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Razem ze świ¹tecznymi ¿yczeniami,
Pragniemy przes³aæ radośæ i szczêście.
Niech dotr¹ do Pañstwa na czas,
I zostan¹ na d³ugo.
We wish you great joy and happiness,
For the upcoming holiday season.
May these wishes reach you quickly,
And stay with you for a long time.
Weso³ych Świ¹t i pe³nego pomyślności Nowego Roku 2011
¿ycz¹
Jan Magda
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Świąteczne
nastroje

Leszek Dorosz
Burmistrz Miêdzyzdrojów
wraz z Pracownikami

AKTUALNOŚCI

Miejski Sylwester przy Promenadzie
W odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców
Gminy Międzyzdroje oraz naszych Gości,
pomimo uciążliwości związanych z trwającą
przebudową Promenady, postanowiliśmy
zorganizować Miejską Zabawę Sylwestrową.
Po rozważeniu wszystkich propozycji i możliwości, po rozmowach z wykonawcą inwestycji,
wybraliśmy miejsce optymalne. Jest to teren
pomiędzy Aleją Gwiazd a Amfiteatrem i Placem
Zabaw, naprzeciwko „Balbinki”. Organizację
Miejskiego Sylwestra jak zawsze, wziął na siebie
Międzynarodowy Dom Kultury z Panią Dyrektor
Jadwigą Bober, przy współpracy ze służbami porządkowymi i mundurowymi Gminy Międzyzdroje. Wykonawca zobowiązał się do wyrównania terenu inwestycji oraz przerwania wszelkich prac w
okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Impreza rozpocznie się o godzinie 22.00 i
potrwa do godziny 1.00. O północy organizatorzy
zapewniają pokaz sztucznych ogni a Burmistrz
Międzyzdrojów Leszek Dorosz, złoży życzenia

noworoczne wszystkim Mieszkańcom Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina oraz
wszystkim Gościom naszej Gminy.
Osoby które przyniosą wszelkiego rodzaju
fajerwerki, będą proszone o odpalanie ich w
wyznaczonym sektorze. Chociaż funkcjonariusze
czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników
zabawy, już teraz bardzo prosimy o wyobraźnię i
właściwe zachowanie.
Bawmy się wesoło ale bezpiecznie.

Zapraszamy wszystkich
serdecznie do wspólnej,
dobrej Zabawy
Sylwestrowej
w Międzyzdrojach.
Powitajmy razem
radośnie Nowy 2011 Rok.
Sekretarz Miasta
Henryk Nogala

TARGI TURYSTYCZNE W LIPSKU
17 – 21 LISTOPADA 2010

Targi „Touristik & Caravaning” w Lipsku to największa branżowa impreza
turystyczna w Niemczech wschodnich
po berlińskim ITB, która odbywa się
cyklicznie od 1990 roku. W tym roku na
powierzchni 55 000 m2 prezentowało
się ok. 1 042 wystawców z 48 krajów a
w ciągu 5 dni targowych odwiedziło
ją ok. 80 000 osób zainteresowanych
ofertą turystyczną.
Okazję do zapoznania się z nowinkami rynkowymi mieli fani turystyki
rowerowej, campingu i karawaningu, ponieważ to właśnie TC Lipsk są największą
w Europie imprezą targową prezentującą
karawaning. Szczególną atrakcją dla
odwiedzających były przygotowane
animacje kraju partnerskiego, którym
był Cypr.
Gmina Międzyzdroje uczestniczyła w targach
jako jeden z 22 wystawców narodowego stoiska

„Polen”, którego organizatorem był Polski Ośrodek
Informacji Turystycznej w Berlinie. Nasz region

¯yczenia na Świêta Bo¿ego
Narodzenia i Nowy Rok
Niech bêd¹ ciekawe
i zaplanowane,
Ale te¿ z codzienności wyrwane.
Spêdzone inaczej i aktywnie,
Niech Nas nape³ni¹ pozytywnie.
Zale¿y od Naszych dobrych chêci,
Aby zosta³y na d³ugo w pamiêci.
Redakcja
– zachodniopomorskie reprezentowany był
również przez Szczecin, Koszalin oraz Uzdrowisko
Kołobrzeg i cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród odwiedzających targi turystów. Aktywnym
uczestnictwem na targach wsparli nas obecni na naszym stoisku właściciele pensjonatu
Willa Martini. Szczególnym zainteresowaniem turystów cieszyły się materiały promocyjne takie jak plany miasta i informator
turystyczny Gminy Międzyzdroje.
Widocznym jest wzrost zainteresowania
turystów niemieckich tańszą ofertą biur
podróży, a obecność w ofertach tych biur
Międzyzdrojów, stanowi mocny element
wspierający nasze działania na rynku niemieckim.
Międzynarodowe Targi Turystyczne
Touristik & Caravaning w Lipsku to niewątpliwie doskonała okazja do promocji Międzyzdrojów, umocnienia naszego dobrego
wizerunku na rynku niemieckim jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie, przyjaznego dla
turystów i oferującego usługi na poziomie
europejskim.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

