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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności w Nowym 2010 Roku,
Mieszkańcom Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina

oraz wszystkim Gościom Gminy Międzyzdroje
życzą

Święta, święta

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał  Sutyła

z Radnymi 

Burmistrz Międzyzdrojów
 Leszek Dorosz

 z Pracownikami Urzędu Miejskiego
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PROMOCJA 
MIĘDZYZDROJÓW 
PODCZAS TARGÓW 
TURYSTYCZNYCH W LIPSKU
18 – 22 listopada 2009
W dniach 18 – 22 listopada br. na terenie hal 
targowych tc Messe w lipsku odbywała się 
jubileuszowa – 20-ta edycja targów „touristik 
& caravaning 2009”. 

Od lat targi w Lipsku cieszą się ogromną 
popularnością przedstawicieli branży turystycz-
nej i należą obok ITB do  największych targów 
turystycznych, w tym największych  w Niemczech 
wschodnich. Na powierzchni 58 000 m2 w czterech 
halach targowych  wzięło udział  1 010 wystawców 
z 45 krajów, a targi odwiedziło ok. 83 tys. osób 
zainteresowanych ofertą turystyczną.

Szczególną atrakcją dla odwiedzających  były 
przygotowane animacje oraz występy krajów 

partnerskich tegorocznych targów:  USA oraz 
region Niemiec – Harz. Okazję do zapoznania 
się z nowinkami rynkowymi mieli fani campingu  
i karawaningu, które cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem. Szczególnie w Niemczech widoczny 
jest wzrost zainteresowania turystyką karawa-
ningową, czyli formą wypoczynku „na kółkach”, 
z wykorzystaniem przyczep campingowych i 
pojazdów zwanych kamperami. 

Organizatorem polskiego stoiska narodowego, 
jak co roku był Polski Ośrodek Informacji Tury-
stycznej w Berlinie.  Region zachodniopomorski, 
oprócz Gminy Międzyzdroje, reprezentowały: 
miasto Szczecin,  miasto Świnoujście, miasto 
Koszalin, Uzdrowisko Kołobrzeg oraz Hotel Diva 
SPA w Kołobrzegu.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zaintereso-
waniem wśród odwiedzających, którzy szczegól-
nie zainteresowani byli ofertą świąteczno-sylwe-
strową oraz krótkimi pobytami w ramach turystyki 
karawaningowej. Nasze materiały promocyjne, 
w tym przewodnik multimedialny,  plany miasta 
oraz baza noclegowa przygotowana przez hotele i 
biura podróży, stanowiły niezastąpioną platformę 
promocji bezpośredniej  naszej Gminy.

anetta czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

W dniu 3 grudnia br. w sali teatralnej Między-
narodowego Domu kultury odbyła się prezen-
tacja projektu ,,navigo tour Wolin – uznam”, 
wykonanego przez spółkę navigo z Warszawy 
dla Europejskiego centrum Różnorodności 
Biologicznej Wolin – uznam z siedzibą w Mię-
dzyzdrojach. 

W prezentacji udział wzięli samorządowcy, 
przedstawiciele branży turystycznej – przewod-
nicy, hotelarze, dziennikarze me-
diów regionalnych i lokalnych, 
a także przedstawiciel spółki 
Navigo  Wojciech Młotkowski  
i Paweł Kranc reprezentujący fir-
mę Green House, która wykonała 
dla ECRB witrynę internetową.

,,Navigo Tour Wolin – Uznam” 
to nowoczesna wersja turystycz-
na nawigacji GPS, dzięki której 
turyści mogą poznawać nasz 
Region. Została wykonana dla 
Świnoujścia, Międzyzdrojów  
i Wolina. Jest systemem wyróż-
niającym nas na Wybrzeżu.

Nawigacja ta wyróżnia się 
tym, że dzięki niej można udo-
stępniać informacje w konkret-
nych punktach przestrzeni geograficznej. Wspól-
nie z przedstawicielem  spółki Navigo wybraliśmy 
30 ciekawych turystycznie miejsc w regionie 
– muzea, pomniki przyrody, rezerwaty, atrakcje 
turystyczne, obiekty sakralne, i opracowaliśmy 
o nich komunikaty o tematyce geograficznej, hi-
storycznej i przyrodniczej.  Czyta je profesjonalny 
i znany lektor Tomasz Knapik.

System obejmuje komunikaty o treści tury-
stycznej zintegrowane z  podkładami mapowymi 
opracowanymi specjalnie dla ECRB. Za pomocą 
technologii Navigo można wyznaczyć trasy 
najkrótsze, najszybsze oraz optymalne, łączące 
wybrane punkty z podaniem orientacyjnego 
czasu ich przejazdu.  

Turysta może pobrać gotowy przewodnik 

nieodpłatnie ze strony ECRB: www.ecrb.org.pl lub 
www.wolin-uznam.pl na urządzenie nawigacyjne 
lub telefon komórkowy z funkcją Windows Mobile. 
Osoba korzystająca z systemu Navigo może sama 
planować trasy i punkty, które chce zwiedzić. Na 
potrzeby naszego Regionu zaplanowaliśmy 5 tras:

• po Międzyzdrojach
• Trasę Wolińską
• Trasę Świnoujską

• Trasę Historyczną
• Trasę Różnorodności Biologicznej wysp Wolin  
  i Uznam.
Dwie ostatnie trasy nie ograniczają się do miej-

scowości, ale umożliwiają zwiedzanie obszaru obu 
wysp i poznawanie ich atrakcji. Telewizja Szczecin 
objęła projekt ,,Navigo Tour Wolin - Uznam” patro-
natem medialnym. 

Na prezentacji w dniu 3 grudnia przedstawi-
liśmy także witrynę internetową ECRB, z której 
można pobrać opracowany przewodnik. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy miesz-
kańców, a także turystów do pobierania Navigo  
i sprawdzenia go  w malowniczych plenerach 
wysp Wolin i Uznam.                                  Joanna ścigała 

Kierownik ECRB

Kino na start!
Mamy przyjemność poinformować o zakończe-
niu budowy nowego kina, które mieści się w 
budynku Gabinetu Figur Woskowych przy pro-
menadzie. Planowane otwarcie: 19 grudnia br.

Kino ma 196 miejsc, na razie rzutnik na taśmę  
- w przyszłym roku planujemy zakup projektora 
cyfrowego. W okresie zimowym planujemy dwa 
seanse dziennie, a w soboty i niedziele dojdzie 
seans dla dzieci. W okresie letnim, planujemy 
zwiększyć liczbę seansów.

Informacja o seansach pod nr tel. 91 32 82 570, 
510 034 344.                                    katarzyna Gołos

Gdy pierwsza gwiazda zabłyśnie na niebie, 
Ciepłe myśli skierujmy do siebie.
Będziemy Wam życzyć spełnienia marzeń, 
A w Nowym Roku pomyślności i dobrych zdarzeń!

te życzenia są dla wszystkich Seniorów, 
osób Samotnych, niepełnosprawnych, Związkowców. 
Rok 2010 niech da wszystkim  wiele dobroci, 
nadziei, miłości i szczęścia.

Elżbieta Janas
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach

,,naViGo touR Wolin – uZnaM”
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Wstęga przed 
Nowomyśliwską 
uprzejmie informujemy, że w piątek  18 grud-
nia br. o godz. 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie 
i oddanie do użytkowania wykonanej „Budowy 
i przebudowy drogi - ulicy nowomyśliwskiej  
w Międzyzdrojach”.

Przecięcie wstęgi i otwarcie ulicy dla użytkow-
ników nastąpi przy skrzyżowaniu ulicy Nowomy-
śliwskiej i Gryfa Pomorskiego. Na uroczystość 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców Międzyzdrojów i gości  przebywających 
w naszym mieście. 

leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów                                                                                    

Sztab WośP działa
Wzorem lat ubiegłych w MDk został utwo-
rzony sztab XViii Finału WośP. celem 
zbiórki publicznej w dniu 10.01.2010 jest 
zbieranie środków pieniężnych na:

Po RaZ DRuGi Dla DZiEci 
Z cHoRoBaMi onkoloGicZnyMi 

– na DoPoSaŻEniE klinik 
onkoloGicZnycH W SPRZĘt 
WySokoSPEcJaliStycZny. 

Międzynarodowy Dom Kultury zwraca się 
również do wszystkich osób chcących 
przekazać gadżety na licytację podczas 
XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
Wszystkie gadżety na licytację oraz fanty 
na loterię proszę dostarczyć do MDK do 
09.01.2010r.
Proszę również osoby zainteresowane 
zbiórką pieniędzy podczas Finału o zgła-
szanie się do MDK lub pod nr telefonu  
91 32 82 600.

Z poważaniem,
Sztab XVIII Finału MDK

Do Przedsiębiorców!
Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego informuje, iż numery PKD 2004 są 
ważne tylko i wyłącznie do końca roku 2009, 
w związku z tym Przedsiębiorcy, którzy nie 
zaktualizowali jeszcze swoich zaświadczeń o 
wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
proszeni są o złożenie wniosków o zmianę 
wpisu z aktualnym oznaczeniem PKD-2007.

Olga Tarnowska
Młodszy Referent 

ds. Działalności Gospodarczej

Szanowni Mieszkańcy 
i Czytelnicy!
Miło nam poinformować, że wszystkie wydania 
Informatora Samorządowego Gminy Międzyz-
droje są również dostępne w wersji elektronicz-
nej na stronach internetowych miasta: www.
miedzyzdroje.pl w zakładce: Biuro Prasowe - In-
formator Samorządowy. Zapraszamy do lektury!

Redakcja

W związku ze zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku:

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
świątecznego spokoju i wypoczynku, 

spełnienia wszelkich życzeń   
składanych przy Wigilijnym stole  

oraz szczęśliwego Nowego Roku  2010
życzą Mieszkańcom Gminy Międzyzdroje 
Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska 

oraz Kierownictwo

W styczniowym wydaniu Informatora przekażemy 
Państwu szczegółowe informacje dotyczące eta-
pów, terminów i kosztów zadania inwestycyjnego 
pn. „Wprowadzenie nowej formy turystyczne-
go zagospodarowania Promenady Gwiazd  
w Międzyzdrojach”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 – 2013. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
drogi – ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy 
Promenada Gwiazd na odcinku od ulicy Zdro-
jowej do granicy działki nr 299 obr. 20 (korty 
tenisowe przy ulicy Promenada Gwiazd),  
w tym budowa drogi, kanalizacji deszczowej 
i ściekowej, sieci wodociągowej realizowa-

Przed nami przebudowa Promenady Gwiazd
nego wraz z przyłączami, oświetlenie ulicy, mała 
architektura. Więcej szczegółow po Nowym Roku.

tadeusz konopacki

PRoGRaM:
i część programu 
– „pożegnanie starego roku”
godz. 22:00 muzyczna rozbiegówka, 
  Sylwestrowy żar tropików 
godz. 22:00 – 22:20 powitanie, uroczyste rozpoczęcie
   sylwestrowej zabawy
godz. 22:20 – 22:50 Animacje, konkursy z nagrodami
godz. 22:50 – 23:50 Koncert zespołu muzycznego 
  „ Los Locos ” 
godz. 23:50 – 00:00 animacje, konkursy, oficjalne 
  pożegnianie starego roku 
  próba odliczania…  
 
ii część programu -  „ nowy , 2010 !”
godz. 00:00 – 00:20 huczne powitanie nowego roku,
   pokaz fajerwerków
godz. 00:20 – 01:00 dyskoteka,  animacje, konkursy 
  z nagrodami
godz. 01:00 – 01.30 muzyczna rozbiegówka, 
  noworoczny żar tropików cd… 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i powitania  
Nowego 2010 Roku.

organizatorzy

Sylwester Miejski w Międzyzdrojach
31 grudnia 2009 rok/ 01 stycznia 2010 roku zapra-
szamy mieszkańców  do Amfiteatru na „Gorączkę 
Sylwestrowej Nocy”. Wspominając sukcesy zeszło-
rocznych Nocy Sylwestrowych - proponujemy, aby 
po raz kolejny o gorącą atmosferę sylwestrowej 
nocy zadbał nie kto inny jak:  MaRiuSZ ZaJĄc. 
Impreza prowadzona przez tak znakomitego 

konferansjera jest gwarancją znakomitego i nie-
zapomnianego event’u.

