pobierających
zasiłek z OPS,
- określenie możliwości uruchomienia
środków finansowych tzw. kapslowe.
Komisja obradowała 4 razy, w dniach
18 stycznia, 24 stycznia., 23. stycznia i 23
marca br. Przeprowadzono w tych dniach
konsultacje z panią kierownik i pracownikami
merytorycznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, po których komisja
przyznała, że problem opieki i profilaktyki
jest w naszej gminie złożony i nie można
go zamknąć po kilku spotkaniach. Dlatego
komisja proponuje przynajmniej raz na pół
roku organizację spotkań pomiędzy Radą
Miejską, dyrektorami szkół oraz pracownikami OPS. W takich spotkaniach powinien
uczestniczyć przedstawiciel burmistrza, policji i straży miejskiej. Wspólna praca na rzecz
rozwiązywania problemów w naszej gminie
może okazać się najlepszą inwestycją, która
skutecznie będzie walczyła z bezrobociem,
z przemocą w rodzinie, ubóstwem, a przede
wszystkim uchroni młodzież przed alkoholem
i narkotykami.
Komisja wypracowała
następujące wnioski:
- współpraca OPS z Urzędem Pracy i z
pracodawcami w celu organizacji szkoleń dla
osób bezrobotnych. Szkolenia powinny odpowiadać zapotrzebowaniu lokalnego rynku
pracy na konkretnego pracownika,
- organizacja prac społeczno użytecznych
oraz prac interwencyjnych na rzecz miasta.
Osoby pobierające zasiłek dla osób bezrobotnych, powinny być zatrudniane przy pracach
na rzecz miasta i gminy, po konsultacji OPS z
Urzędem Miasta i ZOŚ, co do wymiaru i zakresu
pracy. Musimy wspierać i motywować osoby
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bezrobotne do podjęcia pracy. Pierwszym
krokiem mogą być właśnie prace użytecznospołeczne oraz interwencyjne.
- należy prowadzić wszelką działalność
profilaktyczną związaną z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniom
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w naszych placówkach oświatowych.
Programy profilaktyczne powinny być wdrażane już w szkole podstawowej.
- należy prowadzić zajęcia pozalekcyjne
jako alternatywny sposób spędzania wolnego
czasu, bez papierosa, alkoholu czy narkotyków.
Komisji zależy aby powstawały nowe zajęcia
pozaszkolne dopasowane do potrzeb młodzieży (koła zainteresowań, grupy dyskusyjne,
zajęcia sportowe przy wykorzystaniu hali
sportowej i Orlików). Dodatkowe kursy mogą
powstawać na bazie szkół i przy wykorzystaniu naszych nauczycieli. Warto inwestować
w naszą młodzież poprzez kursy językowe,
komputerowe czy inne. Tego typu programy
powinny być finansowane z funduszy do walki
z alkoholizmem (tzw. kapslowe),
- należy opracować wieloletnie programy
profilaktyczne nastawione na ciągłość i integrację młodzieży,
- musi istnieć stała współpraca i przepływ
informacji pomiędzy SZKOŁĄ – OPS i RODZICAMI,
- przy placówkach oświatowych patrole policji powinny być po cywilnemu, aby młodzież
ich nie rozpoznawała,
- należy zapanować nad zjawiskiem mobbingu w szkole, najbardziej widocznym w
gimnazjum,
- należy wypracować metody nagradzania
uczniów wzorowych. Pokazanie ich na forum
publicznym, docenienie ich nauki i osiągnięć.
Ustanowienie nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w naszych szkołach.
- należy wypracować nowe wzorce i autorytety wśród młodego pokolenia naszej gminy,
- należy zwiększyć współpracę służb Policji
i Straży Miejskiej z Ośrodkiem Terapii i Uzależnień oraz szkołami,
- należy organizować spotkania rodziców
z pedagogami w celu rozwiązywania problemów dzieci i zapobieganiu nałogom wśród
nieletnich,
- należy określić zapotrzebowanie młodzieży na spędzanie wolnego czasu i poznać jej
zainteresowania,
- należy dostosować programy profilaktyczne do zainteresowań młodzieży jeśli chcemy
aby w nich uczestniczyła,
- należy zorganizować warsztaty dla dzieci i
młodzieży z udziałem ludzi kultury i sportu aby
stali się dla nich wzorcem (znany sportowiec

