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Za Ojczyznę

Narodowe Święto Niepodległości
Tradycyjnie w Dniu Niepodległości mieszkańcy Gminy Międzyzdroje spotkali się przy pomniku Marynarza, aby uczcić poległych żołnierzy
i oddać cześć walczącym o niepodległość. W obchodach uczestniczyło Wojsko Polskie z Jednostki Wojskowej nr 1905 z Dziwnowa. Pod
pomnikiem Marynarza kompania reprezentacyjna zaprezentowała ceremoniał wojskowy oddając salwy honorowe. Wartę honorową pod
pomnikiem pełnili żołnierze z JW 1905 i zuchy z 44 Gromady Zuchowej w Międzyzdrojach. Przedstawiciele władz samorządowych, jednostek
gminnych, stowarzyszeń oraz instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Po złożeniu wieńców pod pomnikiem wszystkie delegacje przemaszerowały za kompanią honorową do kościoła p.w. Piotra Apostoła.
Przy kamieniu „Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów” odśpiewano hymn, nastąpiła chwila zadumy, następnie w kościele odbyła się
msza za Ojczyznę z udziałem przedstawicieli władz miejskich. Uroczysta msza w intencji Ojczyzny odbyła się także w kościele w Lubinie.
O uroczystościach także na str. 3

aktualności

„WAWRZYN POLSKIEJ
TURYSTYKI” DLA ODDZIAŁU
PTTK W MIĘDZYZDROJACH
Kapituła Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki” wyróżniła swoją nagrodą oddział PTTK
w Międzyzdrojach. Wyóżnienie zostało wręczone prezesowi międzyzdrojskiego Oddziału
PTTK Dariuszowi Trautowi.
Oddział PTTK w Międzyzdrojach znalazł się
wśród jedenastu laureatów szczególnie zasłużonych dla polskiej turystyki. „Wawrzyn Polskiej
Turystyki” otrzymali również m.in.: Związek
Harcerstwa Polskiego Kwatera Główna, Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz inne instytucje
i osoby związane z turystyką, którzy przyczyniają
się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki - zarówno w odniesieniu do turystów, jak też
gospodarki rynkowej.
Celem projektu jest wyróżnienie i spopularyzowanie tych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, które przyczyniają
się do umacniania korzystnego wizerunku Polski.
Zdobywcami „Wawrzynu” mogą więc stać się
podmioty, które w szczególny sposób wpływają
na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji
opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych,
prawnych i ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy prezesowi oraz wszystkim osobom z Oddziału PTTK w Międzyzdrojach
zaangażowanych w pracę na rzecz turystyki w
Gminie Międzyzdroje. To praca i postawa, która
umacnia wizerunek Międzyzdrojów jako gminy
turystycznej.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Akcja promocyjna na Tour Salon Poznań 2012
Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu to największe targi branży turystycznej w Polsce. W bieżącym roku postanowiliśmy zmienić nieco formułę promocji turystycznej naszej gminy na targach.
Nie przygotowaliśmy, jak co roku, stoiska promocyjnego Międzyzdrojów, jednak nasze materiały obecne były na ogólnym stoisku województwa
zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez
Zachodniopomorską Regionalną Organizację
Turystyczną.

swoją muzyką do tańca, a wykonie instrumentalne
niektórych szlagierów zyskało ogromny aplauz
publiczności i zainteresowanie wśród wystawców,
którzy opuszczali swoje stoiska i przychodzili zobaczyć naszą akcję.
Przygotowaliśmy prezentację multimedialną

Skupiliśmy się na przygotowaniu przedstawienia oferty Międzyzdrojów w formie bezpośredniej
prezentacji - występie na scenie w hali targowej.
Celowo wybraliśmy dzień – piątek, 26 października,
bowiem to czas dla wszystkich odwiedzających
stoiska targowe, nie tylko dla branży turystycznej.
Do naszej akcji zaprosiliśmy zespół znany ze swoich
występów promenadowych w Międzyzdrojach
„Pati Blues”. Zespół trzyosobowy rodziny Dudkowiaków, w składzie instrumentalnym: akordeon
klawiszowy, gitara klasyczna i perkusja, porywał

ze zdjęciami przedstawiającymi wszystko, co
w Międzyzdrojach i w gminie warto zobaczyć.
W trakcie koncertu promowaliśmy Międzyzdroje
informując o ciekawostkach i dystrybuowaliśmy
nasze materiały promocyjne. Zainteresowanie
było tak ogromne, iż wydłużyliśmy naszą akcję aż
do momentu interwencji biura obsługi targów.
Jesteśmy przekonani, iż nasza promocja przyniosła
zaplanowany efekt.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

„Wyspa skarbów” – wspólny projekt Wolińskiego Parku
Narodowego i firmy GAZ-SYSTEM S.A.
Woliński Park Narodowy zakończył realizację projektu„Wyspa Skarbów, cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacyjno-Muzealnym
Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2012”, którego głównym sponsorem była firma GAZ-SYSTEM
S.A.. W ramach projektu odbył się cykl wykładów
poświęconych wyspie Wolin, jak również organizowane były codzienne, bezpłatne oprowadzania
po muzeum dla turystów indywidualnych. W projekt zaangażowali się pracownicy Parku, a także
Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Słowian
i Wikingów w Wolinie.
W, specjalnie na tę okazję przystosowanych,
salach konferencyjnych WPN odbyło się 6 wykładów tematycznych. Wykładowcy dzielili się
z uczestnikami wiedzą oraz doświadczeniem, jakie
zdobyli podczas prac i badań naukowych prowa-
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dzonych na terenie Parku oraz w jego otoczeniu.
Wątki poruszane i przybliżane podczas kolejnych wykładów stworzyły całość, tj. wyspę
skarbów. Wykłady spotkały się z dużym uznaniem
i przyciągały licznych słuchaczy. Zyskały również
swoich stałych bywalców. Uczestnicy zadawali
wiele pytań, prelekcje wraz z dyskusjami trwały
często dłużej niż zaplanowane 1,5 godziny. W wykładach wzięło udział łącznie 149 osób. W związku
ze znacznym zainteresowaniem słuchaczy planowane jest organizowanie kolejnych wykładów od
stycznia 2013 r.
W ramach indywidualnego zwiedzania muzeum bezpłatnie oprowadzono 551 osób. Przewodnicy Parku przedstawiali unikalność przyrody i
zalety wynikające z istnienia Parku Narodowego w
tej interesującej części polskiego wybrzeża. Turyści
chętnie zadawali pytania dotyczące działalności

Parku, jak również poszczególnych elementów
przyrody np. gatunków zwierząt.
Projekt „Wyspa skarbów” pozwolił na analizę zapotrzebowania na wykłady prowadzone
przez specjalistów, a także na nawiązanie ściślejszych kontaktów Parku z mediami lokalnymi.
Informacje o przedsięwzięciu ukazywały się w „Informatorze samorządowym” gminy Międzyzdroje,
w „Wyspiarzu niebieskim”, w „Pomorzaninie”,
a także na portalach internetowych www.ikamien.pl
oraz www.echokamienia.pl. Mamy nadzieję, że ta
współpraca będzie kontynuowana również przy
innych okazjach.
Na przyszły rok, we współpracy z firmą GAZSYSTEM S.A., planowany jest kolejny projekt skierowany tym razem do uczniów szkół województwa
zachodniopomorskiego. Będą oni mogli spróbować swych sił w konkursie literackim o tematyce
związanej z ochroną przyrody.
M. Szweik, J. Misiak

Informator Międzyzdrojski nr 11/2012

wydarzenia
65-lecie harcerstwa w Międzyzdrojach

Narodowe Święto Niepodległości
W Międzynarodowym Domu Kultury odbyła się kolejna część uroczystych obchodów Narodowego Święta
Niepodległości. Tam została otworzona wystawa pod nazwą „65 lat harcerstwa w Międzyzdrojach”. Wystawę
przygotowali harcerze oraz zuchy z 44 Gromady Zuchowej w Międzyzdrojach we współpracy z rodzicami.
Wystawa w MDK otwarta będzie do końca listopada 2012 r.
Wywieszono proporce i sztandary, przedstawiono bogatą kolekcję
odznaczeń i odznak harcerskich,
zbiory kronik drużyn harcerskich oraz
harcerskiej literatury. W gablotach i
na tablicach przedstawiono pokaźną
liczbę zdjęć oraz pamiątek po kilku
pokoleniach harcerzy mieszkających
w Międzyzdrojach. Odwiedzający
wystawę mogli obejrzeć mundury
harcerskie drużyn funkcjonujących
w Międzyzdrojach przez ostatnie
dziesięciolecia.
Wystawę otworzył drużynowy
44 GZ dh Tomasz Rychłowski, a
uroczyście ciepłymi słowami wszystkich gości powitała Jadwiga Bober,
dyrektor Międzynarodowego Domu
Kultury. Kilka podniosłych słów powiedział również harcmistrz Marek
Niewiarowski – instruktor ZHP z
Hufca Ziemi Wolińskiej im. Marynarki
Wojennej RP w Świnoujściu oraz
Dariusz Traut – prezes Oddziału PTTK
w Międzyzdrojach, wręczając na ręce
harcerzy tabliczkę okolicznościową
z okazji „65. rocznicy utworzenia
pierwszych drużyn harcerskich w
Międzyzdrojach”. Serdecznie podziękowano za przybycie Reginie
Chmielowskiej, żonie harcmistrza