SZANOWNI
PAŃSTWO!
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy
Międzyzdroje, którzy włączyli się do przystrajania dekoracją świąteczno-noworoczną
swoich posiadłości: domów, balkonów,
ogródków przydomowych, itp. Wszystkie
palące się światełka wprowadziły radosny
nastrój Świąt Bożego Narodzenia oraz
nadały dodatkowej atrakcyjności naszej
miejscowości.
Jednocześnie dziękuję wszystkim właścicielom nieruchomości oraz dzierżawcom,
którzy na bieżąco pozbywają się śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
przyległych do dróg.
Z poważaniem
Teresa Wróbel
Inspektor ds. drogownictwa
i terenów zielonych
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WYDARZENIA

VI kadencja na strat!

Radni VI kadencji (od lewej): Piotr Nogala, Janusz Piłat, Adam Jakubowski, wiceprzewodnicząca
RM Beata Kiryluk, Roman Pawłowski, Dorota Sielewicz, Waldemar Witkowski, burmistrz Leszek Dorosz,
przewodniczący RM Jan Magda, Adam Wróbel, wiceprzewodnicząca RM Dorota Klucza, Rafał Wolny,
Teresa Purgal, Jan Burzyński, Michał Sutyła, Andrzej Kościukiewicz.
W nowej VI kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Rada spotkała się w dniu 30.11.2010
r. na I sesji, zwołanej przez przewodniczącego
poprzedniej kadencji Michała Sutyłę. Przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni
złożyli ślubowanie o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radni podjęli również uchwały dotyczące
wyboru ze swego grona Przewodniczącego i
dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
jak również powołali składy osobowe stałych
komisji Rady.
Uchwała Nr I/1/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania
dokonano wyboru Jana Magda na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach .
Uchwała Nr I/2/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania
dokonano wyboru Beaty Kiryluk na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach .
Uchwała Nr I/3/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania
dokonano wyboru Doroty Kluchy na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach .
Uchwała Nr I/4/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Powołano Komisję Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu w składzie:
Przewodnicząca Komisji - Beata Kiryluk
Wiceprzewodniczący Komisji – Rafał Wolny
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Członkowie: Dorota Klucha, Adam Jakubowski,
Roman Pawłowski, Teresa Purgal, Jan Magda,
Michał Sutyła
Uchwała Nr I/5/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych.
Powołano Komisję Spraw Komunalnych
i Społecznych w składzie:
Przewodniczący Komisji – Janusz Piłat
Wiceprzewodniczący Komisji - Mateusz Bobek
Członkowie: Jan Burzyński, Andrzej Kościukiewicz, Piotr Nogala, Dorota Sielewicz, Waldemar
Witkowski
Uchwała Nr I/6/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej.
Powołano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w składzie:
Przewodnicząca Komisji - Teresa Purgal
Wiceprzewodniczący Komisji - Rafał Wolny
Członkowie: Janusz Piłat, Roman Pawłowski

Ślubowanie burmistrza

Na kolejnej II Sesji Rady Miejskiej w dniu 6.12.2010
r., zwołanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Magdę, Burmistrz przed objęciem
swoich obowiązków złożył wobec Rady Miejskiej
ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując Urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

Szanowni Państwo!
Obejmując funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach zdaję sobie sprawę z
wielkiej odpowiedzialność zarówno przed Radą
jak i przed mieszkańcami naszej gminy.

Deklaruję wolę organizacji pracy Rady w taki
sposób, aby w pełni demokratycznie rozstrzygać
o sprawach naszej gminy przy współdziałaniu
wszystkich Radnych i Burmistrza. Korzystając z
mojego wieloletniego doświadczenia w pracach
różnych organów gminy dołożę wszelkich starań,
aby wspólnie z Radą i Burmistrzem sprostać
oczekiwaniom społeczności gminy Międzyzdroje.
Rada Miejska stanowiąc miejscowe prawo
będzie dążyła do zapewnienia mieszkańcom
i wszystkim przebywającym na terenie naszej
gminy jak najlepszych warunków życia i wypoczynku. Będzie tworzyć dogodne warunki
dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz
umożliwiać korzystanie z naturalnych walorów
wypoczynkowych okolicy, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji

Informuję Państwa, że Radni będą
pełnili swoje dyżury w każdą środę
od godz.15.30 do 16.30 w Urzędzie
Miejskim, pok. Nr 14, ul. Książąt
Pomorskich 5 w Międzyzdrojach,
zgodnie z planem dyżurów.