czy aktor przekaże młodzieży znacznie więcej
niż ambitny program profilaktyczny),
- należy wspierać rozwój pomocy w formie
usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji w celu umożliwienia im jak najdłuższego pobytu w miejscu
zamieszkania (jest to zadanie humanitarne
i ekonomiczne dla gminy – tworzymy nowe
miejsca pracy).
- należy przeszkolić jeszcze jedna osobę
do pracy w zakresie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- należy podwyższyć koszty pracy usług
opiekuńczych z 14 zł do 16 zł za godzinę,
Komisja wnioskuje o zmianę uchwały Rady
Miejskiej nr XLVI/453/06 z dnia 28 września
2006 roku w § 7.  Nowy zapis w § 7 powinien
brzmieć: ustala się koszt usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w
wysokości 16 zł za godzinę usługi.
- należy założyć w OPS skrzynkę typu
wnioski i zażalenia dla osób korzystających
z pomocy do kontaktu z kierownikiem OPS,
- należy zorganizować szkolenie na temat możliwości wykorzystania środków na
profilaktykę i rozwiązywania problemów
uzależnień.
- proponujemy powołanie rady polityki
społecznej, której celem będzie określanie
priorytetów w rozwiązywaniu problemów
społecznych naszej Gminy.
Podsumowanie
Problemy społeczne jakie dzisiaj stoją przed
naszą gmina, wymagają szerokiej współpracy
administracji publicznej, placówek oświaty,
OPS, Policji i Straży miejskiej. Ścisła współpraca
pomiędzy partnerami da nam szanse na realizację przedstawionych priorytetów i działań
zmierzających do pomocy potrzebującym
i ochronie naszej młodzieży przed zagrożeniem nałogami XXI wieku.
Komisja dziękuje pani kierownik OPS
i wszystkim pracownikom za wykonywaną
ciężką pracę na rzecz potrzebujących. Jednocześnie, prosimy aby kierownictwo i współpracownicy OPS nie ustawali w pracy, tworząc
nowe projekty i nowe programy.
Komisja zwraca się z prośbą do dyrektorów
szkół, komendanta policji, komendanta Straży
Miejskiej, kierownika ZOŚ o pomoc i stałą
współpracę przy realizacji przedstawionych
powyżej zadań.
Piotr Nogala
Przewodniczący Komisji

Informator Międzyzdrojski nr 6/2011

oświata

UZNANIE DLA PROJEKTU W WARSZAWIE

W Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przyszedł czas na podsumowanie dwuletniej
współpracy międzynarodowej w ramach edukacyjnego programu Comenius. Był to program
służący poznawaniu krajów członkowskich Unii, ich tradycji i kultury, systemów kształcenia
oraz spojrzenia na różne zagadnienia współczesnego świata. Partnerami projektu były szkoły z
Hiszpanii, Włoch, Grecji, Węgier, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Program całego przedsięwzięcia nosił tytuł
„Spojrzenie na artystyczną twórczość w Europie”.
Kolejne zadania wyznaczone były przez takie
obszary działalności jak muzyka, taniec, rzeźba i
architektura, piosenka, teatr, malarstwo. Każdy z
partnerów promował własne narodowe dokonania
i wartości. Szkoły przygotowywały prace plastyczne, koncerty, spektakle, itp. Uzgodnienia na temat
sposobów realizacji poszczególnych etapów, a
potem prezentowanie tego, co zostało zrobione,
odbywały się podczas kolejnych wizyt roboczych w
krajach uczestniczących w projekcie. To, czego nie
dawało się przywieźć na spotkania (a więc wszystko poza wytworami z plastyki), pokazywane było
w formie prezentacji multimedialnych. Ostatnim
takim spotkaniem - w maju - był zjazd partnerów
projektu w Patras w Grecji. Uczestniczyła w nim
pięcioosobowa grupa nauczycieli ze szkoły podstawowej w Międzyzdrojach.
Projekty unijne związane z kształceniem są
wspierane i koordynowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Każdego roku
FRSE gromadzi materiały na temat najciekawszych
realizacji. Reporterzy i fotoreporterzy przyjeżdżają
do wybranych szkół w naszym kraju, po to, aby –
jak sami mówią o swojej misji – szukać„uśmiechów,
pozytywnych działań, ciekawostek”. Zebrane treści
publikowane są potem w periodyku fundacji, w
broszurach informacyjnych, na wystawach.

