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A oto krótka refleksja uczestnika 
akcji, z 37-mio letnim stażem w 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Pana 
Waldemara Osińskiego – Honorowe-
go Prezesa OSP w Lubinie.

- To była typowa ofiarność stra-
żaków, z jaką ratują we wszystkich 
akcjach wyjazdowych. Wielka szkoda, 
że ten wyjazd okazał się tak tragiczny 
w skutkach.  Przyznaję, że była to 
ogromna próba sił psychicznych i 
fizycznych. Żadne ćwiczenia nie są 
odnośnikiem akcji bojowej - podkreśla 
pan Waldemar. - Każdy kto decyduje 
się być strażakiem ochotnikiem, musi 
dawać sobie radę w trudnych sytu-
acjach. W naszej jednostce na każdego 
członka można liczyć. Ważne jest, aby 
strażacy ochotnicy współpracowali ze 
strażą zawodową i odwrotnie. U nas 
tak właśnie jest.

W obliczu ogromu tragedii,
w głębokiej zadumie pochylamy się 

nad Ofiarami żywiołu.
Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia 

Osobom dotkniętym skutkami pożaru.
Solidaryzujemy się w pomocy z naszymi 

Sąsiadami, ku lepszej przyszłości.
Łączymy się w bólu, zapewniamy 

o naszej pamięci.

W imieniu całej społeczności Gminy Międzyzdroje

    Michał Sutyła                                                     Leszek Dorosz
Przewodniczący Rady Miejskiej                                     Burmistrz Międzyzdrojów
          w Międzyzdrojach

Ogień zaskoczył ludzi w środku świątecznej nocy. Ratowali się skacząc z okien. Przybyli na miejsce strażacy robili co w ich mocy. Niestety, na ratunek 
dla niektórych było już za późno. W pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim, który wybuchł w nocy 13 kwietnia, zginęło 21 osób (głównie 
dzieci), tyle samo zostało rannych. W sumie uratowano około 50 osób. Dziś ofiary tej tragedii potrzebują naszego  wsparcia: duchowego i materialnego.

Po pożarze w Kamieniu Pomorskim

Chcemy pomóc
W obliczu ogromnej tragedii od początku byliśmy i jesteśmy solidarni 

z ofiarami pożaru. Chylimy czoło przed ofiarnością braci strażackiej w 
walce z żywiołem i determinacją w niesieniu pomocy osobom poszko-
dowanym. W akcji uczestniczyło 18 jednostek straży pożarnych. Wśród 
nich załoga Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie. Akcją dowodził druh 
Tomasz Zygan – Prezes OSP Lubin.

Należy podkreślić, że cała jed-
nostka OSP w Lubinie jest solidarna, 
odpowiedzialna i zgrana. Tą drogą 
kierujemy podziękowania dla wszyst-
kich naszych strażaków.

W akcji ratowniczo-gaśniczej po-
żaru  hotelu socjalnego w Kamieniu 
Pomorskim brali udział następujący 
druhowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej  w Lubinie (Gmina Międzyzdroje): 
Banach Mariusz, Jastrzębski Damian, 
Kotwica Bartosz, Osiński Przemysław, 
Osiński Robert, Osiński Waldemar, 
Zygan Tomasz.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku
W dniu 16 kwietnia 2009 r. od-

było się spotkanie przedstawicieli 
samorządów gminnych powiatu 
kamieńskiego w ramach Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku przy 
Staroście Powiatowym w Kamieniu 
Pomorskim. Tematem spotkania była 
informacja Starosty Powiatu Pawła 
Czapkina dotycząca skutków pożaru 
w dniu 13 kwietnia 2009 r. przy ul. 
Wolińskiej 11 w Kamieniu Pomorskim 
i ustaleń Sztabu Kryzysowego. 

Starosta podkreślił, że bardzo 
potrzebna jest pomoc finansowa na 
budowę budynku mieszkalnego dla 
pogorzelców oraz pomoc finansowa 
doraźna. Powołano zespół ds. budo-
wy budynku mieszkalnego przy ulicy 

Orzeszkowej, dla tych którzy stracili 
dach nad głową (około 30 mieszkań 
ma być oddanych przed zimą tego 
roku). Pracami zespołu kieruje Sekre-
tarz Powiatu  Anna Stanaszek-Kaczor.

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz, zadeklarował kwotę pięć-
dziesiąt tysięcy złotych z rezerwy 
budżetowej Gminy Międzyzdroje 
na budowę budynku mieszkalnego 
dla pogorzelców. To jedna z małych 
cegiełek budujących pomoc ofiarom 
tej tragedii.         

           Henryk Nogala

KOMUNIKAT
w sprawie pomocy dla ofiar pożaru budynku 

socjalnego przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim

Starosta Kamieński prosi o przekazywanie pieniędzy 
na numer konta:

18 1240 3868 1111 0000 4090 8896
z dopiskiem

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
DLA OFIAR POŻARU W KAMIENIU POMORSKIM

lub na konto:
29 1240 3868 1111 0010 2365 8184

z dopiskiem
WPŁATY NA RZECZ OFIAR POŻARU

PRZY UL. WOLIŃSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

Wszelkie informacje dotyczące pomocy ofiarom 
pożaru, uzyskają Państwo pod numerem telefonu 

091 38 21 142

Wyślij SMS: „Pomagam - Kamień Pomorski” na nr 72902
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AKTuALnOśCi

Przed nami tzw. „długi weekend” i święta pań-
stwowe: 1 maja – Święto Pracy i 3 maja – Święto 
Konstytucji 3-go Maja. Jest okazja, aby poprzez 
wywieszanie flagi narodowej zaakcentować swój 
patriotyzm, szacunek i przywiązanie do Państwa.

ZASAdy WyWieSZAniA fLAgi
Kształt i kolor
Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prostokątny płat tkaniny o barwach białej i czerwo-
nej, ułożone w dwóch poziomych, równoległych 
pasach tej samej szerokości, z których górny jest 
koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

Kolory flagi polskiej wywodzą się z godła pań-
stwowego, które zachowuje, przede wszystkim, 
biało-czerwoną kolorystykę. Orzeł na państwo-
wym godle jest bowiem koloru białego, a tło, na 
którym jest on umieszczony, koloru czerwonego. 
Barwy te zostały oficjalnie uznane w 1831 r. w cza-
sie powstania listopadowego i od tego momentu 
stały się oficjalnymi barwami Rzeczpospolitej. Mają 
one swoją symbolikę: „biały symbolizuje dobroć 
i czystość intencji narodu polskiego, a czerwony 
patriotyzm ludu i majestat władzy”.

Kto powinien, a kto może wywiesić flagę
W święta państwowe urzędy publiczne mają 

prawny obowiązek wywieszenia flagi państwowej. 

Może to także uczynić każdy obywatel, szczegól-
nie w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, 
świąt lub innych wydarzeń. Wywieszanie flagi na 
budynkach prywatnych w święta narodowe nie 
jest jednak obowiązkowe. Prawem nakazane jest 
natomiast to, by każdy otaczał symbole narodowe 
czcią i szacunkiem.

Miejsce wywieszania flagi
Umieszczanie flagi na dachu budynku jest 

na przykład zastrzeżone tylko dla agend rządo-
wych. Powinno być to jednak miejsce widoczne, 
wskazujące, iż wywieszający flagę traktuje ją z 
odpowiednią powagą.

Kary za zniewagę
Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub 

usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę 
lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku. Ochronie prawnej podlegają nie tylko 
flaga i symbole Rzeczpospolitej, ale również sym-
bole innych państw (art. 137 1 ustawy z 6 czerwca  
1997 r. – Kodeks karny).

Wytyczne dla obywateli
- flagę można wywieszać zawsze nawet dla 

uczczenia prywatnych uroczystości,
- wywieszona flaga powinna być czysta i 

uprasowana,
- flagę trzeba tak umieścić, aby nie dotykała do 

podłoża i nie zamoczyła się,
- uszkodzoną flagę należy godnie zniszczyć.
Więcej na stronie internetowej www.nik.gov.pl

 Oprac. Henryk Nogala 
Sekretarz Miasta

Na podstawie artykułu Tomasza Gąsiora w „gazecie samo-
rządu i administracji” nr 1 – styczeń 2009 r.

Spacery 
z przewodnikiem

Co łączy Międzyzdroje z królową Belgii 
Beatrix? ile mamy na terenie naszego miasta 
pomników przyrody? O czym warto opowie-
dzieć, by zachęcić turystów do zwiedzania 
naszej gminy?

Inwestycje w toku
Plac neptuna
Pod koniec kwietnia br. rozpocznie się moder-

nizacja Placu Neptuna. Wykonawcą będzie firma 
„Stefański” Zakład Usług Technicznych z Gryfic. 
Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi 
gminnej ul. Plac Neptuna zlokalizowanej na działce  
nr 230/22, obręb 21 Międzyzdroje o długości 75 m, 
polegającą na: wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego 
poprzez utwardzenie nawierzchni placu mozaiką 
kostki betonowej grubości 8 cm i kostką granitową 
rzędową 9/11 cm wraz z urządzeniem elementów in-
frastruktury technicznej małej architektury i zieleni.

W zakres robót wchodzą: roboty rozbiórkowe 
i ziemne na powierzchni 683 m², zdjęcie humusu, 
korytowanie i wykonanie warstwy odcinającej, 
ustawienie obrzeży betonowych, krawężników i 
wykonanie podbudowy z grunto - cementu war-
stwą grubości 12 cm, ułożenie nawierzchni ciągu 
pieszo-jezdnego z kostki betonowej barwionej 
(typu polbruk, starobruk na powierzchni 569 m² 
i ułożenie nawierzchni z mozaiki granitowej na 
powierzchni 65 m², odnowa kanalizacji deszczowej 
i regulacja studni Kd, wykonanie rabat kwiatowych 
z cegły klinkierowej z montażem 4 siedzisk drew-
nianych, roboty porządkowe.

Cmentarz komunalny
W maju 2009 r. zostanie ogłoszony przez 

Gminę Międzyzdroje  przetarg nieograniczony 
na urządzenie cmentarza komunalnego w Mię-
dzyzdrojach. 

Zakres robót  w/w zadania obejmował będzie: 
ogrodzenie terenu cmentarza, na którym dokona-
no wycinki drzew, wykonanie ciągów komunika-
cyjnych na terenie nowopowstałego cmentarza, 
wytyczenie i przygotowanie pól grzebalnych, 
rozbudowa sieci wodociągowej i oświetleniowej  
wytyczenie nowych miejsc parkingowych.

Rozpoczęcie prac planuje się w czerwcu 2009r.  

ulica Podgórna w Zalesiu 
gmina Międzyzdroje
Pod koniec kwietnia zostanie ogłoszony 

przetarg na wykonanie przebudowy ul. Pod-
górnej w zalesiu. Koszt inwestycji to ok. 600 tys. 
złotych. Obejmuje przebudowę odcinka drogi 
gminnej ul. Podgórnej zlokalizowanej na działce 
nr 38, obręb 25 w Zalesiu Gmina Międzyzdroje o 
długości 256,53 m wraz z urządzeniem wjazdów 
i zjazdów. 