Bronisława Chmielowskiego, założyciela pierwszych drużyn harcerskich
w Międzyzdrojach.
Zuchom sprawiono największą
niespodziankę. Na salę wjechał
ogromny tort urodzinowy z dedykacją.
Następnie zaproszono wszystkich gości na program artystyczny

Spotkania Burmistrza
Międzyzdrojów z Mieszkańcami
W dniach 8 i 15 listopada 2012 roku, odbyły się spotkania burmistrza
z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje. Pierwsze w Międzynarodowym
Domu Kultury zgromadziło ponad 100 osób. Na drugie do „Wikliny”
w Wapnicy przybyło ponad 70 mieszkańców.
Na półmetku VI kadencji starałem
się przedstawić dochody i wydatki,
dokonania samorządu w latach 2011
i 2012, plany na kolejne dwa lata kadencji. Omówiłem założenia do Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje
do 2025 roku. W Międzyzdrojach
kierownik Zakłady Ochrony Środo-

wiska Adam Celiński omówił sprawy
dotyczące gospodarki odpadami od
1 lipca 2013 roku.
Państwa frekwencja, zainteresowanie moim wystąpieniem, uwagi
i pytania, były potwierdzeniem, że

przygotowany przez zespół „Bryza”
wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum
nr 1 w Międzyzdrojach oraz zespół
„Fale”. Wiele pieśni patriotycznych
wykonywały zespoły razem z licznie
przybyłymi mieszkańcami Gminy
Międzyzdroje.
Tomasz Rychłowski

***
Szczególne podziękowania należą się tym, którzy wzięli na siebie
organizację tego święta. Ewie Sobolewskiej-Kaśkosz i młodzieży: Agacie
Adamczyk, Marcie Mularczyk, Emilii
Dobek, Dominice Pęgiel, Patrycji Klawie, Karolinie Kaśkosz. Dziękujemy
Januszowi Kalembie i członkom zespołu „Bryza”, Katarzynie Piotrowskiej
i członkom zespołu „Fale”. Oni z dużym zaangażowaniem i wyczuciem
artystycznym przeprowadzili całą
uroczystość. To dobrze rokuje, kiedy
łączymy pokolenia i doświadczenie z
duchem młodości. Za przygotowanie
nagłośnienia i obsługę techniczną Arturowi Duszyńskiemu i Przemkowi
Winiarskiemu z MDK. Katarzynie
Marjańskiej za „użyczenie prądu”.
Straży Miejskiej - za zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Tomaszowi Rychłowskiemu,
harcerzom, zuchom i ich rodzicom
- za przygotowanie pięknej, refleksyjnej wystawy.
Wyrazy wdzięczności kierujemy
w stronę proboszczów naszych parafii: księdza kanonika Mariana Wittlieba i księdza kanonika Waldemara
Michałowskiego za odprawienie
mszy świętych w intencji Ojczyzny
oraz służbom liturgicznym za zaangażowanie.
Również wszystkim biorącym
udział w uroczystych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości
w naszej gminie, składamy tą drogą
bardzo serdeczne podziękowania.
Redakcja

Młodzi biegacze na Biegu Niepodległości
W dniu 11 listopada br. w Kamieniu Pomorskim podczas XIV Biegu
Niepodległości wystartowała grupa młodych biegaczy sekcji lekkoatletycznej UKS „Chrobry” Międzyzdroje.

spotkania takie były potrzebne.
Utwierdziły mnie w przekonaniu, że
przynajmniej raz w roku, po wykonaniu kolejnego budżetu, powinny
się one odbywać. Spotkania te, po
raz kolejny przekonały mnie, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami to
poszerzenie wiedzy o problemach

i troskach oraz propozycjach mieszkańców naszej gminy. Serdecznie
dziękuję Państwu za przybycie i głos
w dyskusji.
Z wyrazami szacunku
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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Dzieci rywalizowały w następujących kategoriach wiekowych: klasy
I-II na dystansie 400m, klasy III-IV dystans 900m, klasy IV-VI dystans 900m.
Najlepiej wystartował Marcel
Paluch (klasa II), który nie miał sobie
równych wśród chłopców wygrywając swój dystans. Pozostali zawodnicy
również wypadli bardzo dobrze
zajmując czołowe lokaty.
O to w ynik i nasz ych dzieci
w poszczególnych kategoriach.
Dziewczynki klasy I-II: 4 miejsce

- Milena Jabłońska. Chłopcy klasy I-II: 1 miejsce - Marcel Paluch.
Dziewczynki klasy III-IV: 4 miejsce
- Weronika Kujda, 7 miejsce - Martyna
Senkowska, 9 miejsce - Julia Karpeta,
11 miejsce - Joanna Wilczek. Chłopcy
klasy III-IV: 6 miejsce - Kamil Dwornik. Chłopcy klasy V-VI: 9 miejsce
- Dominik Kujda, 16 miejsce - Kamil
Karmowski. Open kobiet: 5 miejsce
- Mirosława Kujda.
Rafał Błocian
Sekcja LA UKS Chrobry
fot. Łukasz Paluch
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kultura
„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” (Pitagoras)

Spotkania z muzyką w Międzynarodowym Domu Kultury  
Obcowanie z muzyką od najmłodszych lat
jest doskonałym sposobem na wszechstronny
rozwój dziecka. Muzyka wyostrza wrażliwość
emocjonalną, rozwija wyobraźnię, poprawia
koncentrację i uwagę. Właśnie z myślą o najmłodszych powstał cykl koncertów muzycznych „Zaczarowany Fortepian”.
Tym razem na koncert zaprosiliśmy grupę
„Rybacy” z Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Morskie
Skarby” w Międzyzdrojach. Po wejściu na scenę
mali słuchacze byli bardzo zaintrygowani budową
koncertowego fortepianu. Jest w nim tyle ciekawych rzeczy: struny, młoteczki, klawisze, tłumiki,
żeliwna rama, która wytrzymuje ogromne napięcie strun! Podczas koncertu dzieci wysłuchali dzieł
takich kompozytorów jak S. Prokofiew, C. Debussy,
P. Czajkowski. Utwory te zostały skomponowane
dla dzieci i każdy ze słuchaczy z pewnością wyniósł
z koncertu swoje osobiste wrażenia. Dowodem
tego są piękne prace plastyczne, które dzieci
wykonały po koncercie. Wkrótce dzieła małych
artystów będzie można obejrzeć w Międzynarodowym Domu Kultury.
Jadwiga Bober

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
zaprasza na zajęcia artystyczno-rozwojowe:
PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

12.30 - 17.35 Nauka gry na pianinie (zajęcia
indywidualne) - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
13.30 - 15.15 Język angielski dla dzieci - LINK,
sala pomarańczowa lub 51
14.00 - 17.35 Język angielski dla dzieci - LINK,
sala nr 9
16.30 - 19.00 Zespół „Bryza”(dorośli) - sala nr 51
17.35 - 18.35 Język niemiecki dla dorosłych LINK, sala nr 9
18.00 - 19.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet
po Chorobie Raka Piersi, sala nr 8 - Telefon Zaufania 601-982-144
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale”(dorośli)
– p. Katarzyna Piotrowska, sala nr 6A lub Sala
Teatralna
18.00 - 19.45 Joga - p. Małgorzata Dziembor, sala
pomarańczowa

12.30 - 15.30 Nauka gry na pianinie, zajęcia
wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne),
sala nr 6A
13.30 - 16.45 Język angielski dla dzieci - LINK,
sala nr 9
15.30 - 16.00 Zajęcia muzyczne - Bum Bum
Rurkowa Orkiestra p. Inna Żołudiewa sala nr 6 A
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota
Sielewicz, sala nr 53 lub Sala Teatralna
16.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia
wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne),
sala nr 6A
16.00 - 17.30 Zajęcia plastyczne, p. Anna Mackiewicz, sala nr 51
16.00 - 19.00 Taniec nowoczesny, p. Agata Mida,
sala pomarańczowa:
16.00 -17.00 grupa początkująca 5-9 lat
17.00 -18.30 grupa średniozaawansowana
pow. 9 lat
18.30 - 19.00 solo i duety pow. 9 lat
17.00 - 18.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet
po Chorobie Raka Piersi, sala nr 8 - Telefon Zaufania 601-982-144
18.00 - 19.00 Język niemiecki dla dorosłych LINK, sala nr 9
19.15 - 20.45 Joga - p. Małgorzata Dziembor, sala
pomarańczowa

WTOREK
10.00 - 11.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet
po Chorobie Raka Piersi, sala nr 8 - Telefon Zaufania 601-982-144
12.00 - 15.45 Nauka gry na pianinie, zajęcia
wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne),
sala nr 6A
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota
Sielewicz, sala nr 9
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki”(zajęcia muzyczno-rytmiczne - młodsza grupa 4-6 lat)- p. Inna
Żołudiewa, sala nr 6A
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, sala nr 53
16.15 - 19.00 Taniec towarzyski , p. Anna Zjawińska - sala pomarańczowa
17.10 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Coś z niczego”(dzieci 5 - 8 lat) - p. Ewa Lewandowska, sala
nr 51
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CZWARTEK
10.00 - 11.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet
po Chorobie Raka Piersi, sala nr 8 - Telefon Zaufania 601-982-144
12.30 - 16.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne), zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa,
sala nr 6A
13.30 - 15.35 Język angielski dla dzieci - LINK,
sala nr 9