Egzotyczną i wybuchową atmosferę w Syl-
westrową Noc zapewnić może tylko i wyłącznie 
prawdziwy latynoamerykański zespół, w którym 
płynie południowoamerykańska gorąca krew, 
czyli Los Locos!
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Praca w ramach projektu będzie opierać się na 
podejmowaniu wspólnych zadań ze szkołami z Hisz-
panii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Węgier i Grecji. 
W pierwszych  dwóch  miesiącach  pracy dokonano 
inauguracji projektu, której materialnym znakiem 
jest umieszczony w szkole drogowskaz, pokazujący 
kierunek i odległość do krajów partnerskich.  Opra-
cowano też harmonogram zadań (konsultowany 
z naszymi partnerami), z którego nauczyciele i 
uczniowie podjęli się organizacji Europejskiego Dnia 
Języków (wrzesień), stworzono plakaty przybliżające 

wiedzę o krajach partnerskich, wykonano wystawy 
przybliżające twórczość malarzy i kompozytorów 
współpracujących krajów. 

Informacje o realizacji wymienionych przedsię-
wzięć oraz zdjęcia można obejrzeć na szkolnej stronie: 
www.sp1.vel.pl

W listopadzie odbyło się spotkanie poświęcone 
wymianie doświadczeń oraz konsultowaniu dalszych 
prac, na które do hiszpańskiej miejscowości Biescas 
przybyli nauczyciele reprezentujący szkoły partner-
skie ze wszystkich współpracujących krajów. 

Nauczyciele SP1 w Hiszpanii 

Barcelona, Biescas!
od 1 września 2009r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach przystąpiła do kolejnego pro-
jektu współpracy zagranicznej, finansowanego ze środków unijnych: „Spojrzenie na artystyczną 
twórczość w Europie” -  wspólna nauka oparta na różnych europejskich kulturach oraz poszerzanie 
horyzontów, rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy uczniów oraz pracowników szkoły.

Droga do tego miasteczka, położonego w Pirene-
jach, wiodła przez Barcelonę, która ukazała nam swój 
urok. Bo Barcelona to miasto magiczne, położone nad 
morzem, pełne budowli jak ze snów, tajemniczych 
ogrodów i labiryntów, zaskakujących ulic i uliczek,  
w którym na równych prawach współistnieje sece-
syjna Barcelona Gaudiego i modernistyczna, idealnie 
zaplanowana, zgeometryzowana, współczesna.

Zwiedzanie tego niesamowitego miasta dostar-
czyło nam niezwykłych wrażeń i przeżyć estetycznych, 
duchowych i kulinarnych…

W Biescas nasi hiszpańscy Gospodarze precy-
zyjnie opracowali czas pobytu nauczycieli z krajów 
partnerskich, który podzielony był na spotkania  
w szkole, poznawanie hiszpańskiego systemu edu-
kacji, metodyki prowadzenia lekcji, specyfiki szkół, 
a także zwiedzanie okolic i spotkania poświęcone 
wymianie doświadczeń i konsultacje.

Nasi hiszpańscy koledzy okazali się sympatyczny-
mi, otwartymi ludźmi chętnie prezentującymi swoje 
metody i warsztat pracy, którzy są bardzo zaintere-
sowani kulturą krajów partnerskich i specyfiką pracy  
w ich systemach oświatowych. Wymienialiśmy się spo-
strzeżeniami, wzajemnie inspirowaliśmy pomysłami. 

Spotkanie było niezwykle sympatyczne, ciepłe, 
doskonale przygotowane. Otrzymaliśmy wypraco-
wane przez innych partnerów materiały. My zapre-
zentowaliśmy nasze przedsięwzięcia, m.in. nagrania 
utworów śpiewanych przez uczniów SP1 w Międzyz-
drojach po angielsku, włosku, grecku, hiszpańsku, 
szwedzku. Przekazaliśmy zdjęcia z przygotowanych 
w szkole wystaw dotyczących projektu, materiały 
informacyjne o naszym kraju i mieście. Podjęliśmy 
decyzje dotyczące charakteru dalszej współpracy 
i szczegółowo opracowaliśmy zadania, które będą 
realizowane w każdej szkole partnerskiej.

Projekt będzie obejmował trzy kolejne lata, teraz 
czas na pracę w szkole – przełożenie ustaleń na prak-
tyczne działania z uczniami - a następne spotkanie na 
Węgrzech już w marcu, a w Międzyzdrojach wszyscy 
partnerzy będą gościć w maju 2010.

Ola! – po hiszpańsku „cześć”!
  iwona Banachowicz

Tematyka zajęć dotyczyła „piratologii”. Przez cztery 
dni  do biblioteki przychodziły przedszkolaki z  grup: 
Rybacy, grupa „0”, Marynarze, 
Muszelki. Panie bibliotekarki 
przebrane za piratów witały roz-
radowanych gości w drzwiach 
biblioteki. Pierwszym punktem  
spotkania była prezentacja bajki 
pt. „Bolek i Lolek poszukiwacze 
skarbów”, wyświetlona i odczy-
tana z podziałem na role przez 
perfekcyjnie przygotowane 
panie z biblioteki. 

Po wysłuchaniu bajki, Ka-
pitan Kidd, czyli Pani Dyrektor 
Andżelika Gałecka, przedstawiła 
dzieciom swoją piracką załogę, 
która składała się z Kuka Czarnej 
Mary, Bosmana Szalonej Anne, 
Nawigotora Barbarossy i Chłop-
ca okrętowego Calico Jacka, 
i opowiedziała o rekwizytach 
związanych z piratami i ich stat-
kami pirackimi. Pirackie gadżety 
dyrektor biblioteki wypożyczyła 
od Piotra Kostka. 

Wszystkie dzieci z przejęciem słuchały opowieści o 
tym dlaczego piraci noszą opaskę zakrywającą jedno 
oko, dlaczego kuk ma osmoloną twarz i dlaczego 

chłopiec okrętowy cały czas musi szorować okręt. 
Przedszkolakom podobały się ogromne skrzynie, 

prawdziwe lampy, kompasy, stare mapy, pirackie flagi, 
lunety. Jednak największą furorę zrobiła „szczekająca” 
papuga Lodzia, ulubienica Kapitana. Każde z dzieci 

Piraci atakują!
od 24 do 27 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się zajęcia 
plastyczno-literackie z udziałem dzieci z Przedszkola „Morskie Skarby”. czytelnia biblioteki na 
te  dni zmieniła się w bezludną wyspę, na której piraci ukryli skarb i do której przybił nasz statek 
wraz z przedszkolną załogą.

chciało choć przez chwilę pobyć piratem, ci odważ-
niejsi krzyczeli: Ahoj! Ahoj, Kapitanie! Widzę ląd! Ahoj 
widać statek piracki…                                                                   

Następnym punktem spotkania było odgad-
nięcie, gdzie ukryty jest klucz do starej skrzyni,  
w której znajdowała się niespodzianka dla gości. Po 
wskazówkach ukrytych w butelce, lampie i kompasie, 
dzieci odgadły, gdzie znajduje się klucz (a był on 
przy kole sterowym) i otworzyły ogromną skrzynię.  

W środku znajdowały się prawdzi-
we morskie skarby - figurki gipso-
we w kształcie ryby i muszli, które 
przedszkolaki musiały pomalować 
farbami i ozdobić kolorowymi 
brokatami. 

Po zajęciach plastycznych go-
ście zostali zaproszeni na poczę-
stunek i krótką sesję zdjęciową. 
Na pamiątkę panie nauczycielki 
wpisały się do kroniki biblioteki,  
a Kapitan Kidd każdej grupie wrę-
czył dyplomy, na których znajdowa-
ła się stara piracka mapa, być może 
prowadząca do kolejnych skar-
bów?...                                                                                                                                             

Dzieciaki spisały się fanta-
stycznie! Wszyscy uczestniczyli 
w zabawach i byli bardzo zado-
woleni, że zostali zaproszeni na 
piracką wyspę, nie mogąc się 
już doczekać kolejnych spotkań  
w bibliotece. 

Hmm, następnym razem może 
Indianie albo kowboje?…         

      anna Piecyk, 
andżelika Gałecka
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Inauguracja 
Stowarzyszenia „Rodzina”
3 grudnia 2009 Międzyzdrojskie Stowarzysze-
nie „Rodzina” oficjalnie zainaugurowało swoją 
działalność. impreza odbyła się w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. organizatorem 
było Stowarzyszenie, zaś współorganizatorami 
byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, Gim-
nazjum nr 1 w Międzyzdrojach, technikum Ho-
telarskie w Międzyzdrojach i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach. 

Głównym punktem całej uroczystości było 
wręczenie nagród laureatom konkursu na logo Sto-
warzyszenia. Pomysłodawcą logo i zdobywcą na-
grody głównej został Filip Gąsienica z Gimnazjum 
Nr 1 w Międzyzdrojach (na zdjęciu). Wyróżnienia 
otrzymali: Daria Garbiec, Martyna Celińska, Eunika 
Gąsienica i Dominika Walczak. Dodatkową nagro-
dą dla laureatów była „chwila poezji” – wiersze  
w wykonaniu Michała Kowalewskiego, ucznia 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach. 

Uroczystości towarzyszyła  prezentacja mul-
timedialna zawierająca ”historię” powstania, 
dotychczasowe działania Stowarzyszenia, połą-
czona z quizem dotyczącym celów statutowych. 
Zadaniem gości było dopasowanie do rysunków 
dzieci poszczególnych zadań, jakie za cel przyjęło 
Stowarzyszenie „Rodzina”. Prezentację i quiz po-
prowadziła Monika Ratajczyk. 

Wszyscy zebrani, by dać upust swojej żyłce 
hazardzisty, z niecierpliwością czekali na aukcję 
prac wykonanych przez międzyzdrojskich przed-
szkolaków, uczniów szkół w Wapnicy i Międzyz-
drojach pod kierunkiem Pani Doroty Migacz, 
Ewy Lewandowskiej, Agnieszki Rudnickiej - Kot, 
Malwiny Żardeckiej, Justyny Laskowskiej i pracow-
ników biblioteki. Aukcję świetnie poprowadziły 
uczennice Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach: 
Aurelia Modzelewska  i Aleksandra Baryła, nad ca-
łością czuwał niezastąpiony Pan Andrzej Mleczko, 
który co chwilę okraszał humorem wypowiedzi 
Aurelii i Oli. 

Najwyżej wylicytowaną pracę – choinkę  
z szyszek autorstwa dzieci z Wapnicy nabyła Pani 
Tamara Starachowska. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 
w Międzyzdrojach okazała się „najwytrwalszym 
graczem” w naszej licytacji, wylicytowana przez 
nią  praca została sprzedana za 130 zł. Pozostałe 
prace dzieci zostały zakupione przez gości za 
łączną kwotę: 664 zł, która została przekazana na 
rzecz Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”. 
Na zakończenie imprezy wszyscy goście zostali 
zaproszeni na tort, oczywiście z wizerunkiem 
Stowarzyszenia.

Do 23 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
można zakupić prace dzieci: kartki świąteczne, 
aniołki, broszki, maski karnawałowe i inne. Dochód 
ze sprzedaży  wesprze  statutową działalność 
Stowarzyszenia „Rodzina”.       andżelika Gałecka

Dzieci  bardzo zaangażo -
wały się w przygotowanie od-
powiedniej oprawy związanej  
z  u p o w s z e c h n i a n i e m  w ł a -
ś c i w e g o  p o s t ę p o w a n i a  
z  e lektroodpadami .  Do ak-
cji włączyły się instytucje (Za-
k ł a d  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  
w Międzyzdrojach, Urząd Miej-
ski oraz Nadleśnictwo Międzyz-
droje). Zainteresowanie akcją  
i ilość zebranego sprzętu przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Kontener na sprzęt podstawiony 
przez ZOŚ został wypełniony 
po brzegi. W zebranym sprzęcie 
przeważały telewizory (11 szt), 
monitory (11 szt.), odtwarzacze 
video/DVD (9 szt.), radia (15 szt.) 
oraz telefony (12 szt). 