Teatrzyk cieni w SP1
W ramach programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego odbyły
się niecodzienne przedstawienia – teatrzyk cieni.
Pierwsze, przygotowane przez koło teatralne pod
kierunkiem pani Beaty Hołyńskiej, 14.04.2011 r.,
przedstawiało bajeczkę „Jaś i Małgosia”. Kolejne
dwa zaprezentowane były 09.05.2011r.: „Niegrzeczny kotek” – przez klasę VI a i b pod kierun-

Zespół reportażowy z ramienia fundacji zawitał w tym roku do naszego miasta. Szkoła w
Międzyzdrojach została wytypowana przez FRSE
ze względu na bogactwo projektu i interesujące
formy jego realizacji(z całego kraju wybrano 25
szkół na 700 realizujących projekty Sokrates).

Podsumowanie dokonań, któremu przyglądali
się reporterzy, odbyło się podczas tzw. Dnia Comeniusa. Impreza miała miejsce w sali teatralnej
MDK. Prezentacja na żywo obejmowała piosenki
w wykonaniu chóru szkolnego, taniec w strojach
ludowych uczniów klas czwartych oraz przedstawienie teatru cieni. Pozostała część działań pokazana została w formie prezentacji multimedialnej.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz gminy oraz dyrektor przedszkola
kiem pani Ewy Sobolewskiej – Kaśkosz; wierszyki
o zwierzętach – przez klasę III a pod kierunkiem
pani Małgosi Olejniczak i pani Renaty Borsukiewicz
- Ośki. Uczniowie, w zacienionym pomieszczeniu,
z uwagą śledzili poruszające się na scenie podświetlane kukiełki. Ten niezwykły spektakl wzbudził
wiele emocji nie tylko w widzach, ale także w
występujących aktorach. Niełatwym okazało się
animowanie papierowymi postaciami. Było to
jednakże rozwijające doświadczenie.
Ewa Sobolewska - Kaśkosz

Dobrym czynem nikt nie gardzi, przy nim miękną nawet hardzi

Przedszkolaki na pikniku
W pierwszy piątek czerwca w Przedszkolu
Miejskim Nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, odbył piknik rodzinny, który został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Radę
Rodziców oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w
Międzyzdrojach. Ostatnie dwa lata piknikowej
atmosferze towarzyszyły ogromne burze, tegoroczny piknik okrasiła piękna pogoda.
Dzieci z zachwytem korzystały z wielu atrakcji
przygotowanych dzięki dobrej woli sponsorów należały do nich: dmuchany zamek, malowanie twarzy i przejażdżki motorem. Wiele niespodzianek
dla dzieci przygotowanych było przez ludzi prowadzących działalność na terenie Międzyzdrojów.
W ramach wolontariatu swą pomoc zaoferowały
gimnazjalistki, które z dużym zaangażowaniem
i bardzo miłym uśmiechem pracowały aby dzieci
dobrze się bawiły. Ogromne poruszenie wśród
przedszkolaków wzbudzili policjanci i strażacy,
którzy wykazali wiele cierpliwości, gdy maluchy
„okupowały” pojazdy. Wspólne z rodzicami za-
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bawy w przedszkolnej piaskownicy czy kopanie
piłki na podwórku przedszkolnym, to chwile długo
wspominane przez dzieci. Miło było zjeść ciasto
upieczone przez rodziców, porozmawiać z nauczycielami lub innymi rodzicami z którymi bardzo
często mijamy się w biegu codzienności. Chociaż
zbliżał się czas zakończenia pikniku, przedszkolne
podwórko tętniło życiem, gwarem i śmiechem.
Z myślą o przyszłym roku, już dzisiaj serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie
osoby, które w jakiejkolwiek formie chciałyby
się włączyć w organizowanie podobnej imprezy.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim,
którzy wnieśli swoją cegiełkę, a których było tak
wielu, że nie sposób wszystkich wymienić. Wszyscy otrzymają dyplomy z podziękowaniami. Bez
Was drodzy, ta impreza nie miałaby takiej oprawy
i takich efektów!
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Nr 1

miejskiego, a także nauczyciele gimnazjum. Na
zlecenie fundacji przybyła reporterka Olga Rodak,
której towarzyszył fotograf Jarosław Nogal. Zdjęcia
z imprezy zamieszczone będą najprawdopodobniej na wystawie w Brukseli. Będzie to ekspozycja
promująca nasz kraj i unijne projekty w związku
ze zbliżającym się objęciem przez Polskę prezydencji w UE.
Całe to - przynoszące wiele zaszczytów - przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wytrwałej pracy
i entuzjazmu nauczyciela języka angielskiego w
szkole podstawowej p. Renaty Borsukiewicz – Ośki
oraz doskonałej współpracy całego grona pedagogicznego SP1: „Nie mogę uwierzyć, że to już koniec

