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Przedłużenie lata…

Wakacje za nami
Minęło lato, które do końca „trzymało fason”, oddając we wrześniu niewygody pogodowe lipca.
Wielu turystów bardzo sobie ceni takie „posezonowe” Międzyzdroje. Jest spokojniej i taniej.
Przed nami pogodna jesień i jej urokliwe akcenty. Najpierw „babie lato” i pożółkłe liście drzew.
Potem niektóre rudzieją, czerwienieją, aż staną się brązowe, aby w końcu października nasze wzgórza
i klify zachwyciły cudowną paletą barw.
Jesień zachęca do kontemplacji, w kontakcie z mądrością przyrody. Dlatego warto ciągle odkrywać
inne wartości naszej różnorodności biologicznej.
My, mieszkańcy Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina „zwalniamy obroty”. Nasi goście
mają szansę skorzystać z uroków morza i plaży wkomponowanych z scenerię jesieni. Bo ten nasz
zakątek świata został szczodrze obdarzony przez naturę. Chciejmy to dostrzegać i z niego korzystać.
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wydarzeniA
Minęło już 70 lat od wybuchu najbardziej okrutnej w dziejach ludzkości wojny, ciągle
budzi one wiele emocji i różnych refleksji. Zgodnie z przesłaniem Danuty Szyksznian
z AK, wybaczamy agresorom nasze krzywdy, ale pamiętajmy o skutkach tej wojny,
ku przestrodze dla kolejnych pokoleń.

70-tej rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 2009 r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury miały miejsce obchody 70-tej
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na część
oficjalną zostały wprowadzone poczty sztandarowe:
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1,
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy, Gimnazjum Nr
1. Po odegraniu hymnu gospodarze, Burmistrz Leszek
Dorosz i Jadwiga Bober, Dyrektor Międzynarodowego
Domu Kultury powitali przybyłych gości.

Oprawę artystyczną zapewnili artyści z operetki
szczecińskiej w osobach: sopranistka Małgorzata
Górna, tenor Romuald Szmyt - ubrany w oryginalny
mundur 12 pułku ułanów, którym akompaniował
na fortepianie Andrzej Wakulski. Artyści wykonali
Poloneza A-dur Chopina oraz utwory śpiewane
m. in.„Przybyli ułani”,„1. Kadrowa” czy„Czerwone maki”.
Podczas uroczystości głos zabrała Danuta
Szyksznian, przedstawicielka żołnierzy kresowych

Armii Krajowej i honorowy obywatel Międzyzdrojów.
Odniosła się do czasu wojny i swego udziału w niej.
Następnie goście wysłuchali refleksyjnego referatu
odnoszącego się do wydarzeń II wojny światowej,
wygłoszonego przez Karola Jaworskiego, przedstawiciela Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych w Międzyzdrojach.
W dalszej części uroczystości Burmistrz Międzyzdrojów wręczył listy gratulacyjne zasłużonym Kombatantom, w „okrągłą” rocznicę, otrzymali je: Pan Jan
Bartosik z okazji 90tej rocznicy urodzin,
Pan Józef Naumuk
z okazji 85-tej rocznicy urodzin, Pan
Antoni Małolepszy z
okazji 85-tej rocznicy urodzin oraz Pan
Stanisław Gospodarek z okazji 80-tej
rocznicy urodzin.
Uczestnicy akademii wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, z których
największe wzruszenie wywołała „Pieśń o Monte
Cassino”, którą wszyscy wysłuchali na stojąco. Uroczystość przywołała wspomnienia o wydarzeniach
z czasów II wojny światowej, stworzyła również
możliwość do refleksji zarówno dla pamiętających
tamte czasy, jak i dla osób znających je tylko z kart
podręcznika do historii.
Olga Tarnowska
Tomasz Jakubowski

Filmowcy na plaży

Na początku sierpnia w okolicy bazy rybackiej
pojawili się filmowcy. Przez jeden dzień kręcili tu
zdjęcia do filmu fabularnego pt. „Robert Mitchum
nie żyje”.
Reżyserami obrazu filmowego są Oliver Babinet
i Fred Kihn, a główne role grają Pablo Nicomedes i
Olivier Gourmet (laureat „Złotej palmy” na festiwalu
w Cannes). Kilka ważnych ról grają także Polacy, m.in.
Danuta Stenka, która pojawiła się na międzyzdrojskiej
plaży. Francuska premiera tej międzynarodowej
produkcji ma odbyć się w kwietniu przyszłego roku.
Red.

Utalentowany fotograf
Mieszkaniec Międzyzdrojów Marcin Matecki
zajął jedno z trzech pierwszych miejsc (nagroda
I stopnia) w organizowanym przez Alior Bank
ogólnopolskim konkursie fotograficznym p.n.
„Pozytywy naszych miast”.
Celem konkursu było przedstawienie polskich
miast oczami ich mieszkańców oraz zebranie wyjąt-
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kowej kolekcji zdjęć przedstawiającej najciekawsze
fragmenty otaczającej nas przestrzeni. W konkursie
wystartowało 13 tysięcy uczestników, którzy nadesłali
ponad 18 tysięcy zdjęć z różnych polskich miast.
Marcin Matecki zaprezentował zdjęcie molo w
Międzyzdrojach. Fotografią zajmuje się od dziecka.
Ukończył Studium Sztuk Plastycznych i Technik
Wizualnych w Warszawie. W swoich pracach stara
się oddać nadmorski klimat miasta, w którym
pracuje i mieszka wraz z rodziną.
Prace Marcina można oglądać w
Międzynarodowym Domu Kultury
lub na stronie internetowej: www.
marcinmatecki.pl
Prezentujemy fotografię, która
zyskała uznanie jurorów. Więcej
zdjęć konkursowych można obejrzeć na stronie internetowej: www.
pozytywy.aliorbank.pl
Szczerze gratulujemy zwycięzcy, którego indywidualne działania
przyczyniają się do promocji marki
Międzyzdrojów i jej pozytywnego
wizerunku. Życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów. Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji

Inwestycje dofinansowane
Gmina Międzyzdroje pozyskała już około 18,5
miliona środków zewnętrznych na następujące
inwestycje:
Dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł
z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem przy
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach,
przy ulicy Kolejowej 33. Koszt brutto 391.585, 21 zł
- termin realizacji od 28.08.2007 r. do 31.10.2007 r.
Dofinansowanie w wysokości 333 tys. zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i 333 tys.
zł z Ministerstwa Sportu na budowę Zespołu Boisk
Sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Wapnicy. Koszt brutto 1.281.tys. zł. Termin
realizacji od 07.07.2009 r. do 30.11.2009.
Dofinansowanie 1,5 mln zł z Ministerstwa
Sportu na rozbudowę hali sportowej z zapleczem
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach.
Koszt brutto – 13.420.307, 28 zł. Termin realizacji
od 19.10.2008 r. do 09.05 2010 r.
Dofinansowanie 2,6 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę
i przebudowę ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach. Koszt inwestycji brutto 5.263.520,09 zł. Termin
realizacji od 19.06.2009 do 20.11.2009 r.
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach, koszt
brutto – 2.931.783,40 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie do kwoty
2.257.398,00 zł, umorzona w granicach 3o% po
spełnieniu warunków zawartych w umowie - termin
realizacji od 23.12.2008. do 30.12.2009 r.
Dofinansowanie w kwocie 9.167.461,14 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na wprowadzenie nowej
formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach. Koszt całej inwestycji
- 22.977.212,87 zł.
Dofinansowanie w kwocie 3,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na port jachtowy w
Wapnicy w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego – sieć portów turystycznych Pomorza
Zachodniego. Koszt inwestycji brutto 8.5 mln zł.
Dofinansowanie w kwocie 239 855,00 zł z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Regionalna Platforma Cyfrowa” na
modernizację infrastruktury sprzętowej, wdrożenie
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie
Miejskim oraz uruchomienie czterech kiosków
multimedialnych (Infomatów) na terenie Gminy
Międzyzdroje (dwa Infomaty w mieście i po jednym
w Wapnicy i Lubinie). Koszt projektu 319 808,38 zł.
Tadeusz Konopacki
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
i Inwestycji

10-lecie WOPR-u

Ratownicy międzyzdrojskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Rratunkowego
31 sierpnia obchodzili swój jubileusz. Już od 10
lat czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów.
Początki działalności były trudne. Brakowało sprzętu, nie było bazy. Jednak systematycznie z roku
na rok sytuacja się poprawiała - dzięki staraniom
prezesa Mariana Baranowskiego. Udało się wyszkolić
70 ratowników całkowicie za darmo. Aktualnie ratownicy WOPR posiadają bazę przy ul. 1000-lecia Państwa
Polskiego 1/1 - w dużej mierze dzięki życzliwości
pana Leszka Pajewskiego, dyrektora FWP.
Działalność ratowników nie ogranicza się tylko do
sezonu, lecz trwa praktycznie cały rok. Poza sezonem
odbywają się różnego rodzaju szkolenia mające na
celu podniesienie kwalifikacji.
Ratownicy podkreślają, że oprócz pracy łączy
ich przyjaźń i stanowią jedną zgraną drużynę,
w której każdy może liczyć na każdego. Zapraszają
wszystkich chętnych do wstąpienia w ich szeregi.
Mateusz Bobek
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aktualności