Każdy uczestnik został uho-
norowany upominkami, które stanowiły formę 
podziękowania za przyłączenie się do akcji  
i propagowanie idei recyklingu. Mamy na-
dzieję, że działania naszych uczniów okażą się 
skuteczne i każdy mieszkaniec będzie wiedział, 
co należy zrobić ze zużytym telewizorem czy 
telefonem.

Z powodu dużego zainteresowania tym 
tematem wydaje nam się, że istnieje potrzeba 

powtórzenia zbiórki i być może uda nam się to 
zrobić już wiosną!

Członkowie koła ekologicznego wraz z opie-
kunem pragną podziękować: p. Ewie Scholz, 
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach, p. Henrykowi Kamińskiemu, kierownikowi 
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 
oraz p. Magdalenie Gołębiewskiej z Nadleśnictwa 
Międzyzdroje za pomoc w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu akcji.                           iwona Samołyk

Dzień zbiórki elektrośmieci

Międzynarodowy Dom kultury  i ośrodek Po-
mocy Społecznej w Międzyzdrojach 05 grudnia 
br. zorganizowali  dla wszystkich dzieci uczest-
niczących w programach oświatowych, zaję-
ciach kulturalnych i sportowych i maluszków z 
Gminy Międzyzdroje  „Spotkanie Mikołajkowe”.

W trakcie imprezy można było obejrzeć przed-
stawienie pt. „Zagubione sumienie”, w wykonaniu 
aktorów z Teatru „Maska” z Krakowa oraz wystawę 
prac wykonanych przez dzieci pt. „Szczęśliwe 
święta”, poprzedzoną konkursem plastycznym.  
Dzieci w swoich pracach  plastycznych bardzo 
ciekawie przedstawiły ciepło rodzinne i marzenia 
świąteczne.  Zachęcam wszystkich mieszkańców 
i gości do zwiedzania naszej wystawy na I piętrze 
Międzynarodowego Domu Kultury.

Mikołajkowe Spotkanie
Zwycięzcami konkursu zostali:
W kategorii grupowej:
I miejsce: Świetlica TPD w Międzyzdrojach  

i w Wapnicy, II miejsce – Przedszkolaki w wieku  
4 - 5 lat, III miejsce – dzieci uczestniczące z zajęciach 
„Coś z niczego” z  MDK oraz I miejsce – klasa IV  

a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach;

W kategorii prace indywidualne:
klasy i-iii: I miejsce – Adam Wilczek, 

II miejsce – Andżelika Piorun, III miejsce – 
Remigiusz Pender, Klasy IV – VI: I miejsce 
– Jagoda Lewandowska, II miejsce – Jakub 
Olejniczak, III miejsce – Robert Nawe,

Gimnazjum: I Miejsce- Samuel Seniw, 
II miejsce- Patrycja Stasiak, III miejsce – 
Mikołaj Puchalski i Iza Laskowska.

Dla zwycięzców zostały ufundowane 
nagrody rzeczowe. Samuel Seniw otrzy-
mał nagrodę specjalną ufundowaną przez 
Biuro Podróży i Turystki „Wiking Tour”  
z Międzyzdrojów – wycieczkę autokarową 
dla 2 osób do Berlina. Duży kosz słodyczy 
dla wszystkich uczestników przekazał 
Henryk Kamiński, kierownik ZOŚ. Organi-

zatorzy serdecznie dziękują darczyńcom. 
I nastąpiła najważniejsza część imprezy. Do 

drzwi Międzynarodowego Domu Kultury zapukał 
najbardziej oczekiwany przez dzieci gość – Święty 
Mikołaj z pomocnikiem i przyniósł, aż dla trzystu 
dzieci paczki ze słodyczami. To ogromna radość, 
że mogliśmy gościć na imprezie tak dużą grupę 
dzieci oraz ich rodziców. To dobry pomysł, który 
będziemy kontynuować każdego roku.                                     

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

W dniu 9 grudnia 2009 r. odbył się planowany od dłuższego czasu DZiEŃ ZBiÓRki ElEktRośMiEci. 
Była to inicjatywa członków koła ekologicznego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 2,  
podjęta w ramach ogólnopolskiego konkursu DRuGiE ŻyciE ElEktRośMiEci.
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Z PRac RaDy MiEJSkiEJ

uchwała nr  XlVii / 467 / 09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r. 
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie w użyt-

kowanie gruntu pod morskimi wodami wewnętrznymi
UZASADNIENIE:
W związku z przygotowywaną inwestycją budowy 

portu jachtowego w Wapnicy oraz koniecznością dyspo-
nowania terenem przy występowaniu o pozwolenie na 
budowę oraz w czasie prowadzenia prac budowlanych, 
proponuje się przejęcie w użytkowanie na czas oznaczony 
do 31 grudnia  2015 r. części działek nr  269/2 i 192/1, 
niezbędnych do realizacji prac – przebudowy główki 
północnej i południowej falochronu przy wejścia do 
portu oraz budowy nabrzeża oczepowego na brzegu 
południowym wejścia do portu.

       
uchwała nr  XlVii / 468 / 09 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 listopada 2009 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie w uży-
czenie nieruchomości 

UZASADNIENIE:
W związku z przygotowywaną inwestycją budowy 

portu jachtowego w Wapnicy oraz koniecznością dyspo-
nowania terenem przy występowaniu o pozwolenie na 
budowę oraz w czasie prowadzenia prac budowlanych 
proponuje się przejęcie w użyczenie na czas oznaczony 
do 31 grudnia  2015 r. działki nr  268/1 i części działek nr 
268/2 i nr 267/1 niezbędnych do realizacji prac przebu-
dowy główki północnej i południowej falochronu przy 
wejściu do portu.

       
uchwała nr XlVii / 469 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 listopada  2009 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu 
mieszkalnego

UZASADNIENIE:
Na nieruchomości przy ul. Zdrojowej 1 w Międzyzdro-

jach znajduje się budynek mieszkalny, w którym znajduje 
się 7 lokali, w tym sześć zostało już sprzedanych.         

Dla terenu w/w nieruchomości brak obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Międzyzdroje przyjęte uchwałą 
nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
22.10.1999 r. przewiduje m. in. dla działki nr 207 funkcję 
oznaczoną symbolem CK – centralne tereny kurortu, które 
służą przede wszystkim realizowaniu funkcji reprezenta-
cyjnej miasta związanej z funkcją wypoczynkową.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXVI/246/08 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r.  
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wyłącze-
niu ze sprzedaży podlegają lokale położone w budynkach 
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele inne niż mieszkalne. 

Ze względu na chęć nabycia lokalu gminnego przez 
jego najemcę proponuje się podjęcie przedmiotowej 
uchwały umożliwiającej zbycie ostatniego lokalu w bu-
dynku przy ul. Zdrojowej 1.

   
uchwała nr  XlVii / 470 / 09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości 

UZASADNIENIE:
W związku z koniecznością uregulowania stanu 

prawnego posesji usytuowanej przy ulicy Zdrojowej 1, 
gdzie sprzedaże lokali mieszkalnych odbywały się wraz z 
udziałem w działce nr 207, obejmującej teren pod obry-
sem budynku mieszkalnego, proponuje się przeznaczyć 
do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (na 
poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej 
nieruchomości) działkę nr 206 o pow. 266 m², która sta-
nowi teren wokół budynku i zapewnia dostęp do drogi 
publicznej dla współwłaścicieli budynku. 

Przedmiotowa sprzedaż miałaby nastąpić w udziałach 
na rzecz wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległej – działki nr 207. 

   

ucHWaŁy RaDy MiEJSkiEJ
uchwała nr  XlVii / 471 / 09 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  26 listopada 2009 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 
do 31 grudnia 2010 r.

uchwała nr  XlVii / 472 / 09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r. 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nierucho-

mości 
UZASADNIENIE:
W związku z kończącą się z dniem 14 grudnia 2009 

r. umową dzierżawy 6 nieruchomości zabudowanych 
położonych w Międzyzdrojach zawartą pomiędzy Gminą  
i Spółką FWP, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży trzy 
nieruchomości położone przy ulicy Ludowej 10, Kościuszki 
4 i Książąt Pomorskich 24. 

uchwała nr  XlVii / 473 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody na  wydzierżawienie  

nieruchomości w trybie bezprzetargowym
UZASADNIENIE:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzier-

żawcy terenu stanowiącego pole namiotowe przy ulicy 
Polnej w Międzyzdrojach oraz ze względu na trwające 
prace projektowe przebudowy ulicy Orlej,  proponuje 
się przeznaczenie dotychczas dzierżawionego terenu do 
dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Aktualnie zawarta umowa dzierżawy kończy się 
31.12.2009 r. 

Dotychczasowy dzierżawca użytkuje przedmiotowy 
teren od 2003 r. i wykazuje, iż poniósł na przedmiot 
dzierżawy znaczne nakłady. 

uchwała nr  XlVii / 474 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody na  wydzierżawienie  

nieruchomości w trybie bezprzetargowym
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 do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Aktualnie zawarta umowa dzierżawy kończy się 
31.12.2009

uchwała nr XlVii/475/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada  2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat po-

noszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych

uchwała nr XlVii/476/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za  zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Międzyzdroje 

UZASADNIENIE:
Zgodnie z przepisami art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i odprowadzaniu ścieków:

- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określa 
taryfę na 1 rok,

- taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały 
rady gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku 
o zatwierdzenie taryf.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w ww. ter-
minie, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą 
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku  
o zatwierdzenie taryf.

Wnioskiem złożonym w Urzędzie Miejskim w dniu 
22.10.09r.  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji  Spółka  
z o.o. w Międzyzdrojach  wystąpił o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.

Wniosek został opracowany  zgodnie z przepisami 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  oraz przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy.

Taryfa jest jednolita i jednoczłonowa. Zawiera jednoli-
te ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, 
odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania 
ścieków.

Zawiera cenę odniesioną do 1m3  dostarczonej  wody 
lub 1m3 odprowadzanych ścieków.

Ceny w tryfach zostały określone na podstawie 
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności 
w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków. Niezbędne przychody 
zostały ustalone na podstawie  kosztów związanych 
ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim 
roku obrachunkowym, tj. w okresie  12 kolejnych peł-
nych  miesięcy poprzedzających nie więcej niż o dwa 
miesiące dzień złożenia wniosku, tj. od 1.09.08r. do 
31.08.09r., ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów  
w roku obowiązywania taryfy. 

Biorąc pod uwgę poniesione koszty w roku obrachun-
kowym  i planowane zmiany tych kosztów w roku obo-
wiązywania nowych  taryf,  proponowana przez Zakład:

- cena w taryfie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
wzrośnie netto o 0,20zł za m3 dostarczonej wody,  
tj. o 7,3% :  z 2,73zł na 2,93zł ,

- cena w taryfie  za zbiorowe odprowadzanie ścieków  
wzrośnie netto o 0,60zł  za 1m3 odprowadzanych ścieków, 
tj. o  17,1%:  z 3,51 zł/m3 na 4,11zł/m3 . 

Łączny wzrost cen netto  za wodę i ścieki wyniesie 
12,8% : z 6,24zł na 7,04zł.  

 
uchwała nr XlVii/477/09

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26.11. 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2009 r.