Mateusz Bobek - 13.12.2010 r.
Jan Burzyński - 20.12.2010 r.
Adam Jakubowski - 27.12.2010 r.
Andrzej Kościukiewicz - 03.01.2010 r.
Piotr Nogala - 10.01.2010 r.
Roman Pawłowski - 17.01.2010 r.
Janusz Piłat - 24.01.2010 r.
Przewodniczący Rady przyjmuje na
swoich dyżurach w każdy czwartek
od godz. 14.00 do 15.30

3

AKTUALNOŚCI

„Wyspy Wolin i Uznam – spotkania ekologiczne”
W październiku Związek Gmin Wyspy Wolin był gospodarzem polsko – niemieckich spotkań ekologicznych na wyspie Wolin. Spotkania ekologiczne stanowią ciąg szeroko rozumianej współpracy
polsko – niemieckiej podtrzymywanej przez Związek w różnych aspektach jego działalności. Warto
podkreślić, iż są one, z inicjatywy Związku, dofinansowane z Funduszu Małych Projektów Interreg IVa.
Jednym z elementów spotkań była zorganizowana w sali Centrum Edukacyjno Muzealnego Wolińskiego Parku Narodowego konferencja
pn. „Ochrona środowiska przyrodniczego wyspy Wolin i Uznam w aspekcie wykorzystania
walorów przyrodniczych i zagospodarowania
turystycznego regionów”. Prelegentami na
niej byli przedstawiciele współpracujących
ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin instytucji:

dzieci polskie i niemieckie, które zwyciężyły i
zostały wyróżnione w konkursie plastycznym:
„Wolin, Uznam – bezgraniczne marzenie o czystym
środowisku“ odbyły wycieczkę po wyspie Wolin.
Wycieczka obejmowała skansen w Wolinie, gdzie
zwiedzano rekonstrukcje chat i zabudowań z
IX – XI w., obserwowano jak wyglądało życie we
wczesnym średniowieczu, popróbowano podpłomyka. Duże wrażenie na dzieciach i ich opiekunach

Związek Gmin po raz pierwszy włączył w spotkania dzieci i młodzież, lecz mając na uwadze
ogromne zainteresowanie szkół organizowanym
przez siebie konkursem ma zamiar w przyszłości
rozszerzyć formułę spotkań o ich udział.
Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie:
Kategoria wiekowa 7 do 10 lat:
I nagroda Pia – Sophie Rosemeier – Grundschule Stadt Usedom, Baderstr. 48, 17406 Usedom,
I nagroda Tim Biesenthal an der „Alten Schule”,
17429 Mellenthin,
I nagroda Katarzyna Dylawerska – SP nr 1
Międzyzdroje;

Wolińskiego Parku Narodowego, Parku Natury
Usedom, Inselfreunde Usedom e.V., Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
Gościem specjalnym konferencji był prof. dr
hab. Kazimierz Kozłowski, który mówił o polskiej
i niemieckiej tradycji ochrony środowiska.
W trakcie trwania konferencji dla dorosłych,

zrobił również Międzynarodowy Dom Kultury w
Międzyzdrojach, w którym również ugoszczono
dzieci poczęstunkiem.
Muzeum Figur Woskowych udostępniło bezpłatnie swoją ekspozycje wszystkim zwycięzcom
- uczestnikom konkursu organizowanego przez
Związek Gmin. Również opiekun zbiorów w bunkrze V3 wyraził deklarację bezpłatnego udostępnienia miejsca zwiedzającym.
Po zakończeniu konferencji oraz wycieczki
wręczono zwycięzcom i wyróżnionym nagrody
i upominki.