W zakres wykonania robót wchodzą: roboty 
rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie robót 
ziemnych i korytowania, wykonanie warstwy odci-
nająco-odsączającej grubości 10 cm na powierzch-
ni 1590m², ustawienie krawężników i obrzeży 540 
m bieżących, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki 
betonowej szarej grubości 8 cm w ilości 1590m², 
wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej i 
regulacja studni 12 sztuk, wykonanie chodników i 
zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm barwio-
nej na powierzchni 830 m², oznakowanie i roboty 
porządkowe. Realizacja inwestycji planowana jest 
na czerwiec - lipiec br.              

  Tadeusz Konopacki
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Prosto z „Krakowskiego 
Salonu Turystycznego”

W dniach 03 – 05 kwietnia br. na terenie 
Akademii Wychowania fizycznego w Krakowie 
odbyła  się największa w południowej Polsce 
impreza turystyczna  pn. „Krakowski Salon 
Turystyczny”. 

Krakowskie targi to doskonała okazja do za-
poznania się z nowymi oryginalnymi kierunkami 
podróży oraz do porównania bogatej oferty wyjaz-
dów wakacyjnych z możliwością zakupienia ich ze 
specjalnymi targowymi zniżkami.

O wadze i znaczeniu flagi jako jednego z symboli narodowych świadczy fakt, że ma 
ona swoje święto przypadające 2 maja. dzień flagi ustanowiony został przez Sejm RP w 
2004 r., a jednym z jego celów jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych.

DZIEŃ FLAGI - 2 MAJA

Spotkanie  połączone było z szeregiem atrakcji 
plenerowych dla wszystkich zainteresowanych 
ofertą turystyczną w lecie. Ciekawym motywem 
była organizacja „Wiosennego Pikniku Rodzinne-
go”, zachęta do zwiedzania - bezpłatny wstęp na 
teren odbywających się targów.

Gmina Międzyzdroje, wspólnie z miastem 
Świnoujście, promowała walory turystyczne 
Pomorza Zachodniego. Wspólne stoisko okazało 
się „strzałem w 10-tkę”, między innymi z uwagi 
na fakt bezpośredniego połączenia kolejowego z 
Krakowa do Świnoujścia - przez Międzyzdroje. Tak 
właśnie jesteśmy przez „Krakusów” postrzegani. 
A pytania związane z wakacjami dotyczyły możli-
wości pobytu nad morzem w tańszych ośrodkach 
wczasowych, kwaterach i domkach letniskowych.   

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą

O tym wszystkim opowiadali lokalni przewod-
nicy państwo Adam i Magdalena Jakubowscy,  
podczas bezpłatnych szkoleń ph. „Atrakcje Tury-
styczne Międzyzdrojów”, organizowanych przez 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach w ramach działań 
promocyjnych gminy.

W spotkaniach, które odbyły się w dniach 06, 
15 oraz 22 kwietnia br., uczestniczyli właściciele 
i pracownicy hoteli, ośrodków wczasowych oraz 
osoby związane z branżą turystyczną.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i mamy nadzieję, że poszerzyła wiedzę zaintere-
sowanych o atrakcjach i historii Międzyzdrojów.

Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą
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WydARZeniA

Wisełce bliżej 
do Międzyzdrojów 

dnia 26 marca br. Rada Miejska w Międzyz-
drojach podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o zmianę granicy gminy Międzyz-
droje poprzez przyłączenie obrębu sołectwa 
Wisełka gmina Wolin do gminy Międzyzdroje. 
To odpowiedź na wniosek większości mieszkań-
ców Wisełki, i pozytywną opinie mieszkańców 
Międzyzdrojów w tej sprawie.

Dnia 14 listopada 2007 r. do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wpłynął pierw-
szy wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej  sołectwa 
Wisełka, działających w imieniu mieszkańców 
obrębu sołectwa Wisełka Gmina Wolin, o wyraże-
nie opinii Rady Miejskiej Międzyzdroje w  sprawie 
przyłączenia obrębu Sołectwa Wisełka do terenu 
administracyjnego Gminy Międzyzdroje. Wniosek 
poparła większość dorosłych mieszkańców Wisełki. 
W grudniu ub.r. przeprowadzono w tej sprawie 
ankietę wśród mieszkańców Międzyzdrojów. 
Większość głosujących opowiedziała się za włą-
czeniem Wisełki w granice Gminy Międzyzdroje. 
W związku  z tym międzyzdrojscy samorządowcy 
rozpoczęli procedurę administracyjną w kierunku 
poszerzenia gminnych granic.

Chęć zmiany przynależności do Gminy Mię-
dzyzdroje umotywowano zbliżonym i jednorod-
nym charakterem turystyczno-wypoczynkowym 
miejscowości Wisełka i Międzyzdroje, podobnym  
położeniem krajobrazowo - przyrodniczym, 
jednorodnością warunków społeczno-gospodar-
czych, możliwością ujednolicenia i koordynacji 
działań w zakresie poprawy wykorzystania bazy 
hotelowo-turystycznej i usług gastronomicznych, 
promocji turystycznej, walorów przyrodniczych 
(wybrzeże klifowe), rybołówstwa i lokalnych 
zwyczajów regionu nadmorskiego.  A także bliską 
odległością i lepszą  dostępnością komunikacyj-
ną do ośrodków administracyjnych, urzędów, 
szkół, placówek kultury, obiektów sportowych i 
rekreacyjnych. 

Wisełka to mała miejscowość nadmorska o cha-
rakterze wczasowo-wypoczynkowym, z naturalną, 
piaskową i ustronną plażą u podnóża wysokiego 
wybrzeża klifowego i z kąpieliskami nad pobliskim 
Jeziorem Wisełka. Położona na wyspie Wolin, 
otoczona lasami Wolińskiego Parku Narodowego 
i Nadleśnictwa Międzyzdroje, oddalona 9 km od 
Międzyzdrojów i 22 km od Wolina.

Lesiste okolice stwarzają  warunki naturalnego 
relaksu i odpoczynku z możliwością grzybobrania 
i zbierania runa leśnego. Przylegające jezioro 
Wisełka to wzorcowe warunki do wędkowania, 
kąpieli i żeglowania. Morska plaża o niezagospo-
darowanym brzegu rozciąga się na długości około 
1,6 km i znajduje się w otulinie Wolińskiego Parku 
Narodowego.

     Pod względem administracyjnym sołectwo 
Wisełka podlega Gminie Wolin.

Powierzchnia obrębu sołectwa Wisełka wynosi 
593 ha i zawiera - 840 wyodrębnionych nierucho-
mości potwierdzonych wypisami z ewidencji grun-
tów. Na dzień 31.12.2008 r. sołectwo zamieszkiwało 
451 osób zameldowanych na pobyt stały.

Wiesław Krystek

Złoty Jubileusz
W dniu 17 kwietnia br. w Sali ślubów urzędu 

Miejskiego w Międzyzdrojach odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali  dwóm parom małżeńskim: 
Państwu franciszce i feliksowi Kuleszom (na zdję-
ciu od prawej) oraz  Helenie i Zbigniewowi Trott.

Pary te zostały odznaczone  przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej medalem „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” trwające ponad 50-lat.W uroczystości 
wzięli udział Dostojni Jubilaci, ich najbliżsi, przyjaciele, 
zaproszeni goście oraz władze miasta Międzyzdroje. 

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz  wręczył  
Złotym Parom jubileuszowe medale. 

Bogumiła Bajek 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

18 kwietnia na Stadionie Miejskim w Międzyz-
drojach odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka 
Szkolenia Mistrzowskiego „Sporting”. Wśród licznie 
zgromadzonych gości znaleźli się parlamentarzy-
ści, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, władz woje-
wódzkich, powiatowych oraz samorządowych, a 
także wybitni sportowcy z Polski, Włoch i Ukrainy.

Prezes Klubu Biegacza „Sporting” – Bogusław 
Mamiński zadbał również o to, aby w tym dniu 
Międzyzdroje odwiedzili wszyscy ci, którzy od 
dnia wkopania kamienia węgielnego pod budowę 
Parku Sportu im. Władysława Komara i Tadeusza 
Ślusarskiego w 1999 roku, pomagali Międzyzdro-

jom w realizacji inwestycji sportowych. Ceremonii 
poświęcenia obiektu dokonał Ks. Prob. Kan. dr 
Marian Jan Wittlieb. 

W nowo otwartym  Ośrodku Szkolenia Mi-
strzowskiego, którego budowę sfinansowano ze 
środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
oraz środków własnych KB „Sporting”, znajduje się  
zaplecze dla zawodników: szatnie, prysznice, po-
koje dla trenerów, a także klimatyzowana siłownia 
i salon odnowy biologicznej, sala konferencyjna, 
kawiarenka i internat sportowy dla uzdolnionej 
młodzieży z całej Polski. Obiekt ma być dostępny 
dla wszystkich zainteresowanych siedem dni w 
tygodniu od godziny 8 do 22.  

Tomasz Kozłowski
Wiceprezes  KB „ Sporting”

Konstytucję 3 maja uchwalono 3 maja 1791 roku. Miała ona regulować ustrój 
prawny państwa. Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 

(zaraz po amerykańskiej z 1787 roku). W 1918 roku została uznana za święto 
narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku. Święto zniesiono ustawą z dnia 18 stycznia 

1951 roku. Powróciło do kalendarza świąt państwowych w kwietniu 1990 roku.

Gminne obchody 218. rocznicy Konstytucji 3 Maja

O godzinie 10:30 – Komentarz okolicz-
nościowy – Andrzej Mleczko;

10:45 – Warta Honorowa wystawiona 
przez placówkę Straży Granicznej w Mię-
dzyzdrojach;

10:45 – zbiórka przy DW „Polino”;
11:00 – Przejście kolumny w kierunku 

Pomnika Wdzięczności – delegacje składają 
wiązanki kwiatów;

11:30 – Przemarsz kolumny ulicami: 
Kolejową, Leśną i Lipową do tablicy „Du-
chowym Budowniczym Międzyzdrojów” 
przed kościołem parafialnym pw. św. Piotra 

Apostoła;

11:45 – Chwila refleksji przy obelisku 
„Duchowym Budowniczym Międzyzdro-
jów” – złożenie wiązanek kwiatów;

12:00 – Uroczysta Msza Święta w inten-
cji Ojczyzny z udziałem Pocztów Sztanda-
rowych, władz samorządowych, delegacji 
instytucji i organizacji, oraz mieszkańców 
Miasta i Gminy Międzyzdroje;

14:00 – Wernisaż wystawy Eryka von 
Zedwitz (dawnego mieszkańca Międzyz-
drojów) oraz koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu Inny Zholudevy i Jerzego 
Polaka.                                    Henryk Nogala

                                    Sekretarz Miasta

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA OŚRODKA SZKOLENIA 
MISTRZOWSKIEGO „SPORTING”  
NA STADIONIE MIEJSKIM W MIĘDZYZDROJACH

Zapraszamy instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców Miasta  
i gminy Międzyzdroje do wzięcia udziału w uroczystościach związanych ze świętem 
narodowym Konstytucji 3 Maja. 

PROgRAM uROCZySTOśCi:
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infORMACje gMiny

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji 
sporządzonej według wzoru zawartego w:

- załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003r. ( Dz.U. Nr 192, poz. 1876 ) w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest („Informacja 
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania”),

- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia („Infor-
macja o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone”).

27 listopada 2008r. Rada Miejska uchwa-
liła program usuwania azbestu i wyrobów 

Gmina pokryje koszty odbioru azbestu

zawierających azbest z terenu Gminy Mię-
dzyzdroje. 