UZASADNIENIE:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów i zmniejszenie wydatków na kwotę 143 250 zł. 
Zmniejszenie  dochodów dotyczy wpływów za 

użytkowanie nieruchomości przez Spółkę Promenada. 
Błędnie do budżetu wpisano kwotę 477 500 zł zamiast 
70% z 477 500 zł tj. 334 250 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 347 717,72 z czego na 
wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 262 555 zł, 
a na wydatki inwestycyjne przypada kwota 85 162,72 zł. 
Wydatki zmniejsza o kwotę 490 967,72 zł z czego kwota 
w wysokości 75 773,85 zł przypada na wydatki bieżące, 
a kwota w wysokości 415 193,87 zł na wydatki inwestycyjne.

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na łączną 

kwotę 2 555 zł, które sfinansowane będą ze zmniejszenia 
wydatków na tą samą kwotę,

2/ zwiększeniu wydatku na opłatę przyłączeniową 
(dotyczy zadania „Moje boisko Orlik”), które zostanie 
poniesione bezpośrednio przez szkołę nr 2 - wydatek 
zostanie sfinansowany ze zmniejszenia wydatków na to 
samo zadanie poniesionych przez urząd,

3/ zmianie klasyfikacji zadania  pn. „Wprowadzenie 
nowej formy turystycznego zagospodarowania Prome-
nady Gwiazd w Międzyzdrojach” na kwotę 79 284,14 zł  
i zmniejszeniu wydatku o kwotę 330 031,15 zł,

4/ uzupełnieniu środków na oczyszczanie miasta  
i gminy na kwotę 260 000 zł.  

uchwała nr XlVii/478/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXiV/323/08 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2008 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyz-
droje na 2009 rok 

UZASADNIENIE:
Proponuje się zmianę  załączników „Limity wydatków 

Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy inwe-
stycyjne realizowane w latach 2009-2011” oraz „Limity 
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH  

odbywających się w poniedziałki, w godz. od 14.30 do 15.30 
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KontaKt: tel. 091 32 75 647 • e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - MICHAŁ SUTYŁA 

we wtorki i czwartki od godz. 12.00 – 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAWŁOWSKI   

w  środy od 15.30 – 16.30

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK 
w piątki  od 13.00 – 14.00

Imię i nazwisko radnego Data dyżuru

28.12.2009 r.
4.01.2010 r.

11.01.2010 r.
18.01.2010 r.
25.01.2010 r.
1.02.2010 r.
8.02.2010 r.

andrzej KościUKiewicz
Janusz PiŁat

teresa PURGaL
adam  wRÓBeL 
Piotr wÓJciK 

Mateusz BoBeK
Jan BURzYŃSKi

wydatków Gminy Międzyzdroje na projekty planowane 
do realizacji w ramach poszczególnych programów ope-
racyjnych w latach 2009-2011” .

Zmiany w załącznikach są konsekwencją uchwały  
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmiany 
polegają na:

1/ w pozycji nr 2 „Wprowadzenie nowej formy 
turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd 
w Międzyzdrojach” – zmieniono kwotę łącznych na-
kładów finansowych. Na skutek zmniejszenia wydatku  
w uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian  
w budżecie o kwotę 330 031,15  zł zmianie ulega kwota 
planowanego wydatku na rok 2009 i wynosi 80 016,65 
zł, w tym: ze środków jst  71 727 zł, z innych środków 
8 289,65 zł. Ponadto zmieniono kwoty planowanych 
wydatków  w roku 2011.

Wprowadzenie w/w zmian powoduje również ko-
nieczność zmiany załącznika „Limity wydatków Gminy 
Międzyzdroje na projekty planowane do realizacji  
w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2009-2011”.

Zmiana wystąpiła w pozycji nr 1 i polega na zmianie 
nazwy projektu, zmianie kwoty łącznych nakładów  
finansowych oraz zmianie kwot planowanych wydatków 
w roku 2009 i 2011.

uchwała nr  XlVii / 479 / 09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r. 
w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne  

nabycie nieruchomości 
UZASADNIENIE:
W związku z przygotowywaną inwestycją przebudo-

wy ulicy Kolejowej i Stromej w Międzyzdrojach proponuje 
się nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyj-
nej działki nr 584/15 o powierzchni 1.857 m², stanowiącej 
plac przed dworcem kolejowym. Ponadto proponuje się 
nabycie od Spółki działki nr 584/20, stanowiącej część 
drogi – ulicy Cmentarnej.

Nabycie w/w działek nastąpić miałoby nieodpłatnie 
w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe” z przeznaczeniem na cele związane z inwe-
stycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu 
zadań własnych gminy. 

uchwała nr  XlVii / 480 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r.
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargo-

wego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie
UZASADNIENIE:        
Ze względu na zbliżające się termin zakończenie 

prac budowlanych II etapu realizacji obiektu Amfiteatru 
w Międzyzdrojach proponuje się, po oddaniu obiektów 
do użytkowania, przekazanie pozostałej gminie części 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 77 o powierzchni 
3.081 m² w nieodpłatne użytkowanie na rzecz gminnej 
instytucji kultury – Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach, z przeznaczeniem na działalność 
kulturalną, oświatową, wychowawczą i turystyczną, na 
cele niezwiązane z działalnością zarobkową.       

   Okres, na jaki proponuje się oddanie w użytkowanie 
w/w części nieruchomości, tj. do 30 kwietnia 2030 r., jest 
równy okresowi, na jaki oddana została w użytkowanie 
Spółce Promenada pozostała część działki nr 77.

uchwała nr XlVii/481/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie skargi Pani  Danuty Peryt na działalność 

Burmistrza Międzyzdrojów.

uchwała nr XlVii/482/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie skargi Pani  Danuty Peryt z dnia 

5.10.2009 r. na Burmistrza Międzyzdrojów.
UZASADNIENIE:
W dniu 12.12.2008 r. zostało w Urzędzie Miejskim 

złożone pismo przez Panią Danutę Peryt dot. wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego w sprawie zajęcia pasa 
drogowego przy ul. Orlej, przylegającego do działki  
Nr 77, obręb 19 w Międzyzdrojach, zał. Nr 1.

Pod koniec stycznia 2009 r. Pani Peryt udaje się do 
Zastępcy Burmistrza z zapytaniem dot. złożonego pisma 
i jego realizacji. Pan Burmistrz Flotyński stwierdził, iż ta-
kiego pisma nie otrzymał,  w związku z czym wykonano 
kserokopię.

W związku z zaistniałym faktem Komisja Rewizyjna 
przeanalizowała obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim 
i stwierdziła następujące nieprawidłowości: Pracownik 
sekretariatu przyjmuje korespondencję, rejestruje  
w dzienniku korespondencji i przekazuje odpowiednio 
kierownikowi referatu. W tym przypadku w/w pismo 
zostało zarejestrowane w dzienniku korespondencji  
i skierowane przez pracownika sekretariatu do referatu 
infrastruktury technicznej i inwestycji, podpisane przez 
kierownika tego referatu, czym nie zachowano przepi-
sów § 7, 8, 9 i 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych. Nieprze-
strzeganie tych przepisów spowodowało niezachowanie 
terminu odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2008 r., gdyż 
dopiero 29.01.2009 r. zostaje udzielona odpowiedź  
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, zał. Nr 2, czym 
naruszono przepis Art. 35 § 1, 2, 3 Kpa.

Dalsza korespondencja między stronami z dnia 
15.04.2009, 5.05.2009, 29.05.2009,  5.06.2009 stanowiące 
zał. nr 3, 4, 5 i 6 skutkuje podpisaniem umowy nr ITI/
AM/02/2009 z dnia 23.08.2009 pomiędzy Gminą Mię-
dzyzdroje a firmą geodezyjną ,,AZ” z siedzibą w Wolinie 
na wznowienie punktów granicznych działek gruntowych 
stanowiących drogi gminne w ul. Geodezyjnej w Lubinie 
i w ul. Orlej   w Międzyzdrojach, zał. Nr 7.

Po złożeniu przez zainteresowane strony wyjaśnień 
do protokołu, Komisja Rewizyjna uznaje skargę z dnia 
5.10.2009 r. złożoną przez Panią Danutę Peryt na działal-
ność Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie niezałatwienia 
sprawy w terminie za zasadną.

uchwała nr XlVii/ 483 /09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr Viii / 65 / 07 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia     5 kwietnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 
sportowych.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mię-

dzyzdrojach Nr VIII/65/07  z dnia  5 kwietnia 2007 r. Gmina 

Międzyzdroje corocznie w budżecie określa wielkość 
środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów 
sportowych. Projekt zmiany wysokości  wypłacanego 
stypendium wynika z corocznie zwiększanej kwoty śred-
niej krajowej płacy brutto, a co za tym idzie, konieczności 
zwiększania i zabezpieczania środków finansowych na 
realizacje przedmiotowej uchwały w budżecie kultury 
fizycznej i sportu Gminy Międzyzdroje.   

uchwała nr XlVii / 484 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie rocznego programu współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz   z innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UZASADNIENIE:
Gminny program współpracy z organizacjami poza-

rządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego,  jest kontynuacją zadań 
realizowanych w gminie Międzyzdroje rocznie i stanowi 
spis działań będących zadaniami  własnymi gminy,  
w obszarze zagadnień społecznych, które będą realizo-
wane w 2010 roku.

Działalność organizacji pożytku publicznego  
w świetle opracowanego na rok 2010 programu współ-
pracy pozwala im aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu 
zadań publicznych Gminy Międzyzdroje.

uchwała nr XlVii / 485 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 

szkolnych i ustalenia wysokości opłat za posiłki.

uchwała nr XlVii/486/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wystąpienia do ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej z wnioskiem  
o ustalenie, zmianę, zniesienie nazw urzędowych  
i zmianę określeń rodzajów miejscowości, i ich części 
składowych, dla niektórych miejscowości położonych 
na terenie Gminy Międzyzdroje.

Uzasadnienie :      
Pismem z dnia 13 lipca 2006r. nr AP/712-397/06/

SK  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   

cd. na str. 8
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wystąpiło do  Burmistrza Międzyzdrojów o uporządko-
wanie  nazewnictwa  na obszarze Gminy Międzyzdroje. 

Przeprowadzono rzetelną analizę otrzymanego 
wykazu GUS z rejestru TERYT, wykazu urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce z 1980 r., i sprawdzono stan  
w terenie. Uzyskano opinię takich instytucji, jak: Woliń-
ski Park Narodowy,  Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim, Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskie-
go. Podjęto czynności mające na celu likwidację niepra-
widłowości na terenie Gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiek-
tów fizjograficznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz.1612  
z późn. zm.) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana 
lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze 
jest położona miejscowość, a w przypadku miejscowo-
ści zamieszkanych należy przeprowadzić konsultacje  
z mieszkańcami. 

Wniosek zawiera uchwałę Rady Miejskiej wraz  
z uzasadnieniem w sprawie wystąpienia do ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej o ustalenie, 
zmianę, zniesienie nazw urzędowych i zmianę określeń 
rodzajów miejscowości, i ich części składowych dla 
niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy 
Międzyzdroje. Wniosek zawiera wyniki konsultacji prze-
prowadzonych z mieszkańcami miejscowości, których 
wniosek dotyczy, opinię Starosty Kamieńskiego, opinię 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, mapę 
topograficzną z zaznaczonymi nazwami oraz informację          
o kosztach finansowych proponowanej zmiany. Potrzebę 
dokonania zmian uzasadnia się następująco:     

1. Wnioskuje się o całkowite zniesienie nazwy 
miejscowości Kępieńce i rodzaju miejscowości cz. m. 
Międzyzdroje. 

Kępieńce położone są na terenie gminy w środku lasu 
w obrębie 22, a nie w części miasta Międzyzdroje. Nazwa 
jest nieznana i nieutrwalona, trudna do znalezienia. Brak 
drogi, brak jakichkolwiek źródeł aby zidentyfikować na-
zwę. Jedynym dokumentem na potwierdzenie istnienia 
nazwy jest  mapa z 1900r., na której figuruje nazwa  Ca-
penz. Nie istnieje tablica z oznaczeniem tej miejscowości 
(m. niezamieszkana).    