Kategoria wiekowa 11 do 13 lat:
I nagroda Przemek Szakiel – SP w Koniewie,
I nagroda Johanna Kirchenstein - KGS Ahlbeck,
I nagroda Bernd Meyn – Schule AM Stettiner
Haff , Am Haff 12, 17419 Zirchow;
Kategoria wiekowa 14 do 16 lat:
I nagroda Katharina Regerni – KGS Ahlbeck,
I nagroda Joanna Kobuszewska – GP w Sierosławiu,
I nagroda Anne Marie Baumann – KGS Ahlbeck
Rafał Wolny
Przewodniczący ZGWW

W WALCE Z BEZROBOCIEM
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach wraz wszystkimi ośrodkami powiatu kamieńskiego już od trzech lat realizacje partnerski projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów
instytucji pomocy społecznej”. Projekt skierowany jest do bezrobotnych, które na skutek zbyt
długiego pozostawania bez pracy i środków do godnego życia, utraciły wiarę w siebie i nadzieje
na lepsze jutro.
Udział w projekcie daje szanse na podwyższenie własnej wartości poprzez: uzyskanie nowych
kwalifikacji zawodowych, umiejętności poruszania
się na rynku pracy oraz szeroko idącą integrację
umożliwiającą otwarcie się na drugiego człowieka
a w efekcie pomaga rozwiązać problem bierności
zawodowej.
W naszej ocenie udział w projekcie jest skuteczna metodą wyjścia z bezrobocia . Jak wskazują
dane: w roku 2008 z 9 pań, które przystąpiły do
udziału w projekcie i ukończyły szkolenia -5 znalazło zatrudnienie, natomiast z 8 uczestników, którzy
uczestniczyli w projekcie 5 osób podjęło prace.
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W roku bieżącym w projekcie bierze udział 14
osób, które od kilku miesięcy uczestniczą w kursach i szkoleniach zawodowych dostosowanych
do ich indywidualnych predyspozycji z zakresu
: Opiekunka dla dzieci i osób starszych, Obsługa
kas fiskalnych i komputerów, Kasjer walutowy
,Usługi cateringowe, Fryzjer, Masażysta, Florysta,
Wizażu i stylizacji z elementami fryzjerstwa, Prawo jazdy kat B, Palacz gazowy, Kierowca wózków
jezdniowych z napędem silnikowym, Pracownik
ochrony fizycznej pierwszego stopnia. W ramach
szkolenia kursantom zapewniono również środki
na koszty przejazdów oraz miejsca w żłobkach,
przedszkolach i świetlicach

Wszystkie osoby, które brały udział w szkoleniach, twierdzą, że zdobyły nie tylko nowe kwalifikacje zawodowe, upoważniające do podjęcia
pracy i wiedzę jak przygotować dokumenty i
zaprezentować swoją osobę w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, lecz przede wszystkim dzięki zdobytym umiejętnością odzyskały poczucie własnej
wartości i wiarę w swoje możliwości. Nabrały
przekonania, że ich los zależy w dużej mierze od
nich samych i patrzą w przyszłość z większym
optymizmem.
Pracownikom naszego ośrodka realizacja
zadań związanych z projektem daje dużo satysfakcji. W naszej ocenie jest to jedna z najbardziej
skutecznych form pomocy dla osób pozostających
bez zatrudnienia. Wierzymy , że również tegorocznymi beneficjentami projektu będą zainteresowani
potencjalni pracodawcy, których zapraszamy do
kontaktu z naszym ośrodkiem
Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany do 2013 roku.
Kierownik OPS M-je
Mgr Elżbieta Jakubiak
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AKTUALNOŚCI
Burmistrz Międzyzdrojów informuje mieszkańców Międzyzdrojów, że w okresie sezonu zimowego 2010/11 jednostką odpowiedzialną za prowadzenie
akcji zimowej w zakresie zwalczania śliskości nawierzchni jezdni i chodników, usuwania naboju i błota pośniegowego jest jednostka budżetowa Gminy Międzyzdroje, Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Nowomyśliwskiej 86, 72-500 Międzyzdroje telefon 91 32 80 873.

Akcja „Zima”
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy wykonywane będzie w ramach posiadanych środków budżetowych przy użyciu sił i środków sprzętowych Zakładu Ochrony Środowiska zgodnie z zatwierdzonym planem Akcji Zimowej, określającym organizację służby, osoby
odpowiedzialne, miejsce i czas pracy i dyżurów, łączność telefoniczną, warunki atmosferyczne
i techniczne zwalczania skutków zimy, kolejność obsługi sieci dróg i ulic objętych zwalczaniem
śliskości i odśnieżaniem, wykaz zatrudnionego sprzętu, kierowców i operatorów sprzętu.
Obowiązkiem prowadzącego Akcję Zimową
jest zapewnienie przejezdności sieci dróg i ulic na
terenie miasta i gminy Międzyzdroje zgodnie ze
standardami określonymi zatwierdzonym planem
zimowego utrzymania.
W przypadku wystąpienia obfitych i długotrwałych opadów śniegu i jego zalegania w
pasie drogowym, utrudniającego prowadzenie
odśnieżania do usuwania zwałów odłożonego
śniegu zatrudnione zostaną dodatkowe jednostki
sprzętowe, celem zapewnienia przejezdności
jezdni i drożności chodników.
Jednocześnie proszę mieszkańców Międzyzdrojów, właścicieli samochodów osobowych