W ramach środków  Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej  Gmina 
Międzyzdroje całkowicie sfinansuje   koszty  trans-
portu i unieszkodliwienie odpadów zawierających 
azbest. 

Ubiegającymi się o sfinansowanie kosztów, o 
których mowa wyżej, mogą być: osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, właściciele  zasobów 
mieszkaniowych, użytkownicy rodzinnych ogro-
dów działkowych. 

Odbiór odpadów azbestowych z nierucho-
mości będzie realizowany na wniosek właści-
ciela (użytkownika) obiektu figurującego w 
bazie danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest, złożony przed przystąpie-
niem do demontażu wyrobów zawierających 
azbest.  Jednym z warunków  przyjęcia wnio-
sku  do realizacji jest przedłożenie „informacji 
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania”. 

Złożone wnioski będą realizowane według 
kolejności wpływu do wysokości kwoty zabezpie-
czonej w GFOŚiGW na dany rok kalendarzowy. W 
bieżącym roku na realizację programu usuwania 
azbestu przeznaczono 50 tys. zł.

Więcej informacji  na temat azbestu, w tym 
procedury dotyczące postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest, a także program usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Międzyzdroje, zasady dofinanso-
wania zadań związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, ww. załączniki, dostępne 
są na stronie www.bip.miedzyzdroje (azbest), 
bądź w pok. nr 3 w Urzędzie Miejskim oraz u 
sołtysów Wicka, Wapnicy i Lubinia.

Ewa Scholz 
Inspektor ds. ochrony środowiska  

W ramach zarządzania MTBS Sp. z o. o., sporzą-
dza roczne plany remontów i modernizacji  zasobu, 
na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb, 
opartej na ocenie stanu technicznego budynków 
i lokali. Plany te są  odpowiednio weryfikowane 
przez właściciela zasobu - Gminę Międzyzdroje, po 
czym  zatwierdzane zarządzeniem wydanym przez 
Burmistrza Miasta Międzyzdroje. Oprócz umowy o 
zarządzanie, podstawą prawną działania zarządcy 
jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą do 
obowiązków wynajmującego, czyli Gminy, należy 
zapewnienie sprawnego działania istniejących in-
stalacji i urządzeń  związanych z budynkiem, umoż-
liwiających najemcy korzystanie z wody, paliw 
gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, 
dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urzą-
dzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku 
określone odrębnymi przepisami. Właściciel jest  
zobowiązany do  dokonywania napraw budynku, 
jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie 
poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, 
niezależnie od przyczyn, z tym że, najemcę obciąża 
obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy. 

MTBS Sp. z o.o., jako zarządca mieszkanio-
wego zasobu Gminy Międzyzdroje jest również 
zobowiązany w ramach powyższej ustawy do 
dokonywania napraw i wymiany wewnętrznych 
instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody 
– bez armatury i wyposażenia, a także napraw i 

wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, in-
stalacji elektrycznej, anteny zbiorczej (z wyjątkiem 
osprzętu), wymiany pieców grzewczych, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wy-
kładzin podłogowych, a także tynków.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu Cywilnego określa również 
obowiązki, które należą do najemcy wymienione 
szczegółowo w art. 6b powyższej ustawy. Zgodnie 
ze wskazanym powyżej przepisem najemca jest 
zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomiesz-
czenia, do używania których jest uprawniony, 
we właściwym stanie technicznym i higieniczno-
sanitarnym, określonym odrębnymi przepisami 
oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca 
ma obowiązek dbać i chronić przed uszkodzeniem 
lub dewastacją części budynku przeznaczone do 
wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki 
schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne 
pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie bu-
dynku. Ustawa zobowiązuje  najemcę do naprawy 
i konserwacji:

- podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych 
oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych 
i innych,

- okien i drzwi,
- wbudowanych mebli łącznie z ich wymianą,
- trzonów kuchennych, kuchni i grzejników 

wody przepływowej (gazowych, elektrycznych 
i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, 

brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków 
i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów 
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, 
w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich 
wymianą,

- osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycz-
nej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz 
osprzętu anteny zbiorczej,

- pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie 
z wymianą zużytych elementów,

- etażowego centralnego ogrzewania, a w przy-
padku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt 
wynajmującego, także jego wymiana,

- przewodów odpływowych urządzeń sanitar-
nych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne 
usuwanie ich niedrożności,

- innych elementów wyposażenia lokalu i 
pomieszczeń przynależnych przez malowanie 
lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków 
ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudo-
wanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych 
i grzewczych.

informujemy, że zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. (dz. 
u. z 11 maja 2006r. nr 80 poz. 563) w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów, Roz-
dział 2 „Czynności zabronione i obowiązki w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej” § 4 pkt. 
11 – zabrania się składowania jakichkolwiek 
rzeczy oraz sprzętów gospodarstwa domo-
wego na drogach komunikacji ogólnej – kory-
tarzach. Wszystkie przedmioty umieszczone 
na tych drogach w sposób zmniejszający ich 
szerokość lub wysokość winny być w trybie 
pilnym usunięte.

Agnieszka Weissig
Specjalista ds. mieszkań czynszowych 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCÓW 
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządza mieszkaniowym 
zasobem gminy Międzyzdroje od 1 kwietnia 2006r. Zgodnie z umową o zarządzanie do obowiąz-
ków zarządcy należy m.in. dokonywanie napraw, bieżącej konserwacji na podstawie przeglądów 
i oględzin obiektów i ich wyposażenia technicznego oraz niezwłocznego usuwania awarii i ich 
skutków w budynkach i lokalach. 

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami  są zobowiązane do przedkładania  informacji 
o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, 
znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu z 
natury.  informację powinno przygotować się  w  dwóch egzemplarzach. jeden egzemplarz należy 
przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów, zaś drugi  przechowywać przez okres jednego roku - do 
czasu sporządzenia następnej informacji. informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie 
do dnia 31 stycznia każdego roku. 
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AKTuALnOśCi 

Pogoda sprzyja pracom prowadzonym przez 
brygadę realizującą projekt „Międzyzdroje w kwia-
tach 2009”. Działania postępują zgodnie z planem, 
a nawet z wyprzedzeniem - brama do Alei Gwiazd, 
która miasta stanąć na weekend majowy, została 
wykonana przed świętami Wielkanocnymi.

Autorami i  realizatorami bramy, która podkre-
śliła Aleję Gwiazd, są artyści-kowale ze Szczecina, 
ojciec i syn, Panowie Bąkowscy. Od momentu 
postawienia bramy, stała się ona miejscem spotkań 
i tłem do fotografii robionych przez turystów. - 
Niewykluczone, że niedługo pojawią się pocztówki 
z bramą w tle -  mówi Sławomir Rosiak, autor i 
realizator projektu. 

Aktualnie „zielona ekipa” jest na etapie regene-
racji starych trawników. - Siejemy trawę, podlewa-
my i przysypujemy specjalną ziemią do regeneracji. 
Przez okres 10 dni trawniki będą wyglądać mniej 
estetycznie, ale ważny jest efekt końcowy - podkre-
śla S. Rosiak. - Do weekendu majowego rozłożona 
zostanie trawa rolowana na głównym klombie na 
placu przed molo.

Lampy oświetleniowe i reflektory podświe-
tlające krzewy zgodnie z planem zaświecą przed 
weekendem majowym. Całe oświetlenie zostanie 
podłączone do specjalnych, nowych szaf, co 

może przyszłościowo być 
wykorzystane przy iluminacji 
świątecznej. Trwają również 
przygotowania dwóch łodzi 
rybackich, które po rekon-
strukcji  staną na głównym 
rondzie oraz bocznym traw-
niku na głównym klombie 
przy molo. 

Całość dopełnią kwiaty, 
które są głównym moty-
wem projektu. Te pojawią się 
wkrótce - wraz z cieplejszymi 
nocami.

- Drodzy Międzyzdroja-
nie, jeszcze trochę cierpliwo-
ści. Żyjemy w takim klimacie, 
że kwiaty możemy dopiero 
sadzić po „3 ogrodnikach”, a 
to już tylko kilkanaście dni - 
zapowiada Sławomir Rosiak. 

Tomasz Jakubowski
Młodszy referent ds. 

Promocji, kultury, 
sportu i organizacji 

społecznych

XXXiX uroczysta sesja Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach, która odbyła się 4 kwietnia 
br. roku, została w całości poświęcona przy-
padającej w tym roku 25. rocznicy odzyskania 
samodzielności samorządowej Międzyzdrojów. 
Bowiem 25 lat temu Międzyzdroje przestały 
być, po 12 latach administracyjnej zależności, 
dzielnicą świnoujścia. 

Z tej okazji na sesję zaproszone zostały osoby, 
które w sposób szczególny przyczyniły się do walki o 
samodzielność naszego miasta. Przybyli licznie, choć 
zabrakło wielu już nieobecnych pośród nas oraz 
tych, którym  na obecność nie pozwolił stan zdrowia.

Okolicznościowy referat z okazji 25 LAT ODZY-
SKANIA SAMODZIELNOŚCI SAMORZĄDOWEJ MIĘ-
DZYZDROJÓW 1984 -2009, wraz z multimedialną 

prezentacją, wygłosił 
Michał Sutyła Przewod-
niczący Rady Miejskiej. 
Zebrał w całość liczne 
wspomnienia sprzed 
25 lat i, po nadaniu 
im zwięzłej formy, za-
prezentował zgroma-
dzonym gościom. Nie 
pominięto ani jednego 
nazwiska, wspomniano 
o wielu okolicznościach 
tamtych w ydarzeń. 
Przedstawione zostały 
również przechowane 
i udostępnione przez 

25 lat Samodzielności Samorządowej Międzyzdrojów

Członkowie OKON oraz ówcześni i współcześni samorządowcy. 

Państwa Danutę i Eu-
geniusza Kędzierskich 
dokumenty sprzed 
lat. Wszystko po to, 
by przybyli mieszkań-
cy i Goście mogli od-
tworzyć sobie tamte 
wydarzenia, a wielu z 
nas - by tak naprawdę 
poznać fakty, o których 
nie mieliśmy żadnej 
wiedzy. 

S e s j ę  o t w o r z y ł  
fragment hejnału Mię-
dzyzdrojów. Po refera-
cie Przewodniczącego 

Pan Eugeniusz Kędzierski,  pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu 
Obrony Narodowej, który wywalczył samodzielność, i jego żona Danuta 
odebrali z rak burmistrza okolicznościowe medale.

Rady zebrani obejrzeli specjalnie na tę okazję 
przygotowany film, pokazujący - na wesoło i z 
zadumą - historię naszego miasta, począwszy od 
starych fotografii, przez lata 60, 70 i kolejno, aż do 
współczesności, a nawet można było zobaczyć 
kilka z gminnych oraz prywatnych inwestycji 
planowanych lub będących w trakcie realizacji, a 
to wszystko z odpowiednio dobranym podkładem 
muzycznym.

 W trakcie sesji głos zabrali zaproszeni goście 
oraz bohaterowie tamtych dni. Na pamiątkę tam-
tych i dzisiejszych wydarzeń wręczone zostały 
pamiątkowe medale wydane specjalnie na tą 
okoliczność przez Radę Miejską w Międzyzdrojach 
i Burmistrza.                                            Henryk Nogala

Sekretarz Miasta

już niedługo ukwiecone klomby, aleje spacerowe oświetlone przyziemnymi latarniami, wysadzane cyprysami, tujami, 
szczepionymi, formowanymi, egzotycznymi drzewami oraz podświetlone okazy drzew na parkowych trawnikach, prze-
nośne i stojące kompozycje kwietne stworzą nowy, całkowicie odmienny od dotychczasowego, image miejscowości.

