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Wygrała Szwecja
Cała Polska żyje Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. 
Szkoda, że polska drużyna nie wyszła z grupy i nie zobaczymy jej już 
w dalszych rozgrywkach. My też mieliśmy swoje piłkarskie mini święto. 
W sobotę 2 czerwca br. w Międzyzdrojach, odbyły się Mini Mistrzostwa 
w Piłce Nożnej – Euro 2012 pod Patronem Burmistrza Międzyzdrojów 
Pana Leszka Dorosza. Tu Polakom, reprezentowanym przez zawodników 
z Wolina, poszło zdecydowanie lepiej – sportowe zmagania zakończyli 
na miejscu trzecim. 

Do rywalizacji stanęło 16 czteroosobowych drużyn złożonych 
z chłopców urodzonych w 2003 roku i młodszych. Łącznie zagrało około 
70 młodych adeptów piłki nożnej. Przez blisko pięć godzin na dwóch 
małych boiskach obok Amfiteatru przy promenadzie  toczyły się piłkarskie 
rozgrywki. Początkowo młodzi gracze rywalizowali w grupach, a następ-
nie rozgrywane były ćwierćfinały, półfinały i decydujący finał. Ostatecznie, 
zwycięzcami okazali się młodzi zawodnicy z Międzyzdrojów, którzy na 

czas zawodów przybrali barwy reprezentacji Szwecji. W finałowym boju 
o złoto pokonali kadrę Irlandii (Świnoujście). Kolejne miejsca w turnieju 
zajęły: 3 - Polska (Wolin),  4 - Rosja (Kamień Pomorski).

Jan Rączewski

Więcej o Mini Euro na str. 10.

To by³o piêkne To by³o piêkne 
EuroEuro
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W niedzielę 17 czerwca 2012 r. odeszła od nas

ŚP. Mirosława  SZUĆKO
Nasza koleżanka przez całe swoje życie 
była oddana drugiemu człowiekowi.
Najpierw jako pielęgniarka a następnie
Opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach. Jej godna postawa, codzienna
życzliwość i duże poczucie odpowiedzialności
były wzorem do naśladowania dla wszystkich.

Wyrazy współczucia Najbliższym Zmarłej
  składają
                            Koleżanki i Kolega
                            z Ośrodka Pomocy Społecznej
                            w Międzyzdrojach

Co roku w dzień Świętego Floriana swoje 
święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, 
gminach i wioskach brać strażacka integruje 
się podczas oficjalnych uroczystości,  a później 
podczas festynów.

W dniu 09.06.2012 r. na terenie  remizy OSP 
w Lubinie odbyły się Miejsko-Gminne Obchody 
Dnia Strażaka. Świętowanie strażacy rozpoczęli 
uroczystym apelem, na którym Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP RP w Międzyzdrojach dh 
Benedykt Kujda  powitał wszystkich zebranych.

Następnie zasłużonym strażakom wręczono  
medale, odznaczenia i wyróżnienia, i tak:

Decyzją Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej, „Medalem za zasługi dla Pożarnic-
twa” uhonorowani zostali  następujący druhowie:

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa :
 dh Dariusz Kalemba

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa, druhowie: Wojciech Kujda, Robert Sołtysiak

 Decyzją Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej, odznaką „Strażak Wzorowy”” 
uhonorowani zostali  następujący 
druhowie:

Kujda Bernadetta
Banach Remigiusz
Woszczyk Krzysztof
Woszczyk Paweł
Wróbel Adam
Zarząd Oddziału M iejsko -

Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej przyznał odznakę „Za wy-
sługę lat” następującym druhom:
Tomczak Bogdan 45 lat służby

Osiński Waldemar  35
Banach Mariusz  25 
Jastrzębski Bogusław 15
Piotrowski Sławomir 15
Weremczuk Tomasz 15
Wilczyński Mariusz  15 
Jastrzębski Damian 10
Duliniec Szymon  10
Osiński Robert  10
Kujda Wojciech  10
Kujda Mateusz  10
Banach Remigiusz  5

W imieniu Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej, kpt. Robert Cyburt 
wręczył zaświadczenia ukończenia szkolenia pod-
stawowego członków OSP biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych. 

Podczas uroczystego apelu padło wiele cie-
płych słów. Podziękowania i życzenia Strażakom 
z okazji ich święta złożyli Marian Kowalewski– 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku 
OSP RP w Kamieniu Pomorskim, Leszek Dorosz 
– Burmistrz Międzyzdrojów oraz Jan Magda – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. 

Wspaniałą zabawę druhowie przygotowali dla 
najmłodszych uczestników strażackiego festynu. 
Dzieci brały udział w różnego rodzaju konku-
rencjach, w których nagrodami były oczywiście 
słodkości. 

Starsi natomiast, mieli możliwość zapoznania 
się z udzielaniem pierwszej pomocy przedme-
dycznej, szkolenie to wzorowo przeprowadzili 
Karolina Grabarczyk oraz dh Krzysztof Woszczyk.

Była także możliwość zapoznania się ze sprzę-
tem hydraulicznym, wykorzystywanym podczas 
akcji ratowniczych. Śmiałkowie mieli możliwość 
osobiście użyć nożyc hydraulicznych, którymi 
przecinano maskę samochodu.

Festyn strażacki poprowadził i zadbał o oprawę 
muzyczną druh Dariusz Oswald. Swoją powinność 
wykonał doskonale, o czym świadczą  bawiący się  
(prawie się do białego rana) uczestnicy biesiady.

Do zobaczenia za rok !
Marian Kowalewski

STRAŻACY OCHOTNICY ŚWIĘTOWALI
Dzień Strażaka, to dzień wyjątkowy dla nas wszystkich - dla ludzi związanych z pożarnictwem, to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną 

zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Idee, które  przyświecają strażakom zaczerpnięte są bezpośrednio od patrona strażaków św. 

Floriana, który stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem i niebezpieczeństwem, jakie na co dzień zagraża materialnemu 

i duchowemu dobru człowieka.

Z okazji uhonorowania mnie przez Radę Miejską w Międzyz-
drojach, podczas uroczystej sesji w dniu 03 maja 2012 roku, 
tytułem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”, składam serdeczne 
podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Handlowców 
i Przedsiębiorców, Honorowej Kapitule oraz władzom samorzą-
dowym Gminy Międzyzdroje, za tak zaszczytne wyróżnienie.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które ubogaciły swoją 
obecnością tę uroczystość, okazały mi życzliwość i z którymi 
mogłam podzielić się swoją radością.

Czesława Tomczak

Nowy pomnik przyrody
  W dniu 31 maja 2012 roku Rada Miejska w Międzyzdrojach w drodze uchwały 
ustanowiła na terenie naszej gminy nowy pomnik przyrody. Jest nim jesion 
mannowy - rzadko występujące drzewo w Polsce o szczególnej wartości przy-
rodniczej. Wytwarza duże atrakcyjne białe kwiaty o miłym zapachu. Drzewo 
znajduje się  w pasie ochronnym wydm nadmorskich. Drzewo otrzymało imię 
Gryf i jest kolejnym na długiej liście międzyzdrojskich pomników przyrody.

W lipcu tego roku zosta-
nie zrealizowany w Międzyz-
drojach projekt polegający 
na oznakowaniu i zabezpie-
czeniu pomników przyrody 
poprzez wykonanie ogrodzeń 
oraz tablic informacyjnych 
w 3 językach na terenie miasta. 
Finansowanie projektu nastąpi 
w 85 procentach ze środków 
Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Ryby 2007-2013 
w ramach Lokalnej Grupy Ry-
backiej Zalew Szczeciński oraz 
ze środków własnych Gminy. 
Powstanie dzięki temu ciekawa 
ścieżka przyrodnicza  na terenie 
naszego miasta. 

W związku z nowotworzoną 
ścieżką ogłaszamy konkurs dla 
mieszkańców i turystów na 
imiona dla pomników przyrody, 

które nie zostały dotychczas nazwane. Szczegóły konkursu wraz ze zdjęciami 
drzew dostępne są na stronie www.miedzyzdroje.pl. Konkurs trwa do 15 lipca 
2012 roku, na głosujących czekają ciekawe nagrody. 

Joanna Ścigała

Inspektor ds. promocji, bioróżnorodności i zabytków
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Błękitna Flaga jest wyróżnieniem przyznawa-
nym obiektom spełniającym najwyższe kryteria 
w zakresie jakości wody, zarządzenia środowi-
skowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych 
działań edukacyjnych i informacyjnych. Błękitna 
Flaga (Blue Flag) to międzynarodowy program, 
którego celem jest promocja ochrony środowiska 
w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i 
przystaniach jachtowych. Program Blue Flag ma 
na celu promocję zrównoważonego rozwoju w 
obszarze plaż i kąpielisk, marin oraz indywidu-
alnych łodzi. Certyfikat przyznawany jest  przez 
jury na dany rok po dokładnej analizie doku-
mentacji obejmującej  liczne aspekty związane 
z obszarem kąpieliska. 

W piątkowej uroczystości udział wzięli: Leszek 
Dorosz - burmistrz Międzyzdrojów, ratownicy 
WOPR rozpoczynający sezon letni na kąpielisku, 
radni miasta, samorządowcy oraz  okoliczni turyści 
i mieszkańcy Międzyzdrojów. Podczas uroczystości 
reprezentujący ratowników WOPR Mateusz Bobek  
złożył raport burmistrzowi Międzyzdrojów, zaś 
burmistrz oficjalnie ogłosił otwarcie sezonu 2012 
w Międzyzdrojach. Flagę na maszt panowie 
wciągnęli wspólnie  z małą dziewczynką - turystką 
przybyłą na tą uroczystość.    

Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy 
z Zagranicą

Błękitna Flaga nad kąpieliskiem
W dniu 22 czerwca br. przy molo  nastąpiło oficjalne otwarcie sezonu letniego 2012 i kąpieliska 

Międzyzdroje. Po raz pierwszy w historii Międzyzdrojów podniesiono na maszt Błękitną Flagę.

Sezon letni rozpoczêty

W tym roku zarządzającym kąpieliskami, zarówno 
po zachodniej cześci mola jak i wschodniej, jest 
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, 
z którym od wielu lat współpracują ratownicy z Mię-
dzyzdrojów. Nad bezpieczeństwem będą czuwać 
także doświadczeni ratownicy medyczni wyposa-
żeni w sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia. 

Funkcjonowanie kąpieliska zostało podzielone 
na 2 okresy:

1. od 22.06 do 30.06 i od 1.09 do 16.09.2012r. na 
odcinku 200m na wschód od obiektu molo i 200m 
na zachód od obiektu molo – 4 wieże ratownicze

2. od 1.07 do 31.08 na odcinku 500m na wschód 
od obiektu molo i 500 m na zachód od obiektu molo 
– 10 wież ratowniczych.

W tym roku Minister Spraw Wewnętrznych 
rozporządzeniem z dnia 6 marca 2012r. W sprawie 
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 
wodnych zadecydował :

strefa dla nie umiejących pływać będzie zazna-
czona bojami koloru czerwonego

strefa dla umiejących pływać będzie zaznaczona 
bojami koloru żółtego

Jest to niezrozumiała decyzja, która zaprzepa-
ściła pracą informacyjną i wprowadza dezorientację 
wśród plażowiczów. Wiemy coś o tym ponieważ od 
wycofania czarnej flagi minęło 20 lat, jednak do tej 
pory wielu z wczasowiczów jest przekonana o  jej 
istnieniu. Przed nami więc wielka kampania infor-
macyjna, w której liczymy na państwa współpracę. 
Prosimy przede wszystkim o rozwagę i stosowanie 
się do poleceń ratowników (szczególnie przestrze-
ganie zakazu kąpieli)

W razie zauważenia zagrożenia w wodzie, lub 
na plaży, dzwoń pod nr kom. 601 100 100. Stano-
wisko dowodzenia ratownikami pierwsza wieża na 
wschód od molo.                                 Mateusz Bobek

WOPR Międzyzdroje

Ratownicy 
na kąpielisku

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 

„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć 

portów turystycznych Pomorza Zachodniego. 

Teren inwestycji położony jest w miejscowości 
Wapnica nad Jeziorem Wicko i obejmuje obszar 
skomunalizowanego portu morskiego obecnie 
wyłączonego z eksploatacji. Większość powierzchni 
inwestycji zajmuje woda i tereny zielone oraz komu-
nikacja piesza i samochodowa.