Ratownicy firmy Wibor
skończyli służbę

W sezonie letnim 2009 na kąpielisku w Międzyzdrojach zatrudnionych było 40 ratowników.
Dodatkowo w okresie 3-miesięcznej służby,
przeszkolonych zostało 20 młodych ratowników do pracy na kąpieliskach morskich.
Ten sezon był wyjątkowo trudny ze względu na
specyficzne, a zarazem niebezpieczne ukształtowanie dna morskiego na terenie kąpieliska.
W wyniku tego ratownicy udzielali pomocy
w wodzie blisko 40 osobom, z czego 30 procent
stanowiły dzieci.
W trakcie sezonu letniego 2009 na kąpielisku
strzeżonym, dzięki sprawnie przeprowadzanym
akcjom ratowniczym, nie doszło do żadnego
utonięcia. Odnotowaliśmy blisko 70 zaginięć
dzieci - to o 15proc. mniej niż w zeszłym sezonie.
Liczba ta stale maleje dzięki naszemu pomysłowi – wprowadzeniu opasek na przedramię dla
dzieci, z numerem telefonu do mamy i numerem
ratunkowym nad wodą (601-100-100). Pomysł
ten zrealizowaliśmy dzięki firmie Plus Gsm, z którą
współpracujemy od szeregu lat.
Opaski rozdajemy bezpłatnie już drugi sezon.
Krzysztof Kozub
Wibor Ratownictwo Morskie

Oni dbają o czystość

Pod koniec sierpnia pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska, Sławomir Rosiak
– autor projektu „Międzyzdroje w kwiatach 2009” oraz Sołtysi: Wicka, Wapnicy
i Lubina spotkali się z Burmistrzem Międzyzdrojów Leszkiem Doroszem.
Burmistrz, odnosząc się do sezonu, zauważył,
że czystość miasta powoli staje się naszym atutem, choć jest jeszcze wiele niedociągnięć. Złożył
podziękowanie tym pracownikom, którzy solidnie
wykonują trudną, często niewdzięczną pracę.
Wskazał również potrzebę powołania małej brygady drogowej do remontów i napraw bieżących.
Kierownik ZOŚ, podziękował załodze za zaangażowanie w porządkowanie miasta i gminy.
Wyraził nadzieję, że w budżecie gminy znajdą się

środki na zakup dużej śmieciarki, co zmniejszy
częstotliwość odległych wyjazdów.
- Dziesięcioosobowa Zielona Brygada zadanie
wykonała - poinformował Sławomir Rosiak.
- Tak ładnie w gminie jeszcze nie było - wyraziła uznanie dla realizacji projektu „Międzyzdroje
w kwiatach” oraz osób sprzątających w Wicku,
Wapnicy i Lubinie, obecna na spotkaniu Julianna
Rogowska.        
Henryk Nogala
Sekretarz Miasta

Drodzy Turyści
i Mieszkańcy gminy
Międzyzdroje, Zalesie, Wicko, Wapnica i Lubin
z roku na rok stają się coraz atrakcyjniejsze i bardziej czyste. My, pracownicy Zakładu Ochrony
Środowiska, sprzątający ulice, chodniki, tereny
zielone, parki, zarówno w mieście jak i gminie,
nie jesteśmy w stanie na bieżąco sami utrzymać
je w czystości. Prosimy o pomoc i współpracę.
Turysto - Mieszkańcu!
Na terenie miasta i gminy są ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki - zanim wyrzucisz
odpady spróbuj je posegregować.
Każdego roku tysiące niedopałków, toreb
foliowych, kapsli, puszek i butelek kończą swój
żywot na trawnikach, chodnikach i w Bałtyku.
Zróbmy wszystko, aby tak nie było.  
Chrońmy swoje środowisko, w którym
żyjemy.
Z poważaniem
Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska

Od lewej w pierwszym rzędzie: Ewa Ostapowicz, Elżbieta Wyrobek, Krzysztof
Śladewski, Piotr Polkowski; w drugim rzędzie: Andrzej Wojcieszak, Leszek
Dorosz – burmistrz Międzyzdrojów, Henryk Kamiński – kierownik ZOŚ.

Promujmy wychowanie dzieci bez bicia!

Uruchomiono drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.
Jej organizatorami są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja
dzieci Niczyje.
Wśród wielu organizacji i instytucji z całej Polski, uczestniczących w kampanii, znalazł się także
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
który także będzie realizował lokalne działania
skierowane do rodziców.
Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie
stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci w Polsce –
uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia
dzieci oraz promowanie metod wychowawczych
alternatywnych do kar fizycznych.
Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” towarzyszy procesowi nowelizacji polskiego prawa
wprowadzającego zakaz stosowania wszelkich
form kar fizycznych wobec dzieci. Stanowisko to
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bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju
kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka
zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz konwencji ONZ o Prawach Dziecka.
W ramach kampanii ruszył konkurs fotograficzny „Szczęśliwe dzieciństwo”. Wszystkich zainteresowanych fotografią zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie.
„Czas dzieciństwa to zakopywanie sekretów w
ogródku, ręce lepkie od waty cukrowej, przyjaźnie
z psami z sąsiedztwa i hodowla ślimaków w słoiku. To też tata, który nosi na barana i mama, do
której można się przytulić, gdy zrobi się ciemno.
Dzieciństwo to czas wspaniałych emocji, które

inspirują ludzi wkoło”. Może Państwo mają pomysły
na pokazanie tego szczególnego okresu radości?
Zadaniem konkursowym jest zrobienie fotografii ilustrującej temat „Szczęśliwe dzieciństwo”
(portret, reportaż) i przesłanie pracy pocztą
elektroniczną na adres: dziecinstwobezprzemocy
@fdn.pl.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury,
w skład którego wejdą uznani polscy fotograficy,
wśród nich Tomek Sikora. Na laureatów konkursu
czeka wystawa oraz profesjonalny sprzęt fotograficzny ufundowany przez firmę Nikon.
Termin zgłaszania prac do 6 października 2009r.
Wszelkie informacje na temat konkursu można
uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 8, tel. 091 32
81 053, 32 80 311 (wew. 16).
Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
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aktualności
Odkryli relikty jednego z najstarszych kościołów Pomorza

Archeolodzy na grodzisku
Położony w gminie Międzyzdroje Lubin należy do grona tych nielicznych pomorskich osad, których
nazwa pojawia się w źródłach pisanych bardzo wcześniej bo już w XII w. Po raz pierwszy zanotowana
została przez dwóch autorów żywotów św. Ottona z Bambergu, którzy opisali wizytę misjonarza
Pomorza w Lubinie w 1124 r. W lubińskim grodzie św. Otton miał wówczas założyć jeden z kilku najstarszych na Pomorzu kościołów.
W 2008 r. na zachowanym wczesnośredniowiecznym grodzisku rozpoczęto wykopaliska archeologiczne, finansowane przez Gminę Międzyzdroje. Jednym
z celów badań, prowadzonych przez szczeciński
Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej

Odsłanianie reliktów świątyni
Akademii Nauk, było odsłonięcie reliktów kościoła.
Odkrycie takie miałoby olbrzymi walor naukowy,
ale także pozwoliłoby w przyszłości na stworzenie w
Lubinie wyjątkowego miejsca na mapie turystycznej
Pomorza.

W bieżącym roku, czyli już w drugim sezonie badań, archeolodzy, wspomagani przez studentów archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowali
i odsłonili kamienne fundamenty południowej ściany
i prezbiterium świątyni zbudowanej w Lubinie w XII w.
Jest to w chwili obecnej fragment
najstarszej znanej świątyni chrześcijańskiej Pomorza! Wstępne rozpoznanie
sugeruje, że pod ławą fundamentową
mogą znajdować się ślady po obiekcie
jeszcze starszym – drewnianym kościele wzniesionym podczas wizyty św.
Ottona. W trakcie badań odkryto także
pochówki związane z przykościelnym
cmentarzem, detal architektoniczny pochodzący ze świątyni i liczne przedmioty
codziennego użytku.
Wszystko to sprawia, że już teraz
Lubin urósł do rangi jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych
całego Pomorza. Na rok przyszły planowana jest kontynuacja badań, które pozwoliłyby odsłonić całość zachowanych
reliktów kościoła. W nieodległej przyszłości powinny
zostać one w odpowiedni sposób wyeksponowane
i stać się niezwykłą historyczną atrakcją Gminy
Międzyzdroje.
Marian Rębkowski

Drodzy Mieszkańcy Międzyzdrojów

Wspólnie dbajmy o porządek!
Mija kolejne lato. Myślę, że trochę odmienne od poprzednich. Lato wśród wielobarwnych kwiatów,
srebrzystych cyprysów, soczystych zielonych trawników. Zauważyli to turyści. Zapewne i Wam żyje
się radośniej w nowopowstałym międzyzdrojskim ogrodzie.
Wszystko ma swój czas i swoją porę. Kończy
się lato, przyjdą listopadowe dni i znikną dywany
kwiatowe. Nadal jednak będzie ładnie i czysto.
Wysprzątamy wszystkie przestrzenie zielone i aleje
z opadających liści. Do pierwszych przymrozków
wykosimy trawniki i uporządkujemy wszystkie tereny
zielone. Będzie ład i porządek.
Pomóżcie nam w tym! Na spacerach trzymajcie
pieski na smyczy. Dbajcie o porządek przed swoimi

punktami handlowymi, gastronomicznymi i posesjami - wszak żyjecie w znanym kurorcie. Za trzy
lata - gwarantuję - będzie to najpiękniejszy kurort w
Polsce. Mamy ciekawe plany. Ale o tym innym razem.
Za trzy miesiące rozpocznie się grudzień. Powitamy go piękną, niespotykaną w historii Międzyzdrojów
iluminacją świetlną. Znów będzie barwnie, radośnie,
kolorowo.
Sławomir Rosiak
Autor koncepcji „ Międzyzdroje w kwiatach 2009”

„Zielona brygada” w składzie (od lewej): Sławomir Rosiak - Autor koncepcji, Wiktoria Sypniewska,
Grzegorz Hołdryga, Monika Nowicka, Tadeusz Bartczak, Sylwia Chałubiec, Małgorzata Makuch,
Bartłomiej Arłukiewicz, Anida Kostrzewa - brygadzistka. Brak urlopowiczów: Emilii Szwedy
i Bartłomieja Orłowskiego.