Pięknieje Aleja gwiazd
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Z PRAC RAdy MiejSKiej

uchwała nr  XXXViii/356/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla 
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

uchwała nr  XXXViii/357/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników 
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

Na wniosek Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska Rada Miejska 
podniosła poziom wynagrodzenia w ZOŚ w Międzyzdrojach zwięk-
szając najniższe wynagrodzenie z 710 zł do 860 zł oraz podniosła z 
3 zł do 4 zł wysokość jednego punktu wynagrodzenia. Nowy wyższy 
poziom płac dotyczy również pracowników realizujących projekt 
„Miasto w kwiatach” zatrudnionych do końca listopada br.

uchwała nr  XXXViii/358/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie wniosku do ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej dotyczącego zmiany granic gminy 
Międzyzdroje, poprzez przyłączenie do gminy Międzyzdroje 
sołectwa Wisełka.

Rada Miejska w Międzyzdrojach podjętą uchwałą zakończyła 
przewidziany szczegółowymi przepisami proces składania 
wniosku o zmianę granic administracyjnych Gminy dotyczący 
włączenia sołectwa Wisełka w granice administracyjne Gminy 
Międzyzdroje. Złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, 
wniosek obejmuje 2 tomy materiałów i kilkadziesiąt wymaganych 
załączników oraz map w tym m.in. dane statystyczne dotyczące 
Wisełki, wyszczególnienie numerów wszystkich działek ewiden-
cyjnych objętych wnioskiem. Szacunkowe koszty jednorazowe i 
stałe wprowadzenia proponowanej zmiany zostały przewidziane 
w wysokości:
- koszty jednorazowe ponoszone przez mieszkańców sołectwa Wi-
sełka: 3.540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych); 
- koszty jednorazowe ponoszone przez Gminę Międzyzdroje: 
24.873,38 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedem-
dziesiąt trzy złote 38/100);
- koszty stałe ponoszone przez Gminę w skali 1 roku: 1.051.141,30 
zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści 
jeden złotych 30/100);
Załącznik do wniosku stanowią również wyniki konsultacji z miesz-
kańcami sołectwa Wisełka oraz z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje 
oraz szereg innych dokumentów.

uchwała nr  XXXViii/359/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 

Rada oddała w użyczenie, na wniosek dyrektora Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach, część terenu położonego pomiędzy 
Amfiteatrem a hotelem Amber Baltic, z przeznaczeniem na organi-
zację i przeprowadzenie plenerowych imprez kulturalnych w okresie 
od 30 kwietnia do 30 września 2009 r.

uchwała nr XXXViii/360/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  26 marca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste.

Zgoda dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki gminnej nr 
7/10 o pow. 704 m² , o co zwrócił się użytkownik wieczysty działki 
przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9/2 o pow. 9 
178 m² (ul. Gryfa Pomorskiego Las, właściciel Pekao Inwestycje);

uchwała nr XXXViii/361/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

Uchwała dotyczy sprzedaży działki gminnej powierzchni 145 m² 
stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Myśliwskiej 24 b, o co wystąpił 
jej właściciel w trybie bezprzetargowym, dla poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

uchwała nr  XXXViii/362/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste.

Uchwała dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gminnej, stanowiącej działkę nr 420 o pow. 340 m² na wniosek 
użytkowników wieczystych nieruchomości usytuowanej wewnątrz 
w/w nieruchomości gminnej – działki nr 553 o pow. 59 m². Oddany 
w użytkowanie teren stanowi jedyny dostęp do budynku dla jej 
mieszkańców od drogi publicznej (ul. Niepodległości);

uchwała nr  XXXViii/ 363/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości.

Zgoda na dzierżawę została przyznana na okres od 1 czerwca 2009 r. 
do 31 maja 2011 r. trzech terenów o powierzchniach 70 m², 60 m² i 35 
m², usytuowanych w działce nr 74 przy ulicy Bohaterów Warszawy, z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywko-
wej z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych, motorowe-
rów, rowerów jedno i wielośladowych (skwer koło pawilonu Feniks);

uchwała nr  XXXViii/364/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości. 

Zgoda na dzierżawę została przyznana na okres od 1 czerwca 2009 
r. do 30 września 2009 r. dwóch terenów o powierzchniach po 2 
m² każdy,  usytuowanych na terenie działki nr 255 (przed pasażem 
molo) z przeznaczeniem na prowadzenie: sprzedaż kukurydzy, waty 
cukrowej lub wykonywanie tatuaży z henny lub pamiątek ze zdjęciem 
turysty lub okularów. 

uchwała nr  XXXViii/365/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości. 

Zgoda na dzierżawę została przyznana na okres do 30 września 
2010 r. terenu o  pow. 10 m², usytuowanego  na wschód od zejścia 
na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego – Las  (na wysokości radaru) z 
przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu plażowego, z wyłącze-
niem koszy plażowych.

uchwała nr  XXXViii/366/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości. 

Zgoda na dzierżawę została przyznana na okres 1 czerwca 2009 r. 
do 30 września 2009 r. terenu o  pow. 2000 m², położonego przy 
ulicy Nowomyśliwskiej (za targowiskiem) z przeznaczeniem na 
usługi parkingowe. 

uchwała nr  XXXViii/367/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości. 

Zgoda na dzierżawę została udzielona na okres 1 czerwca 2009 r. 
do 30 września 2009 r. dwóch terenów: o  pow. 3000 m² - przy ul. 
Niepodległości i o pow. 2000 m² - przy ul. Komunalnej, z przezna-
czeniem na usługi parkingowe. Oba tereny stanowić mają jeden 
przedmiot dzierżawy z uwagi na konieczność uporządkowania miejsc 
postojowych w tym rejonie.

uchwała nr  XXXViii/368/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  26 marca  2009 r. 

w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości. 

Zgoda na dzierżawę na okres 3 lat dotyczy terenu, stanowiącego 
działkę nr 501/2 o pow. 62 m², - część drogi publicznej, ul. Piastowska 
(po uprzednim wyłączeniu z pasa drogowego) z przeznaczeniem 
na garaż dla dotychczasowego dzierżawcy istniejącego w tym 
miejscu garażu. 

uchwała nr  XXXViii/369/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości w trybie bez-
przetargowym.

Zgoda na dzierżawę na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 
2009 r. dotyczy terenu o powierzchni 10.300 m², usytuowanego 
przy ulicy Niepodległości, z przeznaczeniem na prowadzenie pola 
namiotowego. 

uchwała nr  XXXViii/370/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca  2009 r. 
w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości w trybie bez-
przetargowym.

Zgoda na dzierżawę na okres do 30 września 2010 r. dotyczy terenu 
o łącznej pow. 94 m², zabudowanego pawilonem handlowym (pow. 
zabudowy 34 m²), stanowiącego część działki gminnej nr 50, obręb 
20 o pow. 1.221 m² (ul. Spokojna, róg Gryfa Pomorskiego);

uchwała nr  XXXViii/371/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyz-
droje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
pn. ,,Regionalna Platforma Cyfrowa. Gmina Międzyzdroje”

Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia pn. ,,Regionalna Platforma Cyfrowa. Gmina 
Międzyzdroje” do kwoty 239 855,00 zł ze środków Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku z otrzy-
maną dotacją na internet bezprzewodowy w Gminie (planowane 
są 2 nadajniki w Gminie)

uchwała nr  XXXViii/372/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 
r. prawo o ruchu drogowym Gmina przejęła na własność cztery 
porzucone samochody.

uchwała nr  XXXViii/373/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Po uzgodnieniach z ze związkami zawodowymi Rada przyjęła 
regulamin wynagradzania nauczycieli, określający dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków, sposób obliczania wynagrodzenia 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z KOMENTARZEM
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Z PRAC RAdy MiejSKiej

Sesja absolutoryjna
Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zwołuje XL Sesję, która odbędzie się  
28-go kwietnia 2009 roku.
 Miejsce obrad  - Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury
 Początek obrad  - godzina 10.00
Porządek obrad znajduje się na stronie internetowej Międzyzdrojów: www.miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH  

dyżury radnych odbywają się w każdy poniedziałek, 
w godzinach od 14.30 do 15.30 

w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14, 
telefon/faks 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, michal_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK  
w  środy od 13.30 – 15.30, beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAWŁOWSKI 
w piątki  od 13.00– 15.00, roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl

Spotkania z radnymi są również możliwe w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Imię i nazwisko radnego

Teresa Purgal
teresa_purgal@miedzyzdroje.pl

Adam Wróbel
adam_wrobel@miedzyzdroje.pl

Rafał Wolny
rafal_wolny@miedzyzdroje.pl

Piotr Wójcik
piotr_wojcik@miedzyzdroje.pl

Data dyżuru

04.05.2009 r.

11.05.2009 r.

18.05.2009 r.

25.05.2009 r.

za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa oraz wysokość i warunki 
wypłacania składników wynagrodzenia. 

uchwała nr  XXXViii/374/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2009.

Przyjęte przez Radę Miejską zmiany w budżecie na rok bieżący 
dotyczyły m.in. korekty w dół wydatków Gminy na szkoły ze względu 
na zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej 
otrzymywanej przez Gminę na kwotę 309 757 zł. Po zmianie wyso-
kość subwencji wynosi 2 268 190 zł. Wszystkie przyjęte w budżecie 
zmiany zwiększyły wydatki Gminy o kwotę 1 026 000 zł z czego kwota 
w wysokości 986 000 zł przypada na wydatki inwestycyjne , a kwota 
w wysokości 40 000 zł przypada na wydatki bieżące. Jednocześnie 
przyjęte zmiany zmniejszyły się o kwotę 1 606 143 zł z czego kwota 
w wysokości 1 552 143 zł przypada na wydatki inwestycyjne, a kwota 
w wysokości 54 000 zł przypada na wydatki bieżące. 

uchwała nr  XXXViii/375/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/323/08 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2009.

Przyjęte przez Radę zmiany w budżecie spowodowały konieczność 
zmiany „Limitów wydatków Gminy Międzyzdroje na wieloletnie 
programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011” oraz 
zmianę załącznika „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na pro-
jekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów 
operacyjnych w latach 2009-2011”
Zmiana w załączniku nr 1 do uchwały występuje w pozycji 21 – 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” (zmniejszenie 
wydatku o kwotę 540 143 zł). Zmiana wystąpiły w pozycji 1, 3, 5, 6 i 
dotyczyły wartości całkowitej projektu oraz kosztów kwalifikowanych 
w ramach projektu.

uchwała nr  XXXViii / 376 / 09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie ponowienia skargi Pana Kazimierza Osowskiego 
z dnia 18.09.2008 roku na działalność Burmistrza Międzyz-
drojów.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu ponowienia skargi Pana Kazimie-
rza Osowskiego z dnia 18.09.2008 r. dot. skargi na działalność Burmi-
strza Międzyzdrojów z dnia 5.03.2008 r. uznała, iż skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności. W związku z powyższym 
Komisja Rewizyjna  zaproponowała  Radzie Miejskiej  projekt uchwały 
na ponowienie skargi przez Pana Kazimierza Osowskiego, uznającej 
i podtrzymującej swoje poprzednie stanowisko, tj. uznanie skargi na 
Burmistrza Międzyzdrojów za bezzasadne.

uchwała nr  XXXViii/377/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31, poz. 266) 
Rada Miejska uchwaliła nowy regulamin zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. 
(uwaga: tekst regulaminu zostanie opublikowany w całości w 
najbliższych numerach niniejszego informatora);

uchwała nr  XXXViii/378/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie zgody na utworzenie „Międzyzdrojski Rynek” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach wraz z 
„REX” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

uchwała nr XXXViii/379/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
w sprawie wniesienia aportem do „Międzyzdrojski Rynek” Sp. 
z o.o. mienia gminnego.