16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki” (zajęcia muzyczno
-rytmiczne-starsza grupa 6-7 lat), sala nr 6A
17.10 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Cos z niczego”
”(dzieci 5-8 lat)- p. Ewa Lewandowska, sala nr 51
17.00 - ... Brydż, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale” (dorośli)
–p. Katarzyna Piotrowska, sala nr 6A lub Sala
Teatralna
18.15 - 20.00 Zespół „Bryza” (dorośli) - sala nr 51

PIĄTEK
13.00 - 17.00 Zajęcia wokalne, nauka gry na
pianinie, - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
15.30 - 17.30 Zajęcia teatralne - p. Ewa Sobolewska-Kaśkosz, sala nr 9 lub Sala Teatralna
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, sala nr 53
16.00 - 17.30 Gromada Zuchów - p. Tomasz
Rychłowski, sala nr 51
17.00 - 19.15 Chór kameralny – p. Anna Sobierajska –sala pomarańczowa lub Sala Teatralna

SOBOTA
11.00 - 13.00 Chór kameralny – p. Anna Sobierajska, sala pomarańczowa lub Sala Teatralna
13.30 - 15.00 Zajęcia z emisji głosu - p. Paweł
Guz sala nr 9

Kafejka internetowa
czynna w MDK:

- dorośli - 1 godzina 3 zł
- dzieci szkolne - 1 godzina - 1 zł
Zapisy na zajęcia i wszystkie informacje można
uzyskać w Sekretariacie MDK
lub pod nr tel. 91 32-82-600
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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kultura

Wystawa obrazów Piotra Kufty
Serdecznie zapraszamy na wystawę obrazów
nowogardzkiego gimnazjalisty Piotra Kufty,
którą można oglądać do 1 grudnia 2012 roku
w czytelni Biblioteki w Międzyzdrojach.
Pasja Piotra do malowania zaczęła się bardzo
wcześnie. Już w wieku dwóch lat rodzice zauważyli
precyzyjne rysunki syna. Gdy dzieci w jego wieku
rysowały koła, on już potrafił narysować żołnierza,
samochód itd. W wieku niespełna 4 lat, dzięki
uprzejmości Zofii Frydryk, mógł uczęszczać na
zajęcia plastyczne w Nowogardzkim Domu Kultury wraz ze starszą kuzynką. Już wtedy pani Zofia,
która do dzisiaj jest jego opiekunem plastycznym,
zauważyła talent Piotra. Oficjalnie na warsztaty
został zapisany w wieku 6 lat.
Piotr, mimo młodego wieku, miał już kilka razy
kryzys twórczy i zamierzał zakończyć przygodę
z plastyką. W trudnych sytuacjach zawsze może
jednak liczyć na wsparcie rodziny. Najlepszą motywacją do dalszej pracy są konkursy plastyczne,
w których jest doceniany i niejednokrotnie
nagradzany pierwszym miejscem. Od kilku lat
bierze udział w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę w Międzyzdrojach,
zajmując czołowe miejsca.

Imprezy kulturalne
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach
serdecznie zaprasza wszystkich na spotkania autorskie z Jarosławem Kretem, które odbędzie się
20 listopada 2012 (wtorek) o godz. 18, a następnie
28 listopada 2012 (środa) o godz. 18 z Małgorzatą
Braunek i Arturem Cieślarem. Podczas tych wieczorów będzie można nabyć książki autorów wraz
z dedykacjami i autografami.
4 grudnia 2012 (wtorek) zapraszamy na oficjalne otwarcie „Galerii bibliotecznej”. Inaugurację
uświetnią prace młodych mieszkanek gminy
Międzyzdroje: Karoliny Kulik oraz Magdaleny Karpowicz. Karolina miała ostatnio wernisaż w naszej
bibliotece, tym razem zaprezentuje nam całkiem
inną stronę swojej twórczości - mniej mroczną.
Natomiast Magda przedstawi nam prace - anioły,
które świetnie wpisują się w przedświąteczny
nastrój. Spotkaniu będzie towarzyszyć również
oprawa muzyczna.
Andżelika Gałecka
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIĘDZYZDROJACH

zapraszają
wszystkie dzieci z Gminy Międzyzdroje
na

06.12.2012r.(czwartek)
w Międzynarodowym Domu Kultury
w Międzyzdrojach
godzina 17.00
W programie gry, konkursy, zabawy z Mikołajem
oraz niespodzianki…

Zapraszamy!!!
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Młody artysta stwierdził, że będzie chciał się
kształcić w kierunku malarskim, ale nie będzie to
w przyszłości jego główne zajęcie. Mimo 13 lat
Piotr doskonale zdaje sobie sprawę, że z malarstwa
trudno się utrzymać, dlatego uznał, że będzie to
traktować jako pasję, a nie pracę zarobkową.
Piotr jest z natury spokojny, ale i bardzo
aktywny. Poza malowaniem ma również inne
zainteresowania, takie jak: modelarstwo, jazda
na motorze i deskorolce, granie w koszykówkę,
siatkówkę i piłkę ręczną, a także na komputerze.
Ma też nietypowe zwierzątka: hoduje jeża pigmejskiego oraz modliszki.
Andżelika Gałecka

Teatr w bibliotece
W czwartkowy poranek 4 października 2012
roku, gościliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach aktorów z teatru „Duet”
z Krakowa z przedstawieniem dla międzyzdrojskich przedszkolaków.

Informator o bazie noclegowej i usługowej

OFERTA WSPÓŁPRACY
Po ponad 3 latach z 3 dodrukami zbliża się ku
końcowi nakład informatorów, jaki przygotowaliśmy dla turystów szukających oferty noclegowej
w naszym mieście i gminie. W tym czasie wydaliśmy ponad 50 tys. egzemplarzy. Informator
dystrybuowany był w Informacji Turystycznej
oraz podczas wszystkich imprez targowych
i promocyjnych, w których Międzyzdroje reprezentował Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego.
Z uwagi na kończący się nakład Informatorów, w ramach działań promocyjnych miasta
i gminy Międzyzdroje zapraszamy do współpracy
w przygotowaniu wspólnego wydawnictwa
dotyczącego bazy hotelarskiej, noclegowej
i usługowej naszego kurortu na lata 2013 - 2015.
MDK planuje wydać informator w nakładzie
40 tys. sztuk, który będzie służył do zachęcenia
turystów do odwiedzenia Międzyzdrojów. Wydawnictwo będzie wykorzystywane podczas
wszelkich działań promocyjnych gminy w kraju
i zagranicą oraz w Informacji Turystycznej MDK,
zlokalizowanej przy ul. Promenada Gwiazd 2 i
obiekcie MDK.
Stroną graficzną, składem oraz tłumaczeniami
informatora zajmie się MDK wraz z wybraną agencją reklamową. W sprawie warunków współpracy i
kosztów, prosimy o kontakt z Arturem Duszyńskim
tel. 91 32 82 778 lub e-mail; informacja@mdkmiedzyzdroje.com lub bezpośrednio z dyrektorem
MDK tel. 91 32 82 600, kom. 608 489 038. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.
mdkmiedzyzdroje.com.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Listopadowy
wieczór poezji
Dzieci po przybyciu do Biblioteki otworzyły
wystawę prac pt. „Biblioteczne ptasie radio z
wizytą w międzyzdrojskim Przedszkolu Morskie
Skarby”. Wydarzenie było szczególnie uroczyste
poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi przez
dzieci. Następnie odbył się spektakl teatralny pt.
„Dino mój przyjaciel”. W przedstawieniu brały
udział dwie aktorki, wcielające się w role dinobrontozaura, osiołka Józka i papugi. Przedstawienie
było żywe i wesołe opowiadające o perypetiach
młodego dinozaura, który za pomocą magicznej
kuli przeniósł się do współczesnego świata. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w spektaklu odpowiadając
na pytania aktorów i bawiąc się razem z nimi.
Wspólną zabawę zakończyło śpiewanie piosenek
oraz Dino-pociąg.
Następnie bibliotekarz pan Szymon w nawiązaniu do tematu spektaklu zaprezentował książki
o dinozaurach, które można wypożyczyć w naszej
instytucji kultury.
Wręczenie kwiatów aktorom przez dzieci oraz
słodki poczęstunek w postaci tortu z wizerunkiem
dinozaura, były miłym zaskoczeniem dla naszych
najmłodszych czytelników. Od przedszkolaków
w podziękowaniu otrzymaliśmy piękne, kolorowe
prace.
Andżelika Gałecka