Informator Międzyzdrojski nr 8/2009

Podgórna w Zalesiu
gotowa
11 września uroczyście otwarto zmodernizowaną drogę na trenie Zalesia. W symbolicznym
przecięciu wstęgi uczestniczyły władze gminy
oraz powiatu. W trakcie uroczystości Ksiądz
Proboszcz Waldemar Michałowski dokonał
poświęcenia odnowionego krzyża.

Wyremontowano odcinek długości 279,5 m
od drogi powiatowej ul. Nadbrzeżnej do granicy
WPN. Wykonawcą inwestycji był PPW TUKI-MEXMirosław Tukiendorf – Płoty.
Koszt całości wyniósł 371 855 , 43 zł brutto.
Wykonane roboty i uporządkowanie pasa
drogowego zmotywowało mieszkańców Zalesia
do prac estetyzacyjnych na terenie przyległych
posesji.
Wiesław Krystek
Inspektor Nadzoru

Rekordowa skuteczność zawodników
KB „Sporting”

Stypendyści
- medaliści
Przyznane przez Radę Miejską w Międzyzdrojach stypendia sportowe bardzo pomogły
lekkoatletom Klubu Biegacza „Sporting”
- Międzyzdroje, w walce o medale na imprezach
mistrzowskich.
Podczas sierpniowych Mistrzostw Polski Seniorów w Bydgoszczy, międzyzdrojscy zawodnicy
wspięli się na wyżyny swoich możliwości. Wyniki
przerosły oczekiwania wszystkich. Medalistka Mistrzostw Europy – Agnieszka Leszczyńska wystartowała tym razem na dystansie 400 m, zajmując trzecie miejsce - z wynikiem 53,69 s (lepszym o ponad
sekundę od poprzedniego rekordu życiowego).
Srebrny medal z wynikiem 5.40 m w skoku
o tycze zdobył Adam Kolasa. Największą niespodziankę sprawił najmłodszy z międzyzdrojskich
zawodników, dwudziestoletni Kamil Zieliński. Po
niezwykle emocjonującym finiszu został Mistrzem
Polski w biegu na dystansie 1500 m osiągając czas
3:50,51 min.
W odbywających się 06 września w Pile
18. Mistrzostwach Polski w półmaratonie (21,097
km), Mariusz Giżyński, zawodnik  KB „Sporting”
zdobył złoty medal - z wynikiem 1 godz. 04:21 min.
Mariusz miał udany debiut w kwietniu tego roku
na dystansie maratońskim - 42 km 195 m, zostając
w Dębnie wicemistrzem Polski oraz w marcu mistrzem Polski w biegach na przełaj.
Bogusław Mamiński
Prezes KB „Sporting”

5

z prac Rady miejskiej
Uchwała Nr XXXVIII/377/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26.03.2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Międzyzdroje
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Międzyzdroje.
§ 2. Z mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz
przeznacza część lokali na wynajem jako lokale socjalne dla osób o niskich dochodach gospodarstwa
domowego oraz w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach.
Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
§ 3.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może
być zawarta z osobą spełniającą łącznie poniższe
warunki:
1) nie posiadającą tytułu prawnego w postaci
prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu
mieszkalnego, udziału we współwłasności lokalu
mieszkalnego;
2) której warunki zamieszkania kwalifikują ją do
ich poprawy,
3) której dochody gospodarstwa domowego
odpowiadają wymogom określonym w § 14 niniejszej uchwały,
4) która jest zameldowana na pobyt stały na
terenie Gminy Międzyzdroje,
5) której w miejscu stałego pobytu przypada
poniżej 5m² powierzchni pokoi na jedną osobę.
2. Powyższe warunki dotyczą obojga małżonków
(partnerów) bez względu na łączące ich stosunki
majątkowe, z wyjątkiem warunku zameldowania
wskazanego w treści § 3 ust. 1 pkt 4 na terenie Gminy Międzyzdroje przez współmałżonka (partnera).
3. Od osoby, z którą zawierana jest umowa najmu
po 31.05.2009 r., pobierana będzie kaucja w wysokości odpowiadającej 3 krotności czynszu najmu.
§ 4.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
może być również zawarta z osobą, która ubiega się
o poprawienie warunków mieszkaniowych.
2. Podstawą zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 1, jest zdanie na rzecz Gminy dotychczas
zajmowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego
oraz spełnienie przez wnioskodawcę jednego z niżej
wymienionych warunków :
1) powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego w dotychczas zajmowanym lokalu nie przekracza 5 m²
2) pomieszczenie, w którym zamieszkuje wnioskodawca nie spełnia wymogu pomieszczenia
przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
3. Wnioskodawca ubiegający się o poprawienie warunków zamieszkiwania nie może zalegać
z zapłatą czynszu i opłat za korzystanie z dotychczas
zajmowanego lokalu w okresie co najmniej ostatnich
12 miesięcy.
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§ 5. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:
1) są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy budowlanej lub innych
czynników zewnętrznych,
2) zamieszkują w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
3) posiadają prawomocny wyrok sądowy przyznający im prawo do lokalu mieszkalnego,
4) opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze
lub rodziny zastępcze i nie mają możliwości powrotu
do lokalu, w którym są zameldowane na pobyt
stały, położonego na terenie Gminy Międzyzdroje,
w którym przebywały przed przejściem do placówki
opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej.
§ 6. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania
wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Na wniosek osób, wobec których z powodu zaległości w płatności czynszu wypowiedziano
umowę najmu, Burmistrz może postanowić o zawarciu z tymi osobami umowy najmu dotychczas
zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem
zapłaty zaległych płatności dotyczących najmu lokalu, łącznie z kosztami dochodzenia tych zobowiązań.
2. Na wniosek osób, wobec których Sąd orzekł
eksmisję z lokalu, Burmistrz może postanowić
o ponownym zawarciu umowy najmu i odstąpić
od wykonania eksmisji, jeżeli osoby te uregulowały
zaległości dotyczące najmu lokalu wobec Gminy
i nie otrzymały propozycji zawarcia umowy lokalu
socjalnego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie stosuje się zasad określonych w § 4., § 5. i § 6.
§ 8. Na wniosek najemcy Burmistrz może wyrazić
zgodę na zmianę umowy najmu poprzez powiększenie przedmiotu najmu o zwolnioną część innego
lokalu , jeżeli pomieszczenie to nie spełnia warunków
samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Rozdział 3
Zasady wynajmowania lokali socjalnych
§ 9.1. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie,
może być zawarta z osobą, która spełnia łącznie
poniższe warunki:
1) nie posiadającą tytułu prawnego w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego;
2) dochód gospodarstwa domowego, odpowiada
wymogom określonym w § 15 niniejszej uchwały,
3) jej warunki mieszkaniowe kwalifikują ją do
ich poprawy,
4) która jest zameldowana na pobyt stały na
terenie Gminy Międzyzdroje,
5) w jej miejscu stałego pobytu przypada poniżej
5m² powierzchni pokoi na jedną osobę.
2. Powyższe warunki dotyczą obojga małżonków
(partnerów) bez względu na łączące ich stosunki
majątkowe, z wyjątkiem warunku zameldowania na
terenie gminy Międzyzdroje przez współmałżonka
(partnera).
§ 10.1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera
się na okres 1 roku.
2. Umowę najmu lokalu socjalnego można, po
upływie oznaczonego w niej czasu, przedłużyć na
następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