Po wycofaniu się inwestora (sieć sklepów Polo Market) z udziału 
w realizacji wraz z Gminą Międzyzdroje inwestycji polegającej na 
zabudowie terenu targowiska do Gminy zgłosił się przedstawiciel 
sieci sklepów „Biedronka”. Po zaakceptowaniu takich samych zasad 
udziału w spółce przez obie strony, Gmina przystąpiła do spółki  
z o. o. „Miejski Rynek”. Przedstawiona koncepcja różni się od pier-
wotnej w kilku rozwiązaniach przestrzennych.

Informację przygotował Michał Sutyła, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
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OśWiATA - HiSTORiA

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze w Wapnicy

środowiskowe Ognisko Wychowawcze, bar-
dziej znane pod nazwą „Wiklina”, funkcjonuje w 
Wapnicy od wielu lat, zapewniając dzieciom z 
okolicy opiekę w godzinach popołudniowych. 
dzieci mogą tu liczyć nie tylko na pomoc w 
nauce i pokonywaniu trudności szkolnych, ale 
przede wszystkim spędzić wolny czas w miłej 
i przyjaznej atmosferze, o którą troszczą się 
wychowawcy Ogniska – pani dorota Migacz i 
Monika Ratajczyk. jest także miejscem spotkań 
i rozmów z rodzicami i opiekunami dzieci.

W placówce prowadzone są liczne zajęcia: 
plastyczno – techniczne, muzyczne, kulinar-
ne, zabawy grupowe, integracyjne, aktywi-
zacyjne, usprawniające i inne. Ich tematyka 
i przebieg zależą w dużej mierze od wychowan-
ków, ich zainteresowań i aktualnych potrzeb. Ich 
forma i temat zależą też w dużym stopniu od pór 
roku. W okresie wiosenno – letnim często odbywa-
ją się w terenie, podczas spacerów i wycieczek po 
okolicy, które uwieńczone są pieczeniem kiełbasek 
na ognisku. 

Dzieci uczestniczą również w zajęciach socjo-
terapeutycznych, w czasie których uczą się radzić 
sobie ze swymi emocjami, poznają normy i zasady 
życia społecznego oraz możliwości rozwiązywania 
trudnych sytuacji. Zajęcia relaksacyjne to dosko-
nała okazja do odprężenia i wyciszenia. Stanowią 
też wspaniały wstęp do bajkoterapii, która przenosi 
dzieci w świat baśni pełny magii i niezwykłych 
historii ulubionych bohaterów.

Trzeba wspomnieć również, że dzięki współ-
pracy z GKRPA w Ognisku prowadzone są 
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. W 
miarę potrzeb nauczyciel udziela dzieciom 
także indywidualną pomoc w postaci zajęć ko-
repetycyjnych lub kompensacyjnych zgodnych 
z tokiem nauki przedmiotu w szkole. Poprzez 
współpracę z GKRPA możliwe jest także organi-
zowanie półkolonii letnich i zimowych, imprez 
okolicznościowych i wycieczek.

Uśmiechnięte buzie, radość dzieci i chęć prze-
bywania w Ognisku daje ogromną satysfakcje 
wychowawcom i są drogowskazem do dalszej 
pracy i podejmowania działań.

***
Od lutego br.  Środowiskowe Ognisko Wycho-

wawcze w Wapnicy zajmuje nowe pomieszczenia 
przy ulicy Turkusowej 24. Z tej okazji 26 marca odbyło 
się przyjęcie zorganizowane dla dzieci, ich rodziców i 
zaproszonych gości. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za pomoc, zaangażowanie i ofiarność, to właśnie 
dzięki takiej postawie możliwa jest realizacja naszych 
celów i zamierzeń.

Monika Ratajczyk
Kierownik Ś.O.W.

Międzyzdrojskie zabytki

Willa  Katjuscha
Pensjonat został zbudowany około 1895 

roku (dawniej „Villa nina”) w okresie naj-
większego rozwoju nadmorskiego kurortu w 
Międzyzdrojach. 

Jest to budynek jednokondygnacyjny z wyso-
kim użytkowym poddaszem. Rozplanowany na 
rzucie prostokąta, z ryzalitem w elewacji północnej 
i tarasem od strony frontu. Wykonany w konstrukcji 
ryglowej. Ściany odwodowe obustronnie ode-
skowane. Ściany wewnętrzne obłożone boazerią. 
Stropy drewniane, belkowe z pułapem z ozdobnie 
układanych desek. Bryła przykryta dachem dwu-
spadowym. Zachowała się pierwotna klatka scho-
dowa z ozdobnie wyrzynaną deskową balustradą, 
stolarka okienna, malowane okiennice, drewniane 
boazerie i okładziny stropów.

Wolne chwile w Ognisku
środowiskowe Ognisko Wychowawcze w 

Międzyzdrojach ma swoją siedzibę w budynku 
gimnazjum przy sali gimnastycznej. Choć po-
mieszczenia Ogniska nie są zbyt duże, stanowi 
ono bezpieczny azyl dla dzieci, które mogą 
spędzać tu swój wolny czas. 

Zaraz po skończonych zajęciach w szkole,  
dzieci mogą tu odpocząć, odrobić lekcje, odkryć 
nowe sposoby bezpiecznego i różnorodnego spę-
dzenia czasu wolnego. Bardzo chętnie korzystają  
też systematycznie z zajęć relaksacyjnych i bajko-
terapii. Poprzez przygody bajkowych przyjaciół, 
poznają  świat uczuć, emocji, a także identyfikują 
się z ich problemami, szukając skutecznej drogi 
ich rozwiązania. 

Dzięki współpracy i finansowaniu przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zajęć języka angielskiego, młod-
sze dzieci mogą poprzez różnorodne atrakcyjne 
formy poznawać ten język, a starsze wyrównywać 
zaległości w nauce.

W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci z 

Przedszkole w Międzyzdrojach czynne jest 
przez cały rok w godz. od 6.00 do 16.30,  a dzieci 
przyjmowane są w oparciu o zasadę powszech-
nej dostępności. 

Corocznie dla wszystkich dzieci odbywają się 
zapisy do przedszkola. W miesiącach marzec i 
kwiecień wydawane i przyjmowane są od rodziców 
(opiekunów), karty zgłoszenia dzieci na kolejny rok 
szkolny: od 01 września do 30 czerwca. 

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przewyższa 
liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor zwraca się 
do Burmistrza Miasta Międzyzdroje o powołanie 
komisji kwalifikacyjnej i ustalenie regulaminu 
kwalifikacji. W pierwszej kolejności przyjmowane 

są dzieci 6 i 5 letnie, a także dzieci z rodzin nie-
pełnych, matek inwalidek I i II grupy oraz dzieci z 
rodzin zastępczych. 

Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola 
złożone poza  okresem naboru rozpatrywane są 
w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca 
według daty złożenia karty z uwzględnieniem 
powyższych kryteriów. 

 Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola 
obowiązują również w grupie żłobkowej, z tym 
że do grupy żłobkowej przyjmowane są wyłącz-
nie dzieci rodziców pracujących. Karty składamy 
w biurze na parterze,  godz.  8.00  – 10.00 oraz 
14.00 – 16.00 u osoby zbierającej odpłatność za 
przedszkole.

Każdego roku wszystkie dzieci, które złożyły 
karty przyjęć do przedszkola zostały przyjęte. 
W ostatnich dwóch latach, aby wszystkie dzieci 

mogły uczęszczać do żłobka i  przedszkola, za 
zgodą Burmistrza Międzyzdrojów i  przy współ-
pracy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach, utworzono  dwie nowe grupy. 

W czasie wakacji, w miesiącach lipiec i sierpień 
przedszkole przyjmuje wyłącznie dzieci rodziców 
pracujących. Zapisy na wakacje odbywają się od 
20 maja do 15 czerwca. Rodzice dzieci, które przez 
cały rok uczęszczają do przedszkola, zapisują 
swoje dzieci na listę wywieszoną w przedszkolu, 
natomiast dla dzieci, które nie uczęszczają do 
przedszkola rodzice są zobowiązani złożyć kartę 
zgłoszenia. 

Prosimy rodziców o dotrzymywanie terminów 
zgłoszeń. Pozwoli  to na zorganizowanie takiej ilo-
ści miejsc, aby umożliwić podjęcie pracy wszystkim 
rodzicom.                                                     Elwira Korcz

Dyrektor Przedszkola

Bogaty wystrój dekoracyjny elewacji, opraco-
wany snycersko, polichromowany, reprezentuje 
formy zaczerpnięte z tradycji budownictwa ludo-
wego: Rosji, Tyrolu, Szwajcarii, krajów skandynaw-
skich, powszechnie przyjmowanych w zabudowie 
kurortu.                                         Tomasz Jakubowski

Młodszy referent ds. Promocji, kultury, 
sportu i organizacji społecznych

Ogniska, dzięki gościnności Międzynarodowego 
Domu Kultury i uprzejmości Pani Dyrektor oraz 
wszystkich pracowników, korzystały z zajęć ka-
raoke, muzyczno-rytmicznych, uczestniczyły w 
wycieczkach do kina i na basen oraz uczestniczyły 
w występach operetki, pokazach iluzji i Teatru Art. 
- Re  z Krakowa.

Z początkiem wiosny czekają nas wycieczki po 
okolicy i spacery po lesie, a także częstsze wyprawy 
na miejski plac zabaw, który stanowi niewątpliwą 
atrakcję dla dzieci. W ofercie dla rodziców propo-
nujemy cykliczne spotkania warsztatowe, które 
odbywają się w środowe popołudnia dwa razy 
w miesiącu. Podczas tych spotkań rodzice dzielą 
się swoimi problemami, wymieniają się doświad-
czeniami związanymi z wychowaniem dzieci, 
odkrywają ich potrzeby i doskonalą umiejętności 
wychowawcze. Jako myśl przewodnią warsztatów 
rodzice wybrali hasło: „Dzisiaj należy wiedzieć, co 
trzeba poznawać jutro, aby radzić sobie pojutrze”.

Kierownik Ewa Lewandowska 
Z pozdrowieniami dla wszystkich 

przyjaciół naszego Ogniska
                                   

Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
 „MORSKIE SKARBY” W MIĘDZYZDROJACH 

Zaprasza wszystkich  rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie 
informujące o zmianach w systemie oświaty, dotyczących obniżenia wieku szkolnego.

Spotkanie  odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. o godzinie 16.00. 
w budynku przedszkola w Międzyzdrojach  przy ul Myśliwskiej 13.