2. Wnioskuje się o zniesienie nazwy miejscowości 
Rozkolnik, cz.m. Międzyzdroje (m. niezamieszkana). 

Rozkolnik to dawna nazwa osady leśnej. Nazwa 
nieznana i nieużywana wśród mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje. Położenie w części miasta Międzyzdroje  
w obrębie 19. Obecnie Lubiewo. Brak tablicy z oznacze-
niem Rozkolnika. Dalsze utrzymywanie nazw Kępieńce   
i Rozkolnik powoduje fikcję, ponieważ mieszkańcy i  wszel-
kie instytucje  nie posługują się tymi nazwami. 

3. Zachodzi konieczność ustalenia nazwy miejsco-
wości „Biała Góra” i rodzaju miejscowości „osada”. Nazwa 
”Biała Góra” jest powszechnie znana i używana w miej-
scowej społeczności. Do niedawna na terenie Białej Góry 
znajdowały się koszary wojskowe. Położona jest w lesie 
poza miastem, w obrębie 22 na obszarze Wolińskiego 
Parku Narodowego. Na  Białej Górze  znajduje się 17 bu-
dynków, z których: 3 budynki użyczono Uniwersytetowi                                         
im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaś  4 budynki – Archiwum 
Państwowemu w Szczecinie.                       

W pozostałych budynkach są: baza edukacyjna, budy-
nek warsztatowy, budynki magazynowe, garażowe  i inne 
niezagospodarowane,  i niewyremontowane. 

Obecnie na terenie Białej Góry zamieszkuje jedna 
osoba. Woliński Park Narodowy planuje remont jeszcze 
jednego lokalu mieszkalnego, poza tym nie zamierza  
zasiedlać pozostałych budynków.         

Położenie oraz charakter zabudowy stanowi, że Biała 
Góra jest samodzielną osadą leśną. 

Ustalenie nazwy Biała Góra i rodzaju miejscowości 
osada pozwoli  zalegalizować nazwę, która  jest w obiegu 
od lat. Umożliwi między innymi  dopełnienie formalno-
ści  poprzez zameldowanie się osób, które  już dziś tam 
zamieszkują.    

4. „Jaromin” - po przeanalizowaniu dokumentów 
stwierdzono, iż w Wykazie urzędowych nazw miejsco-
wości w Polsce z 1980r. figuruje jako cz. m. Świnoujście.  
W 1984 roku nastąpiły zmiany podziałowe, co spowodo-
wało włączenie Jaromina w skład Gminy Międzyzdroje.

Na podstawie dokumentów uzyskanych z Woliń-
skiego Parku Narodowego oraz Sądu Rejonowego  
w Kamieniu Pomorskim stwierdza się, iż były Ośrodek 
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Grodno I  oraz Ośrodek Grodno II Sp. z o.o. z siedzibą  
w Katowicach znajdują się na terenie miejscowości  

Jaromin, a nie Grodna. Dotychczas nazwą  powszechnie 
używaną i stosowaną przez miejscową ludność jest  Grod-
no. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 
2009 r. Ośrodek COKPRM Grodno I został zlikwidowany. 
Zabudowania w/w ośrodka, będące własnością Skarbu 
Państwa, przejął Woliński Park Narodowy. Wyeksploato-
wane i zbędne dla funkcji Parku obiekty i budowle są 
przeznaczone do rozbiórki. Pozostałe obiekty po ada-
ptacji zostaną zagospodarowane na cele administracyjne  
i edukacyjne, jakie w parku narodowym są dopuszczalne. 
Obecnie na terenie Ośrodka wypoczynkowego Grodno II 
zamieszkuje jedna rodzina. Ogółem w Grodnie na pobyt 
stały są zameldowane 3 osoby. Ośrodek  położony jest 
w lesie poza miastem, w obrębie 22. Położenie Jaromina 
wyklucza włączenie go do granic miasta, jak również 
przynależnych wsi : Wicka, Lubina czy Wapnicy. 

Charakter miejsca, zabudowa, wskazują na koniecz-
ność uporządkowania nazewnictwa tak, by dotych-
czasową nazwę miejscowości Jaromin, część miasta 
Świnoujście znieść. 

Nazwa ta od lat nie funkcjonuje w obiegu urzędowym, 
nie jest używana wśród mieszkańców Gminy Międzyzdro-
je, nie występuje na mapach ani przewodnikach.  

Mając na uwadze  fakt powszechnego stosowania 
nazwy Grodno w obiegu urzędowym, na mapach 
cywilnych, kartograficznych w przewodnikach, przez 
mieszkańców Gminy Międzyzdroje, zasadne jest, aby na-
stąpiło ustalenie nazwy miejscowości  „Grodno” i rodzaju 
miejscowości „osada”. 

Spowoduje to zatwierdzenie nazwy używanej i sto-
sowanej nie tylko przez mieszkańców, ale również przez  
różne instytucje, środowiska zgodnie ze swoimi potrze-
bami  i zadaniami np. kartografowie, służby  geodezyjne, 
poczta, służby ratujące zdrowie i życie.             

5. Wnioskuje się o zmianę  charakteru miejscowości 
z Kwasowo z określenia osada na Kwasowo na obiekt 
fizjograficzny „las” o współrzędnych geograficznych  14º 
28’32”  53º 56’ 15” . Wysokość  n.p.m. 49.8.

Po zmianach podziałowych w 1984r. leży na terenie 
Gminy Międzyzdroje w lesie w obrębie 22. Kwasowo 
to dawna, obecnie nieistniejąca, osada przy szosie  
z Międzyzdrojów do Wisełki. W terenie Kwasowo to nazwa 
parkingu położonego w lesie.  Nazwa jest znana i używana                
przez tutejszą wspólnotę.  W tym miejscu nie ma żadnych 
budynków. (m. niezamieszkana)   

6. „Wyżnica” w wykazie urzędowych nazw miejsco-
wości w Polsce z 1980 r. ujęta jest jako część miasta 
Świnoujście. Położona jest na terenie Gminy Międzyz-
droje w obrębie 25. Nazwa nieznana, nieużywana wśród 
mieszkańców, nie funkcjonuje w obiegu urzędowym.  
W terenie nie występuje tablica z nazwą tej miejscowości. 

Część wsi Wicko nazywana dawniej Wyżnicą dziś ma 
nadaną ulicę Nadbrzeżną. Przy ulicy Nadbrzeżnej w Wicku 
każdy budynek posiada nadany numer. Obecnie na pobyt 
stały są tu zameldowane  42 osoby.  

Ze względu na wyodrębniony składnik środowiska 
geograficznego w tym miejscu, jakim jest góra zwana 
„Wyżnicą” zasadne jest, aby nie likwidować nazwy tylko 
dokonać zmiany  tak, by dotychczasowy rodzaj „część 
wsi Wicko” dla miejscowości „Wyżnica” zmienić na „obiekt  
fizjograficzny” z określeniem „góra”. Wysokość n.p.m.  
z mapy topograficznej 62.2, współrzędnych geograficz-
nych 14°26’32” 53º53’48” (pismo z dn.09.03.2009r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydziału Geodezji i Nieruchomości  w Szczecinie ).

7. Dotychczasowy rodzaj „przysiółek wsi Wapnica” dla 
miejscowości „Trzciągowo” należy zmienić na „część wsi 
Wapnica”, ponieważ nastąpiło zlanie zabudowy przez co 
miejscowość straciła charakter przysiółka. 

Wieś Wapnica posiada zwartą zabudowę w centrum  
i rozproszoną na obrzeżach,  a każdy budynek ma  nadany 
numer.   

Dominujący typ zabudowy:
mieszkalnej: proste budynki murowane z cegły, otyn-

kowane. Wśród nich niektóre kryte strzechą, w przewadze 
dachówką ceramiczną, 

gospodarczej: murowane z cegły, nieotynkowane, 
kryte strzechą lub dachówką.    

Integracja z ulicą Turkusową stanowi o koniecz-
ności zmiany rodzaju. Nazwa Trzciągowo jest znana  
i powszechnie używana wśród mieszkańców Wapnicy. 
Utrwalono ją na licznych publikacjach, przewodnikach  
i mapach turystycznych, tablicach drogowych. Posługują 
się nią liczne instytucje zgodnie ze swoimi zadaniami  
i potrzebami. 

Dziś Trzciągowo jest częścią wsi Wapnica, w której 
łącznie na stałe zamieszkuje 447 osób.    

8. Wnioskuje się  o zniesienie dotychczasowej nazwy 
„Kępa” przysiółek wsi Wicko.

Nastąpiła zmiana charakteru przysiółka poprzez 
zlanie zabudowy stanowiącej integralną część wsi 
Wapnica, gdzie w miejscu Kępy występuje ulica Okrągła. 
Przy ul. Okrągłej znajduje się 5 budynków,  w których  na 
pobyt stały  zameldowanych jest sześć osób. Dziś Kępa 
przynależy do wsi Wapnica, a nie wsi Wicko i znajduje się  
w obrębie 23. Zasadne  jest, aby dokonać  zmiany dotyczą-
cej zniesienia nazwy Kępa – przysiółek wsi Wicko, ponie-
waż nazwa od dawna nie występuje w obiegu urzędowym  
i nie istnieje tablica  tej miejscowości.                  

9. Gosań – wnioskuje się  o ustalenie nazwy  Gosań dla 
obiektu fizjograficznego „wzgórze”  o współrzędnych geo-
graficznych  14º 29’ 9”,  53º 57’ 12”. Wysokość n.p.m. 93.4.  
Wzgórze Gosań po zmianach podziałowych w roku 1984,  
położone jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego 
na terenie gminy Międzyzdroje. To atrakcyjny  punkt  wi-
dokowy,  cieszący się wśród turystów dużą popularnością.       

10. Stawin - (m. niezamieszkana) wnioskuje się  
o całkowite zniesienie miejscowości Stawin i rodzaju 
miejscowości cz. m. Świnoujście. Po zmianach podziało-
wych, jakie miały miejsce w 1984 r., należy uporządkować 
stan faktyczny. Nazwa Stawin jest nieznana i nieużywana 
przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje i wszelkie insty-
tucje. Uchwałą Nr 9/I/92 z dnia 28 stycznia 1992 r. Rada 
Miejska w Międzyzdrojach pozytywnie zaopiniowała 
sprawę wycofania nazwy miejscowości Stawin. Nazwa ta 
nadal figuruje w rejestrze TERYT jako cz. m. Świnoujście, 
co oznacza, że sprawa ta nie została na tamtym etapie 
doprowadzona do końca.  

Według posiadanej mapy Stawin położony jest na 
terenie Gminy Międzyzdroje w obrębie 22, na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego. W terenie nie ma tablicy 
o tej nazwie. Utrzymywanie  tej nazwy spowoduje fikcję.

W dniach 23 i 24 czerwca br. przeprowadzono kon-
sultacje z mieszkańcami miejscowości zamieszkanych 
zgodnie z uchwałą Nr XLI/416/2009 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach  z dnia 8 czerwca 2009 r. wg zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, jakie określa  
uchwała Rady Miejskiej z dnia 05.04.2007 r. Nr VIII/63/07 
z dn. 05 kwietnia 2007 r. Konsultacje przeprowadzono 
w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2009 
r. (Wyniki z przeprowadzenia konsultacji w załączeniu). 

Ze względu na przyłączenie Gminy Międzyzdroje do 
Świnoujścia w latach 1972 - 1984 w pracach końcowych  
zweryfikowano także wykaz nazw części miasta Świno-
ujście. Celem było porównanie danych i wyeliminowanie 
nieprawidłowości.    

Po weryfikacji Wykazu urzędowych nazw miejscowości 
w Polsce z 1980 z późn. zmianami, wykazu otrzymanego  
z GUS rejestru TERYT,  sprawdzeniu stanu terenie, konsul-
tacjach społecznych przeprowadzonych w miejscowo-
ściach zamieszkanych, opiniach odpowiednich instytucji 
doprowadzono do zgodności ze stanem faktycznym. 
Opracowano tabelę stanowiącą  zestawienie zmian do Wy-
kazu Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce  (zał. Nr 1).  