W jesienny wieczór 8 listopada odbyło się spotkanie w międzyzdrojskiej bibliotece zorganizowane
przez Dyskusyjny Klub Książki i bibliotekarzy,
poświęcone polskiej poezji o tematyce miłosnej. Utwory polskich autorów zaprezentowali
uczniowie tutejszego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w składzie dziewięciu osób, a byli to: Monika
Wróblewska, Kamila Piotrowska, Julia Sołtysiak,
Andżelika Grzyb, Sandra Zarębska, Natalia Duda,
Paulina Różycka, Robert Nawe oraz Mikołaj Suchłabowicz. Gościem specjalnym wieczoru była
pani Julianna Rogowska.
Ukoronowaniem wieczoru z poezją było
wspólne pisanie wiersza zapoczątkowane pierwszymi wersami przez panią Juliannę Rogowską,
a dalej kontynuowane przez przybyłych słuchaczy. Listopadowe spotkanie z poezją zakończyło
się pamiątkowymi fotografiami, wręczeniem
kwiatów oraz podziękowaniami. Szczególne
podziękowania należą się pani Małgorzacie Wychodil, która była pomysłodawczynią spotkania.
Słowa uznania kierujemy do pani Anny Podhorodeckiej-Nurkowskiej czuwającej nad właściwą
interpretacją wierszy, które zaprezentowała
międzyzdrojska młodzież. Doceniamy również
zaangażowanie uczniów i liczymy na dalszą
współpracę. Już dziś zapowiadamy kontynuację
wieczorów o podobnym charakterze, na które
serdecznie zapraszamy.
Andżelika Gałecka
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z prac rady miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXXI/272/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów
i wydatków na kwotę 624 538,43 zł. Dochody zwiększa się o
kwotę 1 879 851,72 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę
1 255 313,29 zł (dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się o kwotę
778 080,18 zł (wydatki bieżące – 701 155,93, wydatki majątkowe –
76 924,25 zł) i zmniejsza o kwotę 153 541,75 zł (wydatki majątkowe).
Uchwała Nr XXXI/273/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012 r.
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
2012-2024
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024, objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane i realizowane
przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 2012-2023.
Uchwała Nr XXXI/274/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji Pt.,, Urządzenie placu zabaw
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem
elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i
Spokojnej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego
Uzasadnienie:
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Międzyzdroje o dofinansowanie zadania p,, Urządzenie placu zabaw
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej
architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej” ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz z publicznych środków krajowych objętych osią priorytetową
4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawarta w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w
ramach Środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w
wysokości 100 000,00 zł należy zabezpieczyć prawidłową realizację
umowy wekslem ,,In blanco”, oraz zgodą Rady Miejskiej na zawarcie
umowy na dofinansowanie w/w zadania.
Uchwała Nr XXXI/275/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy
Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Uzasadnienie:
W projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy
Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie
6

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, proponuje
się dodanie par. 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: ,, W przypadku
zaistnienia ciężkiej, długotrwałej choroby dłużnika, należycie
udokumentowanej, należność może zostać umorzona, odroczona
lub rozłożona na raty w całości, łącznie z należnym podatkiem VAT”.
W związku z powyższym należy dokonać zmiany treści par. 8 ust 1,
poprzez dodanie wskazanego wyżej punktu, wobec czego otrzymuje
brzmienie: ,, W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami,
ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na
podstawie § 2 ust. 1 pkt. 4 i 7 , § 3 oraz § 4 ust. 1 Uchwały , stosowanie
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty
należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006
roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).”. ponad to proponuje się dodanie
ust. 2 w par. 7 ,, W przypadku gdy na podstawie niniejszej uchwały
odmówiono wnioskodawcy zastosowania ulgi, ponowne złożenie
wniosku w szczególności o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub
rozłożenia na raty przez ten sam podmiot w terminie 6 miesięcy od
dnia rozpoznania poprzedniego wniosku nie wstrzymuje czynności
Gminy zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności.”Pozostałe
postanowienia w dot. obowiązującej uchwale pozostały bez zmian.
Uchwała Nr XXXI/276/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest

Burmistrz Międzyzdrojów, na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uzasadnienie:
Podjęcie Uchwały zostało podyktowane złożonymi wnioskami przez
osoby prowadzące działalność gospodarczą w sezonie letnim tj. od
01 lipca do 31 sierpnia. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji,
ustalając stawkę posezonową, zwiększy się dochód do budżetu gminy. W większości wszystkie obiekty handlowe po okresie sezonowym
są demontowane z uwagi na zbyt wysokie opłaty ponoszone z tytułu
zajęcia pasa drogowego.
Po obniżeniu stawki do wysokości 0,50zł dziennie za 1m2 (w okresie
od 01 października do 31 maja) wpłyną dodatkowe opłaty z tytułu
zajęcia pasa drogowego.
Poniżej przedstawiam jeden z przykładów umieszczenia obiektu handlowego w pasie drogowym ul. Bohaterów Warszawy (przed Gryf I):
-sezon od.01.06. do 31.09
np. 10m2 x 2zł m2 / dzień x 122 dni = 2.440,00zł
np. 15m2x2zł/m2/dzień x122 dni = 3.660,00zł
- po sezonie od 01.10. do 31.05
10m2 x 0,50zł m2/ dzień x 243 dni = 1.215,00zł
15m2x 0,50zł/m2/dzień x 243 dni = 1.822,50zł
Uchwała Nr XXXI/277/2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PODZIAŁ GMINY MIĘDZYZDROJE NA OKRĘGI WYBORCZE,
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
numer
okręgu
wyborczego

granice okręgu wyborczego

1 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CMENTARNA, KOLEJOWA od nr 32
		
do końca, USTRONIE LEŚNE
2 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: KOLEJOWA od nr 1 do nr 31 A
3 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: EMILII PLATER, PIASKOWA, PIASTOWSKA,
		
STROMA, WIEJSKA
4 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
5 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ELIZY ORZESZKOWEJ, GÓRA FILARETÓW,
		
MARII DĄBROWSKIEJ, MARII KONOPNICKIEJ, SŁOWIAŃSKA, ZA TOREM
6 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: BUKOWA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA,
		
JÓZEFA GINTERA, LEŚNA, LIPOWA, PRZY WODOCIĄGACH,
		
SCHODY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
7 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CAMPINGOWA, LUDOWA, POMORSKA,
		
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, TURYSTYCZNA, ZWYCIĘSTWA od nr 33 do końca
		OSADY: BIAŁA GÓRA, GRODNO	
8 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: KSIĄŻĄT POMORSKICH, PROMENADA
		
GWIAZD, ROMUALDA TRAUGUTTA, ZWYCIĘSTWA od nr 1 do nr 32
9 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: IGNACEGO KRASICKIEGO, KRÓTKA,
		
MORSKA, PARKOWA, PLAC NEPTUNA, ŚWIATOWIDA, TYSIĄCLECIA PAŃSTWA
		
POLSKIEGO, ZDROJOWA
10 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ADAMA MICKIEWICZA, BOHATERÓW
		
WARSZAWY, GRYFA POMORSKIEGO od nr 1do nr 36, MIKOŁAJA KOPERNIKA,
		
PLAŻOWA, RYBACKA
11 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: CICHA, DĄBRÓWKI, GRYFA POMORSKIEGO
		
od nr 37 do końca, MIESZKA I, POPRZECZNA, SPOKOJNA, WCZASOWA, WESOŁA
12 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ADAMA WODZICZKI, BAŁTYCKA,
		
KOMUNALNA, MYŚLIWSKA, NIEPODLEGŁOŚCI, NOWOMYŚLIWSKA
13 CZĘŚĆ MIASTA MIĘDZYZDROJE, ULICE: ALEJA RÓŻ, ARMII KRAJOWEJ,
		
GARAŻOWA, MIERNICZA, ORLA, POLNA, SPORTOWA, USŁUGOWA, WOLIŃSKA
14 SOŁECTWO LUBIN, ULICE: BOCZNA, DOBRA, GEODEZYJNA, GŁÓWNA, ŁAGODNA,
		
PORTOWA, SKARPOWA, SŁONECZNA, WIKINGÓW, WODNA
15 SOŁECTWO WAPNICA, ULICE: JODŁOWA, MAŁA, OKRĄGŁA, POGODNA,
		
TURKUSOWA
		
SOŁECTWO WICKO, ULICE: KOLONIJNA, NADBRZEŻNA, PODGÓRNA, WĄSKA,
		
WIDOKOWA, ŻWIROWA

ilość radnych
wybieranych
w okręgu
wyborczym
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Uchwała Nr XXXI / 278 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Międzyzdroje z Uniwersytetem Szczeciński w Szczecinie Wydział Nauk o Ziemi oraz ze
Skarbem Państwa- Ministrem Obrony Narodowej – Jednostką
Wojskową Nr 1905
Uzasadnienie:
W ramach podjętych rozmów o współpracy oraz na podstawie
podpisanych porozumień, Gmina Międzyzdroje jest zainteresowana
podjęciem szerokiej współpracy w zakresie promocji z Uniwersytetem
Szczecińskim Wydział Nauk o Ziemi oraz Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej – Jednostką Wojskową Nr 1905.
Uchwała Nr XXXI / 279 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu usytuowanego pod tarasem od strony Północnej Molo, stanowiącego część
działki nr 70/12 o pow. 284 m², wykorzystywanego na część lokalu
użytkowego, proponuje się przeznaczyć w/w teren do dzierżawy na
okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Aktualnie zawarta umowa dzierżawy zawarta została na okres od
1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr XXXI / 280 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem Międzynarodowego Domu Kultury
- dotychczasowego dzierżawcy miejsc usytuowanych przed
wejściem do obiektu molo, stanowiących części działki nr 255
obręb 20 miasta Międzyzdroje, na których usytuowane zostały
cztery nośniki reklamowe, proponuje się przeznaczyć je do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2013 r. na rzecz instytucji
kultury - MDK, na cel zgodny z dotychczasowym sposobem
wykorzystania terenu.
Uchwała Nr XXXI / 281 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z zainteresowaniem dotychczasowego dzierżawcy terenu
o powierzchniach 10 m², położonego przy ul. BohaterówWarszawy
(przy zejściu na plażę na wysokości ulicy Cichej) dalszą dzierżawą
w/w terenu z przeznaczeniem na usytuowanie kiosku i prowadzenie
działalności handlowej, proponuje się przeznaczyć przedmiotowe
powierzchnie do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy na okres do 31 grudnia 2013 r.
Dotychczasowy umowa dzierżawy zawarta została na od 1 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr XXXI / 282 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z deklarowanym zainteresowaniem zawarciem kolejnej
umowy na dzierżawiony dotychczas teren o pow. 450 m², położony
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przy ul. Niepodległości, stanowiący część działki nr 324/1, proponuje
się przeznaczyć przedmiotowy teren do wydzierżawienia na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31 grudnia 2013 r.
W/w teren wydzierżawiony jest aktualnie na okres od 1 stycznia 2012
r. do 31 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem wyłącznie na ogródek
przydomowy i urządzenie zieleni.