    Elwira Korcz
     Dyrektor Przedszkola 
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Eurofestiwal  
W dniach 1-3 maja na skwerze rekreacyjnym 

przy ul. Bohaterów Warszawy odbędzie się Eurofe-
stiwal. Organizatorem imprezy jest Międzynarodo-
wy Dom Kultury przy udziale firmy Event Faktory. 

Ideą Eurofestiwalu  jest pogłębianie w naszej 
świadomości  przynależności do zjednoczonej Euro-
py po przez zabawy, konkursy, animacje i koncerty 
artystów prezentujących kulturę wybranych krajów.

Wiosenne kolory nad morzem

Plener malarski
„Między nami Kolory” takie jest przesłanie 

tegorocznego pleneru malarskiego, który 
odbędzie się w dniach 07 do 17 maja br. w 
Międzyzdrojach. jest to  już czwarty plener ma-
larstwa współczesnego, na który zapraszamy 
kilkunastu artystów reprezentujących uznane 
malarstwo współczesne. 

Chcemy, aby artyści wprowadzili nas w świat 
metafizyki kolorów wypełniających wczesnowio-
senne Międzyzdroje. Wraz z wiosną rodzą się nad 
Bałtykiem nowe kolory i barwią Międzyzdroje. 
Poprosiliśmy malarzy, aby w tym roku pokazali 
nam to zjawisko. Tylko oni są wtajemniczeni jak 
się do tego zabrać.

W tym roku zorganizowane zostaną także 
spotkania malarzy z mieszkańcami i turystami. Na 
zakończenie pleneru 16 maja rozpocznie się wy-
stawa prac poplenerowych. Ekspozycja będzie wy-
stawiana w Międzyzdrojach w Międzynarodowym 
Domu Kultury oraz w Open Gallery w Szczecinie. 

W tym roku odwiedzą nas malarze:
Marta Węg, Iwona Cur, Kirill Datsouk, Iwo 

Birkenmajer, Mira Skoczek Wojnicka, Krzysztof 
Pasztuła, Asia Oziakowa, Halina Nowicka, Tomasz 
Klimczyk, Michał Cander.

Plener zakończy wystawa obrazów, które po-
wstaną w Międzyzdrojach oraz koncert Martyny 
Jakubowicz. Wernisaż i koncert zaplanowano na 
16 maja. Organizatorami pleneru są: Międzynaro-
dowy Dom Kultury w Międzyzdrojach oraz Open 
Gallery Szczecin.  

Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego 

Domu Kultury

drzwi otwarte 
Technikum 

Hotelarskiego 
w Międzyzdrojach

Zapraszamy 
w poniedziałek 

27 kwietnia 2009,  
godz. 13 do hotelu 

Amber Baltic
W programie:
Powitanie Gości 
-  Stanisław Sapała, 
    Prezydent Międzyzdrojskiego 
    Klubu Biznesu, 
-  przedstawienie idei Technikum 
   Hotelarskiego, czego się uczymy? 

- prezentacja uczniów TH, 
  poczęstunek i pokaz slajdów, 
  skecz przygotowany przez uczniów 
  technikum, 
- dyskusja panelowa, 
  pytania Gości.

Iwona Banachowicz
Dyrektor Technikum Hotelarskiego

W ramach unijnego programu edukacyjne-
go Comenius, w dniach od 15 do 22 marca, 12 
osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach po raz ko-
lejny gościła u swoich hiszpańskich przyjaciół 
na gran Canarii. gospodarze z partnerskiej 
szkoły w Vecindario „instituto jose Zerpa” 
gościli nas i delegację z Włoch po raz ostatni, 
gdyż jest to już trzeci (ostatni) rok wspólnego 
projektu.

Spotkanie to 
miało na celu spra-
wozdanie z reali-
zacji zadań usta-
lonych w Rzymie 
(październik 2008 
r.) na rok szkolny 
2008/2009.

Każda szkoła 
przedstawiła w 
postaci prezenta-
cji multimedialnej 
charakterystycz-
ne budowle dla 
danego państwa, 
nastąpiła też wy-
miana kartek wiel-
kanocnych własnoręcznie wykonanych i listów 
pisanych w języku angielskim.

W czasie pobytu zostały przeprowadzone 
warsztaty, na których uczniowie wszystkich szkół 
partnerskich grali w gry planszowe, karty przez 
siebie wykonane, które wymagały wiedzy o danym 
państwie partnerskim. Oprócz wiedzy uczniowie 
wykorzystywali i sprawdzali swoje umiejętności 
językowe. Nasi uczniowie w jednym i drugim radzili 
sobie bardzo dobrze.

Nauczyciele również uczestniczyli w spotka-
niach i warsztatach, w czasie których wymieniali 
doświadczenia i omawiali realizację poszcze-
gólnych zadań. Ustalono również cele i termin 
ostatniego spotkania w Polsce (maj 2009 r.) koń-
czącego projekt.

Tradycyjnie gospodarze pokazali nam kolejne 
piękne miejsca na wyspie. Zwiedziliśmy dwie gór-
skie malownicze miejscowości Telde i Valsequillo. 
Niektórzy z nas zwiedzili też Puerto Rico i Puerto 
De Mogan, które tonęły w kwiatach. Atrakcją dla 
nas była gościna u jednej z nauczycielek, której 
dom znajduje się wysoko w górach, a dwa pokoje  
wykute są w skale. Loli poczęstowała nas tradycyj-
nymi hiszpańskimi i kanaryjskimi potrawami oraz 
przepysznymi ciastami. Nasi uczniowie zachwyci-

li się ogrodem w 
którym rosły po-
marańcze, cytryny 
i banany. Mieliśmy 
okazję skosztować 
tych owoców pro-
sto z drzew – sama 
słodycz! 

Z tygodniowej 
egzotycznej po-
dróży wróciliśmy 
jak zwykle zado-
woleni, pełni wra-
żeń, z bagażem 
nowych doświad-
czeń, znajomości  
i ... opaleni.

Kiedy coś się kończy, następuje podsumowa-
nie. Nam nasuwa się pytanie: Co nam dało uczest-
nictwo w tym projekcie? Odpowiedź jest  krótka. 
Bardzo dużo. Na pewno rozszerzenie horyzontów, 
zwalczenie stereotypów i pokonywanie barier, 
choćby językowych, poznanie innych kultur i doce-
nienie własnej, a środki unijne dały możliwość wy-
jazdu wielu uczniów, którzy nie mogą sobie na nie 
pozwolić. Projekt dobiega końca, ale nawiązane 
znajomości i przyjaźnie będą trwały dalej..., może 
los tak zrządzi, że z naszymi partnerami z Włoch i 
Hiszpanii spotkamy się w nowych projektach do 
których już się przymierzamy. Przekonaliśmy się 
już, że warto próbować!         

Iwona Banachowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

   

Program eurofestiwalu:

Celem imprezy jest podkreślenie europejskości 
regionu, poznawanie kultury wybranych krajów 
europejskich,  zabawa i konkursy,  zaprezentowa-
nie twórczości dzieci i młodzieży a przede wszyst-
kim uatrakcyjnienie pobytu w Międzyzdrojach 
wszystkim mieszkańcom, turystom i gościom. 
Przygotowaliśmy szereg atrakcji, a każdego dnia 
wieczorem wystąpią znani artyści ze Szwecji  
i Polski. Zapraszamy.                            Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

1 maja 2009 r.
Godzina 18.00      Ramirez Quartet - Klub Scena 

 2 maja 2009 r. - dzień Szwedzki
13:30 – 14:30        Muzyczna rozbiegówka
14:30 – 14:45        Otwarcie Eurofestiwalu
14:45 – 15:00        Blok konkursowy dla dzieci
15:00 – 15:45        Regionalny Blok Artystyczny
15:45 – 17:00        Centrum Uśmiechu 
                                 „Na Straganie Pana Brzechwy”
17:00 – 18:00        Rodzinny Blok Konkursowy
18:00 – 19:30        Muzyczny koncert - S.O.S ABBA
19:30 – 20:00        Blok konkursowy
20:00 – 21:00        Muzyczny koncert Gwiazdy 
                                 Dnia – Velvet

22:00             Zakończenie I dnia festiwalowego

3 maja 2009 r – dzień Polski 
13:30 – 14:00          Muzyczna rozbiegówka
14:00 – 14:15          Rozpoczęcie II dnia 
                                    festiwalowego
14:15 – 15:00          Regionalny Blok Artystyczny
15:00 – 16:00          Centrum Uśmiechu 
                                    „Lokomotywa Pana Tuwima”
16:00 – 17:00          Rodzinny Blok Konkursowy
17:00 – 18:30          Muzyczny koncert - Jesienni
18:30 – 19:00          Blok konkursowy
19:00 – 20:30          Muzyczny koncert Gwiazdy 
                                    Dnia - Zakopower
21:00                         Zakończenie Eurofestiwalu   

Trzecie spotkanie na gran Canarii
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5 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Juniorów i Juniorek oraz Żaków i Żaczek. 
Wśród juniorów Mistrzem Województwa został 
Robert Błażeniuk, na drugim miejscu uplasował 
się jego kolega z klubu Krzysztof Borkowicz, 
zatem dwa pierwsze miejsca zajęli reprezentanci 
Chrobrego: 

1. Robert Błażeniuk i 2. Krzysztof Borkowicz. 
Robert pokonał w finale Bartosza Dobrowalań-
skiego z Champion Police 3:1, a Krzysztof po 
przegranej grze w półfinale z kolegą z drużyny 
Robertem, walczył o 2 miejsce z powodzeniem. 

Obu zawodnikom Chrobrego udało się zakwa-
lifikować do  półfinałów Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Gdańsku. Zawodnicy Chrobrego  po-
konali wszystkich grających w kategorii juniorów.      

Należy tu podkreślić, że nasi chłopcy grali  
z zawodnikami najprężniejszych ośrodków tenisa 
stołowego w naszym województwie – Szczecina  
i Koszalina, gdzie tę dyscyplinę trenuje nieporów-
nywalnie większa liczba zawodników, mająca do 
dyspozycji  profesjonalne hale, miejsca do odno-
wy biologicznej, sztaby trenerskie. Ponadto kluby 
w dużych miastach, takich jak Szczecin, Koszalin, 
posiłkują się tzw. „zawodnikami zaciężnymi”, czyli 
zatrudniają na sezon rozgrywkowy zawodników 
z innych miast, już wyszkolonych i osiągających 
dobre wyniki sportowe.

W Chrobrym grają zawodnicy którzy trenują tu 
w Międzyzdrojach od początkowych klas szkoły 
podstawowej, są więc wychowankami klubu. 
A jednak wygrywają z najlepszymi z większych 
ośrodków.

Z radością obserwujemy, jak nasza hala „rośnie 
w oczach” – niebawem i my będziemy trenować 
w profesjonalnych warunkach!

A w klubie rosną nowi wspaniali zawodnicy, 
którzy dają nadzieję na rozwój tenisa stołowego 
w Międzyzdrojach i dalsze sukcesy.

Wielu mieszkańców Międzyzdrojów słyszało o tym, że zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” przy Szkole 
podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach uzyskują świetne wyniki w tenisie stołowym. Ostatnio co kilka dni ukazują się w lokal-
nej prasie informacje o miejscach, zwycięstwach, pucharach, awansach… Jednak  wielu z nas ma mgliste pojęcie o tym, jaki 
wydźwięk i rozmiar w świecie sportowym tenisa stołowego mają osiągnięcia zawodników UKS „Chrobry”.