– podsumowuje koordynator projektu - dopiero co
się poznawaliśmy się ze szkołami partnerskimi, a
już musimy się rozstawać. Dwa lata szybko minęły.
Współpraca układała się bardzo dobrze. Myślę,
że projekt był interesujący i wzbogacający dla
nas wszystkich – i dla uczniów, i dla nauczycieli.
Naprawdę warto sięgać po możliwości, jakie daje
nam przynależność do Unii Europejskiej”.
Długofalowe efekty tej pracy są trudne do
uchwycenia, ale następują na pewno: burzą bariery, budzą ciekawość do poznawania innych kultur,
otwierają nas na szeroki świat.
Pełne informacje o realizowanych projektach
zamieszczamy na bieżąco na stronie szkoły: WWW.
sz1.vel.pl
Milena Karpowicz

Der Tag.de/ Der Tag.pl
W dniu 8 czer wca 2011 w Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w ramach 20-lecia
PNWM świętowaliśmy Dzień Języka Niemieckiego. W ramach przedsięwzięcia odwiedzili nas w gimnazjum nasi koledzy
z zaprzyjaźnionej szkoły w Ückeritz.
Wspólna zabawa i nauka poprzez: międzyklasowy konkurs wiedzy o Niemczech „Tour de
Land”,zabawy integracyjne na boisku szkolnym
(malowanie wielkich map Polski i Niemiec)quiz
„Trzy zmysły” o miastach polskich i niemieckich
(zmysł dotyku – przedmioty, słuchu – muzyka, wzroku – zdjęcia), tańce integracyjne oraz
mecz piłki nożnej pozwoliły nam na lepsze
poznanie Niemiec (dla nas), Polski (dla uczniów
z Ückeritz). Z takiej formy zajęć uczestnicy z obu
krajów byli bardzo zadowoleni co dokumentują
zdjęcia na naszej stronie internetowej www.gm1.pl
Najatrakcyjniejszym punktem programu według naszych gości, przy całej nieśmiałości młodzieży, okazały się tańce integracyjne, czyli nauka
tańca belgijskiego, która wspaniale autentycznie
zintegrowała młodzież!
Organizacji szkolnego dnia Der Tag.de / Der
Tag.pl patronowała jednostka centralna Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie,
a całość przygotowali nauczyciele GM 1: Małgorzata Bagrowska, Iwona Sołtysiak, Jacek Wandachowicz.
Małgorzata Bagrowska
nauczyciel jęz. niemieckiego
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VII WIOSENNY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN DZIECI

W dniu 7 maja na sali ćwiczeń Świnoujskiego
Klubu Karate Kyokushin odbył się VII Wiosenny
Turniej Karate Kyokushin Dzieci do lat 11.
W zawodach po raz kolejny, bądź pierwszy
raz, udział wzięło 75 zawodników z klubów:
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido,
Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin-Kan, Klubu Karate Kyokushin Przybiernów, Świnoujskiego
Klubu Karate Kyokushin. Celem turnieju było także
umożliwienie startu w zawodach zawodnikom,
którzy do tej pory jeszcze nigdy nie brały udziału
w żadnych zawodach ani turniejach karate.
Duże podziękowania należą się współorganizatorowi „Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” dzięki któremu możliwe
było przeprowadzenie turnieju, pomysłodawcy
senseiowi Dariuszowi BIELSKIEMU oraz sędziom i
obsłudze zawodów.
Nasi zawodnicy z Międzyzdrojskiego Klubu
Sportowego Bushido zajęli następujące miejsca medalowe:
Adrian BRESLER – II miejsce w kumite chłopców
11 lat open i III miejsce w grapplingu chłopców

11 lat open;
Remigiusz PENDER – IV miejsce w kumite
chłopców 11 lat open i IV miejsce w grapplingu
chłopców 11 lat open;
Jarosław PETRUNIA – II miejsce w grapplingu
chłopców 7-8 lat do 26 kg
kg  ii III miejsce w kata
chłopców do 8 lat oraz II miejsce w kategorii najlepiej rozciągniętego zawodnika w swej kategorii
wiekowej;