3. Oceny sytuacji uzasadniającej przedłużenie
umowy najmu dokonuje wynajmujący lokal, według
zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 11. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) są pozbawione mieszkania wskutek klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy budowlanej lub innych
czynników zewnętrznych,
2) opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze
lub rodziny zastępcze i nie mają możliwości powrotu
do lokalu, w którym są zameldowane na pobyt
stały, położonego na terenie Gminy Międzyzdroje,
w którym przebywały przed przejściem do placówki
opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej,
3) posiadają prawomocny wyrok sądowy przyznający im prawo do lokalu socjalnego.
§ 12. Kryteria oceny warunków zamieszkiwania
wnioskodawcy i jego stanu rodzinnego określa
regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
Rozdział 4
Wysokość dochodu gospodarstwa
domowego, uzasadniająca oddanie w najem
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniająca
zastosowanie obniżek czynszu
§ 13. Za dochód uważa się wszelkie przychody
gospodarstwa domowego obliczone w sposób
podany w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych.
§ 14. O zawarcie umowy najmu lok alu
mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, których
miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu mieści
się w granicach:
a) 125% - 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 85% - 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 15. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód
na członka gospodarstwa domowego w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o zawarcie umowy najmu nie może przekraczać:
a) 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 85 % najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym.
§ 16.1. Burmistrz może na wniosek najemcy,
stosować określone obniżki czynszu naliczonego
według obowiązujących stawek, w stosunku do
najemców o niskich dochodach.
2. Za najemców o niskich dochodach uznaje się
osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o obniżenie czynszu nie przekracza:
a) 80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 50 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Obniżka czynszu, zależnie od dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie
pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o obniżenie czynszu, wynosi:
1) w gospodarstwie wieloosobowym :
a) 10% - gdy dochód wynosi 40% - 50% najniższej
emerytury
b) 20% - gdy dochód wynosi 30% - 40% najniższej
emerytury
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c) 30% - gdy dochód wynosi 20% - 30% najniższej
emerytury
d) 40% - gdy dochód wynosi 10% - 20% najniższej
emerytury
e) 50% - gdy dochód wynosi 0% - 10% najniższej
emerytury
2) w gospodarstwie jednoosobowym :
a) 10% - gdy dochód wynosi 60% - 80% najniższej
emerytury
b) 20% - gdy dochód wynosi 45% - 60% najniższej
emerytury
c) 30% - gdy dochód wynosi 30% - 45% najniższej
emerytury
d) 40% - gdy dochód wynosi 15% - 30% najniższej
emerytury
e) 50% - gdy dochód wynosi 0% - 15% najniższej
emerytury
Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany
lokali mieszkalnych
§ 17.1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
mogą dokonywać zamiany wynajmowanych lokali
z osobami, które wynajmują na czas nieoznaczony
lokal mieszkalny z zasobów mieszkaniowych gminy.
2. Wyrażenie zgody na zamianę uzależnione jest
od spłaty przez najemcę zaległego czynszu i związanych z najmem opłat wraz z odsetkami.
3. Burmistrz może odmówić wyrażenia zgody na
zamianę lokalu jeżeli istnieją przesłanki pozwalające
przypuszczać, że przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i opłat związanych z najmem lokalu.
§ 18.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, najemcy lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą
dokonywać zamiany swego lokalu, na wolny lokal
należący do gminy.
2. Zamiana realizowana z urzędu lub na wniosek
najemcy polegająca na dostarczeniu wolnego lokalu
należącego do gminy, w zamian za lokal zajmowany
dotychczas przez najemcę, może być realizowana
w pierwszej kolejności w przypadkach:
1) trwałego i widocznego kalectwa wymagającego korzystania przez najemcę lub osoby z nim
zamieszkujące z wózka inwalidzkiego,
2) występowania nadmiernego zagęszczenia,
przez co rozumie się powierzchnię pokoi przypadającą na jedna osobę uprawnioną do zamieszkiwania
poniżej 5 m²,
3) zamiany lokalu większego na mniejszy,
4) konieczności uzyskania przez gminę odpowiedniego lokalu w celu wywiązania się z ustawowych obowiązków zapewnienia lokalu zamiennego.
Rozdział 6
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni przekraczającej 80 m²
§ 19. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m² może być zawarta
z osobą, która spełnia łącznie niżej wymienione
warunki:
1) posiadającą wieloosobową rodzinę,
2) nie posiadającą tytułu prawnego do innego
lokalu mieszkalnego w postaci prawa własności
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego, udziału we
współwłasności lokalu mieszkalnego;
3) której warunki zamieszkania kwalifikują ją do
ich poprawy,

Informator Międzyzdrojski nr 8/2009

4) której dochody gospodarstwa domowego
odpowiadają wymogom określonym w § 14 niniejszej uchwały
4) która jest zameldowana na terenie Gminy
Międzyzdroje,
5) której w miejscu stałego pobytu przypada
poniżej 5m² powierzchni pokoi na jedną osobę.
§ 20. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m²
przysługuje :
1) rodzinom wielodzietnym, składających się
z co najmniej 6 osób
2) rodzinom zastępczym, składającym się z co
najmniej 5 osób
3) rodzinom wielodzietnym, składającym się
z co najmniej 4 osób, w których znajduje się co
najmniej 1 osoba z orzeczeniem o całkowitej niepełnosprawności.
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie
wstąpiły po śmierci najemcy
§ 21.1. W lokalu opuszczonym przez najemcę mogą pozostać osoby wymienione w treści
przepisu art. 691 Kodeksu cywilnego oraz zstępni
II stopnia, nie mające prawa do innego lokalu, jeżeli
dotychczasowy najemca: uzyskał tytuł prawny do
innego lokalu,
2. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego
do czasu uregulowania stosunku najmu lub wydania
lokalu zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania z
tytułu bezumownego korzystania z lokalu.
3. Osoba, która pozostała w lokalu po śmierci
najemcy, a nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 691 KC, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie
z nią umowy najmu mieszkania, jeżeli:
1) spełnia określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
lub lokalu socjalnego,
2) co najmniej 5 ostatnich lat zamieszkiwała
z najemcą i opiekowała się nim aż do jego śmierci i
jest w tym lokalu zameldowana,
3) nie zalega z płatnością odszkodowania za
zajmowanie tego lokalu bez tytułu prawnego,
4) jeżeli zmarły najemca zalegał z płatnością
czynszu i związanych z najmem opłat - uiści zaległości wraz z odsetkami,
5) w zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi
przypadająca na członka gospodarstwa domowego
jest nie większa niż 10 m² w gospodarstwie wieloosobowym i nie większa niż 20 m² w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. Warunki o których mowa w ust. 3 pkt. 1 – 5
muszą być spełnione łącznie.
§ 22. Jeżeli osoba, o której mowa w § 21 nie
spełnia warunków określonych w § 21 ma obowiązek
opuścić zajmowany lokal.
Rozdział 8
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali oraz sposób poddania tych
spraw kontroli społecznej.
§ 23.1. Wnioski o przydział lokali mieszkalnych
składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
2. W Urzędzie prowadzony jest rejestr wniosków
o najem lokali.
§ 24.1. Dokonując wstępnej analizy złożonych
wniosków ustala się czy wnioskodawcy spełniają
warunki do zawarcia umowy o najem lokalu.

2. Wnioski osób spełniających warunki do
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub
lokalu socjalnego kwalifikuje się odpowiednio
według tabel stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Nazwiska osób spełniających warunki umieszcza się na listach osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu lokalu.
4. Listy, o których mowa w ust. 3, ustala się oddzielnie dla lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.
5. O kolejności umieszczenia nazwiska osoby
ubiegającej się o najem lokalu na liście decyduje
ilość punktów wynikająca z przeprowadzonej kwalifikacji wniosku.
§ 25. Raz na 6 miesięcy podaje się do publicznej
wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 30 dni, listy osób
oczekujących na przydzielenie lokalu mieszkalnego
oraz listy osób oczekujących na przydział lokalu
socjalnego.
§ 26. Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o
spełnianiu warunków niezbędnych do ubiegania się
o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego
i umieszczeniu go na liście osób oczekujących na
przydział mieszkania lub o nie spełnianiu tych warunków i odmowie wpisania na listę osób oczekujących, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy.
§ 27.1. W okresie oczekiwania na wskazanie
konkretnego lokalu do zasiedlenia wnioski osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu podlegają
weryfikacji.
2. Weryfikację wniosków przeprowadza się do
30 kwietnia każdego roku.
3. Listy osób, sporządzone przed wejściem
w życie niniejszej uchwały, podlegają weryfikacji,
zgodnie z jej postanowieniami.
4. W przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej
i materialnej i niespełnienia kryteriów kwalifikujących do zawarcia umowy najmu, Burmistrz skreśla
osobę z listy osoby nie spełniające kryteriów niniejszej uchwały.
§ 28. Umieszczenie na liście osób uprawnionych
do zawarcia umowy najmu nie jest jednoznaczne
z wydaniem skierowania na najem lokalu i nie
zobowiązuje gminy do zapewnienia mieszkania
w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości
uzyskanych wolnych lokali.
§ 29. Osobie, której wskazano lokal do zasiedlenia przysługuje tylko jedna uzasadniona odmowa
przyjęcia wskazanego lokalu. Ponowna odmowa
powoduje skreślenie z listy osób oczekujących na
przydział lokalu.
§ 30.1. W celu poddania kontroli społecznej
spraw związanych z wynajmowaniem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy Burmistrz
powołuje Społeczną Komisję do Spraw Mieszkaniowych.
2. Komisja uczestniczy w procesie rozpatrywania
wniosków o najem lokali, a w szczególności:
1) opiniuje wnioski o zawarcie umowy najmu
lokali,
2) opiniuje listy osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu,
3) opiniuje zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,
4) opiniuje zamiany lokali.
3. Regulamin prac komisji zostanie ustalony
Zarządzeniem Burmistrza.
§ 31. W przypadku uzyskania wolnych lokali
należących do zasobu mieszkaniowego gminy
Burmistrz, przedkładając opis lokali oraz aktualną
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listę osób oczekujących na przydział mieszkania,
zwraca się do Komisji Mieszkaniowej o wyrażenie
opinii – komu dany lokal należy przydzielić.
§ 32. W uzasadnionych przypadkach, po
zasięgnięciu opinii organów opieki społecznej
i Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz może
zastosować inne kryteria i kolejność niż określone
powyżej, jeżeli przemawiają za tym szczególne
względy zdrowotne, rodzinne i społeczne.
§ 33. W celu szczegółowego zapoznania się
z warunkami mieszkaniowymi i rodzinnymi osób
ubiegających się o zawarcie umowy najmu oraz
weryfikacji wniosków, Komisja Mieszkaniowa może
dokonywać wizji lokalnej mieszkań, w których osoby
te zamieszkują. Odmowa okazania lokalu, w którym
wnioskodawca zamieszkuje, powoduje skreślenie go
z listy osób oczekujących na przydział mieszkania.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 34. Wnioski o przydział mieszkań złożone do
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają
weryfikacji według zasad określonych w niniejszej
uchwale.
§ 35. Traci moc uchwała Nr XLV/441/06 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 września
2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyzdroje.
§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.
§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
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)
należy zmienić prawo miejscowe uchwalone na
podstawie tej ustawy, uchwalając nową uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.