Trenują na sali gimnastycznej 
Cztery godziny dziennie, codziennie

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
„PERŁA BAŁTYKU” - OPEN - MIĘDZYZDROJE 9 - 10 MAJA 2009 r.

Ada Kołaszewska 28 marca br.  
w Bornym Sulinowie została MISTRZYNIĄ 

WOJEWÓDZTWA MŁODZICZEK !

MłOdZi, ZdOLni
Ada Kołaszewska  28 marca br. w Bornym 

Sulinowie została MISTRZYNIĄ WOJEWÓDZTWA 
Młodziczek! Ada jest uczennicą szóstej klasy 
Szkoły Podstawowej Nr 1. To drobna, sympatycz-
na dziewczynka, która na ostatnich zawodach 
wygrała z zawodniczką  sklasyfikowaną na 21. 
miejscu w Polsce.

Chlubę Chrobremu przynosi również Paulina 
Komisarska – mistrzyni województwa w kategorii 
Żaczek. W Trzebiatowie 28.02.2009 roku rozegrano 
III Woj. Turniej Klasyfikacyjny kategorii Żaków i Ża-
czek. W finale Paulina pokonała Kornelię Matejek  
z KTS-u Koszalinianin Koszalin 3:0. Paulina  
wygrała w tym roku cztery turnieje wojewódzkie 
z rzędu.

Robert Blażeniuk i Krzysztof Borkowicz z 
Chrobrego  reprezentowali Technikum Hotelar-
skie w Międzyzdrojach, którego są uczniami, na 
turnieju szkół ponadgimnazjalnych Licealiada 
2008/2009, gdzie zdobyli 1 miejsce pokonując 
wszystkie drużyny szkół średnich całego woje-
wództwa i regionu.

Ada, Krzysztof i Robert zakwalifikowali się do 
półfinału Mistrzostw Polski.

Aleksander Banachowicz i Rafał Banach – 
uczniowie Gimnazjum Publicznego w Międzyzdro-
jach zostali mistrzami województwa w kategorii 
szkół gimnazjalnych i jadą na Mistrzostwa Polski.

UKS „Chrobry” Międzyzdroje został Mistrzem II 
Ligi Sezonu 2008/2009.  W pojedynkach wystąpili 
w składzie: Rafał Janowicz, Tomasz Tabor, Krzysztof 
Borkowicz i Robert Błażeniuk.

TRening, TRening, TRening…
W obfitości wymienianych sukcesów, tak 

zwyczajnie brzmi – „pierwsze miejsce, mistrzostwo 
województwa…”, ale zdobycie tak wysokich pozy-
cji w klasyfikacjach wymaga niezwykłego trudu, 
samodyscypliny i czasu.

Zawodnicy UKS Chrobry, zarówno ci najstarsi, 
jak i dzieci ze szkoły podstawowej, mają treningi 
codziennie. Treningi odbywają się od 16 do 18 i od 
20 do 22. W treningach wieczornych uczestniczą 
przede wszystkim starsi zawodnicy z gimnazjum i 
technikum. Jednakże każdego dnia spędzają w sali 
gimnastycznej minimum cztery godziny. A mają 
przecież jeszcze inne obowiązki. Przychodzą ze 
szkoły, zjadają obiad i idą na trening, gdzie inten-
sywnie spędzają 2 godziny. Wracają, aby przygo-
tować się do szkoły na następny dzień i wracają na 
wieczorny trening, który niejednokrotnie kończy 
się już po 22-giej. Są w domu przed jedenastą. 

A weekendy? Najczęściej zawody, turnieje  
i rozgrywki ligowe. Wyjazdy do oddalonych o setki 
kilometrów hal, godziny w busach i przy stołach 
tenisowych. Proszę sobie wyobrazić, ile determi-
nacji i systematyczności potrzeba, aby podnieść 
do góry puchar mistrza województwa.

A jednak zawodnicy UKS Chrobry potwierdzili 
swoją dominację w województwie. Procentuje 
praca, właściwie opracowany przez trenerów pro-
gram treningów, zaangażowanie zawodników, po-
moc Urzędu Miejskiego w finansowaniu klubu…

Dokładne bieżące informacje o pracy klubu, 
zawodach i wynikach uzyskacie Państwo na 
stronie internetowej UKS „Chrobry”: www.chro-
brymiedzyzdroje.ubf.pl                           Karol Kania

Dziękuję Krzysztofowi Borkowiczowi 
za współpracę  przy tworzeniu artykułu.
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juniORZy KS „fALA” MiędZyZdROje

04.04.2009r. fala - jantar dziwnów 3:2
To już 10 -te zwycięstwo drużyny Juniorów pod 

rząd, w rundzie Wiosennej 3 -cie, nasza drużyna 
zajmuje w swojej grupie rozgrywkowej wysokie 2 
miejsce i brakuje jej tylko 1 punktu do lidera.

fala – gardominka Mechowo  13-0
To już drugie wysokie zwycięstwo naszej drużyny 

w rundzie Wiosennej, pierwsze spotkanie drużyna 
Juniorów rozegrała z „Błękitni” Trzygłów wygrywając 
10-0. Drugie spotkanie rozegrane zostało na stadionie 
miejskim w Międzyzdrojach z drużyną „Gardominka” 
Mechowo nasza drużyna wygrała 13-0. W dwóch 
spotkaniach zostały zdobyte 23 gole a nie stracono 
ani jednej bramki. Drużyna Juniorów  zajmuje w 
swojej grupie rozgrywkowej  - Klasa A grupa I Szczecin 
wysokie drugie miejsce. Trener drużyny Piotr Karasie-
wicz, powiedział do końca rundy jest jeszcze wiele 
spotkań do rozegrania, z bardzo dobrymi drużynami, 
takimi jakby chociaż spotykanie z Jantarem Dziwnów, 
gdzie w rundzie jesiennej nasza drużyna uległa tej 
drużynie przegrywając  0 - 2. Jednak dobra passa 
drużyny Juniorów trwa i jest to już 9 zwycięstwo z 
rzędu, oby tak dalej.

Więcej informacji o naszej drużynie można uzyskać 
na stronie: http://falamiedzyzdroje.futbolowo.pl/
falamiedzyzdroje 

drużyna juniorów występowała w składzie: 
Robert Ropęgo (br), Rafał Panasiewicz (br), Michał 
Spychalski, Michał Malujdy, Bogdan Grzelak, Marcin 
Malujdy, Maciej Wrzecionkowski, Aleksander Sikora, 
Mateusz Laskowski, Piotr Rutkowski, Bartłomiej Kar-
piński, Dawid Michalski, Paweł Król, Adam Skorulski, 
Sebastian Ciecierski, Damian Białkowsk, Filip Żabiń-
ski, Paweł Król, Tomasz Janik, Krzysztof Paczocha, 
Dominik Łaba.

W grupie rozgrywkowej drużyna juniorów zajmu-
je 2 miejsce z dorobkiem 31 pkt.

Trampkarz – Orlik KS fala

Grupa trampkarzy KS Fala brała udział w turnieju 
halowym w Dziwnowie, gdzie zajmując II miejsce 

wywalczyli eliminacje do rozgrywek na szczeblu 
województwa zachodniopomorskiego. 

W dniu 16.04.2009r. drużyna trampkarzy KS Fala 
będzie brała udział w turnieju halowym piłki nożnej 
w Szczecinie. 

W dniach 14-15.05.2009r. grupa Orlik rocznik 
96-97 będzie brała udział w turnieju halowym piłki 
nożnej w Gdańsku – turniej międzywojewódzki. 

TeRMinARZe ROZgRyWeK 

KS fala Międzyzdroje
SPOTKANIA PIŁKARSKIE U SIEBIE (stadion miejski 

w Międzyzdrojach)
02 Maj 2009 r. – (sobota)  
12.30 Juniorzy, 15.00 Seniorzy
12.30 – 15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” Łożnica                                  
09 Maj 2009 r. - (sobota) 
11.30 Juniorzy, 14.00 Seniorzy
11.30 – 14.00 „Fala” M-je - „Orzeł” Prusinowo                                        
23 Maja 2009 r. - (sobota) 
11.30 Juniorzy, 14.00 Seniorzy                                
11.30 – 14.00 „Fala” M-je - „Bałtyk” Międzywodzie   
06 Czerwca 2009r. - (sobota) 
11.30 Juniorzy, 14.00 Seniorzy                       
11.30 – 14.00 „Fala” M-je - „Iskra” Golczewo             

SPOTKAniA  PiłKARSKie   nA  WyjAZdACH

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A” 
grupa 1  Juniorzy/Seniorzy 2009
25 Kwietnia 2009r. – (sobota) 
13.00 Juniorzy, 15.30 Seniorzy
Wyjazd 11.00 (spod stadionu)
13.00 – 15.30 „Fala” M-je - „Sowianka” Sowno
17 Maja 2009r. – (niedziela) 
11.30 Juniorzy, 14.00 Seniorzy
Wyjazd 09.30 (spod stadionu)
11.30 – 14.00 „Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Gostyń
31 Maja 2009r. – (niedziela) 
13.30 Juniorzy, 16.00 Seniorzy
Wyjazd 11.30 (spod stadionu)
13.30 – 16.00 „Fala” M-je - „Bizon” Cerkwica
14 Czerwca 2009r. – (niedziela) 
14.00 Juniorzy, 16.30 Seniorzy
Wyjazd 12.30 (spod stadionu)
14.00 – 16.30 „Fala” Międzyzdroje - „Znicz” Wysoka 

Kamieńska                          
  Oprac. Piotr Karasiewicz

KS Fala Międzyzdroje 

Runda WiOsenna 2009  

- Agnieszko ile ważysz?
- 52 kg przy wzroście 170 cm.
- Czy takie proporcje można utrzymać bez bie-

gania?
- Pewnie byłoby to trudne, czego sama doświadczy-

łam nie trenując. Dziś biegając ok. 400 km w miesiącu 
większą uwagę muszę zwracać na to, by waga nie spa-
dła poniżej 50 kg. Mogę jednak zapewnić, że bieg jest 
doskonałą receptą na utrzymanie zgrabnej sylwetki i 
świetnego samopoczucia.

- Stosujesz jakąś dietę? 
- Zwracam uwagę na pewne elementy żywienia, które 

są dla mnie ważne, np. w okresach ciężkich treningowo, 
kiedy organizm jest wyczerpany, spożywam więcej 
węglowodanów. W prawidłowym żywieniu pomaga 
mi wiedza zdobywana na kierunku który studiuję , czyli  
zdrowie publiczne, promocja zdrowia.             

- jak często trenujesz?
- Najczęściej 7 dni w tygodniu od 7 do 12 treningów, 

od 2 do 3 godzin każdy. 
- To nie masz zbyt dużo wolnego czasu?
- Niestety nie. Śniadanie, trening poranny, obiad, 

trening popołudniowy, kolacja. Do tego kończę studia 
na Uniwersytecie Szczecińskim i zajmuję się domem.