Uchwała Nr XXXII/288/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok

Uchwała Nr XXXI / 283 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.

Uzasadnienie:
W załączniku do uchwały budżetowej dot. przychodów i rozchodów
dokonuje się zmiany kwoty pożyczki z kwoty 737 123,00 zł na
kwotę 152 018,04 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji
zadania pn. ,Remont zbiornika – komór czerpalnych ścieków nr 1 i
2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków…”
w roku 2012 możliwe jest otrzymanie transzy pożyczki w wysokości
152 018,04 zł, a w roku 2013 pozostałej kwoty tj. 585 103,96 zł.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z faktem, iż trwająca aktualnie umowa dzierżawy
terenu o pow. 120 m², położonego przy ul. Słowiańskiej,
stanowiącego część działki nr 331 kończy się z dniem 31
grudnia 2012 r. oraz deklarowanym zainteresowaniem dalszą
dzierżawą, proponuje się przeznaczyć przedmiotowy teren do
wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzieręawcy na
okres do 31 grudnia 2013 r. W/w teren wykorzystywany jest
wy³¹cznie na plac zabaw.
Uchwała Nr XXXI / 284 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z deklarowanym zainteresowaniem dotychczasowego
dzierżawcy terenu o pow. 390 m², stanowiącego część działki nr
418, położonego w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości, dalszą
dzierżawę przedmiotowego terenu, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia w/w teren na okres do 31 grudnia 2013 r.
W/w teren wydzierżawiony jest aktualnie na okres od 1 maja 2012
r. do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała nr XXXI/285/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uchwała nr XXXI/286/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie skargi Pani Edyty Szymczak na Kierownika OPS i
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Miejskiej uznanie skargi
Pani Edyty Szymczak z dnia 17.09.2012 r. na Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Panią Elżbietę Jakubiak i
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach Panią Iwonę
Banachowicz za bezzasadną.
Uchwała Nr XXXII/287/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na
kwotę 356 941,05 zł oraz zmniejszenie wydatków na kwotę
942 046,01 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 272 000 zł (dochody
bieżące – 260 000 zł; dochody majątkowe 12 000 zł) i zmniejsza
się o kwotę 628 941,05 zł(dochody majątkowe). Wydatki zwiększa
się o kwotę 317 716,00 zł (wydatki bieżące – 4 716,00 zł, wydatki
majątkowe – 313 000,00 zł) i zmniejsza o kwotę 1 259 762,01 zł
(wydatki majątkowe).

Uchwała Nr XXXII/289/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 8 listopada 2012 r.
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
2012-2024
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024, objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane i realizowane
przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje w latach 2012-2023.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5
– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /
28.11.2012 r. - Janusz PIŁAT
05.12.2012 r. - Teresa PURGAL
12.12.2012 r. - Dorota SIELEWICZ
19.12.2012 r. - Michał SUTYŁA
Na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30
stały kontakt: Tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Dorota KLUCHA
we wtorki od 13.00–14.00
stały kontakt:
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00–13.00
stały kontakt:
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców naszych sołectw, zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami pod niżej
podanymi telefonami:
- Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 609306297;
- Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
- Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138.
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach

Realizacja zadań w roku 2012

przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w dn. 25 października br.
Wyniki sprawdzianu w 2012 w odniesieniu do lat
poprzednich oraz średnich punktowych województwa, okręgu i kraju:
Rok
Wynik Średnia Średnia Średnia
szkolny SP1 województwa okręgu kraju
2012

22.25

21.95

22.01

22.75

Zestawienie wyników nauczania
w roku szkolnym 2011/2012:
W klasach I – III (nauczanie zintegrowane), postępy w nauce uczniów weryfikowane są w formie
oceny opisowej, uczniowie nie otrzymują ocen
cząstkowych. Na świadectwie – ocena opisowa.
W klasach IV – VI wyniki nauczania przedstawiają się następująco:
Klasa
IVa
IVb
Va
Vb
VIa
VIb
RAZEM

Stan

Średnia
ocen

Frekwencja

18
22
20
13
21
25
119

3.55
4.18
4.2
4.2
4.1
4.3
4.1

93%
92%
93.4%
90%
92%
89%
91.6%

(liczba uczniów w klasie)

Ewaluacja w SP1:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009
r. Nr 168, poz. 1324) w szkole jedną z procedur
nadzoru pedagogicznego jest prowadzona ewaluacja, polegającą na przeprowadzeniu badań w poszczególnych obszarach i sporządzeniu wniosków
do pracy. W 2012 zajmowano się w SP1 obszarem
„Kształtowanie postaw uczniów”.
WNIOSKI Z EWALUACJI OBSZARU
„Kształtuje się postawy uczniów”:
uczniowie znają prawa i obowiązki (88% tak);
szkoła nagradza dobre zachowania (76,5% tak);
uczniom znane są zasady dobrego zachowania
(95.6% tak);
w szkole odbywają się uroczystości o charakterze państwowym i religijnym (88,6 tak);
najczęstsze reakcje nauczycieli na niewłaściwe

Wycieczka do Londynu
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zachowania uczniów: rozmowa z wychowawcą
(74%), wpis uwagi do dziennika (64%);
nagradzanie dobrego zachowania uczniów
odbywa się w następujący sposób: pochwała przed
klasą (70%), dobra ocena z zachowania(70%0,
pochwała przed rodzicami(50%);
93% uczniów korzysta z imprez szkolnych;
78% badanych nosi strój apelowy w wyznaczone dni.
WYTYCZNE DO DALSZYCH DZIAŁAŃ:
Zapoznawać uczniów i rodziców z programami
Wychowawczym i Profilaktyki;
Uświadamiać uczniom, że poprzez pracę SU
są współorganizatorami życia szkoły i mogą być
pomysłodawcami szkolnych imprez;
Zapoznawać rodziców z kalendarzem imprez i
uroczystości szkolnych;
Mobilizować uczniów do przestrzegania
Regulaminu i przychodzenia do szkoły w stroju
apelowym w wyznaczone dni;
Rozpowszechniać i utrwalać znajomość hymnu
państwowego poprzez wspólne śpiewanie na
uroczystościach szkolnych (odpowiedzialni A.
Sobierajska, K. Sołtys);
Rozszerzyć wachlarz nagród i kar zgodnie z
Regulaminem.
Działalność SP1:
Uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych, w których zdobywają szereg
nagród i wyróżnień. Przygotowują przedstawienia i uroczystości szkolne oraz realizują projekty,
w tym unijny projekt Comenius, wyjeżdżają na
wycieczki, współpracują z dziećmi z Ośrodka Rehabilitacyjnego – Wychowawczego w Przybiernowie,
uczestniczą w zajęciach promujących czytelnictwo
i w wielu różnorodnych formach aktywności.
Wszelkie informacje, zdjęcia, artykuły na stronie
szkoły: www.sp1mz.vel.pl, na którą zapraszamy
wszystkich Rodziców i Zainteresowanych.
Pomoc psychologiczno
– pedagogiczna w SP1.
Podst. prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r.