Przekazanie placu budowy wykonawcy 
– przedsiębiorstwu „ENERGOPOL”  Szczecin  Spółka 
Akcyjna, nastąpiło w dniu  22.12.2011r. Cena oferty 
brutto 8 179 534,29 zł.

Termin realizacji- 31.12.2012r.
Zakres przedsięwzięcia  obejmuje budowę 

przystani jachtowej wraz z niezbędną do jej funk-
cjonowania infrastrukturą techniczną, budowę 
nabrzeży cumowniczych, pomostów pływających, 
budynku bosmanatu, slipu do wodowania jedno-
stek, placów manewrowych, miejsc postojowych, 
dróg dojazdowych, przyłącza elektroenergetycz-
nego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej oraz pogłębianie basenu portowego.

Nie planuje się zmian funkcji terenu. W dal-
szym ciągu wiodącą funkcją terenu będzie funkcja 
rekreacyjno-wypoczynkowa. Teren wykorzystany 
będzie pod budowę przystani jachtowej dla 
52 jachtów o długości do 12 m.tj:, -11 miejsc 
cumowniczych dla jachtów o długości do 12 m., 
-29 miejsc cumowniczych dla jachtów o długości 
do 8 m., -12 miejsc cumowniczych dla jachtów 
o długości do 6 m.

Prace na dzień dzisiejszy przebiegają zgodnie 
z harmonogramem robót.         Tadeusz Konopacki 

Kierownik ITI

Budowa Portu 
Jachtowego w Wapnicy

Jednym z nich niewątpliwie będzie wzmożony 
ruch drogowy i możliwość wystąpienia więk-
szej ilości zdarzeń drogowych. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo zarówno turystów, jak 
i mieszkańców naszego kurortu oraz uwzględniając 
zagrożenia wynikające z organizacji ruchu, służby 
miejskie dokonały lustracji newralgicznych punk-
tów miasta. Okazało się, że wiele miejsc wymaga 
natychmiastowych zmian i usprawnień. Wg opinii 
Policji i Straży Miejskiej bezwzględnie należy doko-
nać zmian oznakowania pionowego i poziomego 
dróg, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo 
i znacznie udrożni ruch drogowy. Funkcjonariusze 

Policji i SM wskazywali potrzebę zmiany oznako-
wania min. na skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego 
i Dąbrówki, ul. Gintera, ul. Mickiewicza i Rybackiej, 
zmiany oznakowania strefy zamieszkania w rejonie 
Promenady Gwiazd, a także weryfikacji ustawienia 
znaków drogowych w kilku innych miejscach. 

Zespół dokonujący przeglądu sporządził stosow-
ną dokumentację fotograficzną oraz sprawozdanie, 
które zostanie przekazane do władz miasta celem 
zweryfikowania projektu organizacji ruchu w gminie 
Międzyzdroje.                                  

  Jacek Schabowski

Komendant Komisariatu Policji w Międzyzdrojach

Przegląd organizacji ruchu drogowego 
Sezon letni jest okresem szczególnym ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak co 

roku przewiduje się znaczący wzrost liczby turystów odwiedzających i przebywających na terenie 

miasta i gminy Międzyzdroje. Doceniając tak duże zainteresowanie naszym miastem, musimy zdać 

sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń.

Mistrzostwa Polski z sukcesami!
W dniach 15-17 czerwca 2012 r. 
w Bielsku Białej, odbyły się 88. Mi-
strzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. 
W rywalizacji o medale, którą można 
było na żywo oglądać za pośred-
nictwem TVP Sport, uczestniczyło 2 
zawodników Klubu Biegacza „Spor-
ting”: Agnieszka Leszczyńska – 800 
m i Radosław Kłeczek – 5000 m. 
W biegu na dystansie 5000 m 
z upalną pogodą i rywalami najlepiej 
poradził sobie Radosław Kłeczek 
zdobywając z wynikiem 14:23,36 
min. ZŁOTY MEDAL. Powracająca do 
biegania po 2-letniej przerwie ma-
cierzyńskiej Agnieszka Leszczyńska 
w finale biegu na 800 m z rekordem 
sezonu 2:05, 89 min. zajęła 4 miejsce.

Robert Leszczyński
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W pierwszej części spotkania burmistrz 
przedstawił sytuację ekonomiczną Polski na tle 
problemów międzynarodowych, po czym odniósł 
się do budżetu Gminy Międzyzdroje i braku zain-
teresowania świata biznesu zakupem gminnych 
nieruchomości. Chociaż nadal  Międzyzdroje, 
Świnoujście, Kołobrzeg i Trójmiasto, to miasta 
nadmorskie uważane za bezpieczne dla inwestycji.

Zdaniem burmistrza jedyną szansą dalszego 
rozwoju Gminy Międzyzdroje jest inwestowanie 
w przestrzeń publiczną i wzrost usług. Pozwoli 
to utrzymać poziom przyjazdów turystów, oraz 
wpływy środków finansowych dla mieszkańców 
z branży turystycznej.

W kontekście powyższych informacji burmistrz 
zwrócił się z prośbą do członków Społecznej Rady 
Konsultacyjnej o wspólne opracowanie strategii 
rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014 – 2025. 
Aktualna strategia (dostępna na stronie interne-
towej miasta), napisana w roku 2003, obowiązuje 
do 2013 roku. Dla przykładu - miasto Szczecin ma 
opracowaną strategię do roku 2050 i w tak dalekiej 
perspektywie są zapisane m.in. „pływające ogrody”. 
Ale też Szczecin, ma już szczegółowo rozpisaną 
strategię rozwoju do 2025 roku. 

Następnie zastępca burmistrza Międzyzdro-
jów Katarzyna Kutereba-Gnitecka przedstawiła 
zagadnienie wykorzystania wód geotermalnych. 
W latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy szukano 
ropy na terenie Gminy Międzyzdroje, znaleziono 
na Lubiewie źródła wód geotermalnych.Kiedy 
w kwietniu br. delegacja Urzędu Miejskiego 
z K. Kuterebą - Gnitecką na czele, wyjechała do 
Izoli w Słowenii, dzięki uprzejmości burmistrza 
tego miasta, odbyła kilka spotkań z dr Peterem 
Kraljem, światowym ekspertem w dziedzinie wód 
geotermalnych, członkiem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Geotermalnego.

Dr Kralj tak przedstawił swój punkt widzenia:
Pierwszy etap to opracowanie studium geolo-

gicznego za ok. 30.000 Euro, które da odpowiedź 
czy opłacalne jest robienie odwiertów. Jeśli tak, 
to w drugim etapie należy zrobić kilka odwiertów, 
na ok. 2000 m. Koszt 1 m odwiertu kształtuje się 
od 500 do 3.000 Euro, zależnie od firmy która to 
robi oraz warunków geologicznych. Odwierty 
należy poprzedzić dokumentacja techniczną 
i pozwoleniami wodno-prawnymi. Te dwa etapy 
stanowią 3-5 % kosztów całej inwestycji. Trzeci 
etap, to realizacja inwestycji – ogrzewanie budyn-
ków miejskich i obiektów na terenie miasta, wodą 
za źródeł, która po schłodzeniu do 45 ˚C będzie 
pompowana do basenów w celach rekreacyjnych 
i rehabilitacyjnych. Całość inwestycji od studium 
do jej zakończenia to okres około 10-15 lat.

Następnie w dyskusji zabierali głos członkowie 
Społecznej Rady Konsultacyjnej.

Jerzy Neukampf zapytał, co się dzieje z wodami 
geotermalnymi w Pyrzycach. Zastępca burmistrza 
odpowiedziała, że tam wydali 61 mln zł, a gmina 
ma udziały w wysokości 29 %. Na 12,5 ha działce w 
Międzyzdrojach są odwierty z lat 60-tych. Stwier-
dzono, że w tej gorącej solance są związki bromu 

i jodu, bardzo pożądane w rehabilitacji. Dobrze, że 
temat wraca - uznał Jerzy Neukampf.

Andrzej Czajka powiedział, że Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie to 150 lat historii 
i tam też są eksperci w tej dziedzinie. Pomorenowe 
gliny na wyspie Wolin trzymają wodę. Przy ekspe-
rymentach możemy tę warstwę przebić i woda  
„ucieknie”. Mówił o potrzebie przeprowadzenia 
ścieżki rowerowej z promu w Świnoujściu przez 
las do Międzyzdrojów. Jako mieszkaniec Lubina 
chciałby, aby w dyskusjach poruszane były sprawy 
sołectw.  „Zakręt śmierci” przy długim domu należy 
wyprostować. Musimy ratować przyrodę w Lubi-
nie. Wskazał na potrzebę monitoringu poziomu 
wody w Starym Zdroju, aby niepotrzebnie nie 
pompować wody do zalewu, skoro tam poziom 
jest wyższy. Należy ciągle czynić starania aby 
przedłużać sezon.

Andrzej Malec poinformował, że w Szwajcarii 
wody geotermalne są podłączone do basenów 
kliniki. Są 3-4 baseny podstawowe czynne od 
8.00 do 22.00.

W Bukowinie Tatrzańskiej i w Toruniu skorzysta-
no ze znakomitych fachowców i projekt poszedł 
bardzo szybko. Jeśli nasze baseny będą otwarte 
cały rok to będą turyści.

Burmistrz będąc na Forum Samorządowców w 
Szczecinie miał możliwość kontaktu  z  sąsiadami 
Międzyzdrojów i marszałkiem.  Czy oni wspieraliby 
nasze działania? Co ze sprzedażą Kawczej Góry?

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, 
podsumowując tą część dyskusji powiedział: 
Jeśli będzie pełna wiedza, że mamy wody geoter-
malne to znajdą się inwestorzy. Gdyby był konsensus 
w gminie, że wszystkie środki przez kilka lat przezna-
czamy na geotermy, to możemy w ten projekt iść.

Bardzo ważną sprawą  dla Międzyzdrojów jest 
pozyskanie wody pitnej z ujęć w  Kodrąbku. Przy 
intensywnym rozwoju miasta i potrzebie odnowie-
nia naszych ujęć musimy o tym pamiętać.

 Międzyzdroje mogą jeszcze bardziej przycią-
gnąć Szczecin, Kołobrzeg, Szwedów i Niemców.

Mając poparcie marszałka, dobre relacje 
i wspólne cele z sąsiadami, możemy najbliż-

sze lata wygrać dla Gminy Międzyzdroje i np.  
„Międzyzdrojskie termy” wpisać do projektów 
indykatywnych, kluczowych dla województwa 
zachodniopomorskiego.

Włodzimierz Ciuka zapytał o spalarnie śmieci. 
Czy w województwie o tym się mówi? Dlaczego 
Promenada nie jest dokończona. Wskazał na 
możliwość pozyskania środków do budżetu gmi-
ny poprzez uporządkowanie sprawy Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych.

Bartłomiej Nowak wskazał na potrzebę remon-
tu drogi Gryfa-las, na jej zły stan. Pytał o realizację 
inwestycji przez Spółkę „Nowe Centrum”.

Ewa Michalska-Kamińska wyszła z pomysłem, 
aby w Międzyzdrojach ceremonie ślubne  odby-
wały się również w innych atrakcyjnych miejscach 
np.: na plaży.

Poruszono wiele ważnych spraw i problemów 
do rozwiązania. Poziom dyskusji, wspólna troska o 
rozwój miasta i gminy dały odpowiedź, że spotka-
nia Burmistrza Międzyzdrojów ze Społeczna Radą 
Konsultacyjną to forum, które należy kontynuować 
dla dobra mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Na następnym spotkaniu we wrześniu br. 
omówimy cele, priorytety, poszczególne zadania 
i harmonogram działań. Po konsultacjach z Radą 
Miejską, wszystkie materiały posegregujemy, 
mówił burmistrz i zlecimy opracowanie spójnej 
strategii rozwoju Gminy Międzyzdroje.

To jest bardzo ważny temat. Od 01 stycznia 
2014 roku, powinna funkcjonować nowa strategia 
rozwoju, którą zaakceptuje Rada Miejska i przyjmie 
uchwałą.

Remonty w obszarach: drogi, chodniki, place 
zabaw, termomodernizacja szkół, sieci wodno-
kanalizacyjne, wymagają uzgodnień co i kiedy 
wpisać do Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej.

Za kilka miesięcy Gmina Międzyzdroje musi 
być podzielona na 15 okręgów jednomandato-
wych. Spowoduje to daleko idące oczekiwania 
i konieczność ustalenia kolejności inwestycji, 
remontów i napraw.