AgnieSZKA LeSZCZyńSKA – biegaczka młodego pokolenia. jej koronny dystans to 800 m. Podczas niedawnych Halowych Mistrzostw Polski 
Seniorów zdobyła srebrny medal na tym dystansie, a w ubiegłym sezonie była trzecia w Mistrzostwach Seniorów, pierwsza podczas Mistrzostw 
Polski do lat 23 oraz trzecia w Halowym Pucharze europy. na co dzień mieszka i trenuje w Międzyzdrojach. i właśnie podczas treningu na Miejskim 
Stadionie odbyliśmy z zawodniczką Klubu Biegacza „Sporting”  krótką rozmowę na temat biegania i nie tylko…

Mistrzyni, studentka, żona…
- jak to się stało, że zaczęłaś biegać?
- Namówić do biegania nie było  mnie łatwo. Do 16 roku 

życia robiłam wszystko by nie trenować - co nie było łatwe, 
ponieważ wyniki osiągane przeze mnie na zawodach gim-
nazjalnych klasyfikowały mnie w ścisłej czołówce w kraju. 
„Pękłam” dopiero za namową trenera Roberta Leszczyńskie-
go i Bogusława Mamińskiego, którzy stworzyli mi idealne 
warunki do rozwoju sportowego w połączeniu z nauką. 

- Co dotychczas osiągnęłaś dzięki sportowi?
- Przede wszystkim dziękuję lekkiej atletyce za to, 

że jestem w tym miejscu w którym jestem, że nauczyła 
mnie życia, odpowiedzialności, pokory i samodzielno-
ści, dostarczyła niezapomnianych chwil związanych z 
sukcesami i porażkami, no i przede wszystkim dzięki 
niej poznałam męża. 

- Trenowałaś w wielu miejscach na świecie?
- Tak - to ta przyjemniejsza strona sportu.  Startowa-

łam i trenowałam w wielu miastach Europy i Świata. Każde 
z poznanych miejsc ma swój urok i korzystny wpływ na 
budowanie formy sportowej, jednak w moim odczuciu 
najlepsze miejsce do treningu to Międzyzdroje.  Dlatego 
też, trening poza wyspą Wolin ograniczamy wyłącznie do 
zgrupowań wysokogórskich – niezbędnych w treningu 
wytrzymałościowym.

- jakie masz plany na ten rok? 
- Rozpocząć nowy kierunek studiów  związany ze 

zdrowiem, a sportowo - to przede wszystkim dobrze 
przygotować formę do Mistrzostw Europy do lat 23 oraz 
obronić „podium” z Mistrzostw Polski Seniorów by nie 
zawieść tych, którzy pomagają mi w drodze do Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie, wśród których powinnam wy-
mienić: Burmistrza – Leszka Dorosza, Radę Miejską, Klub 
Biegacza „Sporting” oraz rodziców, przyjaciół i znajomych.

- dziękuję za rozmowę.
- Proszę bardzo, a teraz… zapraszam na wspólny 

truchcik!                                                              Anetta Czyżak 

„fala” Międzyzdroje  
–  „Błękitni” Trzygłów 1:2

Rundę Wiosenną Klub Sportowy Fala Międzyzdro-
je rozpoczął w dniu 22.03.2009r.(niedziela) od meczu 
z Błękitnymi Trzygłów – mecz wyjazdowy. 

„fala” Międzyzdroje 
- gardominka Mechowo 7:0

W dniu 28.03.2009 r. KS „Fala” Międzyzdroje 
rozegrała drugie spotkanie w rundzie Wiosennej, 
przeciwnikiem była drużyna „Gardominka” Mechowo. 
W rozegranym w Międzyzdrojach meczu Fala rozgro-
miła zespół Gardominki Mechowo 7:0.

Fala wystapiła w składzie:  Majtas P., (60 min. 
Jakubowski T.), Rączewski J., Takarz D., Słodkowicz 
A., Jaszczur J. (65min. Karasiewicz P.), Laskowski M., 
Strzelecki K., Rojko M., Molenda J., Kopczewski G., 
Baszak K.

Gole zdobyli:  M. Rojko - 2, K. Strzelecki- 2,  A. 
Słodkowicz - 1 samobójcza bramka 2

“fala” Międzyzdroje 
- “jantar” dziwnów 1:2
W dniu 04.04.2009r. (sobota) nasza drużyna rozegrała 
trzecie spotkanie w rundzie Wiosennej, po dobrej 
grze uległa drużynie „Jantara” Dziwnów przegrywając 
1-2. Do 85. minuty Fala prowadziła 1-0, w doliczonym 
czasie gry w 93. minucie dryżyna Jantara zdobyła gola 
na wagę zwycięsta.

Więcej informacji o naszej drużynie można uzy-
skać na stronie: http://senfalamiedzyzdroje.futbolo-
wo.pl/senfalamiedzyzdroje/index.php

Drużyna Fali występowała w składzie: Jakubowski 
Tomasz (br), Paweł Majtas (br), Jaszczur Jakub, Gera 
Tomasz; Piekarz Marian, Bakowicz Bartosz,  Mikrasze-
wicz Mariusz, Piotr Karasiewicz, Krupiński Wojciech, 
Tokarz Dariusz; Rączewski Jan, Ostapowicz Sebastian, 
Kopczewski Grzegorz, Popławski Emilian, Strzelecki 
Krzysztof, Głogowski Maciej, Bienias Damian, Kur-
czaba Rafał, Krzysztof Baszak, Marian Piekarz, Marcin 
Rojko, Emilian Popławski.

W grupie rozgrywkowej Fala zajmuje 6 miejsce z 
dorobkiem 26 pkt.
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Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 

ul. Zwycięstwa 50a w Międzyzdrojach, stanowiącą 
działkę nr 17 o pow. 362 m². Cena wywoławcza – 
350 tys. zł brutto. Przetarg zostanie ogłoszony z 
końcem kwietnia 2009 r.

2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Głównej 9-10 w Lubinie, stanowiącą działkę nr 
85/6 o pow. 23.790 m². Cena wywoławcza – 2 mln 
zł brutto. Przetarg zostanie ogłoszony z końcem 
kwietnia 2009 r.

3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Wesołej 4 w Międzyzdrojach, stanowiącą działkę 
nr 11/9 o pow. 584 m². Cena wywoławcza – 630 tys. 
zł brutto. Przetarg zostanie ogłoszony z końcem 
kwietnia 2009 r.

4. Cztery nieruchomości niezabudowane, prze-
znaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone 
w Wicku przy ul. Żwirowej. Cena wywoławcza – ok. 
100 zł/m² + podatek VAT 22%.  Przetarg zostanie 
ogłoszony w połowie maja 2009 r.

5. Dwie nieruchomości położone przy ul. 
Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, stanowiące 
działki : nr 487/25 o pow. 3.691 m², cena wywoław-
cza – 1.291.850,00 zł + podatek VAT 22%, nr 487/26 
o pow. 2.100 m², cena wywoławcza – 840 tys. zł  + 
podatek VAT 22%. Przetarg zostanie ogłoszony z 
końcem kwietnia 2009 r.

6. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o 
pow. 1.521 m². Cena wywoławcza – 2 mln 750 tys. 
zł brutto. Przetarg zostanie ogłoszony z końcem 
kwietnia 2009 r.

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
przy ul. Wodnej w Lubinie, działka nr 24/3 o pow. 
392 m². Cena wywoławcza – 29 tys. zł + podatek 
VAT 22%. Przetarg zostanie ogłoszony z końcem 
kwietnia 2009 r.

8. Trzy nieruchomości niezabudowane poło-
żone przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stanowiące 
działki : nr 137/5 o pow. 783 m², cena wywoław-
cza – 86.130,00 zł + podatek VAT 22%, nr 137/6 o 
pow. 1.475 m², cena wywoławcza – 162.250,00 
zł + podatek VAT 22% i nr 137/7 o pow. 1.693 
m², cena wywoławcza – 186.230,00 zł + podatek 
VAT 22%. Przetarg zostanie ogłoszony z końcem 
kwietnia 2009 r.

9. Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiąca 
działkę nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoław-
cza – 26 mln 500 tys. zł brutto. Przetarg zostanie 
ogłoszony z końcem kwietnia 2009 r.                    

        Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki 

nieruchomościami i rolnictwa

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

Uwaga - właściciele psów
W miesiącu kwietniu na terenie miasta zostały 

zamontowane dystrybutory pn. „Stacja psi pakiet” 
- system sprzątania psich nieczystości, który w 
części pomoże rozwiązać problem zwierzęcych 
odchodów. 

Dystrybutory zostały zamontowane w nastę-
pujących miejscach naszego miasta: 

Park Chopina, Plac zabaw przy Hotelu  „Amber-
Baltic”, Promenada Gwiazd  - zejście na plażę przy  
Plażowej, Boh. Warszawy - róg  ul. Kopernika, Boh. 
Warszawy  przy Gryfie III, przy stadionie – róg ul. 
Sportowej, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, zie-
lony skwerek przy ul. Norwida, Plac Neptuna, ul. 
Mickiewicza.

Apelujemy do  wszystkich osób, które korzysta-
ją z worków  znajdujących się w dystrybutorach, 
aby nie wyciągać więcej niż jest  potrzeba w danej 
chwili. Komplet worków  biodegradalnych jest 
bardzo drogi -  tysiąc sztuk kosztuje 170 zł. 

W ciągu dwóch tygodni  z dystrybutorów  
wyciągnięto ponad 3 tys. szt. worków. Dołożymy 
wszelkich starań, aby worki uzupełniane były na 
bieżąco, a właściciele  wyprowadzanych psów  
usuwali nieczystości z miejsc wspólnego użytku.

Teresa Wróbel
Inspektor d/s gospodarki komunalnej

DOWODY OSOBISTE!

KOMuniKAT
do mieszkańców gminy Międzyzdroje

Od 1 stycznia 2009 r. dokumenty tożsamości  z nieaktualnymi danymi są unieważniane au-
tomatycznie. 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1)  zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – w terminie  do 14 dni,
2)  uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie toż-

samości  osoby -  niezwłocznie,
3)  upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później  niż na 30 dni przed upływem ter-

minu ważności.  
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą  termin, o którym mowa  

w pkt.1, wynosi   3 miesiące.
dowód osobisty podlega unieważnieniu:
• z dniem zawiadomienia  o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez  osobę trzecią  

znalezionego dowodu osobistego,
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
• z dniem zgonu jego posiadacza,
• z dniem odbioru wydanego w miejsce poprzedniego,
po upływie 3 miesięcy od  zmiany danych, które zamieszcza  się w dowodzie osobistym - w przy-

padku nie złożenia  przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę z dniem upływu 
ważności dowodu osobistego.

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą,  termin złożenia wnio-
sku o wymianę w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, wynosi  
4 miesiące.                                                                                                             Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów

Numery telefonów do Straży 
Miejskiej w Międzyzdrojach:

Komendant Straży Miejskiej: 
0913275667;  0913275380

Funkcjonariusze Straży Miejskiej: 
0913275640

Placówka Straży Granicznej 
w Międzyzdrojach

ul. Kopernika 2, 72-500 Międzyzdroje
tel. 091 322-12-21 - służba dyżurna 
placówki pełniona przez całą dobę

fax.  091 322-12-26
e-mail: sdo.miedzyzdroje@strazgraniczna.pl 

www.morski.strazgraniczna.pl 

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM PRZEDSIĘBIORCOM 
PROWADZĄCYM   SPRZEDAŻ   NAPOJÓW   ALKOHOLOWYCH, 

ŻE Z  DNIEM 31 MAJA 2009 ROKU 
UPŁYWA TERMIN WPŁATY  II RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ 

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
Alicja Zientarska Inspektor ds. działalności gospodarczej