Reasumując powyższe, konieczne jest wystąpienie  
z wnioskiem w sprawie ustalenia zmiany, zniesienia  
nazw urzędowych oraz określeń rodzajów miejscowości 
do ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej w celu uporządkowania nazewnictwa w Gminie 
Międzyzdroje. 

uchwała nr  XlVii / 487 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  26 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości na okres przekraczający trzy lata
UZASADNIENIE:
W związku z ubiegającym terminem dzierża-

wy nieruchomości położonej przy ul. Światowida 6  
w Międzyzdrojach, która zawarta została na okres od 
01.04.2000 r. do 31.12.2009 r. proponuje się przezna-
czyć ww. nieruchomość do wydzierżawienia w trybie  
przetargowym, na okres do 10 lat. 

Na przedmiotowej nieruchomości usytuowany 
jest obiekt handlowy z toaletami publicznymi. Stan  
techniczny obiektu, w szczególności sanitariatów  
wymaga poczynienia dużych nakładów. Ze względu na 
konieczność zabezpieczania na terenie miasta toalet 
proponuje się umożliwienie przyszłemu dzierżawcy 
prowadzenie działalności handlowej i zobowiązanie do 
utrzymania dotychczasowych funkcji oraz poprawienie 
stanu technicznego i estetyki obiektu.

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej



9Informator  mIędzyzdrojskI  nr  10/2009

aktualności
Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają 
wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka.

K. Jaśkiewicz

Utalentowani 
wśród nas
Szkoła to miejsce wykluwania się i rozwijania 
talentów. i taki też talent mamy w Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła ii w Międzyzdrojach.  tym 
talentem jest uczennica klasy trzeciej międzyz-
drojskiego gimnazjum Ewa Bagrowska. 

Ewa od  dwunastego roku życia pisze wiersze, 
które charakteryzują się niezwykłą dojrzałością, 
mimo tak młodego wieku ich autorki. To co ją 
inspiruje, to codzienne życie, uczucia, których 
doświadcza, losy bliskich jej  osób, czy też sny. 
Pisze siedząc przy komputerze i słuchając muzyki, 
zazwyczaj wieczorami. Jej marzeniem jest wydać 
pierwszy tomik wierszy oraz oczywiście zostać 
sławną poetką. Czego serdecznie Ewie życzymy!   

Oto mała próbka jej twórczości. 

MoJa MŁoDość

Właśnie mijają mi
przepiękne lata.
Życie wolno się tli
i z dorosłością przeplata.

Zapach i smak każdy,
każdy dźwięk i dotyk,
po raz pierwszy się wydarzy,
lecz co zostanie po nich?

Chciałabym bardzo,
aby te chwile trwały wiecznie.
Nim całkiem pokryje się rdzą
wokół nas nawet powietrze.

Żeby po słonecznikach,
po ich kwiatach pięknych,
nie został smak na końcu języka,
ale wazon zieleni pełny.

Żeby miało taki sam smak,
ciągle wszędzie powietrze.
Wiem, że najbardziej będzie brak
tego, które zwiastowało deszcze.

Pokój

Istnieje taki pokój
w mojej ramie ustawiony
w którego ścianach kryję 
złe myśli gorszej strony

Nie otwieram jego okien
nie wycieram kurzu na meblach
nawet, gdy do niego wchodzę 
jestem beznamiętna

Szukać jednak go darmo
nawet gdzie istnieje - nie wiem
cicho o nim słychać w piekle
jeszcze ciszej słychać w niebie

Z innymi wierszami utalentowanej międzyzdro-
janki można zapoznać się na stronie internetowej 
gimnazjum.                                 Dorota Jaroszewska

Młodzież przyszła na spotkanie wraz ze swoim 
opiekunem – Panią Moniką Kielar. Podczas części 
powitalnej wszyscy usiedli w kręgu, aby dokoń-
czyć zdania określające swoje samopoczucie, 
zadowolenie i dumę. Uczniowie podeszli do tego 
zadania odpowiedzialnie i odpowiedzi, zwłaszcza 
dziewczyn, były bardzo przemyślane. Później na-
wiązała się dyskusja na temat rodzajów uzależnień. 
Młodzież wypisywała na 
przygotowanej planszy 
wszystkie uzależnienia, 
o których słyszeli lub 
zaobserwowali wśród 
s wo i c h  z n a j o myc h . 
Następnie pani Anna 
Piecyk – bibliotekarka, 
która prz ygotowała 
warsztaty, przedstawiła 
profesjonalny schemat 
uzależnień dotyczący 
kobiet i mężczyzn. 

Uczestnicy z zainte-
resowaniem słuchali o tanoreksji – uzależnieniu 
od opalania, o bigoreksji – patologicznej dbałości 
o muskulaturę, czy o ortoreksji – jedzeniu tylko 
tych produktów, które uzależniony uzna za zdrowe.  
Kolejnym punktem zajęć było stworzenie portretu 
osoby uzależnionej. Klasa została podzielona na 
dwie grupy. Chłopcy dostali za zadanie opisać 
narkomana, a dziewczyny alkoholika. Trzecią grupę 
reprezentowały Panie z biblioteki i Pani Monika, 
które miały stworzyć portret „nikotynika”. Każda 

STOP UZALEŻNIENIOM!
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała warsztaty poświęcone uzależnie-
niom wśród młodzieży pt. „Stop uzależnieniom”, w których wzięła udział   klasa 2 „a” z Gimnazjum 
im. Jana Pawła ii w Międzyzdrojach.   

grupa na koniec musiała zaprezentować swoje 
prace. Kapitanem grupy chłopców został Patryk 
Rychter i Patryk Sawicki, dziewczyny były repre-
zentowane przez Kamilę Szymochę i Olę Barygę, 
zaś w imieniu zespołu Pań wystąpiła Pani Edyta 
Romaszko.  Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się odgrywanie scenek sytuacyjnych. Kilka osób 
zgłosiło się na ochotnika, aby odegrać niedokoń-

czoną scenkę i wybrnąć 
z danej sytuacji. Zadanie 
miało na celu nauczyć 
t ych młodych ludzi 
mówić „nie” w trudnych  
i mało komfortowych dla 
nich sytuacjach. Wszyst-
kie osoby perfekcyjnie 
poradziły sobie z tym 
zadaniem. 

Aby zachęcić mło-
dzież do sięgnięcia po 
pozycje książkowe panie 
bibliotekarki zaprezen-

towały kilkanaście tytułów dostępnych w wypo-
życzalni, które warte były polecenia młodym lu-
dziom. Po tej prezentacji wiele osób zainteresowa-
ło się  książkami i nawet wypożyczyło kilka pozycji.                                                                                                         
Na sam koniec zajęć młodzież została poproszona 
o rozwiązanie krzyżówki, która dotyczyła uzależ-
nień. Był to mały sprawdzian z tego, co zapamiętali 
z zajęć. Po niewielkich trudach udało się odczytać 
hasło, które brzmiało: NIE ZAŻYWAM, TO SZKO-
DZI!!!                                                  andżelika Gałecka

Sobota, 5 grudnia br., godz. 18.30. Deptak 
światowida przy ulicy Zwycięstwa. tłumy ludzi. 
Z play backu rozlega się hejnał orkiestralny. 
na zaimprowizowanej estradzie, w czapce 
Mikołaja pojawia się konferansjer. Pozdrawia 
publiczność i w żartobliwy sposób dokonuje 
sprawdzenia „listy obecności”. 

Okazuje się, że wśród zebranych są turyści  
z Warszawy, Poznania, Krakowa i Łodzi. Są też 
goście z Niemiec. Ale najwięcej jest tubylców i 
mieszkańców sąsiednich miejscowości. I oczy-
wiście dużo dzieci i młodzieży. Prawie wszyscy w 
mikołajowych czapkach. Konferansjer zaprasza na 
estradę Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Doro-
sza, który (też w czapce Mikołaja) wita wszystkich 
obecnych. Jest radośnie i świątecznie. Nagle gaśnie 

Świąteczne Międzyzdroje – światłem malowane

światło. W ciemności na sygnale, siedząc na dachu 
wielkiego strażackiego samochodu, przyjeżdża 
święty Mikołaj. Życzenia, pozdrowienia, słodycze 

dla dziatwy. Nadchodzi najatrakcyj-
niejszy moment wieczoru. 

Odliczanie: 10, 9… 3, 2, 1, 0… 
Głośny hejnał, sztuczne ognie  
i w jednej chwili cały plac wokół 
stojącego na cokole Marynarza 
rozbłyskuje milionami iskrzących 
światełek, a nad wszystkim góruje 
bajkowa, zaczarowana choinka.  
I wszystko dookoła jest zacza-
rowane. Mikołaj na saniach za-
przężonych do reniferów, zabaw-
ne bałwanki, wielkie gwiazdy na 
gwiezdnej bramie, czarodziejska 
fontanna i święty anioł. Zaczarowa-
ne, świąteczne Międzyzdroje, świa-
tłem malowane. Spokojnych Świąt.

Sławomir Rosiak 



10 Informator  mIędzyzdrojskI  nr  10/2009

ośWiata, SPoRt

„Brücken bauen” 
- Budowanie mostów 
ponad Bałtykiem
„Budowanie mostów” między Polską, niem-
cami, Danią, Finlandią i litwą jest celem 
dwuletniego projektu comenius, do którego 
strona niemiecka  (jako koordynator) zaprosiła 
międzyzdrojskie Gimnazjum nr 1. 

W dniach 5 – 7 listopada 2009r. siedmioro 
nauczycieli gimnazjum, złożyło wizytę w szkole 
w Ückeritz. Celem było omówienie dwuletnich 
planów współpracy między naszymi szkołami. 
Podczas wizyty odbyły się warsztaty kadry nauczy-
cielskiej z 5 ww. krajów członkowskich. 

Owocem warsztatów było sformułowanie kon-
kretnych celów, oczekiwań wymagań i korzyści dla 
wszystkich stron oraz przedstawienie możliwości 
współpracy. Główne cele, jakie umożliwia naszym 
szkołom projekt Comenius, to rozwijanie kompe-
tencji językowych, rozwijanie wśród młodzieży  
i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności 
kultur, zrozumienia jej wartości oraz pomoc 
młodym ludziom w nabyciu podstawowych umie-
jętności i kompetencji życiowych niezbędnych 
dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia  
i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

W celu zatwierdzenia wspólnego wniosku 
o współpracy, w styczniu 2010 r. odbędzie się 
kolejne spotkanie przygotowawcze, którego 
przedmiotem będzie dopracowanie założeń, 
celów i metodologii projektu, określenie roli  
i zadań partnerów, opracowanie budżetu planów 
pracy oraz wspólne wypełnienie wniosku o dofi-
nansowanie projektu. 

Zakładany termin realizacji projektu: od sierp-
nia 2010 do lipca 2011r.  Małgorzata Bagrowska

W grudniowy wieczór, w świetlicy Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Międzyzdrojach, rozproszonej 
tajemniczym blaskiem świec w niezwykłych 
lampionach, spotkali się uczniowie, rodzice  
i nauczyciele, aby posłuchać poezji…

Jak co roku, Milena Karpowicz - nauczycielka 
SP1, przygotowała tę liryczną ucztę, aby wyłonić 
laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego, 
którzy będą reprezentować szkołę na etapie 
rejonowym. Jednak spotkanie nie zostało zdo-
minowane rywalizacją o miejsca, lecz miało arty-
styczny charakter.  Mottem konkursu były słowa 
z wiersza Joanny Kulmowej: „Co się komu śni….,  
A nawet i nie śni…”. 