Załącznik nr l i nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/377/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26.03.2009 r.
Regulamin kwalifikowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
oraz
Regulamin kwalifikowania wniosków o przydział lokalu socjalnego

l.p. Warunki kwalifikowania

Punkty

1

Wnioskodawca nie posiada mieszkania (bezdomny) z powodu:
utraty mieszkania z przyczyn niezależnych (siła wyższa itp.)

300

2

Wnioskodawca opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
socjalizacyjną lub rodzinę zastępczą i nie ma możliwości powrotu do
domu rodzinnego

300

3

Wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu lub lokalu nie nadającym
się na pobyt stały ludzi - z wyjątkiem ogrodów działkowych

100

4

Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym:
brak wody
brak kanalizacji
brak łazienki w ogóle
łazienka jest poza lokalem (wspólna z innymi lokatorami)
WC jest poza lokalem (wspólne z innymi lokatorami)
jest ogrzewanie piecowe (piec kaflowy)
brak ciepłej wody (centralnej lub z bojlera)
Wnioskodawca i jego rodzina mieszkają w lokalu, w którym powierzchniapokoi na osobę w przeliczeniu na osobę wynosi:
poniżej 3m2
od 3 do 4m2
od 4 do 5m2
Powyższej punktacji podlegają wyłączeniu pkt.1,2,3.

30
20
30
10
10
10
10
30
20
10

5

Skład rodzinny:
osoba samotna z dziećmi
osoba samotna z dzieckiem
rodzina pełna z dzieckiem lub dziećmi
małżeństwo bez dzieci osoba samotna (konkubinat bez dzieci)

25
20
15
10
5

6

Warunki zdrowotne i społeczne rodziny:
trwałe kalectwo uniemożliwiające samodzielne poruszanie siędługotrwała
ciężka choroba wymagająca stałej opieki chorego wychowywanie dzieci
specjalnej troski alkoholizm, narkomania, itp. w środowisku zamieszkania

20
20
15
10

7

Za każdy rok oczekiwania na lokal, licząc od ujęcia na liście od 1996 r.

10pkt.
Max-50pkt.

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach uprzejmie informuje,
iż z dniem 01 października 2009r nastąpi zmiana wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych
(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 64 z dnia 14.09.2009r.)
Uchwała Nr XLII / 421 /09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008,
z późn.zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1.1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem
§ 2, w wysokości :
1) za odbieranie odpadów z pojemników o objętości 60l - 3,40zł:
2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
110 l - 6,30zł;
3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
120 l - 6,80zł;
4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
240 l - 13,70zł;
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5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
1100 l - 62,60zł;
6) za odebranie odpadów z kontenerów o objętości powyżej 1100 l - 52,60 zł/m3;
7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub
nazwą podmiotu świadczącego usługi, o objętości
120 l - 5,10zł;
8) za odebranie odpadów luzem - 81,90zł/m3 .
2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wysokości - 14,10zł/m3.
§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki
opłat za usługi , o których mowa w §1 ust. 1, określa
się w wysokości:
1) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
60l - 2,40zł;
2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
110 l - 4,40zł;
3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
120 l - 4,80zł;
4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
240 l - 9,60zł;

5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości
1100 l - 43,80zł;
6) za odebranie odpadów z kontenerów o objętości powyżej 1100 l - 36,80/m3;
7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub
nazwą podmiotu świadczącego usługi, o objętości
120 l - 2,40zł.
8) za odebranie odpadów z remontów luzem
- 59,40zł/m3.
§ 3. Do stawek opłat określonych w § 1 i § 2
dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/157/07 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada
2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
oraz oczyszczania ulic, placów i chodników.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

Informator Międzyzdrojski nr 8/2009

oświata

Już się uczymy!
Nauka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach rozpoczęta. W tym roku
szkolnym uczniom przedstawiono szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: zajęcia
sportowe pozwalające doskonalić różnorodne dyscypliny zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami ucznia, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia artystyczne, a także
koła zainteresowań. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, dużym
zainteresowaniem cieszy się koło techniczne i motorowerowe. Uczniowie wykonują
ciekawe prace, które prezentowane są w trakcie roku szkolnego w formie wystaw, na
zajęciach koła motorowerowego mają możliwość nauczyć się jeździć na motorowerach
Ankur, a wiosną zdać egzamin na kartę rowerową.
W szkole prowadzone są
zajęcia chóru, koła teatralnego,
hafciarskiego i wiele innych. Nauczyciele część zajęć prowadzą
w ramach 19-tej godziny obowiązkowo rejestrowanej zgodnie
z art. 42 Karty Nauczyciela (jest
to zmiana wprowadzona od 1
września 2009). W zajęciach dodatkowych biorą również udział,
jako uczestnicy, nauczyciele
– w środy prowadzone są dla
chętnych uczniów i nauczycieli
(-ek!) zajęcia fitness.
W Szkole Podstawowej Nr 1
przez trzy lata realizowany był
projekt Comenius: Europa – inte-

Sukces Szkoły Podstawowej z Wapnicy
W dniu 7 września br., na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, odbyła się Ogólnopolska
Konferencja „Szkoły dla Ekorozwoju 2009”, w której uczestniczyły: Iwona Samołyk – nauczycielka
przyrody i koordynator projektu oraz Bogumiła Popko – dyrektor szkoły.
Celem Konferencji było podsumowanie Programu,
któremu patronują Minister Środowiska – Maciej
Nowicki, Prezes NFOŚiGW – Jan Rączka, Prezydent
Wrocławia – Rafał Dutkiewicz oraz Dolnośląski Kurator
Oświaty – Beata Pawłowicz.

Program „Owoce w szkole”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez
terenowe Agencje Runku Rolnego rozpoczęło
wdrażanie nowego Programu pod nazwą „Owoce
w szkole”. Celem programu jest przeciwdziałanie
wzrostowi liczby osób z nadwagą i otyłością wśród
dzieci i młodzieży.
Realizacja programu ma za zadanie na trwale
ukształtować wśród dzieci właściwe nawyki żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem w diecie warzyw
i owoców, a także podnieś świadomość społeczną
w zakresie zdrowego żywienia.
Mając na uwadze zdrowy rozwój psychofizyczny
naszych uczniów oraz wyciągając wnioski z rozmów
z rodzicami i obserwacji dzieci w trakcie spożywania
posiłków w szkole, doszliśmy do wniosku, że należy
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Podczas Konferencji uhonorowano najaktywniejszych uczestników programu. Rozdano 29 certyfikatów I stopnia i 17 certyfikatów II stopnia. Praca uczniów
i nauczycieli SP2 w Wapnicy również została doceniona przez Kapitułę Fundacji, nadano naszej szkole Certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej. Jest to dla naszych uczniów ogromne
wyróżnienie, tym bardziej, że jesteśmy jedną
z dwóch wyróżnionych placówek oświatowych
z województwa zachodniopomorskiego. Certyfikat
przyznawany jest na jeden rok, po czym można
go odnawiać co roku. Kolejnym etapem może
być Certyfikat II stopnia Zielonej Flagi. Jest to już
wyróżnienie na międzynarodowej arenie działań
o charakterze ekologicznym.
Otrzymując wspomniane wyróżnienie dołączyliśmy do grona kilkuset szkół działających na
rzecz ekologii na całym świecie. Jesteśmy bardzo
zadowoleni i dumni z otrzymanego wyróżnienia.
Mamy nadzieję, że w następnym roku zdołamy
odnowić nadany nam tytuł, a być może uda się
nam zdobyć „Zieloną Flagę”.
Bogumiła Popko
Iwona Samołyk
podjąć wszelkie działania zmierzające do wyrabiania
właściwych nawyków żywieniowych i wskazania
znaczenia spożywania owoców i warzyw.
W tym celu złożyliśmy wniosek do Agencji Rynku
Rolnego w Szczecinie, wyrażając tym samym wolę
przystąpienia do programu. Czekamy na decyzję
w tej sprawie.
Trzeci rok szkolny nasi uczniowie korzystają z akcji
„Mleko w szkole”. Dzieci piją mleko bardzo chętnie,
toteż mamy nadzieję, że i nowa propozycja żywieniowa spotka się z uznaniem wśród uczniów i ich
rodziców. Jesteśmy przekonani, że w pewnym stopniu
przyczynimy się do wyrobienia właściwych nawyków
żywieniowych, co spowoduje zwiększenie spożywania przez dzieci większych ilości owoców i warzyw.
Bogumiła Popko
Dyrektor SP2 w Wapnicy