Henryk Nogala 

Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Kolejne spotkanie burmistrza ze Społeczną Radą Konsultacyjną
W dniu 06 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się trzecie spotkanie 
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza, z udziałem Zastępcy Burmistrza Katarzyny Kutereby-Gniteckiej, z członkami 
Społecznej Rady Konsultacyjnej. Społeczną Radę Konsultacyjną reprezentowali: Adam Trott, Andrzej Malec, Bartłomiej 
Nowak, Dariusz Sałaciński, Andrzej Słabosz, Jerzy Neukampf, Benedykt Kujda, Włodzimierz Ciuka, Ewa Michalska-
Kamińska, Krystyna Smyk, Andrzej Czajka.

W środę 6.06.2012 w sali konferencyjnej Centrum 
Edukacyjno-Muzealnego Wolińskiego Parku 
Narodowego odbyła się prelekcja wygłoszona 
przez panią Agnieszkę Gawron-Kłosowską pod 
tytułem:  „Centrum Słowian i Wikingów – oko w oko 
z historią”. Słuchacze poznali zarys historii wcze-
snośredniowiecznego osadnictwa wyspy Wolin, 
ich rzemiosła oraz sztuki, a także współczesnych 
działań na rzecz poznania i popularyzacji tej wie-
dzy prowadzonych przez Stowarzyszenie „Centrum 
Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”. Był 
to pierwszy z cyklu wykładów organizowanych 
przez Woliński Park Narodowy w ramach projektu 
„Wyspa skarbów”, sponsorowanego przez GAZ-
SYSTEM S.A. . 

Kolejna prelekcja odbędzie się 11.07.2012
o godzinie 18 również w Budynku Muzeum 

Przyrodniczego WPN przy ulicy Niepodległości 3c 
w Międzyzdrojach. Nosić będzie tytuł „Woliński 
klif – nieoszlifowany diament” i zostanie wygło-
szona przez pana Jacka Tylkowskiego. Serdecznie 
zapraszamy na te i kolejne wykłady. 

W ramach projektu zapraszamy zaintereso-
wanych również do Muzeum Przyrodniczego 
WPN, gdzie w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku 
o godzinie 13.30 goście indywidualni będą mogli 
zwiedzać wystawę z przewodnikiem w cenie bi-
letu wstępu. Liczba osób mogących wziąć udział 
w takim oprowadzaniu ze względu na możliwości 
sprawnego przekazywania informacji jest ograni-
czona. W celu zarezerwowania miejsca prosimy 
o kontakt osobisty lub telefoniczny (91 328 07 27 
wewn. 44) z kasą Muzeum.

Piotr Cyga

WYSPA SKARBÓW - pierwszy wykład za nami
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5 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  odbył 
się finał konkursu plastycznego. Konkurs pod hasłem  
„Wejdź w świat bajki” został zorganizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczna w Międzyzdrojach oraz 
Koło Nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
z okazji  obchodzonej w tym roku 105. rocznicy 
urodzin autorki książek dla dzieci i młodzieży – Astrid 
Lindgren. 

W konkursie wzięło udział ok. 400 młodych pla-
styków z całego kraju. W dniach 17-18 maja komisja 
złożona m.in. z lokalnych samorządowców, urzędni-
ków, działaczy społecznych, artystów i dziennikarzy, 
wyłoniła laureatów konkursu.

Nagrodzono i wyróżniono następujących 

autorów prac:

W kategorii Szkoły Podstawowe:

I miejsce Wiktoria Kucharska ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Gryfinie

II miejsce Gracjana Sobierajska ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim 

III miejsce Piotr Kufta ze Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Nowogardzie

III miejsce Karolina Lebio-
da ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Gryfinie

III miejsce Patryk Panasz 
z Zespołu Szkół w Lekowie  

Gimnazja:

I miejsce Paulina Ekiert 
z Gimnazjum w Wolinie

II miejsce Hanna Przytarska 
z M-GOK w Kaliszu Pomorskim

II miejsce Anita Opaczyń-
ska z Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie

III miejsce Natalia Konopko z Centrum Spotkań 
Europejskich Światowid w Elblągu

Szkoły Średnie:

I miejsce Justyna Makaruk z Liceum Ogólno-
kształcącego w Otwocku

II miejsce Krzysztof Przemyk z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Skoczowie

Wyróżnienia otrzymali:

Alicja Czubacka ze Szkoły Podstawowej Nr 46 
w Lublinie

Julia Łukasik ze Szkoły Podstawowej w Komor-
nikach

Natalia Chwała z MDK w Krasnymstawie
Kamila Mazur z M-GOK w Kaliszu Pomorskim
NAGRODA SPECJALNA dla Piotra Zborowskiego 

z Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach
Nagrody specjalne od Koła Nr 19 Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Międzyzdrojach otrzymali: 
Dominika Pierścińska i Olimpia Kastrau ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach. 

Bibliotekarze

04 lipca 2012, środa

10:00 KINO – EVA CZARNE STOPY – repertuar dla dzieci 
15:00 MDK – Wernisaż wystawy obrazów – JAN WOŁEK 
16:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl KSIĘŻYC 
I MAGNOLIE – Teatr STU 
19:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl KSIĘŻYC 
I MAGNOLIE – Teatr STU  
22:00 KINO EVA – BOKSER – reż. Tomasz Blachnicki, 
2012 
00:30 KINO EVA – BOKSER – reż. Tomasz Blachnicki, 
2012 
POSEJDON – Wystawa BIŻUTERIA POPRZEZ WIEKI

05 lipca 2012, czwartek

 09:00 MDK Warsztaty pantomimy MIĘDZY SŁOWAMI 
– Teatr Mimoto 

10:00 KINO EVA – MAGICZNE DRZEWO – repertuar 
dla dzieci 
12:00 PROMENADA – Spektakl NOUS VOILÀ – Teatr 
Mimoto – repertuar dla dzieci  
12:00 ALEJA GWIAZD – Upamiętnienie w Alei 
Gwiazd MACIEJA KOZŁOWSKIEGO
14:30 POSEJDON – Wernisaż wystawy BIŻUTERIA 
POPRZEZ WIEKI
16:00 HOTEL AMBER BALTIC  – Spektakl NA KOŃCU 
TĘCZY – Teatr STU 

16:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl HENRYK 
SIENKIEWICZ. GREATEST HITS – Teatr Imka

Gwiazdy po drugiej stronie tęczy
Droga do gwiazd to jedno z haseł przewodnich 17. edycji Festiwalu Gwiazd, który rozpoczyna się 

już 4 lipca i potrwa do niedzieli (8 lipca br.). Festiwalową publiczność zaprosimy do świata stwo-

rzonego ku pokrzepieniu serc. Podczas tegorocznego spotkania zaprezentujemy najciekawsze 

propozycje sezonu 2011/2012. Publiczność zobaczy m.in. spektakle Teatrów Imka, Capitol, Teatr 

Stu czy Kwadrat.

„Henryk Sienkiewicz – greatest hits to podróż 
w przeszłość przyprawiona współczesnym sosem. 
Sceną będzie ,,orlik” z zawieszoną dookoła siatką 
bramkarską. „Zagrają” na nim między innymi Kmi-
cic (Wojciech Błach) i Oleńka (Magda Boczarska), 
pojawi się  też Pan Michał (Rafał Zawierucha), bo 
Krzysztof Materna, reżyser spektaklu, zafundował 
nam zabawę z przesłaniem w formie kabaretu. 

Natomiast spektakl Krzysztofa Jasińskiego „Po 

drugiej stronie tęczy” przeniesie nas do złotej ery 
musicali. Usłyszymy ponadczasowe przeboje Judy 
Garland w nowych aranżacjach Krzysztofa Herdzi-
na i z polskimi tekstami. Wykona je wcielająca się 
w rolę Judy Garland Beata Rybotycka, aktorka zo-
stawi odcisk swojej dłoni na Promenadzie Gwiazd.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Festiwa-
lu Gwiazd można znaleźć na www.festiwalgwiazd.
com i na naszym profilu na Facebooku. 

Jadwiga Bober

 16:00 PROMENADA – Warsztaty pantomimy MIĘ-
DZY SŁOWAMI – Teatr Mimoto
17:00 PROMENADA – CZYTANIE BAJEK – repertuar 
dla dzieci 
19:00 HOTEL AMBER BALTIC – Spektakl NA KOŃCU 
TĘCZY – Teatr STU 

19:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl HENRYK 
SIENKIEWICZ. GREATEST HITS – Teatr Imka 

22:00 AMFITEATR – CEREMONIA OTWARCIA – uro-
czysta inauguracja Festiwalu Gwiazd 

22:00 AMFITEATR – FILHARMONIA DOWCIPU, Wal-
demar Malicki – koncert 

22:00 KINO EVA – LISTY DO M. – reż. Mitja Okorn, 2011 

00:30 KINO EVA – LISTY DO M. – reż. Mitja Okorn, 2011 

PROMENADA – HAPPENINGI – Teatr Mimoto 

MDK – Wystawa obrazów – JAN WOŁEK

06 lipca 2012, piątek

09:00 MDK – Warsztaty pantomimy MIĘDZY SŁOWAMI 
– Teatr Mimoto  
10:00 KINO EVA – PARAGON GOLA – repertuar dla dzieci 
12:00 PROMENADA – Spektakl WIELKA PODRÓŻ 
LULIE – Teatr Królewski, Muzeum Pałac w Wilanowie 
– repertuar dla dzieci 
12:00 ALEJA GWIAZD – ODSŁONIĘCIE ODCISKÓW 
DŁONI – Zofia Czerwińska, Krystyna Sienkiewicz, Be-
ata Rybotycka, Anna Przybylska, Szymon Bobrowski, 
Waldemar Malicki 
16:00 HOTEL AMBER BALTIC – Spektakl JEKYLL / 
HYDE – Teatr Polonia 

16:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl CO JA 
PANU ZROBIŁEM, PIGNON – Teatr Kwadrat

16:00 PROMENADA – Warsztaty pantomimy MIĘDZY 
SŁOWAMI – Teatr Mimoto
17:00 PROMENADA – CZYTANIE BAJEK – repertuar 
dla dzieci 
19:00 HOTEL AMBER BALTIC – Spektakl JEKYLL / 
HYDE – Teatr Polonia 

19:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl CO JA 
PANU ZROBIŁEM, PIGNON – Teatr Kwadrat 

22:00 AMFITEATR – ANIA RUSOWICZ – koncert 

22:00 KINO EVA– SZTOS 2 – reż. Olaf Lubaszenko, 
2012 

00:30 KINO EVA– SZTOS 2 – reż. Olaf Lubaszenko, 
2012 

PROMENADA – HAPPENINGI – Teatr Mimoto 

MDK – Wystawa obrazów – JAN WOŁEK
POSEJDON– Wystawa BIŻUTERIA POPRZEZ WIEKI

07 lipca 2012, sobota

09:00 MDK – Warsztaty pantomimy MIĘDZY SŁOWA-
MI – Teatr Mimoto
10:00 KINO EVA– W PUSTYNI I W PUSZCZY, CZ. 1 
– repertuar dla dzieci 
12:00 PROMENADA – Spektakl pantomimy MIĘDZY 
SŁOWAMI – Teatr Mimoto 

11:00 STADION MIEJSKI – MECZ PIŁKI NOŻNEJ 
– Sport z Gwiazdami 
 16:00 HOTEL AMBER BALTIC – Spektakl DRUGI 
ROZDZIAŁ – Teatr Capitol 
16:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl ZAMKNIĘ-
TY ŚWIAT – Teatr Finestra 

19:00 HOTEL AMBER BALTIC – Spektakl DRUGI 
ROZDZIAŁ – Teatr Capitol 
19:00 SALA TEATRALNA MDK – Spektakl ZAMKNIĘ-
TY ŚWIAT – Teatr Finestra 

22:00 AMFITEATR – W DRODZE DO GWIAZD | Marcin 
Diling, zespół Dziewczyny, Moja Adrenalina, Neo 
Retros, Marcin Wyrostek i Tango Corazon – koncert 

22:00 KINO EVA – HANS KLOSS. STAWKA WIĘKSZA 
NIŻ ŚMIERĆ – reż. Patryk Vega, 2012 

00:30 KINO EVA – HANS KLOSS. STAWKA WIĘKSZA 
NIŻ ŚMIERĆ – reż. Patryk Vega, 2012 

PROMENADA – HAPPENINGI – Teatr Mimoto 

MDK – Wystawa obrazów – JAN WOŁEK
POSEJDON– Wystawa BIŻUTERIA POPRZEZ WIEKI

08 lipca 2012, niedziela

10:00 KINO EVA– W PUSTYNI I W PUSZCZY, CZ. 2 
– repertuar dla dzieci 
PROMENADA – HAPPENINGI – Teatr Mimoto 

MDK – Wystawa obrazów – JAN WOŁEK
POSEJDON – Wystawa BIŻUTERIA POPRZEZ WIEKI

Program Festiwalu Gwiazd

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Wejdź w świat bajki”
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XXV/227/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy 

Międzyzdroje

Uzasadnienie:
W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach 

publicznych jednostki samorządu terytorialnego 
mogą emitować papiery wartościowe na finansowa-
nie planowanego deficytu budżetu.