Uczniowie swymi interpretacjami wierszy  
i fragmentów prozy przenosili nas w inne miejsca, 
nastroje, dostarczali różnorodnych wrażeń. „Nawet 
nam się nie śniło”, że można wędrować przez świat, 
oddalając się od codzienności, otwierając swą 
wrażliwość na cierpienia i radości innych:

„Co się komu śni… A nawet i nie śni…”

konkurs recytatorski
„I będziemy tak szli i szli 
aż kiedyś, po latach wielu, 
staniemy wreszcie u celu. 
I będzie tam ciepła ziemia 
i dużo, dużo nieba, 
i każdy będzie miał to, 
czego najbardziej mu trzeba.”
Ten niezwykły wieczór obdarzył widzów nie 

tylko refleksją i rozmarzeniem, ale także trafnymi  
spostrzeżeniami, mądrością i humorem, które 
znajdujemy w literaturze. Nad wszystkim, jak 
dobry, znakomicie przygotowany i zorganizowany 
duch, czuwała organizatorka – p. Milena Karpo-
wicz, która przygotowała uczniów do występu, 
zadbała o dekoracje, oprawę muzyczną i klimat 
spotkania. 

Nagrody oraz poczęstunek przygotowały 
panie z Rady Rodziców, bardzo aktywnie współ-
pracujące ze szkołą dla dobra całej szkolnej spo-
łeczności: Beata Klawa, Elżbieta Kruszona i Beata 
Kraszczyńska. 

Uczestnikom dziękujemy za udany występ: 
Liwii Belter, Izabeli Burbo, Paulinie Ozych, Natalii 
Nakoniczewskiej, wyróżnionym gratulujemy: Wik-
torii Juszkiewicz, Katarzynie Dylawerskiej,  Adrian-
nie Szwarc, laureatom życzymy powodzenia na 
dalszym etapie: Michalinie Rychłowskiej, alicji 
kraszczyńskiej i Juliuszowi Szymańskiemu.

Wszystkim Gościom życzę częstej  radości, 
którą czerpiemy z kontaktu z pięknem i zapraszam 
za rok do Szkoły Podstawowej na Szkolny Konkurs 
Recytatorski.                               iwona Banachowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej N r 1 

W dniu 21.11.2009r. w Międzynarodowym 
Domu kultury  Międzyzdroje odbyło się spo-
tkanie piłkarzy klubu Sportowego „Fala” Mię-
dzyzdroje, które miało na celu podsumowanie 
rundy jesiennej 2009 r. 

W spotkaniu wzięli udział:
- piłkarze wszystkich grup rozgrywkowych, tj. 

Żaki, Orliki, Trampkarze, Juniozy, Seniorzy, grupa 
żeńska, przedstawiciele Zarządu Klubu, przedsta-
wiciele Władz Samorządowych, rodzice piłkarzy 
oraz zaproszeni goście

Podczas spotkania odbyło się pasowanie na 
zawodnika najmłodszej grupy „Żaków”. Podczas 
ceremonii każdy z zawodników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz koszulkę z barwami klubu.

Została omówiona runda jesienna 2009 roz-
grywek ligowych.

Trenerzy poszczególnych grup złożyli spra-
wozdania podsumowujące osiągnięcia prowadzo-
nych przez siebie drużyn piłkarskich.

Grupa Seniorów:
Prowadzana jest przez szkoleniowców: Jana 

Rączewskiego oraz Piotra Wiśniewskiego. 
Zgłoszono do rozgrywek A Klasy grupy 1 ZZPN
W rundzie jesiennej 2009r. drużyna Seniorów 

zajęła w swojej grupie rozgrywkowej 4 miejsce:
rozegrano 13 meczy  –  zdobyto - 26 punktów; 

odniesiono 7 zwycięstw; 5 spotkań zremisowano; 
1 porażka, zdobyto 23 bramek, stracono - 11 
bramek.

Grupa Juniorów:
Prowadzona jest przez trenera Piotra Kara-

siewicza.
Zgłoszono do rozgrywek II Klasy grupy 1 ZZPN
W rundzie jesiennej 2009 r. drużyna Juniorów 

zajęła w swojej grupie rozgrywkowej 1 miejsce:
rozegrano 12 meczy – zdobyto - 34 punkty, 

odniesiono 11 zwycięstw, 1 mecz zremisowano, 
zdobyto 75 bramek, stracono - 22 bramek.

Cała Drużyna została wyróżniona, za co za-
wodnicy otrzymali nagrody w postaci koszulek  
z barwami Klubowymi.

Grupa trampkarzy:
Prowadzana jest przez szkoleniowca Jana 

Rączewskiego.
Zgłoszono do rozgrywek grupy 1 ZZPN
W rundzie jesiennej 2009 r. drużyna Trampka-

rzy zajęła w swojej grupie rozgrywkowej 3 miej-
sce: rozegrano 9 meczy – zdobyto - 13 punktów, 
odniesiono 5 zwycięstw, 1 mecz zremisowano, 

Podsumowanie rundy jesiennej 2009 r. przez KS „FALA”
odnotowano 3 porażki, zdobyto 18 bramek, stra-
cono - 21 bramek.

Cała drużyna została wyróżniona, za co za-
wodnicy otrzymali nagrody w postaci czapek  
z barwami klubowymi. 

Grupa orlików:
Prowadzona jest przez szkoleniowca Dariusza 

Tokarza, nie jest zgłoszona do rozgrywek ligowych 
brała udział w wielu turniejach piłkarskich.

 Zawodnicy otrzymali nagrody w postaci 
koszulek z barwami klubowymi

Zostali wyróżnieni zawodnicy z grupy „Ju-
niorów” - statuetką: Aleksander SIKORA, jako 
objawienie rundy, Paweł KRÓL - najlepszy strzelec, 
Tomasz JANIK, wyróżniający się zawodnik, Robert 
ROPĘGO, wyróżniający się zawodnik.

Ponadto wyróżniono dyplomami: Dawid 
MICHALSKI, Maciej WRZECIONKOWSKI, Michał 
MALUJDY, Dominik ŁABA, Piotr RUTKOWSKI

Wyróżniono statuetką byłego zawodnika 
Waldemara WITKOWSKIEGO za godne reprezen-
towanie naszej drużyny w latach 1985 – 1991.

Wręczono statuetkę w formie podziękowania 
dla Anetty CZYŻAK za wkład włożony na rozwój 
piłki nożnej naszego klubu, oraz fachową po-
moc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji 
klubowej.

Klub Sportowy „Fala” na co dzień wspierany 
jest przez osoby prywatne, za co Zarząd Klubu 
wręczył podziękowania następującym osobom: 
Marian BUŚKO, Stanisław CHABINKA, Lech GRA-
BOWSKI, Stanisław SAPAŁA, Dorota KLUCHA, 
Marianna LITWINIEC.

Piotr karasiewicz, 
Jan Rączewski
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SPoRt

Krzysztof Borkowicz: Z poprzedniego 
artykułu dowiedzieliśmy się, że zawodnicy 
należący do UKS-u odnoszą liczne sukcesy 
w rozgrywkach drużynowych oraz indywi-
dualnych.

Waldemar Witkowski: Tak, to prawda. 
Tenisiści z Międzyzdrojów bardzo dobrze prezentują 
się w swoich ligach. Aktualnie drużyna w II Lidze 
zajmuje pozycje wicelidera, III Liga to 3 miejsce 
w tabeli, a trzeci zespół plasuje się na 5 miejscu w 
najniższej klasie rozgrywkowej – IV Lidze.

K.B.: A co może Pan powiedzieć na temat 
zawodów indywidualnych?

W.W.: Również w tych rozgrywkach całkiem 
dobrze sobie radzimy. Może zacznę od najmłodszych 
zawodników. W kategorii skrzatów i skrzatek 
młodzi pingpongiści zajmują miejsca w czołówce 
wojewódzkiej, co potwierdza zwycięstwo wśród 
dziewczynek Weroniki Zygan oraz drugie i trzecie 
miejsce chłopców Bartka Blatkiewicza oraz Michała 
Brzozowskiego.

K.B.: Teraz w kilku zdaniach proszę przed-
stawić sytuację  nieco starszych zawodników. 

W.W.: Oni również prezentują swoje umiejęt-
ności na najwyższym poziomie. Miejsca w czołów-
kach wszystkich kategorii mówią same za siebie. 
Paulina Komisarska (młodziczka) nieprzerwanie 
melduje się na czołowych miejscach w swoim 
przedziale wiekowym. Patryk Bartkiewicz oraz 
Karolina Kania (kadet i kadetka) nie wypadli jeszcze 
ani razu po za „8” w ich grupie wiekowej. Juniorzy: 
Krzysztof Borkowicz i Robert Błażeniuk to ścisła 
czołówka województwa zachodniopomorskiego.  
I w końcu najstarszy przedział wiekowy czyli 
seniorzy i seniorki. Warto tu zauważyć Sylwię 

Prezes podsumowuje!
Waldemar Witkowski, prezes UKS „Chrobry” Międzyzdroje zgodził się w krótkiej 
rozmowie podsumować kończącą się powoli rundę jesienną w tenisie stołowym. 

Wandachowicz, która przoduje w klasyfikacji ogól-
nej seniorek, ale z dobrej strony w starszej grupie 
pokazuje się junior, wcześniej już wspomniany, 
Krzysztof Borkowicz.

K.B.: Mógłby Pan w ymienić składy  
w poszczególnych Ligach ?

W.W.: II Liga występuje w składzie: Krzysztof 
Borkowicz, Zdzisław Witkowski, Robert Błażeniuk 
oraz Robert Kędziora. Warto tu zaznaczyć, że  
w drużynie gra dwóch juniorów, a „team” zajmuje 
2 miejsce w tabeli. Następnie zawodnicy III Ligi to: 
Paweł Mazuryk, Sylwia Wandachowicz, Piotr Kornel 
i Dariusz Wiśniewski. 

I została nam ostatnia IV Liga, występują  
w niej: Ja – Waldemar Witkowski, Patryk Bartkie-
wicz, Aleksander Banachowicz, Rafał Banach oraz 
Łukasz Borkowicz.

K.B.: Może opowie nam Pan coś więcej  
o najlepszej drużynie z Międzyzdrojów, mam 
tu na myśli drugoligowy zespół ?

W.W.: Jak już wcześniej wspomniałem, 
zawodnicy aktualnie zajmują 2 miejsce w tabeli 
II Ligi, tracą tylko 2 punkty do liderów. Przegrali 
jedynie dwa mecze w tej rundzie, więc nic nie 
jest stracone, a to dopiero połowa sezonu. Jak już 
jesteśmy przy tym temacie muszę zaznaczyć, że 
Krzysztof Borkowicz zajmuje aktualnie 5 miejsce  
w Indywidualnym Rankingu II Ligi i przegrał jedynie 
2 pojedyncze mecze w całej rundzie. Mój syn Zdzi-
sław Witkowski zajmuje w tym samym rankingu  
8 pozycję, a Robert Błażeniuk - 11.

K.B.: Wiem, że klub UKS „Chrobry” Mię-
dzyzdroje to siedmiokrotny mistrz wojewódz-
twa w rywalizacji klubowej. Jak wam idzie  
w tej klasyfikacji ?  

W.W.: W tym momencie plasujemy się na dru-
gim miejscu, ale nie zostały jeszcze uwzględnione 
punkty za rozgrywki ligowe. Te zostaną doliczone 
dopiero pod koniec sezonu. Myślę, że po raz ósmy 
uda nam się osiągnąć sukces w tej klasyfikacji.

K.B.: Dziękuje Panu za wyczerpujące 
odpowiedzi. Życzę dalszych sukcesów dla 
Pana oraz zawodników „Chrobrego”.

Uroczyste otwarcie boisk przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 
w Wapnicy w ramach programu 
„Moje boisko – ORLIK 2012”
Trwająca przez pięć miesięcy budowa boisk wielofunkcyjnych przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy dobiegła końca. Po odbiorze 
technicznym, ku radości zarówno uczniów naszej szkoły jak  
i mieszkańców, 11 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia obiektu,  
a tym samym udostępnienie wszystkim chętnym. 