resująca mieszanka kultur, w trakcie trwania którego
odbyliśmy szereg ciekawych spotkań, poszerzyliśmy
naszą wiedzę o partnerach projektu i ich kulturach,
tradycjach, historiach.
Od 1 września 2009 r. SP1 została zakwalifikowana
do kolejnego projektu unijnego: „Spojrzenie na artystyczną twórczość Europy”. Będziemy współpracować
ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Anglii, Węgier
i Grecji.
A w sferze dydaktyki…?
Czekają nas, jak co roku, nowe zadania. Nauczyciele opracowali plan działań zmierzających do właściwego przygotowania uczniów do sprawdzianu po szkole
podstawowej. Uczniowie będą także przygotowywani
do konkursów przedmiotowych, turniejów, zawodów.
Dołożymy wszelkich starań, by podnosić jakość pracy
naszej szkoły, zapewnić bezpieczeństwo i przyjazną
atmosferę.
Wszyscy uczniowie w tym roku szkolnym otrzymywać będą nadal bezpłatnie mleko w ramach programu „szklanka mleka dla ucznia”. SP1 zgłosiła akces
do programu „Owoce w szkole”, w ramach którego
chętni uczniowie będą bezpłatnie otrzymywać świeże
owoce i warzywa.
Uciążliwością pracy szkoły jest brak sali gimnastycznej, jednak dzięki pomysłowości nauczycieli
wychowania fizycznego zajęcia tego przedmiotu
odbywają się zgodnie z planem, a hala przy szkole
rośnie w oczach, co wszystkich bardzo cieszy.
Życzymy Wszystkim Nauczycielom, Uczniom
i Pracownikom Oświaty dobrego roku! … a wakacje
już za dziewięć miesięcy.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP 1 w Międzyzdrojach

„Radosna
Szkoła”

„Radosna Szkoła” to program rządowy,
którego celem jest pomoc szkołom podstawowym w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i zabawy, wychowania
i opieki dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Postanowiliśmy skorzystać z tej formy
pomocy, a tym samym wzbogacić wyposażenie naszej szkoły w pomoce dydaktyczne
w miejscach zabaw.
Zorganizowanie miejsca do zabaw czy bezpiecznego placu zabaw pozwoli każdemu dziecku zaspokoić własną, naturalną potrzebę ruchu
i zabawy. Istotnym znaczeniem jest stworzenie
nauczycielom naturalnych sytuacji do diagnozy
i terapii dzieci, dzięki czemu będą mogli oni
wcześnie wykrywać nieprawidłowości w rozwoju
ruchowym dzieci.
W czasie wakacji złożyliśmy wniosek i dzisiaj
już wiemy, że został on rozpatrzony pozytywnie.
Dzięki programowi wyposażenie miejsc zabaw
dla naszych młodszych uczniów wzbogaci się
o nowe pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt
sportowy. Całkowity koszt zakupu to 5.973,00
złotych i jest on w całości finansowany w ramach
programu.
Przymierzamy się już do złożenia kolejnego
wniosku, także na doposażenie miejsc zabawy
i nauki dzieci, zaś w przyszłym roku zamierzamy
skorzystać z oferty wsparcia na wyposażenie
placu zabaw obok szkoły.
Jesteśmy przekonani, że przygotowanie
odpowiednich miejsc zabaw, wyposażenie ich
w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce,
posiadające walory poznawcze i estetyczne,
zapewni dzieciom warunki wszechstronnego
rozwoju psychofizycznego.
Bogumiła Popko
Dyrektor SP2 w Wapnicy
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kultura - sport

Międzynarodowy
Dom Kultury

zaprasza wszystkich chętnych na
zajęcia artystyczno-rozwojowe

                 
Przedstawiamy propozycje zajęć dla dzieci
i młodzieży oraz zapraszamy Państwa do czynnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta.
A może sami będziecie zainteresowani udziałem
w życiu kulturalnym naszego miasta i spędzenia
przyjemnych chwil przy muzyce i poezji. Czekamy
na Państwa propozycje.
Zajęcia dla najmłodszych, dzieci w wieku od lat
4, nie uczęszczających do przedszkola, które chcą
poznać gry i zabawy - na zajęcia muzyczno-rytmiczne
i ogólnorozwojowe. Na zajęciach dzieci w formie
zabawy uczą się piosenek, gry na instrumentach
muzycznych, słuchają muzyki. Prowadzenie p. Inna
Zholudeva. Zajęcia bezpłatne.
Zajęcia muzyczno-rytmiczne dla przedszkolaków
„Kolorowe nutki”. Odbywają się w dniach: wtorek
i piątek, w godz. 16.00 – 17.00.  Prowadzenie p. Inna
Zholudeva. Zajęcia bezpłatne.
Nauka gry na pianinie, wg. indywidualnych zgłoszeń zainteresowanych. Instruktor p. Inna Zholudeva.
Zajęcia odpłatne.
Zajęcia wokalne wg. indywidualnych zgłoszeń
zainteresowanych. Instruktor p. Inna Zholudeva.
Zajęcia bezpłatne.
Naukę tańca VIVA & MTV Movie Style oraz
wszystkich chętnych do formacji tanecznych (taniec
nowoczesny). Zajęcia prowadzi instruktor tańca ze
Studia Tańca „Paa” ze Szczecina. Zajęcia rozpoczynają się od 07.10.2009 r. i odbywać się będą  w każda
środę od godz. 6.00 – grupa wiekowa 6-12 lat godz.
17.30 – grupa wiekowa pow. 12 lat. Zajęcia odpłatne.
Zajęcia plastyczne „Coś z niczego”. Zajęcia rozpoczynają się już w dniu 01.10.2009 r. o godz. 17.00, oraz
w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00 do 18.30.
Instruktor p. Ewa Lewandowska.  Zajęcia bezpłatne.
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – grupa
zaawansowana. Początek zajęć w dniu 07.10.2009 r.
(środa). Instruktor p. Anna Mackiewicz. Zajęcia
bezpłatne.
Próby - Chór kameralny „Canti Giocosi”, odbywają
się w każdy piątek od godz. 17.00  do 19.15 oraz
sobotę od godz. 11.00 do 13.00. Dyrygent i opiekun
p. Anna Sobierajska. Zajęcia bezpłatne.
Spotkania - Gromady Zuchów odbywają się w
soboty od godz. 14.00 do 15.30; Spotkania - harcerzy
34 DH „Orlęta” ZHP odbywają się w każda sobotę od
godz. 15.30 do 17.00.
Dorosłych zapraszamy na próby Zespołu śpiewaczego „Fale” w każdy poniedziałek i czwartek, w godz.
18.00 do 20.00. Instruktor p. Katarzyna Piotrowska.
Zapraszamy na zajęcia prowadzone w MDK
przez specjalistów i trenerów - odpłatnie:
Szkoła Pamięci IQ, koncentracji uwagi i szybkiego
czytania. Znaczne zwiększenie koncentracji uwagi,
rozwój pamięci trwałej, umiejętność efektywnego
i szybkiego uczenia się, rozwinięcie twórczego myślenia, wyzbycie się lęków i kompleksów szkolnych,
ograniczenie nadpobudliwości, zwiększenie szybkości
czytania. Gwarantowane efekty treningu. Wszystkich
informacji oraz zgłoszenia na zajęcia można dokonać
telefonicznie pod nr tel. 506 016 189.
Taniec towarzyski. Szkoła Tańca Jantar. Trener
Anna Zjawiska tel. 0601 878 373. Zajęcia odbywać
się będą w każdy wtorek oraz zgodnie z grafikiem.
Zapisy bezpośrednio u trenera.
***
Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio  
w Sekretariacie Międzynarodowego Domu Kultury przy
ul. Bohaterów Warszawy 20 (I Piętro) lub telefonicznie
pod nr tel. 091 32 82 600, w godz. 09.00 do 17.00.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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Zawodniczka z sukcesami