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

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji na 
łączną kwotę 3 000 000 zł. 

Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji 
komunalnych pozwolą na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu Gminy.

Gmina zamierza wyemitować 3 serie obligacji –  
po 1 000 000zł. Wykup obligacji następować będzie 
w latach 2015-2017.

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

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

Uchwała Nr XXV/228/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na 2012 rok

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów na kwotę 4 905 377,53 zł (dochody bie-
żące 1 500 000 zł, dochody majątkowe 3 405 377,53 
zł) i zwiększenie wydatków na kwotę  158 000 zł 
(wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zmniejszeniu dochodu na kwotę 3 405 377,53 

zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, 
2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dywidendy na 

kwotę 1 500 000 zł,
3/ zwiększeniu wydatku  na  kwotę 50 000 zł 

z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku Gryf III,
4/ zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 

108 000 zł związanych z emisją obligacji komu-
nalnych, tj. 99 000 zł odsetki, 9 000 zł prowizja za 
przygotowanie emisji obligacji.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 
5 063 377,53 zł i wynosi 8 722 341,73 zł, który zosta-
nie pokryty z wolnych środków na rachunku Gminy 
w kwocie 6 423 575,73 zł, z pożyczki w kwocie 737 
123 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 
3 000 000 zł.

Uchwała Nr XXV/229/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31 maja 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 

Uzasadnienie:
W związku ze zmianami w uchwale w sprawie 

zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok po-
wodującymi zwiększenie deficytu budżetu pokrytego 
wolnymi środkami na rachunku gminy oraz przycho-
dami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych 
zmienia się załącznik nr 3 do uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 
rok w zakresie kwoty wolnych środków i obligacji. 
Dokonuje się zmiany § 9 pkt 3 w zakresie limitów 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych papierów wartościowych na finan-
sowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego do kwoty 3 737 123 zł. 

Uchwała Nr XXV/230/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31 maja 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 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych wartości przyjęte w wie-
loletniej prognozie finansowej i budżecie powinny 
być co najmniej zgodne w zakresie wyniku budżetu 
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów 
oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-
cie powoduje zmianę wyniku budżetu oraz zmianę 
kwoty przychodów w związku z czym konieczna jest 
zmiana wieloletniej prognozy finansowej.

W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 
tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2012-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane 
i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje 
w latach 2012-2023.

W załączniku nr 3 zmiana występuje:
1/ w zadaniu pn.” Remont drogi ul. Orzeszkowej 

w Międzyzdrojach”- poprzednio zadanie obejmowało 
również ulice Piaskowa i Wiejską, zmieniono okres 
realizacji zadania od roku 2013 do 2015, kwotę 
łącznych nakładów finansowych, limit wydatków 
w latach 2013 - 2015 oraz limit zobowiązań,

2/ „Przebudowa drogi ul. Leśnej w Międzyzdro-
jach”- zmieniono okres realizacji zadania od roku 
2015 do 2016, kwotę łącznych nakładów finanso-
wych, limit wydatków w latach 2015 - 2016 oraz 
limit zobowiązań,

3/ „Budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym”- 
zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych 
oraz limit zobowiązań  z 2 000 000 zł na 1 200 000 
zł, limit wydatków w roku 2015 z kwoty 1 800 000 zł 
na 1 000 000 zł, 

4/ „Remont drogi ul. Myśliwskiej, Mieszka 
i Sportowej”- wydłużono okres realizacji zadania 
do roku 2016, zmieniono kwotę łącznych nakładów 
finansowych, limit wydatków w latach 2013-2016 
oraz limit zobowiązań,

5/ „Remont drogi ul. Piastowskiej, Wiejskiej 
i Piaskowej”- poprzednio zadanie obejmowało 
ul. Piastowską i Stromą, zmieniono okres realizacji 
zadania od roku 2009-2014, kwotę łącznych nakła-
dów finansowych, limit wydatków w latach 2013-
2014 oraz limit zobowiązań,

6/ „Przebudowa drogi ul. Dąbrowskiej i Słowiań-
skiej”- poprzednio zadanie obejmowało tylko ul. 
Dąbrowskiej, zmieniono okres realizacji zadania 
od roku 2015 do 2017, kwotę łącznych nakładów 
finansowych, limit wydatków w latach 2015-2017 
oraz limit zobowiązań,

7/ „Przebudowa drogi ul. E. Plater i Stromej”- 
poprzednio zadanie obejmowało tylko ul. E. Plater, 
zmieniono okres realizacji zadania od roku 2013-
2014, kwotę łącznych nakładów finansowych, limit 
wydatków w latach 2013-2014 oraz limit zobowiązań,

Ponadto wprowadzono trzy zadania:
1/ Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. 

Ludowej do ul. T. Kościuszki”- okres realizacji zadania 
2013-2014, łączne nakłady finansowe oraz limit zo-
bowiązań 1 200 000 zł, limit wydatków w roku 2013 
- 100 000 zł, w roku 2014 - 1 100 000 zł,    

2/ „Termomodernizacja obiektów szkolnych na 
terenie gminy Międzyzdroje”- okres realizacji zada-
nia 2013-2014, łączne nakłady finansowe oraz limit 
zobowiązań 1 521 000 zł, limit wydatków w roku 2013 
- 21 000 zł, w roku 2014 - 1 500 000 zł,

3/ „Remont nawierzchni - wymiany nakładki bitu-
micznej na ulicach Promenada Gwiazd i Bohaterów 
Warszawy w Międzyzdrojach”- okres realizacji zadania 
2013-2014, łączne nakłady finansowe oraz limit zo-
bowiązań 1 680 000 zł, limit wydatków w roku 2013
- 850 000 zł, w roku 2014 - 830 000 zł.

UCHWAŁA  Nr XXXV/231/12

Rady Miejskiej w  Międzyzdrojach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z Gminami: Kamień Pomorski, Dziwnów, Wolin, 

Golczewo, Świerzno oraz Starostwem Powiatowym 

w Kamieniu Pomorskim porozumienia w sprawie 

wspólnego przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

energii elektrycznej

Uzasadnienie:
Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spo-

tkania przedstawicieli jednostek samorządu tery-
torialnego Województwa Zachodniopomorskiego 
z Gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje, 
Wolin, Golczewo, Świerzno oraz Starostwa Powiato-
wego w Kamieniu Pomorskim, Gmina Międzyzdroje 
zdecydowała się podjąć działania mające na celu 
wspólny zakup energii elektrycznej do wyznaczonych 
obiektów Gminy.

Wspólny zakup energii elektrycznej pozwoli na 
uzyskanie wymiernej oszczędności finansowej dla 
budżetu dzięki efektowi skali zamówienia. Wobec 
znacznej liczby podmiotów zainteresowanych wspól-
nym udzieleniem zamówienia, a tym samym dużo 
większego prognozowanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną, uzyska się niższą cenę energii 
elektrycznej w porównaniu do ceny dotychczaso-
wej. Zmniejszy się zatem koszt energii elektrycznej 
obciążający budżet.

W ww. projekcie udział zadeklarowały Gminy: 
Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, 
Golczewo, Świerzno oraz Starostwo Powiatowe 
w Kamieniu Pomorskim.

W celu przeprowadzenia przez ww. podmioty 
wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest dostawa ener-
gii elektrycznej do ww. Stron konieczne jest zawarcie 
porozumienia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 759 ze zm.), a także 
wyznaczenie spośród wszystkich zainteresowanych 
podmiotów zamawiającego upoważnionego do prze-
prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 
w imieniu i na rzecz wszystkich zainteresowanych 
podmiotów.

Wolę przyjęcia na siebie zadań upoważnione-
go zamawiającego zadeklarowała Gmina Kamień 
Pomorski.

Po podpisaniu porozumienia zostanie przygo-
towane i przeprowadzone wspólne postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej do 
obiektów ww. Gminy Międzyzdroje. Każda ze Stron 
porozumienia wyznaczy swojego przedstawiciela 
do prac w Komisji Przetargowej powołanej przez 
burmistrza Kamienia Pomorskiego. Każdy z pod-
miotów uczestniczących w porozumieniu zawrze 
z wyłonionym wykonawcą odrębną umowę na 
dostawę energii elektrycznej do wskazanych 
w dokumentacji przetargowej obiektów.

W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXV/232/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z 31 maja 2012r.

w  sprawie  ustanowienia pomnika przyrody
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

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

PLAN DYŻURÓW 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

27.06.2012 r. - Michał SUTYŁA

04.07.2012 r. - Jan WĘGLORZ

11.07.2012 r. - Waldemar WITKOWSKI

18.07.2012 r. - Rafał WOLNY

25.06.2012 r. - Jan BURZYŃSKI

ODBYWAJ¥CYCH SIÊ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZÊDZIE MIEJSKIM, 
ul. KSI¥¯¥T POMORSKICH 5 

– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /

Uzasadnienie:
Zgodnie z art.  44   ustawy z dnia  16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody, ustanowienie  pomnika 
przyrody  następuje w drodze uchwały rady gminy. 
Uchwała m.in.  określa nazwę danego obiektu, jego 
położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele 
ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, 
wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 
ust. 1 ustawy. 

Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właści-
wym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Stosownie do art. 40 ust.1 ww. ustawy pomni-
kami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej 
i  nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, hi-
storycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 
innych tworow, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych.

Proponowane do ustanowienia pomnikiem przy-
rody drzewo w Polsce występuje stosunkowo rzadko. 
To drzewo o szczególnej wartości przyrodniczej, 
które charakteryzuje się cechami nietypowymi dla 
rodzaju „Jesion”. Wytwarza duże, atrakcyjne kwiaty. 
Po uszkodzeniu gałęzi wydziela sok, który twardnieje 
w białawe ziarenka zwane manną. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie pismem z dnia 30.04.12r., znak: 
WOPN.623.6.2012.AR,  uzgodnił projekt uchwały 
z uwagami, które zostały uwzględnione w niniejszym 
projekcie. 

Uchwała Nr  XXV / 233 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości 

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć  do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego teren obejmujący dział-
ki nr 417/6 i nr 326/4 o łącznej powierzchni 16.673 m².

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe 
działki stanowią teren zabudowy usług handlu, 
oznaczony symbolem UH, o następującym przezna-
czeniu podstawowym: pod zabudowę usługi handlu, 
gastronomię, usługi ogólne, nieuciążliwe rzemiosło, 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m², obsługa 
komunikacji – parking publiczny ogólnodostępny na 
minimum 300 miejsc postojowych z dopuszczeniem 
parkingów wielopoziomowych.  

Uchwała Nr  XXV / 234 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości 

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym działkę gminną nr 113/4 
o powierzchni 194 m² na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej  stano-
wiącej działki nr 348. Przedmiotowa działka została 
wydzielona z działki stanowiącej pas drogi publicznej 
– ul. Gryfa Pomorskiego i użytkowana jest jako par-
king. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego teren działki 
nr 113/4 stanowi tereny zabudowy usługowej. Ze 
względu na kształt, wielkość oraz usytuowanie w/w 
działki brak jest możliwości jej zagospodarowania 
jako samodzielnej nieruchomości.

Uchwała Nr  XXV / 235 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości 

Uzasadnienie:
W związku ze złożoną rezygnacją z dotychczaso-

wej dzierżawcy terenu działek: nr 487/25, 487/26, nr 

487/32 i nr 487/34, o łącznej powierzchni 12.414 m², 
zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. na okres 30 lat, 
proponuje się przeznaczyć w/w działki do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego.

Aktualnie trwa opracowania planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla m.in. przedmiotowych 
działek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
ZP – tereny zieleni urządzonej, KS – tereny usług 
komunikacyjnych – parkingi, UH – tereny usług han-
dlu wielkopowierzchniowego,  UT – tereny usług tu-
rystycznych i P – tereny produkcyjno-składowo-ma-
gazynowe oraz działalności produkcyjno-usługowej. 