Oliwer RUDNICKI – III miejsce w grapplingu
chłopców 7-8 lat do 26 kg. oraz  IIII miejsce w
posługiwaniu się nunchaku w kategorii chłopców 6-7 lat, I miejsce w kategorii najlepiej
rozciągniętego zawodnika w swej kategorii
wiekowej, I miejsce jako najlepszy technik w
kategorii chłopców 7 lat;
Seweryn OGIŃSKI – I miejsce w kategorii
grappling chłopców 7-8 lat powyżej 26 kg;
Wiktoria KALEMBA – I miejsce w grapplingu
dziewcząt 8 lat open, III miejsce  w
miejsce w posługiwaniu
się nunchaku w kategorii dziewcząt do 9 lat,
II miejsce w kategorii najlepiej rozciągniętej
zawodniczki oraz I miejsce w kata;
Dominika PIERŚCIŃSKA – II miejsce w grapplingu dziewcząt 8 lat open oraz  IV
IV miejsce w
kategorii najlepiej rozciągniętej zawodniczki; Piotr
JENDRYSIAK – II miejsce kata.
Gratulacje dla wszystkich zawodników biorą  Gratulacje
cych udział w turnieju oraz rodzicom za cierpliwość
i instruktorom za wkład i wysiłek włożony podczas
treningów. OSU.
Andrzej Sawicki

Turniej Karate Kyokushin
o puchar Starosty Powiatu Drawskiego
W dniu 12 czerwca br. w Złocieńcu odbył się
Turniej Karate Kyokushin o puchar Starosty
Drawskiego.
W zawodach udział wzięli zawodnicy ze Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Przybiernowa,
Złocieńca, Połczyn Zdroju, Kalisza Pomorskiego,
Łobza, Choszczna. Organizatorem turnieju był
Klub Walki Washi ze Złocieńca. Turniej został rozegrany w konkurencjach: kata, kumite i grappling
z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe.
Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido reprezentowali niżej wymienieni zawodnicy, zajmując
miejsca medalowe:

Dominik
SAWICKI– –I miejsce
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kumite
juDominik SAWICKI
ww
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junioniorów
13-14
w kategorii
i II miejsce
rów 13-14
lat wlat
kategorii
OPENOPEN
i II miejsce
w kata
w
do 14 lat;
dokata
14 lat;
Marcin LEMANCZYK – II miejsce w kata do
16 lat;
Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce w kata do 14 lat.
Był to już ostatni turniej karate przed okresem
wakacyjnym. W okresie wakacji członkowie naszego klubu będą przebywać na Obozie
obozie letnim
w Karpaczu, organizowanym przez Świnoujski
Klub Karate Kyokushin oraz na Europejskim Obozie
Kyokushin Karate w Tucholi organizowanym przez
Polską Federację.
Andrzej Sawicki

Sukcesy na koniec sezonu!
Dobiega końca sezon 2010/2011 w tenisie
stołowym. Zawodnicy „Chrobrego” na mecie
rozgrywek osiągnęli dwa wielkie sukcesy
rangi ogólnopolskiej. Wyczynami popisała się
młodzież z Międzyzdrojów oraz drugoligowa
drużyna kobiet.
Pod koniec maja br. w Międzyzdrojach rozegrano wojewódzkie eliminacje do V ogólnopolskiego
Memoriału Andrzeja Grubby. Miejscowa drużyna
wystąpiła w składzie: Paulina Komisarska, Wiktor
Potrzebny i Mateusz Wolny. Na tych zawodach
uplasowali się na 2 pozycji, lecz od organizatorów
otrzymali „dziką kartę” i tym samym prawo do
wzięcia udziału w zawodach ogólnopolskich, które
odbyły się w Sopocie na początku czerwca. Nasi
reprezentanci zajęli tam 18 miejsce. Jest to niezły
wynik biorąc pod uwagę, że członkowie team’u są
jeszcze bardzo młodzi.
Kolejny, historyczny sukces odniosła ligowa
drużyna kobiet, w składzie: Sylwia Wandachowicz, Magdalena Gargulińska, Marta Szymańska,
Karolina Kania i Paulina Komisarska. Dziewczyny w
tym sezonie grały w II lidze „B”, gdzie zdeklasowały
wszystkie swoje rywalki. Bezapelacyjnie zapewniły
sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli
II ligi „A”. Jest to wielkie osiągnięcie dla kobiecego
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tenisa stołowego w Międzyzdrojach, ponieważ
od kilku lat UKS nie posiadał takiej drużyny w
żadnych rozgrywkach ligowych. Nie chcemy na
tym poprzestać i planujemy realny atak na awans
do I Ligi Kobiet.
Krzysztof Borkowicz