Dzień Dziecka w naszej szkole
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu objęto pomocą psychologiczno – pedagogiczna uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych zgodnie z harmonogramem działań
opracowanym przez Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zajęcia specjalistyczne odbywające się w SP1
(w nawiasach liczba uczniów biorących udział w
zajęciach):
reedukacja (23 uczniów),
zajęcia wyrównawcze (32),
terapia, - zajęcia z nauczycielem terapeutą (27),
spotkania z pedagogiem (wg potrzeb),
zajęcia logopedyczne (36),
gimnastyka korekcyjna (43)
oraz koła zainteresowań: techniczno – motorowerowe (30), chór (25), teatralne (19), SKS (55).
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
– 3 uczniów;
Nauczania indywidualne – 4 uczniów;
W ciągu roku szkolnego skierowano do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej: 17 uczniów.
Funkcja opiekuńcza SP1:
Świetlica: 66 uczniów +7 przebywających podczas religii oraz uczniowie czekający na dodatkowe
zajęcia ok. 10.
Do świetlicy dzieci przyjmowane są na podstawie deklaracji potwierdzającej zatrudnienie
rodziców/opiekunów. Wyjątek stanowią uczniowie
rodziców niepracujących, ale odbywających kursy
organizowane przez OPS.
Obiady: spożywający obiady w stołówce
szkolnej uczniowie – 117, uczniowie w ramach
OPS – 58, dorośli – 10.
Od stycznia do czerwca 2012 wydano 17.918
obiadów.
Koszt obiadu: dla ucznia – 3.70zł, dorosły 8.64zł
(obiady dla uczniów SP1 dofinansowane przez
organ prowadzący – UM).
Nauczyciele:
Nauczyciele zatrudnieni w SP1 dokładają
wszelkich starań, by uczniom było w naszej szkole
było dobrze i by mogli się rozwijać. W tym celu
doskonalą się i opracowują działania rozszerzające
ofertę edukacyjną szkoły.
Iwona Banachowicz
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Stypendium Premiera dla Ani

Uczniowie sprzątali lapidarium

4 października br. została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej lista uczniów uzyskujących bardzo wysokie wyniki nauczania,
którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2012/2013, o czym zawiadomiło naszą szkołę Kuratorium Oświaty
w Szczecinie na początku listopada 2012 r.

Przed Świętem Wszystkich Świętych
uczniowie klasy I i IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy posprzątali
lapidarium w Lubinie. Uczniów nie
trzeba było specjalnie namawiać,
aby poszli na cmentarz i trochę popracowali. Zaopatrzone w niezbędny
sprzęt i chęci do pracy dzieci wzięły
się za porządki i z wielkim zaangażowaniem grabiły liście i wyrywały
chwasty. Zapalono także kilka zniczy,
które uczniowie przynieśli ze sobą.
Tego typu akcje są wyrazem pamięci
o tych, którzy odeszli. Sprzątanie
mogił przed Wszystkimi Świętymi
jest staropolską tradycją, którą należy
podtrzymywać, nie ograniczając się

Decyzją Prezesa Rady Ministrów,
stypendium otrzymała uczennica
Technikum Hotelarskiego Anita
Ewa Zawiasa - zgodnie z § 2 ust. 7
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 2005r w sprawie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005, Nr
106, poz. 890).
Stypendium ma formę pieniężną
i jest przyznane na cały rok szkolny,
a wypłacane w dwóch ratach,
w listopadzie 2012 za 4 miesiące
i w maju 2013 za 6 miesięcy.
Jest to ogromne wyróżnienie,
ponieważ stypendium przyznawane
jest za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz zachowanie cechujące się kulturą bycia i zaangażowaniem.

Kryteria te spełniła Anita Zawiasa
i może w każdym miesiącu wykorzystać środki przyznane przez Premiera
na swój osobisty rozwój.
Gratuluję i zachęcam wszystkich
uczniów do systematyczności i pracowitości!
Iwona Banachowicz

Zuchy na regatach „Poławiaczy pereł”
Korzystając z wyjątkowo słonecznych jesiennych dni, zuchy z 44 Gromady
Zuchowej z Międzyzdrojów wybrały się w dniu 20 października br. do
Przystani Żeglarskiej w Łunowie. Na przystani odbywały się uroczystości
związane z zakończeniem sezonu żeglarskiego 2012 r. Był to też ostatni
dzień ośrodka żeglarskiego pod banderą Młodzieżowego Domu Kultury
w Świnoujściu.

W związku z kończącym się sezonem żeglarskim przygotowano na
Jeziorze Wicko Wielkie regaty „Poławiaczy pereł”. Po porannym apelu
zuchy zostały podzielone na załogi
i przydzielone do łodzi jachtowych.
Podczas regat uczestnicy mieli za
zadanie wyłowić jak największą ilość
unoszących się na wodzie dmuchanych zabawek.
W zaciętej regatowej rywalizacji
załoga międzyzdrojskich zuchów w
składzie: Zuzia Wachowicz, Sandra
Cor, Kinga Raczkowska i Mateusz
Szymczak, na pokładzie pełnomorskiego jachtu o nazwie „Bojanka”
zdobyła III miejsce.

tylko do porządkowania grobów
swoich bliskich.
Malwina Żardecka

Grzybobranie z leśnikami
30 października
uczniowie klas III-VI
ze Szkoły Podstawowej w Wapnicy po raz
kolejny zawitali w gościnne progi ośrodka
„Darz Bór” należącego
do Nadleśnictwa Międzyzdroje. Tym razem
zostaliśmy zaproszeni na grzybobranie,
które poprzedzone
było prezentacją pracy leśnika. Uczniowie,
posługując się fachowymi narzędziami, m.
in. mierzyli średnicę
drzew oraz sprawdzali
jak ustala się wysokość
rosnącego drzewa. Po
grzybobraniu ogrzaliśmy się przy ognisku,
piekąc przygotowane dla nas kiełbaski.
Prowadzący zajęcia p.
Bartek i p. Owidiusz przygotowali
jeszcze jedną niespodziankę: konkurs przyrodniczy z nagrodami, w
którym I miejsce zajął uczeń klasy
III Szymon Somski. Uczniowie i
nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Wapnicy serdecznie dziękują
obu panom za ciepłe przyjęcie
oraz Nadleśnictwu Międzyzdroje
za wieloletnią, niezwykle udaną
współpracę.
Małgorzata Małolepsza

Po południu wszystkich uczestników regat poczęstowano gorącą
grochówką, można było również
zjeść sobie kiełbaskę z ogniska,
zagryzając pieczonym ziemniakiem.
Zuchy z 44 Gromady Zuchowej z
Międzyzdrojów składają serdeczne
podziękowania Janowi Grotkowskiemu - kierownikowi Przystani Żeglarskiej oraz kadrze wychowawczej
Młodzieżowego Domu Kultury za
zorganizowanie wspaniałego pożegnania sezonu żeglarskiego i dobrą
zabawę podczas regat.
Tomasz Rychłowski
44 Gromada Zuchowa
„Pracowite Pszczółki”
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sport, aktualności

Sukcesy zawodników CHROBREGO

W ostatnich tygodniach zawodniczki i zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry”
Międzyzdroje mieli napięty terminarz startów w turniejach tenisa stołowego we wszystkich kategoriach wiekowych. Pierwszym z sukcesów wśród zawodniczek „Chrobrego” było zwycięstwo
Pauliny Komisarskiej w I Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetek w Sianowie. Na tym
samym turnieju Grzegorz Muth zajął 13. lokatę wśród kadetów.
Pod koniec października najlepsze seniorki
„Chrobrego” wybrały się do Nowej Rudy,aby walczyć o jak najlepsze miejsca w I Ogólnopolskim
Turnieju Klasyfikacyjnym. Podczas tych zawodów
Marta Smętek zajęła 5. miejsce, potwierdzając
tym samym fantastyczną formę w lidze. Warto
dodać, że Marta wystartowała z numerem 15
na listach startowych i jest to ogromny sukces
naszej zawodniczki. Z dobrej strony pokazała się
również Anna Zielińska zajmując 13 pozycję (20
na listach startowych). Do turnieju głównego nie
udało się awansować Sylwii Składanek (42. miejsce) oraz Adriannie Kołaszewskiej 54. miejsce.
Kolejne starty UKS-u to II Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Juniorów i Żaków, który odbył się

28 października br. w Sianowie. Z bardzo dobrej
strony pokazała się Adrianna Kołaszewska zajmując drugie miejsce w kategorii Juniorek. Oprócz
Adrianny startowała również Paulina Komisarska,
która zajęła piątą lokatę. W juniorach 13. miejsce
zanotował Grzegorz Muth. Podczas I WTK Żaków
nie miała sobie równych Agata Konicka, która w
fantastycznym stylu zwyciężyła wszystkie swoje
pojedynki. Ponadto Asia Wilczek zajęła 6. miejsce
oraz Klaudia Nowak 7. miejsce.
Jednym z większych osiągnięć było zakwalifikowanie się Anny Zielińskiej do turnieju ITTF WORLD
TOUR czyli Międzynarodowych Mistrzostw Polski w
Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 7-11
listopada 2012 r. w Poznaniu. Niestety turniej dla