Uchwała Nr  XXV / 236 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości 

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym działkę gminną nr 109/2 
o powierzchni 121 m² na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej  sta-
nowiącej działkę nr 27.

Przedmiotowa działka została wydzielona z dział-
ki stanowiącej pas drogi publicznej – ul. Gryfa Pomor-
skiego i użytkowana jest jako ogródek przydomowy. 
Teren działki nr 109/2 nie jest objęta obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Ze względu na kształt, wielkość oraz ukształto-
wania terenu brak jest możliwości zagospodarowania 
działka nr 109/2 jako samodzielnej nieruchomości.

Uchwała Nr  XXV / 237 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r. 

w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy terenu, stanowiącego część działki komunalnej 
nr 477 w Międzyzdrojach przy ulicy Emilii Plater, 
o powierzchni 20 m², dotyczącym dalszej dzierżawy 
przedmiotowego terenu, proponuje się przeznaczyć 
w/w teren do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 
Dotychczasowa umowa dzierżawy zawarta była na 
okres do 31.05.2012 r. z przeznaczeniem na blaszany 
boks garażowy.

Uchwała Nr  XXV / 238 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r. 

w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego 

dzierżawcy terenu, stanowiącego część działki ko-
munalnej nr 591/4, położonej przy ulicy Kolejowej 
w Międzyzdrojach, dotyczącego wydzierżawienia na 
okres sezonu letniego 2012 r. terenu o powierzchni 
10 m², proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w/w teren na okres do 31 sierpnia 2012 r. z przezna-
czeniem na ogródek konsumpcyjny.  

Uchwała Nr  XXV / 239 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  31 maja 2012 r. 

w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości 

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy terenu, stanowiącego część działki komunalnej 
nr 166 w Wapnicy, o powierzchni 488 m², o dalszą 
dzierżawę przedmiotowego terenu, proponuje się 
przeznaczyć do wydzierżawienia w/w teren na okres 
do 3 lat. Dotychczasowa umowa dzierżawy zawarta 
była na okres od 01.06.2009 r. do 31.05.2012 r. z 
przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Uchwała nr XXV/240/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31.05.2012 r. 

w sprawie skargi  na bezczynność  Burmistrza  

Międzyzdrojów

Uzasadnienie:
Rada Miejska przekazuje skargę skargi Pani Iwony 

Jachimek z dnia 20 kwietnia 2012 r. na bezczynność 
Burmistrza Międzyzdrojów  działającego w charak-
terze organu podatkowego właściwego w sprawie 
opłaty targowej, Komisji Rewizyjnej w celu zbadania 
zasadności zarzutów objętych i skargą.

Uchwała nr XXV/241/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31.05.2012 r. 

w sprawie skargi  na bezczynność  Burmistrza  

Międzyzdrojów

Uzasadnienie:
Rada Miejska przekazuje skargę Pani Iwony 

Jachimek z dnia 20 kwietnia 2012 r. na bezczynność 
Burmistrza Międzyzdrojów  działającego w charak-
terze organu podatkowego właściwego w sprawie  
stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej, Komisji 
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów 
objętych i skargą.

Uchwała nr XXV/242/12

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 31.05.2012 r. 

w sprawie skargi na działalność  Burmistrza  

Międzyzdrojów

Uzasadnienie:
Rada Miejska przekazuje skargę (protest) miesz-

kańców przeciwko budowie stacji bazowej Polskiej 
Telefonii Cyfrowej BTS 33827, położonej na działce 
przy ul. Armii Krajowej 16 w Międzyzdrojach, Komisji 
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów 
objętych i skargą.

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej
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OŚWIATA, KULTURA

Od 25 czerwca do 17 sierpnia 2012 lub do 
ewentualnego wyczerpania zapasów będzie 
trwał letni kiermasz „Książka za 1 zł” zorgani-
zowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Międzyzdrojach. Przygotowanych książek 
na kiermasz jest ponad 5 tys. Kwota, którą 
uzyskamy ze sprzedaży zasili budżet instytucji 
i zostanie wydana na zakup nowych książek. 
Kiermasz od lat cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców jak i turystów, którzy 
na kiermaszu mogą kupić podręczniki szkolne, 
bajki, lektury, kryminały, beletrystykę… Przez 
cały rok gromadzimy od mieszkańców książki, 

które im są już nie potrzebne. Naszych książek 
tzn. „bibliotecznych” nie pozbywamy się. Waka-
cyjnemu kiermaszowi od lat przyświeca reguła : 
Co dla niektórych jest zbędną lekturą dla innych 
okazuje się cennym „białym krukiem”. Kiermasz 
to również doskonała forma propagowania czy-
telnictwa – na zakup książki za 1 zł przecież stać 
każdego. To już 11 edycja kiermaszu i z każdym 
rokiem liczba odwiedzających „czytelniczych 
koneserów” zwiększa się.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Andżelika Gałecka

Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Funkcjonariusze  uczyli dzieci jak bezpiecznie 
spędzić czas wolny od zajęć szkolnych.

Uświadamiali dzieciom na jakie niebezpie-
czeństwa  są narażone podczas wypoczynku nad 
wodą, w górach, w czasie podróży.  Uczyli również 
jak zapobiegać powstaniu pożaru oraz jak postę-

Rajd „dookoła świata”
W maju 2012r. klasy IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 
w Wapnicy realizowały projekt pt. ,,W JEDEN DZIEŃ 
DOOKOŁA ŚWIATA” będący częścią realizacji przed-
sięwzięcia „Z małej szkoły w wielki świat”. To jedna z 
najbardziej skutecznych metod nauczania, która po-
lega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej 
lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może trwać 
kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie 
do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś 
pracuje się przecież od projektu do projektu.

Celem zadania  „W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA 
ŚWIATA” było zaplanowanie podróży, zdobycie wie-
dzy na temat kontynentów i krajów, doskonalenie 
umiejętności korzystania z programów i narzędzi 
internetowych.

Efektem naszej pracy było zorganizowanie 
pieszego rajdu po okolicy. Na trasie wędrówki były 
porozstawiane stacje dotyczące wybranego konty-
nentu. Na marsz przyszły klasy I-III oraz mieszkańcy 
naszej wsi. Na każdej stacji czekały na uczestników 
plakaty z informacjami o państwach oraz zadania 
do wykonania. Pojawiły się również ciekawe prze-
brania: Chinki, karateki oraz naukowców badających 
Antarktydę. Rajd wyszedł świetnie i na pewno długo 
będziemy wspominać doskonałą zabawę połączoną 
z nauką!

Kamila Piotrowska, Klaudia Piotrowska

Uczennice klasy VI SP-2 w Wapnicy

Do udziału w II OFP zgłosiły się gimnazja z Koło-
brzegu, Połczyna Zdrój, Świnoujścia, Kamienia 
Pomorskiego,  Golczewa, Szczecina.

W pierwszym dniu festiwalu odbył się  Konkurs 
Wiedzy na temat:  „Odpowiedzialność prawna 

osoby nieletniej”,  oraz  pierwsza sesja warsztatowa.  
Trzynaście propozycji warsztatów do wyboru dla 
uczniów prowadzili terapeuci Pracowni Profilak-
tyczno – Terapeutycznej „Motywacja”, psycholog, 
pedagog, komendant policji oraz nauczyciele 
Gimnazjum w Międzyzdrojach. Głównym celem 
i założeniem festiwalu jest zwrócenie uwagi na 
różne możliwości szeroko pojętej profilaktyki, która 
ma pomóc w  przyjmowaniu  odpowiedzialnej po-
stawy przez młodych ludzi. Nauczenie się nowych, 
innych, niestandardowych umiejętności, posze-
rzenie horyzontów działań i myślenia ma pomóc 
w dokonywaniu właściwych wyborów. 

Oferta warsztatów  była propozycją na nowe 
umiejętności gimnazjalistów m.in. haft matema-
tyczny; masaż klasyczny karku; budowa stron 
HTML; filcowanie; szydełkowanie; kolorowe prze-
kąski; warsztat taneczny; kształtowanie wyobraźni 

przestrzennej za pomocą przyjaznych sześcianów; 
nauka gry na instrumentach; profesjonalny makijaż; 
trening relaksacyjny.

Uroczyste otwarcie festiwalu miało miejsce 
w Międzynarodowym Domu Kultury 30.05.2012 

roku.  Swoją obecnością zaszczy-
cili nas gospodarze  powiatu: 
Starosta Beata Kiryluk i Prze-
wodniczący Zarządu Powiatu 
Mateusz Flotyński, miasta – Z-ca 
Burmistrza Katarzyna Kutereba-
Gnitecka, inspektorzy Urzędu 
Miasta: promocji –  Anetta Czyżak, 
oświaty –  Grażyna Dubako, pro-
filaktyki – Małgorzata Musialska, 
Kierownik OPS  Elżbieta Jakubiak, 
Dyrektor MDK  Jadwiga Bober, 
Dyrektor przedszkola Elwira 
Korcz, dyrektor Biblioteki Miej-
skiej  Andżelika Gałecka.

W konkursie zgłoszonych 
prezentacji słowno – muzycz-
nych wystąpiły dwa gimnazja: 

Międzyzdrojskie ( Wyrób Kabaretopodobny 
z przedstawieniem „Bycie fit to nie mit” oraz 
Zespół Muzyczny „Dzidziuś” z trzema utworami 
m.in. zagrana na perkusji samba i do tego taniec 
w wykonaniu pary tanecznej!) oraz Świnoujskie nr 
3 z przedstawieniem : Każdy ma swojego stróża” 
. Nastąpiło  również rozstrzygnięcie konkursów: 
wiedzy, literackiego, filmowego, fotograficznego, 
plastycznego oraz prezentacji słowno – muzycz-
nych. Uczestnicy festiwalu w kinie Eva obejrzeli 
pokaz filmu Nietykalni. 

W drugim dniu festiwalu młodzież uczestniczyła  
w dwóch półtoragodzinnych sesjach warsztato-
wych. Dzień zakończył festyn sportowy na boisku 
przy Gimnazjum z atrakcyjnymi konkurencjami 
m.in. przeciąganie liny!

W imieniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum 
dziękuję bardzo za pomoc w organizacji festiwalu 

Małgorzacie Musialskiej,  komendantowi komi-
sariatu policji Jackowi Schabowskiemu,  Iwonie 
Aulich, Karolinie Flacht i  Ewie Lewandowskiej 
oraz wszystkim nauczycielom, którzy podzielili się 
swoimi umiejętnościami prowadząc niestandar-
dowe warsztaty.

 Tamara Starachowska

 Wyniki konkursów:
Konkurs wiedzy na temat „Odpowiedzial-

ność prawna osoby nieletniej”

 I miejsce Magdalena Stańkowska – Międzyz-
droje

II miejsce Róża Rudolf – Golczewo oraz Domi-
nika Pęgiel – Międzyzdroje

III miejsce – Tomasz Ekiert- Międzyzdroje,  
Joanna Szbat – Golczewo, Bartek Karwicki – Mię-
dzyzdroje

Konkurs plastyczny: plakat na temat „Moja 

odpowiedzialność”

I miejsce Dominika Pelczar – Kamień Pomorski
II miejsce Aleksandra Zienko – Międzyzdroje 

oraz Anna Ratajczyk – Międzyzdroje
III miejsce Joanna Szabat – Golczewo
Konkurs fotograficzny na temat : „Odpowie-

dzialność w przyrodzie”

I miejsce Małgorzata Kabacińska – Kołobrzeg
II miejsce Aleksandra Kowalska – Międzyzdroje 
III  miejsce Mateusz Tomczyk – Golczewo
Konkurs literacki – rozprawka na temat: „Czło-

wiek odpowiedzialny w dzisiejszym świecie”

 I miejsce  Marta Baranowska -Szczecin Gim-
nazjum nr 31

II miejsce Karolina Kaśkosz – Międzyzdroje oraz 
Patrycja Duda – Golczewo

III miejsce Piotr Witczak oraz Mikołaj Mańczak 
– Golczewo

 Konkurs filmowy – film nawiązujący do 

tematyki festiwalowej

Uczniowie klasy III a oraz III b z Gimnazjum nr 3 
im. Orła Białego w Świnoujściu 

 

pować, gdy zauważą ogień w swoim otoczeniu. 
Mundurowi przypomnieli także podstawowe 
zasady     bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Akcja „Bezpieczne Wakacje” będzie prowadzo-
na w różnych szkołach naszego powiatu.

sierż. Marta Kostur

Książka za złotówkę

Bezpieczne wakacje
Kamieńscy policjanci we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzili zajęcia pod 

hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Spotkania zorganizowane były dla uczniów szkół podstawowych 

w Kołczewie, Międzyzdrojach oraz Wapnicy.  