Rekordy i medale

W XI Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, na nietypowym dla siebie dystansie 1000 m wystartowała brązowa medalistka Mistrzostw
Europy do lat 23, zawodniczka Klubu Biegacza „Sporting” – Agnieszka Leszczyńska. Po biegu
udało się nam porozmawiać  z wychowanką międzyzdrojskiego klubu o tegorocznym sezonie
lekkoatletycznym.
- Agnieszko, jak osobiście podsumujesz swój
tegoroczny sezon startowy?
- Był niezwykle udany. Dużym osiągnięciem było
dla mnie poprawienie swojego rekordu życiowego
- zarówno na dystansie 800 m, jak i 400 m. Ponadto

wielkim sukcesem i niespodzianką było zdobycie brązowego medalu Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
- Brąz w Kownie to niewątpliwy sukces. Czy pojawiły się w związku z nim dodatkowe propozycje
ze strony sponsorów?
- Medal na międzynarodowej imprezie to duże
osiągnięcie, jednak rzadko przekłada się na propozycje ze strony sponsorów. W moim rozwoju sportowym,
poza rodziną i klubem, pomaga mi gmina Międzyzdroje, za co gorąco miastu dziękuję.
- Czy masz już sprecyzowane cele sportowe na
przyszły sezon?
- Marzy mi się złamanie 2 minut na dystansie
800m oraz możliwość startu i walki o medal podczas
Mistrzostwach Europy Seniorów w Barcelonie.
- W tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów biegałaś na dystansie 400 m, zresztą
z bardzo dobrym skutkiem (brązowy medal). Skąd
ta decyzja aby pobiec na nietypowym dla Ciebie
dystansie?
- Swoją przygodę ze sportem rozpoczynałam od
biegania na 400 m więc nie jest to obcy mi dystans,
no i pozostał do niego sentyment. Na Mistrzostwach
Polski miałam możliwość pobiec z najlepszymi polskimi zawodniczkami, dzięki temu udało mi się poprawić
rekord życiowy, a dodatkowo zdobyć brązowy medal,
który niesamowicie mnie ucieszył.
- Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sportowych rekordów.
Rozmawiała Anetta Czyżak

Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski
żyją w naszych sercach
17 sierpnia 2009 r. na kameralnym Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach odbył się
XI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego. Atmosfera lekkoatletycznych Mistrzostw Świata odbywających się w tym czasie
w Berlinie udzieliła się również uczestnikom prestiżowych międzyzdrojskich zawodów.
Wydarzeniem sportowym Mityngu okazał się
bieg na 1000 m kobiet w którym zawodniczka
ULKS Talex Borzytuchom – Angelika Cichocka,
wynikiem 2:37,01 min, ustanowiła młodzieżowy
rekord Polski, będący jednocześnie najlepszym
wynikiem na listach światowych w kategorii seniorek. Drugi wynik w historii na tym samym dystansie – 2:39,88 min., uzyskała brązowa medalistka
Mistrzostw Europy do lat 23 na dystansie 800 m,
zawodniczka KB Sporting – Agnieszka Leszczyńska.
W memoriałowym konkursie pchnięcia kulą im.
Władysława Komara zwycięzca – Sultan Alhabashi
z Arabii Saudyjskiej wynikiem 20.21 m ustanowił
rekord mityngu. Szczególnych emocji dostarczył
memoriałowy konkurs skok o tyczce im. Tadeusza
Ślusarskiego, w którym triumfował rekordzista
mityngu, zawodnik KB Sporting Międzyzdroje
– Adam Kolasa. Do zwycięstwa musiał zaliczyć
wysokość 5.50 m – będący jego najlepszym wynikiem w obecnym sezonie.
W trakcie, gdy na bieżni rywalizowali lekkoatleci, wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli
władz samorządowych i sponsorów, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Piotra Nurowskiego, przedstawicieli Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, kibice mieli okazję spotkać gwiazdy
polskiego sportu: Jacka Wszołę, Mariana Woronina,
Pawła Czapiewskiego i innych.
Szczególny wymiar miała przeprowadzona
w trakcie Mityngu przez Zachodniopomorski Klub

Olimpijczyka akcja pod nazwą „Nie biorę – jestem
mistrzem”, podczas której wszyscy biorący w niej
aktywny udział, polegający na 60 sekundowym
aktywnym ćwiczeniu na ergometrze wioślarskim,
zostali udekorowani okolicznościową koszulką.
Tradycyjną imprezą organizowaną w ramach
Mityngu był będący finałem edycji 2009 - „Bieg
Śniadaniowy” z udziałem ok. 1000 biegaczy. Po
raz pierwszy w siedmioletniej historii, trasa przebiegała głównymi ulicami kurortu ze startem na
Alei Gwiazd i metą na Stadionie Miejskim. W rytmie
muzyki i tempie narzuconym przez zaproszonych
gości, prowadzonych przez specjalistycznie wyposażonego biegowego Hammera, uczestnicy
z uśmiechem na ustach pokonali dystans 3 km.
Nagrodą za wysiłek włożony w pokonanie tego
dystansu był „Pakiet Śniadaniowy” biegacza.
XI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny
im. Władysława Komara  i Tadeusza Ślusarskiego
mógł odbyć się, dzięki zaangażowaniu w jego
organizację władz samorządowych Gminy Międzyzdroje, działaczy Klubu Biegacza „Sporting”
oraz sponsorów wśród których wymienić należy:
PGE, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, PEPSI, Zachodniopomorski Klub
Olimpijczyka , BIELIK Spa&Wellness, BGŻ. Przeprowadzenie tak dużej imprezy nie byłoby możliwe bez pomocy Policji, Straży Miejskiej i Straży
Granicznej.
Robert Leszczyński
Administrator stadionu
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sport
KS „FALA” na boisku

Dobry początek rundy
Tak dobrego początku sezonu piłkarze „Fali” nie
mieli od lat, trzy rozegrane spotkania, w tym dwa
zwycięstwa oraz jeden remis. Od dnia 22.08.2009r
nasza drużyna rozpoczęła go od meczu z „OLIMPIĄ”
Nowogard wygrywając (3-1). Kolejne spotkanie
międzyzdrojska drużyna rozegrała na wyjeździe z
„BŁĘKITNYMI” Trzygłów remisując (1-1). W ostatnim
spotkaniu KS Fala pokonała „JANTAR” Dziwnów (3-1).
Jest to bardzo dobry początek sezonu w wykonaniu naszej I drużyny, która zajmuje drugie miejsce w
grupie rozgrywkowej, z dorobkiem 7 pkt., zdobywając
7 bramek , tracąc 3.
Oby dobra passa trwała do końca rozgrywek.
W dniu 02.09.2009r. „Fala” Międzyzdroje przystąpiła do I rundy Pucharu Polski na szczeblu woj.
zachodniopomorskiego - region Szczeciński, podejmując na własnym stadionie wyżej notowaną drużynę
Orła Łożnicę (LO). Już od początku spotkania nasi
piłkarze narzucili własny styl gry, co dało „Fali” prowadzenie do przerwy 2-0. W drugiej połowie spotkania
trener Piotr Wiśniewski dokonał czterech zmian chciał on oszczędzić kilku zawodników na sobotnie
Derby z drużyną „Jantara” Dziwnów. Rezerwowi
zawodnicy również zagrali w dobrym stylu, drużyna
strzela kolejne dwie bramki. Końcowy wynik: 4 - 0.
Fala w kolejnej rundzie Pucharu Polski na szczeblu
województwa zachodniopomorskiego.

Seniorzy „FALI”
Drużyna Seniorów prowadzona jest przez trenerów Piotra Wiśniewskiego oraz Jana Rączewskiego, a
reprezentowana jest przez zawodników: Rafał Sitko,
Robert Ropęgo, Krzysztof Strzelecki, Mariusz Mikraszewicz, Jan Rączewski, Maciej Głogowski, Adam Słodkowicz, Emilian Popławski, Jakub Jaszczur, Jacek Molenda, Dariusz Tokarz, Grzegorz Kopczewski, Tomasz

Straszewski, Wojciech Kurpiński, Piotr Karasiewicz,
Marcin Rojko, Paweł Laskowski, Andrzej Gałczyński,
Paweł Mikołajczyk, Bartłomiej Karpiński, Grzegorz Stolarczuk, Daniel Skut, Krzysztof Baszak, Mariusz Kułaga,
Aleksander Sikora, Michał Laskowski, zrezygnował
w tej rundzie zawodnik Tomasz Jakubowski
Juniorzy KS Fala Międzyzdroje

Juniorzy „FALI”
Również bardzo dobra postawa drużyny Juniorów na początku tego sezonu: w trzech rozegranych
spotkaniach odniesiono dwa zwycięstwa oraz raz
zremisowano, daje to
naszej drużynie trzecie
miejsce w swojej grupie
rozgrywkowe z dorobkiem 7 pkt., zdobywając
10 goli tracąc 6 bramek.
Oby tak dalej.
Drużyna Juniorów
prowadzona jest przez
szkoleniowca Piotra
Karasiewicza, a reprezentują ją zawodnicy:
R o b e r t R o p ę g o,
Krzysztof Stolarczuk,
Damian Białkowski, Sebastian Ciecierski, Michał Malujdy, Aleksander
Sikora, Damian Kędzierski, Marcin Malujdy, Maciej
Wrzecionkowski, Piotr Rutkowski, Tomasz Janik, Mateusz
Laskowski, Krzysztof Paczocha, Dawid Michalski, Filip
Żabiński, Dominik Łaba, Patryk Łucko, Bogdan Grzelak,
Adam Skorulski, w tej rundzie do drużyny dołączył
Tomasz Bożko oraz z grupy trampkarzy: Piotr Bursa, Patryk
Straszewski, Dariusz Kozłowski.
Piotr Karasiewicz