Cztery strony świata

Wieści z Mołdawii
Jak wspomniałam w poprzednim artykule, obecnie
mieszkam i pracuję w Mołdawii. Przyjeżdżając
tu wiedziałam tylko tyle, że w Komracie istnieje
dość prężnie działająca Polonia. Miejscowe Stowarzyszenie Polaków Gagauzji zostało założone
latem 2004 roku. W tym też roku zaczęła działać
sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego. Rok
później do stale zwiększającego się stowarzyszenia
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Lublinie skierował pierwszego nauczyciela i od
tej pory co roku jest przysyłany tutaj nauczyciel.
Wiele osób ze stowarzyszenia, z którymi mam
okazję pracować, ma polskie korzenie, a w swoich
domach kultywuje polskie tradycje. W prowadzonych przeze mnie zajęciach z języka polskiego
i wiedzy o Polsce uczestniczą dzieci, młodzież i
dorośli. Bardzo chętnie uczą się języka swoich
przodków, polskiej historii, kultury, polskich pieśni.
Na odbywających się w Mołdawii imprezach polonijnych śpiewają cztery zwrotki polskiego hymnu.
Są dumni z tego, że mogą się uczyć polskiego
języka, którego przez wiele lat w czasach komunizmu nie mogli używać. Bardzo chętnie i z wielkim
zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych
co roku Jasełkach, spotkaniach wielkanocnych
czy akademiach z okazji ważnych polskich świąt
patriotycznych, ucząc się przy tym całych tekstów
pieśni czy wierszy. Znajomość języka polskiego
daje im możliwość uzyskania Karty Polaka, a tym
samym przywrócenia im w dokumentach zapisu
informującego o polskiej narodowości, o swoich
korzeniach. Jest to dla nich bardzo ważne, gdyż
w okresie komunizmu władze wymuszały na nich
wpisywanie do dokumentów innych narodowości.
Z opowiadań starszych ludzi wiem, że za przyznanie się do tego, że jest się Polakiem groziła
nawet śmierć ze strony ówczesnych władz. Polskie
tradycje można więc było kultywować tylko w
domowym zaciszu.
Skierowanie do pracy w stowarzyszeniu nauczyciela z Polski było więc dla mieszkających tu
Polaków ogromną szansą daną im przez los, szansą
na odnalezienie swej tożsamości narodowej. Dzieci
i młodzież chętnie biorą udział w konkursach polonijnych zarówno na terenie Mołdawii, jak i poza
10
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nią, np. w Polsce, odnosząc w nich duże sukcesy.
Kilkoro uczniów działającej przy stowarzyszeniu
szkółki języka polskiego zdało egzaminy w ambasadzie i otrzymało stypendia umożliwiające
im studia w Polsce. Podjęcie studiów w naszym
kraju jest dla nich swego rodzaju przepustką do
lepszego świata.
Oprócz szkółki języka polskiego w stowarzyszeniu działa zespół taneczny Polacy Budżaka. Młodzież poznaje historię polskich tańców, elementy

Ani nie ułożył się po jej myśli ponieważ wylosowała
bardzo dobre rywalki sklasyfikowane wysoko w
rankingu. Nasza zawodniczka po zaciętych pojedynkach w grupie eliminacyjnej musiała pożegnać
się z turniejem. Warto dodać, że Ania aktualnie znajduję się w wąskiej kadrze narodowej U-21 kobiet.
Warto również wspomnieć o najmłodszych
zawodnikach „Chrobrego”, którzy uczestniczyli
11 listopada br. w II Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym w Sianowie. W kategorii młodziczek bardzo dobre drugie miejsce zajęła Agata
Konicka, która jest dwa lata młodsza od swoich
rywalek. Czwarte miejsce wywalczyła Weronika
Zygan. Wśród chłopców 9. miejsce zajął Mateusz
Wolny. W tym samym dniu został rozegrany I WTK
skrzatów, w którym uczestniczyła czwórka naszych
najmłodszych zawodników. Wśród skrzatek 4
miejsce zajęła Aurelia Burza natomiast Laura
Kober została sklasyfikowana na piątym miejscu.
W kategorii skrzatów 6. miejsce wywalczył Michał
Wandachowicz oraz 8. miejsce Piotr Sołtysiak.
Rafał Błocian
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE
strojów i podstawowe kroki. Wkłada też wiele serca
w naukę poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka,
mieszankę tańców sądeckich, kurpiowskich, lubelskich i góralskich. Zespół odnosi wiele sukcesów
na festiwalach w Mołdawii i poza nią. Kilkakrotnie
reprezentował mołdawską Polonię na festiwalach
polonijnych w Polsce, np. w Zielonej Górze.
Praca nauczyciela na wschodzie jest trudna,
ale daje też dużo satysfakcji. Nauczyciel jest tu
postrzegany jako swego rodzaju „ambasador polskości”, osoba, która chce im coś przekazać, czegoś
ich nauczyć, za co oni potrafią okazać wiele serca i
wdzięczności. Sprawdza się też powiedzenie, że im
dalej na wschód, tym ludzie są dla siebie bardziej
życzliwi i pomocni dla drugiego człowieka.
Anna Matysiak

Na zdjęciu: Anna Matysiak i laureatki tegorocznej edycji Olimpiady Języka Polskiego w Mołdawii.
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sport

Wytańczyli medale

27 października w sali balowej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się VIII edycja Turnieju Tańca o
Puchar Burmistrza Międzyzdrojów. Łącznie podczas trzech bloków na specjalnie przygotowanym parkiecie
zatańczyło blisko 200 par tanecznych ze Szczecina, Goleniowa, Kamienia Pom, Żar, Nowogardu, Dziwnowa,Kołobrzegu, Myśliborza, Wolina i oczywiście Międzyzdrojów.
Turniej rozegrany został w kategoriach hobbystycznych i sportowych.
Międzyzdrojscy tanerze TKS Jantar
często sięgali po najwyższe medalowe
i pucharowe miejsca. Pośród jurorów
znaleźli się sędziowie z całej Polski w
tym honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego - Andrzej Mierzwa
z Legnicy.
W kategorii 8-9 lat kl. H złote madale
otrzymali: Eryk Głod, Nadja Kastrau,
Alesja Litwin, Piotr Sołtysiak, Emilia
Deptuła,Oliwia Wilczyńska, Matylda
Kaszubowska, Bartek Ligęza, Amelia
Kokot, Bartek Sobczak, Emeskalda
Agatowska, Weronika Kalemba, Krzysztof Sienkiewicz, Wanessa Jankowska,
Karolina Żurek, Ada Dymitruk.
W kategorii 8-9 lat kl. G złote medale
otrzymali: Jakub Lizak, Nikola Niewiadomska, Amelia Ekiert, srebrne: Dawid
Sowa, Wiktoria Kalemba brązowe:
Damian Różycki, Oliwia Kałużna, Kamil
Dwornik, Klaudia Kropińska,Weronika
Kujda.
W kategoriach sportowych na
wysokich finałowych pozycjach uplasowały się pary taneczne: Oskar Celt-Mi-

chalina Ruśkiewicz-IVm (st, la)-kat.12-13
lat kl.C, Mikołaj Synowiec-Justyna
Rożek-IIIm-(st,la)-kat.14-15 lat kl. D,
Jakub Gołos-Beata Mamińska-Im-stkat.14-15 lat kl. C, Jakub Gołos-Beata
Mamińska-IVm-la-kat. 14-15 lat kl. C,
Daniel Ciesielski-Emilia GorzałczyńskaIIm-la-kat. 14-15 lat kl. C, Daniel Ciesielski-Emilia Gorzałczyńska-IIIm-la-kat. 1415 lat kl. C, Filip Marchalewski-Wiktoria
Kaszubowska-Im-st.-kat. 14-15 lat kl. B,
Bartosz Paczuk-Ola Michałowska-Im (st,
la)-kat.pow.15 lat kl. D, Piotr Popiołek-

Ula Biełuń-Im-la-kat. pow 15 lat kl.
B, Piotr Popiołek-Ula Biełuń-IIIm-st.kat. pow.15 lal kl. B
Atmosfera była gorąca podobnie, jak rytmy przy których rozgrywały się poszczególne konkurencje.
Przed tancerzami wkrótce, bo już
8-9 grudnia, prawdziwy sprawdzian
umiejętności: Puchar i Mistrzostwa
Okręgu Zachodniopomorskiego
w Kołobrzegu.
Anna Zjawińska
TKS Jantar

FALA wiceliderem rundy jesiennej
Zespół Międzyzdrojskiej „Fali” w rozgrywkach jesiennych sezon 12/13
zakończył na drugiej pozycji w tabeli
grupy 1; A-klasy ZZPN. Zawodnicy „Fali”
nie przegrali meczu na stadionie przy
Gryfa Pomorskiego, odnieśli trzy porażki na wyjeździe, raz zremisowali. Jest to
dobry bilans w perspektywie sezonu. W
tabeli A-Klasy prowadzi „Mewa” Resko z
przewagą 5 punktów.
W ostatnich kolejkach rundy jesiennej „Fala” uzyskała niezłe wyniki. W
październiku „Fala” rozegrała spotkanie
z „Bizonem” w Cerkwicy (21.10.12
r.), po dobrym spotkaniu i bramkach
A.Gałczyńskiego, D. Cadera i P. Rutkowskiego odniosła pewne zwycięstwo
3-1. Natomiast 27.10.12 r. nasz zespół
podejmował w Międzyzdrojach „Spartę” Gryfice, po wyrównanym spotkaniu
i jedynej bramce w 40. minucie „Fala”
zdobyła cenne trzy punkty. Gorycz
porażki zasmakowaliśmy w listopadzie
z „Sowianką” w Sownie (3.11.12 r.)
przegrywając 3-1. Natomiast na koniec
rundy jesiennej międzyzdrojska drużyna rozegrała spotkanie z rewelacyjnym

TABELA – Juniorzy
1. 	 Ina Goleniów
2. 	 Sparta Gryfice
3. 	 Światowid Łobez
4. 	 Jantar Dziwnów
5. 	 Gryf Kamień Pomorski
6. 	 Mewa Resko
7. 	 Masovia Maszewo
8. 	 Wybrzeże Rewalskie Rewal
9. 	 Pomorzanin Nowogard
10. 	Vineta Wolin
11. 	Fala Międzyzdroje
12. 	Polonia Płoty
13. 	Rega Trzebiatów
14. 	Sarmata Dobra