II Ogólnopolski Festiwal Profilaktyczny pod hasłem „ Biorę odpowiedzialność”
W dniach 30-31 maja 2012 roku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  było organizatorem festiwalu profilaktycznego nad którym honorowy patronat 

przyjęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,  Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Kamieński, Burmistrz Międzyzdrojów 

i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Samorząd Uczniowski jest statutowym organem 
szkoły, tworzą go wszyscy uczniowie. Jednakże 
łatwiej porozumieć się mniejszej grupie dzieci, dla-
tego też corocznie we wrześniu każda klasa czwarta 
wybiera dwójkę przedstawicieli, którzy przez trzy 
lata będą pracowali na rzecz społeczności szkolnej. 
Dla uczniów jest to pierwszy etap, w którym mogą 
wpływać na wiele aspektów pracy szkoły. Między 
innymi mogą decydować o sposobie spędzania 
czasu wolnego, mogą w uzasadnionych sytuacjach 
brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
mogą wybrać Rzecznika Praw Ucznia oraz opiekuna 
Samorządu. Za trud trzyletniej pracy Rada Rodziców 
nagradza uczniów nagrodami książkowymi. W dniu 
29 czerwca podziękowanie za pracę w SU otrzymają: 
Misia Ruśkiewicz, Kasia Dylawerska, Julek Szymański 
oraz Kuba Olejniczak. 

Bardzo ważnym przedstawicielem Samorządu 
Uczniowskiego jest poczet sztandarowy. Zaszczyt 
bycia członkiem pocztu spotyka uczniów klas szó-
stych, którzy mają wzorowe i bardzo dobre zacho-
wanie oraz wysokie wyniki w nauce. Są to młodzi 
ludzie reprezentujący szkołę podczas uroczystości 
szkolnych, miejskich i państwowych takich, jak roz-
poczęcie i zakończenie roku szkolnego, 11 listopada, 
3 maja, rocznica katyńska, dni kombatanta. W mija-
jącym roku szkolnym szkołę reprezentowali: Marcin 
Czajkowski, Marta Janik, Julia Mularczuk. Za swoją 
ciężką pracę otrzymają nagrody od Rady Rodziców. 
Nazwałam tę pracę ciężką, ponieważ sztandar szkoły 
jest bardzo ciężki i jego noszenie wymaga niezłej 
kondycji fizycznej.

Opiekun Samorządu- Beata Hołyńska

Od 4 do 17 maja 2012r. w Technikum Hotelar-
skim w Międzyzdrojach odbywały się egzaminy 
maturalne, do których po raz pierwszy w historii 
szkoły przystąpili uczniowie TH. Wyniki otrzymają 
uczniowie w dniu zakończenia roku szkolnego – 
29 czerwca 2012r., zgodnie z procedurami usta-
lonymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Poznaniu. 

W wyniku klasyfikacji końcoworocznej 
2011/2012 r. świadectwa z wyróżnieniem   otrzy-
mali uczniowie:

klasa 2:

Mikołaj Puchalski - średnia ocen 5.6 
Anita Zawiasa - 5.6 
klasa 3:

Sara Małolepsza - 4.9 
Patrycja Kowalczyk - 4.8
klasa 4:

Weronika Wolny - 5.0 
Piotr Małolepszy - 5.0 
Krzysztof Borkowicz - 5.0 

Zakończenie roku i pierwsza matura TH w Międzyzdrojach

W naszej placówce wiele się działo. Warto wy-
mienić niezwykle popularną w środowisku lokalnym 
akcję  „Kwiatki za elektroodpadki”, grę terenową 
z okazji Dnia Ziemi czy XVI Wiosenne Biegi Przełajo-
we. To tylko część działań podjętych przez naszych 
podopiecznych. 

Uczniowie szkoły wzięli również udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. 
Wyróżnienia otrzymali: Jan Grzywaczewski (kl. II) 
i Dorota Szubelko (kl. III). 

Cotygodniowe treningi piłkarskie przyniosły im-
ponujące efekty – nasza  szkolna drużyna w składzie: 
Jan Grzywaczewski, Filip Batycki, Kamil Szlendak, 
Patryk Gajda, Kryspin Traut, Wiktor Ganowski, Adrian 

Rok szkolny 2011/2012 w Wapnicy
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy przeżyli drugi semestr niezwykle pracowicie. W ciągu 

2 semestrów zrealizowali 18 projektów w ramach programu ”Z małej szkoły w wielki świat”, przyczynia-

jących się do rozwoju swoich  kompetencji matematycznych, przyrodniczych, społeczno-obywatelskich 

i technicznych. Kolejne prezentacje owoców ich pracy wywoływały wiele pozytywnych emocji wśród 

zaproszonych gości i były źródłem radości dla twórców.

Kotara i Cezary Batycki, zajęła II miejsce w Turnieju 
Piłki Nożnej.

Efekty ciężkiej pracy widać szczególnie u uczniów 
klasy VI, ponieważ 44% z nich uzyskało średnią ocen 
powyżej 4,75. Najlepszą uczennicą w szkole jest 
Natalia Szaryńska, (kl. VI) śr. 5.45. Uczennice, które 
otrzymały świadectwa z wyróżnieniem to: Klaudia 
Piotrowska, Kamila Piotrowska i Maja Kałwak. Rów-
nież uczniowie z kl. IV i V-  Wiktoria Korcz, Małgorzata 
Lisińska i Wiktor Ganowski mogą poszczycić się 
dobrymi wynikami w nauce. 

Po miesiącach intensywnej pracy przyszedł czas 
na odpoczynek! 

Agnieszka Zaranek

Klasa IVa:

Laura Nederlof  – 5.1
Aleksandra Rębek  – 5.0
Aleksandra Strużyna  – 4.9
Klasa IVb:

Emilia Deptuła  – 5.0
Karolina Przybylska  – 5.0
Weronika Ruskiewicz  – 5.0
Adam Wilczek  – 5.0
Weronika Zygan  – 4.9
Kacper Trojan  – 4.9
Remigiusz Pender  – 4.8
Klasa Va

Roksana Marjańska  – 5.5

NajlepsiI uczniowie  w szkole podstawowej nr 1

Podsumowanie pracy 
Samorządu Uczniowskiego 
klas IV- VI

29 czerwca o godzinie 10.00 uroczyście pożegnamy  
kolejny rocznik absolwentów międzyzdrojskiego 
gimnazjum. Prymusem szkoły została uczennica 
klasy III a Anna Kolesińska, która uzyskała średnia 
ocen 5,44, zachowanie wzorowe, była finalistką 
konkursu przedmiotowego z biologii i historii, lau-
reatką konkursu Eko -zdrowotnego w Szczecinie. 
Ania również występowała w głównych rolach 
„Wyrobu kabaretopodobnego” i  śpiewała w chórze 
Anny Sobierajskiej.  Wśród absolwentów wysokie 
wyniki w nauce i zachowaniu uzyskały uczennice: 
Sara Sporszyl, Natalia Szkiela, Barbara Dylawerska, 
Kamila Janowska, Anita Smaga, Sandra Czyż i Anna 
Małolepsza.

22 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
upubliczniła wyniki egzaminu gimnazjalnego, który 
odbył się w dniach 24,25,26 kwietnia. Dokładna ana-
liza wszystkich danych z sześciu części egzaminów ze 

wskazaniem do dalszej pracy będzie przedmiotem 
pracy całej rady pedagogicznej, jednak już dziś 
można pochwalić uczniów, którzy osiągnęli 100 
centyl  (*)  z przedmiotu język polski: Olgę Bagrowską 
i Annę Kolesińską, 96 centyl  z historii i wos : również 
Annę Kolesińską i Kacpra Mickiewicza, 95 centyl 
z matematyki  również Kacper Mickiewicz, 98 centyl  
z przedmiotów przyrodniczych i podstawowej części 
języka angielskiego Anna Kolesińska, natomiast 
z części rozszerzonej języka angielskiego 94 centyl 
Anita Smaga.

(*)Centyl to procent zdających w kraju, którzy 
uzyskali taki sam lub niższy wynik

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w naszym 
gimnazjum są porównywalne ze średnimi wynikami 
przedstawionymi przez CKE i wskazują na bardzo do-
bry poziom nauczania  i osiąganych, na miarę możli-
wości, sukcesów uczniów.     Tamara Starachowska

Rok szkolny 2011/2012 dobiega końca 
Zakoñczenie zajêæ dydaktycznych w Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II

Wyróżnieni uczniowie otrzymają wspaniałe 
nagrody ufundowane przez Międzyzdrojski Klub 
Biznesu w czasie uroczystości zakończenia roku 
szkolnego, które odbędzie się w SPA Chabinka 
& Bagiński.

Gratulujemy!
A wszystkich, którzy są zainteresowani zdoby-

ciem zawodu technika hotelarstwa i wykształcenia 
średniego oraz zdaniem egzaminu maturalnego 
w Międzyzdrojach, zapraszamy do naszej szkoły.

Dyrektor  i Nauczyciele TH

Rada Klasyfikacyjna w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 21 czerwca 2012r., w wyniku rocznej klasyfikacji 
wyłoniono najlepszych uczniów: Prymusem SP1 została uczennica klasy 6a – Michalina Ruśkiewicz – 
średnia ocen 5.6. Najlepsi uczniowie, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem:

Alicja Szulc  – 5.5
Oliwia Nowicka  – 5.2
Karolina Kowalewska  – 4.9
Klasa Vb

Rafał Piątkowski  – 5.4
Ilona Rydzewska  – 5.1
Sebastian Poskart  – 5.1
Mariusz Majzner  – 4.8
Klasa VIa

Michalina Ruśkiewicz – 5.6
Oskar Celt   – 5.5
Juliusz Szymański  – 5.3
Marcel Marjański  – 5.0

Izabela Burbo  – 4.8
Robert Nawe  – 4,.8
Klasa VIb 

Olimpia Kastrau  – 5.5
Klaudia Szkiela  – 5.5
Katarzyna Dylawerska – 5.4
Grzegorz Muth  – 5.4
Marcin  Czajkowski  – 5.3
Alicja Kraszczyńska  – 5.2
Jakub Olejniczak  – 5.0
Julia Mularczuk  – 4.9
W s z y s t k i m  w y r ó ż n i o n y m 
Uczniom gratulujemy! 

Dyrektor i Nauczyciele SP1
Kółko teatralne

w Szkole Podstawowej
Kółko gromadzi dzieci, które chcą robić coś nie tylko 
dla siebie, ale również dla innych. Nie zawsze są to 
uczniowie z idealną dykcją i odwagą wystąpienia 
przed cała społecznością szkolną oraz Gronem Peda-
gogicznym. Jednakże ich chęć do pracy i zapał oraz 
trud uczenia się tekstów na pamięć przynosi efekty 
w postaci przedstawień uświetniających wszystkie 
uroczystości szkolne. Wspólnymi siłami, wykonując 
dekoracje, nagrywając podkłady muzyczne, organi-
zujemy Dzień Edukacji, Święta Bożego Narodzenia, 
Dzień Kobiet, Święto Wody, Święta Majowe.

W kółku, w kończącym się roku szkolnym, 
działało 19 uczniów, w tym 12 z odchodzących klas 
szóstych. Naszym ostatnim występem jest uroczysty 
apel pożegnalny dla absolwentów opuszczających 
mury Szkoły Podstawowej nr 1.

We wrześniu czekam na wszystkich chętnych do 
pracy i dobrej zabawy w kółku teatralnym.

Opiekun kółka - Beata Hołyńska 
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SPORT

WYNIKI:
ćwierćfinały: Polska (Wolin) - Holandia (Stucho-

wo) 10:0, Portugalia (Międzyzdroje) – Rosja (Kamień 
Pom.) 0:0 k 1:2, Irlandia (Świnoujście) – Francja (Mię-
dzyzdroje) 5:1, Szwecja (Międzyzdroje) – Włochy 
(Kamień Pomorski) 2:1;

półfinały: Polska (Wolin) – Irlandia (Świnoujście) 
0:3, Rosja (Kamień Pom.) – Szwecja (Międzyzdroje) 
0:8; o 3. miejsce: Polska (Wolin) – Rosja (Kamień 
Pom.) 4:0;

To było piękne Euro
Mini Euro 2012 przy Amfiteatrze zorganizowane zostało  przez KS „Fala” Międzyzdroje, Hotel 

Lubiewo Resort przy współpracy Międzynarodowego Domu Kultury. 

finał:  Szwecja (Międzyzdroje) -  Irlandia (Świ-
noujście) 2:0.