Trampkarze „Fali”
Mistrzem
12 czerwca 2011 roku zakończył się sezon 2010/11
zmagań naszych zawodników z grupy 1 trampkarzy (rocznik 96-98) przy Zachodniopomorskim
Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. W ostatnim
swoim spotkaniu mistrzowskim nasi zawodnicy
pokonali rówieśników z Prawobrzeża Świnoujście
7-3 (4-1) i zajęli ostatecznie pierwsze miejsce w grupie 1 ZZPN. Jest to piękny moment dla trenerów
(Jana Rączewskiego i Piotra Wiśniewskiego), ale w
szczególności dla naszych młodych zawodników,
którzy pokazali, że potrafią grać i zwyciężać. Zespół
zdobył 36 punktów, przy 113 bramkach zdobytych
i 28 straconych.
Kadra Mistrzów sezonu 2010/11: Kowalczyk
Konrad, Tkaczonek Piotr, Gaj Sebastian, Strzelecki
Paweł, Kądziołka Hubert, Boguski Kacper, Kalinowski Patryk, Kostek Kevin, Potrzebny Wiktor,
Waszczyk Michał, Mittelstadt Radosław, Michalski
Bartosz, Lisiński Piotr, Kuryłowicz Błażej, Trott
Mateusz, Sędzicki Przemysław.
Indywidualne wyróżnienia dostali zawodnicy:
Boguski Kacper, Kalinowski Patryk, Kostek Kevin,
Waszczyk Michał - król strzelców (40 bramek).
Wszystkim wyróżnionym oraz ich trenerom składamy gratulacje.
Jan Rączewski
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ogłoszenia - komunikaty

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul.
Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow.
1.521 m². Rokowania na zbycie w/w nieruchomości
zostały ogłoszone na dzień 26 lipca 2011 r.
2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439
o pow. 22.880 m².
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19 lipca 2011 r., cena wywoławcza
– 25.000.000 zł brutto.
3. Nieruchomości niezabudowanych położonych
w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka
nr 8/3 o powierzchni 775 m², - działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostanie ogłoszony na początku miesiąca
sierpnia 2011r.
4. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m², cena wywoławcza 360.000,00 zł plus
należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 19 lipca 2011 r.
5 Nieruchomość niezabudowana położona
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej , działka nr 460/1
o powierzchni 369 m²,.
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone na początku miesiąca
sierpnia 2011r.
6. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2 o powierzchni 967 m², cena wywoławcza 80.000,00 zł plus należny
podatek VAT.
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone na początku miesiąca
sierpnia 2011r.

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wapnicy przy ul. Okrągłej 1b, działka nr 54/3
o powierzchni 852 m², cena wywoławcza 60.000,00
zł plus należny podatek VAT.
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone na początku miesiąca
sierpnia 2011r.
8. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653 m²,
cena wywoławcza 150.000,00 zł plus należny podatek
VAT.
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone na początku miesiąca
sierpnia 2011r.
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej, stanowiąca
działkę nr 210 o powierzchni 315 m², cena wywoławcza 112.000,00 zł plus należny podatek VAT .
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie ogłoszony na początku miesiąca
sierpnia 2011r
10. Nieruchomości niezabudowane położone
w Wicku , stanowiące działki:
- 120/37 o powierzchni 25.961m2 – cena wywoławcza 915.000,00zł plus należny podatek VAT ze
stawką 23%
- 120/44 o powierzchni 37.738m2 – cena wywoławcza 2.790.000,00zł plus należny podatek VAT ze
stawką 23%
Przetarg został ogłoszony na dzień 23.08.2011r.
11. Nieruchomości niezabudowane położone
w Wicku
- działka 52 o powierzchni 354m2 – cena wywoławcza 35.000,00zl
- działka nr 56 o powierzchni 683m2 – cena wywoławcza 70.000,00zł
Przetarg został ogłoszony na dzień 26 lipca
2011r.