TABELA – „A” -KLASA	 	
1. Mewa Resko
11
2. Fala Międzyzdroje
11
3. 	 Błękitni Trzygłów
11
4. 	 Jantar Dziwnów
11
5. 	 Pionier Żarnowo
11
6. 	 Sparta Gryfice
11
7. 	 Korona Stuchowo
11
8. 	 Bałtyk Gostyń
11
9. 	 Orzeł Łożnica
11
10. Orzeł Prusinowo
11
11. 	Sowianka Sowno
11
12. 	Bizon Cerkwica
11

m
27
22
22
19
19
18
18
14
14
8
7
2

m
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13

beniaminkiem rozgrywek „Pionierem”
Żarnowo (10.11.12r.w Międzyzdrojach).
Po ciekawym spotkaniu lecz braku bramek padł wynik remisowy 0-0.
Druga pozycja w tabeli po zakończeniu rundy jesiennej to bardzo
dobry wynik naszej pierwszej drużyny,
ponieważ teraz liga stała się bardziej
wyrównana i pozostałe zespoły grają
na podobnym poziomie.

pkt	Z	R	
9
0
2
7
1
3
7
1
3
6
1
4
5
4
2
6
0
5
6
0
5
2
2
5
4
2
5
2
2
7
2
1
8
0
2
9
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P +/47 / 17
16 / 11
43 / 34
34 / 30
38 / 23
32 / 27
31 / 23
19 / 27
19 / 25
13 / 30
23 / 34
8 / 42

pkt	Z	R	
37
12
1
28
9
1
25
8
1
22
7
1
21
7
0
21
6
3
21
6
3
19
6
1
14
4
2
14
4
2
13
4
1
9
3
0
9
2
3
7
2
1

P
0
3
4
5
6
4
4
6
6
6
8
10
8
10

+/50 / 10
43 / 22
60 / 27
25 / 27
43 / 37
32 / 25
26 / 23
39 / 44
32 / 31
20 / 31
31 / 45
19 / 50
25 / 59
24 / 38

Drużyna młodzieżowa grająca
w I Klasie juniorów przy ZZPN –
Szczecin, także zakończyła rywalizację. Ostatecznie po 13 spotkaniach
nasz zespół zajął odległe 11 miejsce
w tabeli, zdobywając tylko 13
punktów.
Z a r z ą d K l u b u S p o r t o we go „Fala”, po zakończeniu rundy
dokona podsumowania oraz analizy poszczególnych grup rozgrywkowych.
Oficjalne zakończenie odbędzie
się w Międzynarodowym Domu
Kultury dnia 01.12.2012 r. o godz.
17. Wszystkich sympatyków oraz
kibiców serdecznie zapraszamy.
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg rozgrywek ligowych,
aktualności z boisk śledzić można
na klubowej stronie internetowej:
www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl
Jan Rączewski

Imprezy zapaśnicze
w 2013 roku
Uczniowski Klub Sportowy Gimsport
Zapasy Międzyzdroje będzie organizatorem dwóch ważnych wydarzeń
krajowych w zapasach, które zostały
zaplanowane w bogatym kalendarzu
imprez Polskiego Związku Zapaśniczego
na 2013 r. Zaplanowano 68 takich imprez
na terenie całej Polski.
Międzyzdrojski klub został zaproszony
do organizacji Pucharu Polski Seniorek
i Seniorów w Stylu Wolnym, który odbędzie
się 25 - 26 stycznia 2013 r. oraz Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w Stylu Wolnym
w dniach 24 - 25 maja 2013 r.
Warto podkreślić, że UKS Gimsport
Zapasy Międzyzdroje był organizatorem III
Międzynarodowego Turnieju w Zapasach
w Stylu Wolnym. Turniej ten odbył się 13
października 2012 r. w hali sportowej im.
Andrzeja Grubby, wzięło w nim udział ponad 100 zawodników, z 11 klubów z Polski
oraz kluby z Niemiec i z Ukrainy.
Wszystkich chętnych do uprawiania
zapasów zapraszamy na treningi do sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we
wtorki, środy i piątki w godz. 18 - 20 oraz
w soboty w godz. 12 - 14.
Danuta Jakubiak
Zarząd UKS Gimsport
Zapsy Międzyzdroje

„SP Leśnik-Oldboy I”
zwycięzcą I Edycji
Międzyzdrojskiej
Amatorskiej Ligi
Szóstek – Orlik 2012
W dniu 07.11.2012r. zakończyła się I
Edycja MALS – Orlik 2012, która przez
prawie pół roku odbywała się na Kompleksie Boisk Sportowych - Orlik 2012
w Międzyzdrojach. Organizatorami tej
imprezy byli: Szkoła Podstawowa nr 1
w Międzyzdrojach oraz Animator Kompleksu Sportowego.
W lidze udział wzięło 7 zespołów: SP
„LEŚNIK - OLDBOY” I, „LEŚNIK” Międzyzdroje, LIGOWCY, SP „LEŚNIK - OLDBOY” II,
KLIF, PRZYTÓR Team, PTAMPA Dargobądz.
Mecze rozgrywane były systemem
„każdy z każdym x4” 2x25 min. Do ostatniej kolejki nie wiadomo było, która z
drużyn zwycięży. Zwycięzcami I Edycji
Amatorskiej Ligi Orlika została drużyna
„SP „LEŚNIK - OLDBOY I” , która dopiero po
emocjonującym spotkaniu ostatniej kolejki
w „WIELKIM FINALE” pokonała zespół „Leśnika” 8-6 zapewniając sobie tytuł mistrza.
Królem strzelców ligi został Jakub Jaszczur
z 62 bramkami.
Po zakończeniu meczu finałowego
odbyło się wręczenie pucharów i statuetek.
Dziękujemy wszystkim zespołom za
udział i sportową rywalizację, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Poniżej przedstawiamy składy drużyn,
które zmierzyły się w meczu finałowym.
SP „LEŚNIK – OLDBOY I”: Szwarc
Z.-kpt, Lewandowski K., Rygielski P., Fąfara
B., Kwiatek J., Celiński A., Kleszczyński R.,
Przybyszewski K.
„LEŚNIK” Międzyzdroje: Laskowski
M.- kpt., Jaszczur J., Gera T., Strzelecki K.,
Straszewski T., Czubachowski W., Stolarczyk
G., Witkowski Z., Krupiński W.
Jan Rączewski
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Nieruchomość zabudowaną położoną
w Wapnicy przy ul. Turkusowej, stanowiącą
działkę nr 139/2 o powierzchni 356m² ,
Nieruchomość zabudowaną położoną przy
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą
działkę nr 439 o powierzchni 22.880 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego,
stanowiącą działkę nr 106 o powierzchni
16 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 9/4 o powierzchni 475 m² oraz działkę
nr 8/3 o powierzchni 775 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca
działkę nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej,
stanowiącą działkę nr 460/1 o powierzchni
369 m²,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 9/2 o powierzchni 967 m²,

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2
o powierzchni 1.653 m2,
Nieruchomość zabudowaną położoną
w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36 ,
stanowiącą działkę nr 83/7 o powierzchni
1.024 m2,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę
nr 120/44 o powierzchni 37.738 m2,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę
nr 120/37 o powierzchni 25.961m2,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę
nr 120/30 o powierzchni 1.439 m2 i 120/34
o powierzchni 327 m2 w udziale do ½ ,
Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę
nr 120/35 o powierzchni 1.660 m2.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu 91 32 756 66.
			
Edyta Konarzewska

FOTELIKI SAMOCHODOWE

NIE WYRZUCAJ
- ODDAJ INNYM

Pewnie w każdym domu znajdą się przedmioty,
które już zostały wykorzystane i nikomu nie są
potrzebne. Nie wyrzucaj ich tylko oddaj innym,
z pewnością się przydadzą.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach bardzo chętnie przyjmie foteliki samochodowe dla dzieci w różnych przedziałach
wiekowych. Z góry dziękujemy
OPS Międzyzdroje

Lokal użytkowy
do wydzierżawienia
Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 52,97 m2 , położonego
w budynku przy ul. Zwycięstwa 3 w Międzyzdrojach z przeznaczeniem na działalność
handlowo – usługową, na okres 5 lat.
Szczegółowe informacje na temat warunków wydzierżawienia można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 18, tel. 91 327 56 32.

Informacja
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew
Szczeciński” z siedzibą w Świnoujściu wniosków o przyznanie pomocy
w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na
operacje polegające na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem” oraz „Ochronie środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracaniu potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej” objęte osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Termin składania wniosków:
od 20 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”,
ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich
formularzach - dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną. Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:
na operacje polegające na „Restrukturyzacji lub reorientacji
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” - limit dostępnych środków: dla sektora społecznego i gospodarczego
6 012 977,53 zł;
na operacje polegające na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywracaniu potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej” - limit dostępnych środków: dla
sektora społecznego i gospodarczego 600 000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji przez LGR określone
w LSROR i wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, które
dołącza się do wniosku, dostępne są w Biurze Lokalnej Grupy
Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”: www.
lgr-zalew.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602
Świnoujście, nr tel. 91 400 00 02 oraz drogą elektroniczną: biuro@
lgr-zalew.pl
Edyta Konarzewska
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