Zwycięski zespół reprezentowali: Kewin Klein, 
Aleksander Poskart, Paweł Meller, Seweryn Ogiński. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju trenerzy wybrali 
Bartka Cyburta z Kamienia Pomorskiego (Rosja), 

najwięcej goli - 15 - strzelił Maciej 
Kowalski z Wolina (czyli Polska), 
wyróżnieni zostali także: Zuzanna 
Wicińska ze Stuchowa reprezen-
tująca Niemcy oraz Oliver Krupa 
z Wolina (Polska).

A nagroda Fair Play powędro-
wała do Stuchowa reprezentują-
cego Danię.

Na zakończenie zmagań wszy-
scy uczestnicy zostali obdarowani 
nagrodami rzeczowymi, pucharami, 
medalami i dyplomami, które wrę-
czyli trenerzy K.S. Fala oraz  Pan Filip 
Zagrodnik z Hotelu Lubiewo Resort. 

Warto dodać, że nie wyniki 
były najważniejsze w tym turnieju, 
lecz sam udział. Miło było spojrzeć 
na zadowolone twarze młodych 

graczy, dla których udział w takich zawodach jest 
zawsze dużym przeżyciem. Oni nie kalkulują, oni 
grają tak jak umieją. Tak naprawdę w tym turnieju 
nie było  przegranych, bowiem dużą radość spra-

wiała młodym piłkarzom jedna udana akcja, celny 
strzał, czy nawet bramka, nawet jeżeli to był tylko 
honorowy gol. Także pomogło wsparcie głośno 
dopingujących rodziców, którzy stanowili ważny 
element tej świetnej, piłkarskiej zabawy. Na koniec 
ostatnie wielkie przeżycie - dekoracja, medal dla 
każdego, komplet strojów reprezentacji Polski, 
wspólne pamiątkowe zdjęcia jeszcze raz  z flagami 
krajów, które reprezentowali ci młodzi chłopcy. 

Podczas turnieju przeprowadzone zostały 
również cztery dodatkowe konkurencje sportowo – 
rekreacyjne: rzut kaloszem, slalom z piłką, ergometr, 
mistrz strzałów. Tak więc nikt w tym dniu nie miał 
prawa się nudzić. Udział w konkurencjach pozwalał 
na losowanie nagród związanych z Euro i oczywiście 
z reprezentacją Polski. W trakcie Euro przygotowany 
był catering dla wszystkich uczestników – w formie 
ciepłego posiłku, słodyczy, napoi i owoców – który 
przygotował Hotel Lubiewo Resort. 

Cała impreza nie odbyłaby się bez wsparcia 
sponsorów i wolontariuszy, którzy na wiele sposo-
bóa)w starali się pomóc organizatorom. Dziękujemy 
za zaangażowanie: Cafe-Pizza „Virgo” w Międzyzdro-
jach, Tomaszowi Romanowi, ”777” Międzyzdroje, 
„MN SPORT” Szczecin – Miłoszowi Najdzie, Port 
– Serwis Świnoujście, LGR „Zalew Szczeciński”, „SPA 
Bagiński & Chabinka” – Stanisławowi Chabince, 
Karolowi Tomczakowi – „Slavia”, Krzysztofowi Mar-
chelakowi – „Saviano”, Małgorzacie  Wierzbickiej – 
Kwiaciarnia „Tulipan”, Tawerna Róża Wiatrów – Ewie 
i Przemysławowi Chabince, Dombud II Międzyzdro-
je, ZZPN Szczecin, Kolegium Sędziów Szczecin, SP 
nr 1 w Międzyzdrojach oraz naszym fotografom 
Panu H. Jabłońskiemu i A. Gembale.

Jan Rączewski

Międzyzdroje powitały mnie piękną pogodą, 
co zważywszy na to, że turniej odbywa się w maju, 
było już dobrym prognostykiem dalszych wydarzeń. 
Walory wypoczynkowe mogły ukazać się w pełnej 
krasie. Oczywiście trudno mieć nadzieję, że będzie 
tak zawsze, ale dobór terminu imprezy wydaje się 
trafny, bo w połączeniu z piękną pogodą pozwala 
docenić wszystkie uroki Międzyzdrojów i stanowi 
świetną promocję miasta. Uczestnicy turnieju mogą 
dostrzec nie tylko sam turniej, ale też mają szansę w 
pełni wykorzystać wszystkie możliwości turystyczne 
i rekreacyjne miasta, zważywszy, że docierają z 
całej Polski i nierzadko jest to ich pierwsza wizyta 
w Międzyzdrojach.

Lokalizacja imprezy w Międzyzdrojach też 
wpisuje się w pewną światową tradycję wykorzysty-
wania nadmorskich ośrodków wypoczynkowo-uz-
drowiskowych do prowadzenia renomowanych tur-
niejów tańca, choćby Blackpool, z ponad 100-letnią 
tradycją, Majorka, czy Miami. Należy mieć nadzieję, 
że Międzyzdroje skorzystają z już przetartych ście-
żek i wykorzystają potencjał promocyjny drzemiący 
w tańcu tworząć bałtycki uznany punkt na tanecz-
nej mapie. Sądząc choćby po tym, co oglądałem 
w sobotę i niedzielę, proces ten świetnie się roz-
począł i ma duże szanse powodzenia w przyszłych 
latach.

Hala sportowa im. Andrzeja Grubby. Piękny 
kompleks położony u stóp zalesionego wzgórza. 
Niby drobiazg, ale dał szansę na spacer w przerwach 
w leśnej scenerii, co też uczestnicy skrzętnie wyko-
rzystali. Dochodząc do obiektu mijałem samochody 
z rejestracjami z całej Polski, a ich ilość świadczyła, 

że frekwencja na imprezie była znakomita, acz-
kolwiek organizacja miejsc parkingowych, myślę, 
wymaga jeszcze udoskonalenia przez miasto. Sam 
obiekt i jego przygotowanie uczestnicy też odebrali 
doskonale, chwaląc przede wszystkim świetny par-
kiet, jego rozmiary i przyczepność, rzecz niebaga-
telną w tańcu. Dodatkowo dużo przestrzeni wokół 
parkietu oraz przestrzenne szatnie dały możliwość 
dobrego przygotowania się do rywalizacji. To od 
strony technicznej. Natomiast od strony artystycz-
nej piękna scenografia i oświetlenie, w połączeniu 
z profesjonalnie prowadzoną konferansjerką 
i oprawą muzyczną stworzyły niepowtarzalny kli-
mat, podkreślany przez wielu uczestników.

Organizacja imprezy to domena Anny Zjawiń-
skiej. Muszę z całą stanowczością podkreślić, że jako 
osoba nadzorująca cykl Grand Prix Polski Seniorów, 
miałem niewątpliwą przyjemność we współpracy 
z Anną Zjawińską, jako osobą wielce kompetentną, 
rzeczową i profesjonalnie przygotowaną do prowa-
dzenia takich imprez, co zaowocowało minimalną 
wymianą dokumentów, a świetnym efektem koń-
cowym. Dostrzegalne to też było w dniach imprezy, 
gdzie sprawnie, rzec można perfekcyjnie, kierowana 
ekipa nie dała powodów do narzekań, nie było 
wrażenia nieładu, wręcz przeciwnie słychać było 
wyrazy uznania za dyskretną, ale skuteczną pomoc 
i dobrze rozplanowaną obsługę. 

Osobne, bardzo ciepłe, słowa należą się za 
niezwykle pozytywnie postrzeganą gościnność na 
każdym kroku, co szczególnie w kontaktach inter-
personalnych przynosi zauważalne efekty w postaci 
deklaracji powrotu do tak stworzonych warunków. 

Bardzo dobrze też było odebrane docenienie 
każdego uczestnika w postaci choćby drobnego 
upominku. Co tu dużo ukrywać, sam z przyjemno-
ścią wrócę do Międzyzdrojów, a uczestnicy (m.in. 
reprezentanci  prawie 40 klubów z całej Polski, 
w tym z liczących się ośrodków tj. z Trójmiasta, 
Elbląga, Warszawy, Krakowa, Śląska, Wrocławia, 
Poznania), z którymi rozmawiałem składali podobne 
deklaracje.

Gratuluję jeszcze raz wszystkim organizatorom 
wspaniałej, profesjonalnie przygotowanej imprezy 
o bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym, 
jak i artystycznym. Porównanie z innymi turnie-
jami Grand Prix wypada absolutnie korzystnie, 
a w niektórych aspektach mogę  pokusić się o stwier-
dzenie, że Międzyzdroje były najlepsze.  Jestem 
wielce ukontentowany turniejem „Perła Bałtyku” i 
z satysfakcją będę wyrażał takie opinie oraz z przy-
jemnością wrócę tu na kolejne taneczne spotkania.

Grzegorz Gargula

Juror turnieju „Perła Bałtyku”, pełnomocnik 
ZG PTT ds. ruchu Seniorów i Hobby

Okiem jurora z Krakowa
Turnieje Grand Prix Polski to specjalna grupa turniejów tańca towarzyskiego, podlegających 

ścisłej selekcji, ze względu na ich ograniczoną liczebność i rangę. Każdy z organizatorów musi 

wykazać walory predysponujące do przyznania prawa organizacji takiego turnieju. Międzyz-

droje uzyskały prawa organizacji turnieju w bardzo prestiżowych kategoriach „Dorosłych” oraz 

„Seniorów”. Byłem bardzo ciekawy, mając porównanie w postaci pracy na 3 turniejach tej rangi 

w roku 2012 , jak wypadną Międzyzdroje na ich tle.

Ogólnopolski turniej „Per³a Ba³tyku” 
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SPORT

W dniu 27 maja br. w Solcu Kujawskim odbyły się 
Mistrzostwa Polski Północnej Kyokushin Karate 
PFKK. Udział wzięli zawodnicy z 18 ośrodków wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego 
oraz goście ze Szczawna-Zdroju i Jeleniej Góry. 
Organizatorem Mistrzostw był Klub Karate Ky-
okushin w Solcu Kujawskim. Mistrzostwa zostały 
rozegrane w dwóch konkurencjach: kata i kumite 
z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe. 
Łącznie w mistrzostwach wzięło udział około 132 
zawodników. Sędzią głównym zawodów był Pre-
zes Polskiej Organizacji Kyokushin Karate Shihan 
Bogusław JEREMICZ 5 Dan.  

Reprezentant Międzyzdrojskiego Klubu Spor-
towego Bushido Dominik SAWICKI po walkach 
z dogrywką zajął III miejsce w kumite juniorów 
15-16 lat w kategorii powyżej 65 kg oraz IV miejsce 
w kata juniorów do 16 lat.             Andrzej Sawicki

Mistrzostwa Polski 
Północnej 
Kyokushin Karate PFKK

Podopieczni trenera Jana Rączewskiego, 
który prowadził zespół jesienią i wiosną, w 22 
spotkaniach ligowych zdobyli 50 pkt. odnosząc 
16 zwycięstw, doznając 4 porażek oraz notując 
2 remisy. Stosunek bramek: 56 zdobyte i 26 stra-
conych. Dorobek punktowy pozwolił na zajęcie 
2 miejsca w tabeli „A”-Klasy ZZPN w Szczecinie. 
W rozgrywkach o Puchar Polski ekipa z Międzyz-
drojów odniosła 1 zwycięstwo z Polonią Płoty 5-1 
i doznała 1 porażki z Pomorzaninem Nowogard 
2-0 w drugiej rundzie.

W sezonie 20011/2012 niebiesko-czerwono-
żółtych braw broniło łącznie 33 zawodników. 
Najwięcej czasu na boisku spędził grający trener 
Jan Rączewski, który w 24 meczach przebywał 
na murawie 2069 minut. Najlepszym strzelcem 
zespołu został Aleksander Sikora autor 15 bramek. 
Najwięcej – 10 asyst zanotował Andrzej Gałczyński, 
wyróżniony został Dominik Łaba, a najczęściej 
upominanymi przez sędziów zawodnikami byli 
Tomasz Straszewski, który sześciokrotnie oglą-
dał żółty kartonik i raz czerwony, oraz Krzysztof 
Strzelecki, który ujrzał 6 żółtych kartek. Łącznie 
piłkarze Fali ujrzeli 38 żółtych i 4 czerwone kartki.
Poniżej prezentujemy statystyczne dokonania 
poszczególnych zawodników.