Bezpiecznie nad wodą

Wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon ratowniczy. Niestety zbyt często zdarza się, że zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa kąpieli w wodzie. A często wystarczy
tylko zwykła ostrożność, aby kąpiel była bezpieczna. Dlatego po raz kolejny przypominamy
podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli, gdyż wiemy z własnego doświadczenia ze profilaktyka
to najlepsza forma ochrony.
Staraj się nie pływać sam - bezpieczniej jest
poprosić kogoś, aby Cię obserwował w trakcie
pływania.
Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - nie wiesz czego możesz spodziewać
się pod jej lustrem, dlatego najpierw dla swojego
bezpieczeństwa zbadaj głębokość oraz ukształtowanie dna
W wodzie zanurzaj się stopniowo — nie skacz
prosto do wody. Różnice temperatur między rozgrzanym ciałem a zimną wodą mogą być przyczyną
szoku termicznego, w wyniku którego może dojść
nawet do zatrzymania akcji serca.
Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek
nad wodą natychmiast wezwij pomoc - powiadom
Ratownika WOPR lub Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję lub inne osoby znajdujące się w pobliżu
Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest
czerwona flaga.

Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki i zwracaj na
nie szczególną uwagę. Najmłodsi powinni kąpać się
w nadmuchiwanych kołach lub rękawkach, najlepiej
w odblaskowych, dobrze widocznych kolorach, i
zawsze pod opieką.
Do kąpieli wybieraj zawsze miejsca bezpieczne,
najlepiej na plażach strzeżonych.
W tym roku Stowarzyszenie ,,Ratownicy Mię-

Ratownicy na kąpielisku
Firma Wibor po raz kolejny zabezpiecza kąpielisko morskie w Międzyzdrojach. W okresie od
18.06 - 30.06 oraz 1.09 - 18.09 strzeżony będzie
200m odcinek plaży (200m na zachód od mola),
natomiast od 1.07 - 31.08 firma WIBOR zabezpieczać będzie 600m kąpieliska (na zachód
od mola). Nad bezpieczeństwem plażowiczów
oprócz Ratowników WOPR, czuwać będą do-

12. Nieruchomości niezabudowane położone w
Lubinie przy ul. Bocznej
- działka nr 34/1 o powierzchni 1.412m2 cena
wywoławcza 154.000,00zl
-działka nr 45 o powierzchni 2.620m2 cena wywoławcza 282.000,00zl
Przetarg został ogłoszony na dzień 26 lipca 2011r.

Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu
do zbycia w drodze przetargu znajdują się:
1/ nieruchomości niezabudowane położone:
- w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2 o
powierzchni 4.240 m²,
- w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr.21,
działka nr 562 o powierzchni 280 m²,
- w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, obr.19, działka
nr 82/2 o powierzchni 585 m²,
- w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m²,
- w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2 o
powierzchni 1.468 m².
- 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,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena wywoławcza
2/ nieruchomości zabudowane położone:
- przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach,
działka nr 341 o powierzchni 494 m²,
- przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach,
działka nr 328 o powierzchni 839 m².
3/ Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2 o powierzchni
1.468 m².
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

dzyzdroje” będzie zabezpieczało wypoczynek
mieszkańców i turystów od 16.06. – 30.06.2011.r. na
odcinku 200 m plaży na wschód od mola – 2 wieże
ratownicze; od 01.07. – 31.08.2011 r. na odcinku 600
m plaży na wschód od mola – 6 wież ratowniczych
oraz w okresie od 01.09. – 20.09.2011r. ma odcinku
200 m plaży na wschód od obiektu Molo – 2 wieże
ratownicze. W pozostałym okresie jeśli warunki
pogodowe będą sprzyjające organizujemy patrole
ratownicze.
W tym roku, praktyką lat ubiegłych, będzie
istniała możliwość kąpieli dzieci naszych zapracowanych mieszkańców tak jak zorganizowanych grup
kolonijnych pod okiem ratownika. Zapraszamy także młodzież do wstąpienia w nasze szeregi. Wszystkich informacji udzielamy pod tel. 519 721 093.
  Mateusz Bobek
Ratownicy Międzyzdroje

świadczeni Ratownicy Medyczni, wyposażeni
w profesjonalny sprzęt służący do ratowania
życia i zdrowia. 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.
Stanowisko dowodzenia ratowników WIBOR pierwsza wieża na zachód od mola.
Krzysztof Kozub
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