Zapasy dla dzieci i młodzieży
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach informuje, że od miesiąca września 2009 r.
zorganizował dla dzieci i młodzieży pozalekcyjne zajęcia, które będą realizowane w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje.
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 33 we wtorki i środy w godzinach od 18°°- 20°°
W zajęciach mogą brać udział osoby od 9 do 15
roku życia, które posiadają zgodę rodziców oraz
zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry
stan zdrowia.
Zapasy są jednym z najstarszych sportów
świata. Charakteryzują się wszechstronnym przygotowaniem zawodników. Na treningach będą
kształtowane: cechy dobrego sportowca - osobowość, psychika, dążenie do celu; cechy motoryczne
- szybkość, gibkość, zwinność, siła i wytrzymałość;
koordynacja ruchowa.
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Dla sportowca najwyższym celem jest start na
olimpiadzie, a zapasy są dyscypliną olimpijską.
Apelujemy o zaszczepienie w dzieciach chęci do
uprawiania sportu w myśl zasady„w zdrowym ciele
zdrowy duch i światły umysł.”
Zapraszamy na matę dzieci szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną. Na treningach mile
widziani są rodzice.
Prowadzący - ARTUR SOBOLEWSKI, trener sekcji zapasów. Wszystkie zajęcia sekcji zapaśników
prowadzone są bezpłatnie.
Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

KS ”FALA” MIĘDZYZDROJE
Rozgrywki Jesień 2009r.
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A”
grupa 1 Juniorzy/Seniorzy 2009/2010
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH
22 sierpień br. (sobota)
godz. 15.30 Juniorzy, 18.00 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Olimpia” Nowogard
05 wrzesień br. (sobota)
13.30 Juniorzy, 16.00 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Jantar” Dziwnów
19 wrzesień br. (sobota)
12.30 Juniorzy, 15.00 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Sowianka”
Sowno
26 wrzesień br. (sobota)
12.30 Juniorzy, 15.00 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” Prusinowo
10 październik 2009r. (sobota)
11.30 Juniorzy, 14.00 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk”
Międzywodzie
24 październik br. (sobota)
11.00 Juniorzy, 13.30 Seniorzy
„Fala”Międzyzdroje -„Iskra”Golczewo
11 listopad br. (środa)
11.00 Juniorzy, 13.30 Seniorzy
„Fala” Międzyzdroje - „Pionier”
Żarnowo
SPOTKANIA PIŁKARSKIE NA WYJAZDACH
30 sierpień br. (niedziela)
14.30 Juniorzy, 17.00 Seniorzy
Wyjazd 12.30 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje - „Błękitni” Trzygłów
13 września br. (sobota)
15.00 Seniorzy
Wyjazd 13.00 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje - „Rega II” Trzebiatów
04 październik br. (niedziela)
12.30 Juniorzy, 15.00 Seniorzy
Wyjazd 10.30 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Gostyń
18 październik br. (niedziela)
12.30 Juniorzy, 15.00 Seniorzy
Wyjazd 10.30 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje - „Bizon” Cerkwica
08 listopad br. (niedziela)
12.00 Juniorzy, 14.30 Seniorzy
Wyjazd 10.00 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje -„Znicz”Wysoka Kamieńska
14 Listopad br. (sobota)
11.00 Juniorzy, 13.30 Seniorzy
Wyjazd 09.00 (spod stadionu)
„Fala” Międzyzdroje - „Radowia” Radowo Małe

Jesienne Biegi
Przełajowe 2009
03 października o godzinie 11 na boisku przy
Gimnazjum nr 1 rozpoczną się Jesienne Biegi
Przełajowe - Międzyzdroje 2009. Prawo startu
w zawodach mają dzieci i młodzież szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Odbędzie się również bieg dla przedszkolaków i nauczycieli oraz bieg otwarty dla kobiet
i mężczyzn OPEN. Zgłoszenie na listach zbiorczych,
potwierdzone przez dyrektora szkoły i pielęgniarkę
odnośnie przeciwwskazań do uprawiania biegów,
przesyłać na adres: Gimnazjum nr 1, ul. Kolejowa
33; 72 – 500 Międzyzdroje, tel./fax. 32 80 344 oraz
w dniu zawodów do godz. 10.30.
Zawodnicy nie zgłoszeni przez szkoły muszą
posiadać zgodę rodziców na udział w biegu.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1
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ogłoszeniA - komunikaty

Nieruchomości komunalne na sprzedaż „ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
1. 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. Przetarg został ogłoszony na dzień
15 października 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 – 2.000.000,00 zł brutto. Przetarg został ogłoszony na dzień
20 października 2009 r.
3. 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 został ogłoszony na dzień
27 października 2009 r.
4. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, stanowiącą działkę
nr 137/6 o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m². Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej
połowie października 2009 r.
5. 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
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej działkę
nr 120/34 o pow. 327 m²
- nr 120/33 o pow. 1.321 m²
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²
Cena wywoławcza – ok. 100 zł/m². Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie października 2009 r.
6. Nieruchomość położoną w Lubinie, stanowiąca działkę nr 2/2 o pow. 2.709 m². Cena wywoławcza
– 270.900,00 zł + podatek VAT 22%. Przetarg został ogłoszony na dzień 22 września 2009 r.
7. Nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną przy ul. Kolejowej
w Międzyzdrojach, stanowiącą działki: nr 574 i nr 572/2 o łącznej pow. 423 m². Cena wywoławcza
– 150.000,00 zł + podatek VAT 22%. Przetarg został ogłoszony na dzień 14 października 2009 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ
GARAŻY, KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O. O.
PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH
wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku
i prawie współwłasności działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3
o łącznej pow. 1957 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste przez
Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną
inwestycję jest wydane pozwolenie na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r.
Siedem lokali użytkowych o powie rzchni od 55,7 m² do 65,9 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
Dwadzieścia trzy garaże o powierzchni od 17,4 m² do 26,8 m², o standardzie podstawowym.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 3 tysiące zł. (netto).
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22%
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT płatna w 5 ratach
(1 x 40% i 4 x 15% wartości nieruchomości ).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o., przy ulicy
Cichej 2, pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-81-154 wew. 24.
Dorota Siarska-Zacharewicz
Zarząd Spółki

NADAL GROŹNA

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej
minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się
w życiu codziennym z jej pozostałościami. Ciągle
jeszcze znajduje się wiele przedmiotów często
nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nadmierna ciekawość niektórych
ludzi doprowadza zbyt często do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu
niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające
z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że
mimo zakończenia działań zbrojnych II wojna światowa nadal zbiera
niechlubne żniwo.
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany
w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie
wszelkich warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji
zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości
wybuchowe grożą niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia przy
niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (dotykanie, przesuwanie, przenoszenie, rozkręcanie, rzucanie itp. Są to w szczególności:
- zapalniki, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, ładunki materiałów wybuchowych, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

ZNALEZIONYCH NIEWYTPAŁÓW
LUB NIEWYBUCHÓW
KATEGORYCZNIE NIE WOLNO
ODKOPYWAĆ, PODNOSIĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA
ORAZ WSZELKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH
I GŁEBOKICH ROWÓW
Po znalezieniu NIEWYPAŁÓW, NIEWYBUCHÓW LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO, zaleca się:
Będąc znalazcą lub świadkiem znalezienia niewypału, niewybuchu
lub innego przedmiotu niebezpiecznego pochodzenia wojskowego,
natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję (tel. 997) lub Urząd Miejski
w Międzyzdrojach tel. 091 3275637 lub 695 288 373, albo skorzystać
z telefonu alarmowego „112 ”.
Oznakować w widoczny sposób znalezisko.
Nie wykonywać ze znaleziskiem jakichkolwiek czynności wiążących
się z koniecznością ich dotykania.
Będąc świadkiem nieodpowiedzialnego postępowania innych osób
z niewypałem, niewybuchem lub innym przedmiotem pochodzenia
wojskowego należy wezwać je do natychmiastowego zaprzestania
dalszych działań.
Do chwili przybycia w rejon znaleziska, funkcjonariusza Policji
(lub innego pracownika służb porządkowo – ochronnych w miarę możliwości pozostać w miejscu znaleziska w celu ochrony niebezpiecznego
przedmiotu przed osobami postronnymi.
Janusz Kalemba
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Bezpłatne szczepienia
przeciw grypie
Burmistrz Międzyzdrojów oraz Rada Miejska
w Międzyzdrojach, zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje, urodzonych w 1944 roku
i wcześniej, na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.
w Przychodni na ul. Kopernika nr 4            
tel. 0 91 32 80 179
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
preferowane godziny od 12.00 do 16.00   
w Przychodni na ul. Polnej nr 57
tel. 0 91 32 82 605
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 11.00
oraz od 15.00 do 18.00 (oprócz środy)

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 091 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 091 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.
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