W uroczystości otwarcia brali udział przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych i  wojewódzkich, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsta-
wiciele zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń działających na 
terenie gminy Międzyzdroje. Mimo „roboczego” dnia , nie zabrakło też 
uczniów i miejscowej społeczności. Symbolicznego otwarcia boiska, 
poprzez przecięcie wstęgi, dokonało kilka osób,   reprezentujących 
władze i instytucje, które przyczyniły się do powstania obiektu. 

Integralną częścią kompleksu sportowego jest plac zabaw dla 
dzieci, a wszystko po to, aby od najmłodszych lat zachęcać dzieci 
do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Z boiska można korzystać, 
w godzinach popołudniowych, już od 14 grudnia. Tymczasowym 
gospodarzem obiektu jest nauczyciel wychowania fizycznego 
Paweł Nogala, który odpowiedzialny jest za otwieranie boiska, 
udostępnianie sprzętu sportowego. Ze wszystkimi propozycjami  
i pytaniami należy zwracać się do Pana Pawła. Mamy nadzieję,  
że nowo powstały obiekt przyczyni się do propagowania aktywnych 
form spędzania czasu poprzez uprawianie sportu. 

Wszystkim sportowcom, tym dużym i małym, życzymy cier-
pliwości w kształtowaniu tężyzny fizycznej, osiągania sukcesów  
w sportowej rywalizacji, a przede wszystkim dużo radości i zadowole-
nia w trakcie korzystania z boiska.                                   Bogumiła Popko

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy

Sezon lekkoatletyczny 2008/2009 dobiegł 
końca. nastała jesień, a wraz z nią czas na 
podsumowania i analizy  startów zawodników 
klubu Biegacza „Sporting” na sportowych 
arenach kraju i zagranicy. 

Międzyzdrojski klub okazał się najlepszym 
klubem w naszym województwie, dzięki zdobyciu 
7 medali w imprezach rangi Mistrzostw Polski 
Seniorów. Na dorobek ten zapracowali:

agnieszka leszczyńska: srebrny medal  
w biegu na 800m w Halowych Mistrzostwach Pol-
ski, brązowy medal w biegu na 400m w Mistrzo-
stwach Polski, brązowy medal w biegu na 800m w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy do lat 23,

kamil Zieliński: złoty medal w biegu na 
1500m w Mistrzostw Polski,

adam kolasa: srebrny medal w skoku o tyczce 
w Mistrzostw Polski,

Mariusz Giżyński: złoty medal  Mistrzostw 
Polski w biegach na przełaj, złoty  medal Mi-
strzostw Polski w półmaratonie, srebrny medal  
Mistrzostwach Polski w maratonie.

Klub Biegacza „Sporting” w roku 2009, poza 
szkoleniem, zaangażowany był również w or-
ganizację imprez sportowych na terenie naszej 
gminy i kraju. Wśród najważniejszych wspomnieć  
należy o: cyklu biegów śniadaniowych w nad-
morskich kurortach Polski, Międzynarodowym 
Mityngu Lekkoatletycznym im. W. Komara  
i  T. Ślusarskiego w  Międzyzdrojach, „Biegnij War-
szawo”  - największym biegu ulicznym w Polsce  
z udziałem ok. 10 000 biegaczy.

Oprócz działalności związanej ze sportem 
Zarząd Klubu kontrolował, nadzorował i podej-
mował decyzje związane z funkcjonowaniem 
Ośrodka Szkolenia Mistrzowskiego „Sporting” 
usytuowanego na terenie Stadionu Miejskiego w 
Międzyzdrojach. Z nowoczesnej bazy sportowej 
mogli skorzystać zarówno zawodowi sportowcy, 
przygotowujący się do imprez mistrzowskich          
(m. in. reprezentanci  Polski, Uzbekistanu, Włoch 
i Izraela), a także - dzięki wsparciu finansowym 
Gminy - międzyzdrojskie stowarzyszenia sporto-
we, szkoły i nasi mieszkańcy.

Sukcesy sportowe naszych zawodników, 
organizacja imprez sportowych na terenie naszej 
Gminy, a także przygotowanie szerokiej oferty 
sportowej dla mieszkańców Międzyzdrojów na 
bazie obiektów Ośrodka Szkolenia Mistrzowskie-
go „Sporting”  nie odbyłyby się bez zrozumienia 
i pomocy ze strony Burmistrza Międzyzdrojów 
oraz Rady Miejskiej - za co bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Życząc wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, 
zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz sukcesów w Nowym 2010 Roku, zachęcamy 
wszystkich Państwa do aktywnego spędzenia 
wolnego czasu, z wykorzystaniem walorów i uro-
ków naszej wyspy oraz przygotowanych, szeroko 
otwartych i czekających na Państwa obiektach 
sportowych.                                          

          ZaRZĄD
Klubu Biegacza „Sporting”                       

KB „Sporting” najlepszy w województwie

 
M-ce Nazwa Drużyny Liczba 

Meczy 
Pkt. 

1. LZS Orkan Śmiłowo       7   11 40:30
2. UKS Chrobry Międzyzdroje       7    9 40:30
3. KTS Koszalinianin Koszalin       7    9 42:28  
4. ATS Stargard Szczeciński       7    9 39:31 
5. LUKS Top Wierzbięcin       7    8 36:34
6. UKS Champion Police       7    5 32:38
7. SL Salos Szczecin       7    3 26:44
8. MKS Flota Świnoujście       7    3 25:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(po lewej Waldemra Witkowski, 
po prawej prezes ZPZTS Marek Kibała) 
 

Tabela III Ligi 

M-ce Nazwa Drużyny Liczba 
Meczy 

Pkt. 

1 TKKF Fala Trzebiatów 9 16 61:29 
2 UKS 200”5” Białogard 9 15 59:31 
3 II UKS Chrobry Międzyzdroje 9 14 60:30 
4 DARZ BÓR Karnieszewice 9 13 55:35 
5 SSMTS Szczecinek 10 10 50:50 
6 LUKS Gryfice 9 8 50:40 
7 II Salos Szczecin 9 7 33:57 
8 LECH Czaplinek 9 6 37:53 
9 UKS CZARNI Pieszcz 9 5 35:55 

10 ZTTS Złocieniec 9 3 29:61 
11 II UKS Champion Police 9 3 31:59 

 

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej 
stronie internetowej „Chrobrego” – www.chrobry-
miedzyzdroje.ubf.pl.                     Krzysztof Borkowicz
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tabela ii ligi

tabela iii ligi

po lewej Waldemar Witkowski,
po prawej prezes ZPZTS Marek Kibała
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oGŁoSZEnia - koMunikaty

Nieruchomości na sprzedaż
         

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

Proponujemy do sprzedaży :
• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę 

nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoławcza – 26.500.000,00 zł brutto. Rokowania na sprzedaż w/w 
nieruchomości zostaną ogłoszone w grudniu 2009 r.

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Głównej 9-10 w Lubinie, stanowiącą działkę nr 
85/6 o pow. 23.790 m².  Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostały ogłoszone na dzień 21 
grudnia 2009 r.

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o 
pow. 1.521 m². Cena wywoławcza – 2.750.000,00 zł brutto. Przetarg zostanie ogłoszony w grudniu 
2009 r.

• Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stanowiącą działkę 
nr 137/6 o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza – 147.000,00zł. Przetarg  ogłoszony na dzień 22 grud-
nia  2009 r.

• Cztery nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone 
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki :

- nr 1209/29 o pow. 1.396 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej 
  działkę nr 120/34 o pow. 327 m² - cena wywoławcza 140.000,00zł 
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej 
  działkę nr 120/34 o pow. 327 m² - cena wywoławcza 133.000,00zł
- nr 120/33 o pow. 1.321 m² - cena wywoławcza 126.000,00zł,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m² - cena wywoławcza 161.000,00zł 
Przetarg został ogłoszony na dzień 22 grudnia 2009r. 

Edyta konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

OGŁOSZENIE
        

Międzynarodowy Dom kultury w Międzyzdrojach 
ogłasza 

pierwszy, otwarty,  pisemny konkurs ofert 
na wydzierżawienie lokali użytkowych

 w kompleksie amfiteatru
w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy:

Lokale użytkowe zlokalizowane są w kompleksie Amfiteatru w Międzyzdrojach 
przy ul. Bohaterów Warszawy 18 a, działka nr 77, na której Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach ma ustanowione użytkowanie.  

Wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność: kulturalną, wysta-
wienniczą, włącznie z tymczasowymi wernisażami i wystawami tematycznymi, galerie 
sztuki, kulturalno-edukacyjną, muzea, naukowo- badawczą i rozwojową, turystyczną, 
usługi towarzyszące, na okres od 01.02.2010 do 30.04.2030 r.  

1. Lokal użytkowy – GALERIA NR 1 (od strony Molo), 
    o powierzchni użytkowej 101,86 m2

2. Lokal użytkowy – GALERIA NR 2 ( przy Galerii  Nr 1 od strony Molo)
    o powierzchni użytkowej 22.46 m2

3. Lokal użytkowy – GALERIA NR 3 (od strony Promenady Gwiazd)
    o powierzchni użytkowej 22.00 m2.
4. Lokal użytkowy – GALERIA 4 (od strony Alei Gwiazd)
    o powierzchni  100, 87 m2. 

treść specyfikacji i projekt umowy jest umieszczony na stronie internetowej MDk – www.
mdkmiedzyzdroje.com 

Wszystkich informacji można również uzyskać u dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, w godz. 08.00 do 16.00 lub telefonicznie  91 32 82 600.

DBAJMY O CZYSTOŚĆ 
MIĘDZYZYDROJÓW
Z ubolewaniem odnotowujemy przypadki 
wandalizmu zauważalne w Międzyzdrojach:

zniszczone trawniki, kwiaty, krzewy, place 
zabaw, zdewastowane ławki, powywracane kosze 
betonowe na śmieci.

Na terenie miasta ustawionych jest 9 zesta-
wów i na ternie gminy 4 zestawy (dzwony, do 
których należy wrzucać: makulaturę, szkło i butelki  
plastikowe „PETY”) oraz 14 drucianych koszy na 
plastikowe butelki na terenie miasta. Niestety, do 
pojemników na selektywną zbiórkę wrzucane jest 
wszystko: odpady komunalne i poremontowe.

Apelujemy do właścicieli zwierząt  
o większą troskę nad swoimi pupilami.

Nie pozwólmy zabrudzać odchodami zwierzę-
cymi trawników oraz chodników.

Wychodząc na spacer z psem weź ze sobą 
torebkę foliową lub skorzystaj z rozmieszczonych 
koszy z „psim pakietem”.

Czy mamy pozwolić na marnotrawienie nasze-
go wspólnego dobra?

Takim praktykom powinniśmy, jako mieszkań-
cy, stanowczo powiedzieć NIE.

Nie pozwólmy dalej niszczyć tego, co tak 
trudno i ciężką pracą z pieniędzy podatników 
zostało zbudowane. Wychowujmy swoje dzieci  
w poszanowaniu wspólnego dobra, jakim są pięk-
ne i czyste Międzyzdroje.

 

Z poważaniem:
 Henryk kamiński

 kierownik  Zoś 

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
Spółka z o.o.
w Międzyzdrojach
uprzejmie informujemy, że Rada Miejska  
w Międzyzdrojach uchwałą nr XlVii/476/09 
z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdziła nowe 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Międzyzdroje, które będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2010 r.

cena netto dostarczenia 1 m3 wody 
wynosić będzie:
1) dla gospodarstw domowych           

 2,93 zł (z VAT 3,14 zł)
2) dla pozostałych odbiorców           

   2,93 zł (z VAT 3,14 zł)
cena netto odprowadzenia 1 m3 ścieków 
wynosić będzie:
1) dla gospodarstw domowych            
                4,11 zł (z VAT 4,40 zł)
2) dla pozostałych odbiorców              
                                                 4,11 zł (z VAT 4,40 zł)

ZARZĄD SPÓŁKI