KS Fala Międzyzdroje - sezon 2011/2012
Bramkarze: Hnat Grzegorz – 13 meczy 1082 

min gry; Laskowski Michał – 8 meczy 635 min gry; 
Sochaczewski Piotr – 3 mecze183 min gry; Ropęgo 
Robert – 2 mecze 180 min gry; Jakubowski Tomasz 
– 1 mecz 10 min gry 

Obrońcy: Arczewski Rafał – 17 meczy, 1 bram-
ka, 1347 min gry; Tokarz Dariusz – 16 meczy 885 
min gry;  Cybulski Paweł – 15 meczy, 2 br, 1239 
min gry; Malujdy Michał – 3 mecze 194 min gry; 
Jankowski Karol – 5 meczy 181 min gry; Strzelecki 
Krzysztof – 15 meczy, 2 br ,1206 min gry; Rączewski 
Jan – 23 mecze, 1 br,  2069 min gry; Gera Tomasz – 
11 meczy 687 min gry 

Pomocnicy: Michalski Dawid – 1 mecz 65 min 
gry; Straszewski Tomasz  – 16 meczy, 1 br, 830 min 
gry; Matyszewski Tomasz – 7 meczy 165 min gry; 
Radys Marcin - 5 meczy, 1 br, 200 min gry; Gałczyń-
ski Andrzej – 21meczy, 4 br, 1815 min gry; Helt 
Mariusz – 20 meczy, 8 br, 1674 min gry; Rutkowski 
Piotr –18 meczy 426 min gry; Aleksander Sikora – 
22 meczy, 15 br, 1901 min gry;  Kupczyk Łukasz – 4 
mecze 190 min gry; Żabiński Filip – 3 mecze 130 
min gry; Popławski Emilian – 3 mecze 59 min gry.

Napastnicy: Cader Dariusz – 23 meczy, 12 br, 
2001 min gry; Celiński Adam – 1 mecz 15 min gry; 
Złotnik Sławomir – 13 meczy, 6 br, 865 min gry; 
Paszek Ernest – 5 meczy 171 min gry; Łaba Dominik 
– 24 meczy, 6 br, 1448 min gry; Rojko Marcin – 1 
mecz 10 min gry; Szumlewski Łukasz - 5 meczy161 
min gry, Gondek Paweł – 4 mecze, 1 br, 96 min 
gry; Gajda Miłosz – 10 meczy, 1 br, 518 min gry; 
Trener: Jan Rączewski,  II trener: Piotr Karasiewicz 
Kierownik drużyny: Janusz Klein

To był bardzo dobry sezon w wykonaniu za-
wodników pierwszej drużyny Fali. Zajmując drugie 
miejsce zaraz po faworycie grupy Pomorzaninie 
Przybiernów, który był naszpikowany zawodnikami 
z dużym doświadczeniem piłkarskim, pokazali 
dobrą piłkę. Solidna praca w całym sezonie, serce, 
chęci i dobra gra zdominowały ten sezon i przez 
to jest super wynik sportowy. Należy także pod-
kreślić – nasz zespół nie stracił żadnych punktów 
na swoim boisku, wygrywając wszystkie spotkania 
u siebie. Całemu sztabowi i wszystkim zawodni-

kom należą się gratulacje za osiągnięty sukces. 
Oby w nadchodzącym nowym sezonie nasz zespół 
ponownie pokazał dobrą piłkę. 

TABELA

1.  Pomorzanin Przybiernów 22 58 19 1 2 113 / 13 
2.  Fala Międzyzdroje 22 50 16 2 4 56 / 26 

3.  Korona Stuchowo 22 46 15 1 6 65 / 37 
4.  Jantar Dziwnów 22 43 13 4 5 50 / 33 
5.  Błękitni Trzygłów 22 37 11 4 7 51 / 39 
6.  Mewa Resko 22 34 10 4 8 62 / 39 
7.  Bizon Cerkwica 22 33 10 3 9 47 / 47 
8.  Sowianka Sowno 22 30 9 3 10 47 / 50 
9.  OKS Euroinsbud Goleniów 22 16 5 1 16 27 / 60 
10.  Bałtyk Gostyń 22 14 4 2 16 30 / 65 
11.  Orzeł Prusinowo 22 11 3 2 17 28 / 82 
12.  Bałtyk Międzywodzie 22 10 3 1 18 26 / 111 

Także z bardzo dobrej strony pokazali się nasi 
zawodnicy grupy młodzieżowej grając w sezonie 
2011/12 w I – Klasie Juniorów. Podopieczni Piotra 
Karasiewicza zajęli drugie miejsce w końcowej kla-
syfikacji gromadząc w 16 spotkaniach 36 punktów, 
zdobywając 47 bramek, tracąc 17. Zajmując tak 
wysoką lokatę nasz zespół ma szanse w nowym se-
zonie 2012/13 zaistnieć na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym w Wojewódzkiej Lidze Juniorów.

Tabela sezonu 2011/12:

1. Ina Goleniów 16 14 1 1 78-15
2. Fala Międzyzdroje 16 11 3 2 47-17

3. Polonia Płoty 16 8 3 5 46-33
4. Sparta Gryfice 16 8 0 8 44-40
5. Światowid Łobez 16 6 2 8 36-58
6. Gryf Kamień Pomorski 16 6 0 9 32-38
7. Sarmata Dobra 16 5 2 9 33-50
8. Rega Trzebiatów 16 3 31029-64
9. Vineta Wolin 16 3 01225-55
Mimo iż na koniec sezonu strata do lidera 

wyniosła 7 pkt. drużyna Fali dzielnie walczyła 
przez cały sezon o pierwsze miejsce lecz niestety 
zabrakło nieco umiejętności oraz szczęścia. 

Kadra reprezentująca barwy Fali w sezonie 

2011/12 :

Bramkarze:  

1. Robert Ropęgo,10meczów/1gol; 
2. Konrad Badalewski 6/0;
3. Patryk Merks 0/0
4. Dominik Bloch 0/0

Obrońcy: 

5. Patryk Rychter 11/1; 
6. Dawid Badalewski 5/0;
7. Mateusz Laskowski 5/0;
8. Artur Kozłowski 12/3; 
9. Dawid Korcz 4/0; 
10. Piotr Tkaczonek 5/0; 
11. Dariusz Kozłowski 14/1;
12. Kacper Boguski6/0;
13. Dawid Michalski 9/0.
Pomocnicy:  

14. Marcin Malujdy 7/0; 
15. Krzysztof Cieślik 2/0;
16. Kevin Kostek 8/1;
17. Piotr Rutkowski 5/2;
18. Aleksander Sikora 1/1;
19. Karol Jankowski 14/5; 
20. Piotr Bursa 15/2.
Napastnicy: 

21. Miłosz Gajda 13/9;
22. Ernest Paszek 15/4; 
23. Patryk Kalinowski 12/3; 
24. Dawid Czajkowski 9/7.
Najlepsi strzelcy:  

1. Miłosz Gajda – 9 goli, 
2. Dawid Czajkowski – 7 goli, 
3. Karol Jankowski – 5 goli 
Najwięcej asyst: 

1. Piotr Bursa, Miłosz Gajda – 7 asyst, 
3. Dariusz Kozłowski, Karol Jankowski – 3 asysty.  
Najwięcej minut na boisku:  

1. Piotr Bursa – 1350 minut, 
2. Dariusz Kozłowski – 1260 minut, 
3. Karol Jankowski – 1188 minut       
Podczas uroczystego podsumowania 16 czerw-

ca br. zarząd klubu podziękował zawodnikom 
wyróżnionym okolicznościowymi pamiątkami. 
Otrzymali je: Dariusz Kozłowski – najlepszy za-
wodnik sezonu; Gajda Miłosz – najlepszy sztrzelec; 
Bursa Piotr – zawodnik wyróżniający sezonu; Piotr 
Tkaczonek – objawienie rundy. Także zostały wrę-
czone pamiątkowe medale za zajęcie II miejsca 
oraz statuetki dla zawodników kończących w tym 
sezonie wiek juniora mianowicie:  Robert Ropęgo, 
Konrad Badalewski, Dawid Michalski, Artur Ko-
złowski, Mateusz Laskowski, Karol Jankowski, Piotr 
Rutkowski, Aleksander Sikora oraz Ernest Paszek.  

Wszystkim wymienionym zawodnikom zarząd 
klubu serdecznie dziękuje za godne reprezentowa-
nie barw klubowych w drużynach młodzieżowych 
oraz życzy wszystkiego najlepszego w dalszej 
dorosłej karierze piłkarskiej.              Jan Rączewski

Podsumowanie sezonu Fali Międzyzdroje
Po zakoñczonym sezonie przyszed³ czas na tradycyjne podsumowanie 
wystêpów pi³karzy Fali Miêdzyzdroje. 
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Stypendia szkolne
Zgodnie z art.90b ust.1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przy-
sługuje prawo do pomocy materialnej w formie 
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługu-
je uczniom szkół publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych ko-
legiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 Wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży 
(o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzie-
ciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi), realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki. Uczniom szkół niepublicznych nie posiada-
jących uprawnień szkół publicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki. Słuchaczom niepublicznych ko-
legiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Prawo do świadczeń przysługuje osobie 
w rodzinie, w której dochód na osobę nie prze-
kracza kryterium dochodowego (art.8 ust.1 pkt.2 
ustawy o pomocy społecznej), w chwili obecnej 
jest to kwota 351,00 zł. 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym można 
pobrać ze strony Urzędu Miejskiego www.bip.
miedzyzdroje.pl karty spraw i formularze oraz 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, 
pok. nr 7 i we wszystkich szkołach na terenie 
gminy. Wniosek o przyznanie stypendium szkol-
nego składa się od 1 do 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – od 1 do 15 października danego 
roku szkolnego. Wnioski o udzielenie stypen-
dium należy składać w Sekretariacie pok. nr 10 
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt 
Pomorskich nr 5.

 Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.miedzyzdroje.pl oraz u Grażyny Dubako, 
Inspektora ds. oświaty i zdrowia Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach, pok. nr 7.

Grażyna Dubako

Inspektor ds. oświaty i zdrowia

1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę  nr 139/2  
o powierzchni 356m², 

2.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę 
nr 439 o powierzchni  22.880 m²., 

3. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącą  
działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 

4. 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,  

5. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę nr 8/6 
o powierzchni 1.452 m²,  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę nr 8/1 
o powierzchni 4.759 m²,  

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą działkę 
nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę nr 9/2 
o powierzchni 967 m², 

9.  Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
10. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, stanowiącą  działkę nr 

83/7 o powierzchni 1.024 m2,
11. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę nr  120/44 

o powierzchni 37.738 m2,
12. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  nr 120/37  

o powierzchni 25.961m2,
13. Nieruchomość  niezabudowaną położoną w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę  nr 120/30 

o powierzchni 1.439 m2 i 120/34 o powierzchni 327m2 w udziale do ½,
14. 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

Pomoc materialna dla uczniówNieruchomości gminne przeznaczone do sprzeda¿y
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania 

nieruchomości po³o¿onych na terenie gminy Miêdzyzdroje.
Proponujemy do sprzeda¿y:

OSTATNIE WOLNE LOKALE W PRESTIŻOWYM 
CENTRUM HANDLOWYM W SERCU MIĘDZYZDROJÓW

KONTAKT
Patryk Oszczęda  508 120 116 biuro@pasazpodgryfem.pl
Monika Jasińska 666 336 338  monika.jasinska@pasazpodgryfem.pl

www.pasazpodgryfem.pl 

www.facebook.com/PasazPodGryfem

OFERUJE PAŃSTWU LOKALE W STANIE DEWELOPERSKIM 

W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH!!!

             WYNAJEM już od 50 zł netto/m2 SPRZEDAŻ już od 6 500 zł netto/m2

W NASZEJ OFERCIE LOKALE OD 55 m2 DO 155 m2!

NIE CZEKAJ! 
TYLKO DO KOŃCA LIPCA WSZYSTKIE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM – ZADZWOŃ, 

UMÓW się na spotkanie i ZAPROPONUJ nam swoją cenę bądź warunki, na jakich chcesz 

wynająć lokal, a na pewno znajdziemy wspólny język! 