i dostawczych o nie utrudnianie prowadzenia
odśnieżania i nie pozostawianie pojazdów bez
opieki w miejscach ograniczających pracę sprzętu
zimowego (pługi, piaskarki, ładowarki).Pojazdy w
znaczący sposób utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie akcji zimowej będą odholowywane na koszt właścicieli na parkingi miejskie.
Długotrwałe pozostawienie bez nadzoru pojazdów narazić może właścicieli na szkody spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi,
ograniczeniem przejezdności i manewrowania
sprzętu zimowego oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu wystąpienia ewentualnych wypadków.
Przypominam również, że zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami na właścicielach posesji
przyległych do dróg gminnych i ulic miejskich
spoczywa obowiązek odśnieżania chodników
na całej długości chodnika przyległego do ulicy.
Jednocześnie informuję, że przypadku ewentualnego wystąpienia wypadku pieszego i poniesienia szkody oraz wystąpienia o odszkodowanie
przez uczestnika ruchu tytułu nie wykonania przez
właściciela posesji obowiązku zabezpieczenia
zimowego przedmiotowego chodnika na właścicielu spoczywa odpowiedzialność prawna i obowiązek pokrycia finansowego powstałej szkody.
W związku z prognozowanymi zimowymi
utrudnieniami ruchu pieszego i pojazdów samochodowych proszę wszystkich mieszkańców
Międzyzdrojów i osoby przyjezdne o szczególne
zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie
przepisów i zasad korzystania z nawierzchni
jezdni, chodników, przejść dla pieszych, ciągów
pieszo-rowerowych, miejsc postojowych i zatok
przystanków komunikacji publicznej.
Z poważaniem
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Zimowa Akcja w praktyce
Akcja Zima 2010/2011 organizowana i prowadzona jest przez Zakład Ochrony Środowiska mieszczący się przy ulicy Nowomyśliwskiej 86, tel. 91 328 08 73, 603 043 760.
Obejmuje ona mechaniczne zgarnianie śniegu,
zwalczanie gołoledzi oraz w razie potrzeby wywóz
pryzmowanego śniegu z ulic i chodników. Akcja
prowadzona jest w godzinach pracy od 700 - 1500,
natomiast pogotowie Akcji Zima przewiduje
pełnienie dyżurów w godzinach od 1500 - 700 w
przypadku konieczności szybkiej reakcji z powodu
opadów śniegu.
Zwalczanie skutków opadów śniegu prowadzone jest według kategorii i kolejności zimowego
utrzymania ulic w Akcji Zima 2010/2011.
• ulice pierwszej kolejności odśnieżane winny
być w okresie 2 godzin po ustaniu opadów;
• ulice w drugiej kolejności w okresie 4 godzin;
• ulice trzeciej kolejności sukcesywnie po wykonaniu odśnieżania ulic I i II kolejności.
Międzyzdroje:
Kolejność odśnieżania: ulica Gryfa pomorskiego, Kolejowa, Leśna, Przy Wodociągach, Mickiewicza, Rybacka, Skłodowskiej, Norwida, Krasickiego,
Ks. Pomorskich, Traugutta, Bohaterów Warszawy,
Parkowa, Nowomyśliwska, Myśliwska. Łącznie
5810 m.b.;
Kolejność odśnieżania: ulica Tysiąclecia PP, Ks.
Pomorskich, Światowida, Krótka, Kopernika, Lipowa, Gintera, Dąbrowskiej, Plater, Polna, Dąbrówki,
Ustronie Leśne, Słowiańska, Orzeszkowej. Łącznie
5700 m.b.;
Kolejność odśnieżania: ulica Sportowa, Piastowska, Kościuszki, , Orla. Łącznie 1170 m.b.;
Ulice odśnieżane po wykonaniu kolejności
od I do III:
ulica Bohaterów Warszawy, Ludowa, Poprzeczna, Wesoła, Wczasowa, Cicha, Spokojna, Mieszka I,
Plażowa, Zdrojowa, Morska, Konopnickiej, Stroma,
Aleja Róż, Piaskowa, Gryfa Pomorskiego (Las),
Cmentarna. Łącznie 4480 m.b.
Lubin, ulica Boczna, Dobra, Geodezyjna, Łagodna, Portowa, Skarpowa, Wodna, Wikingów,
łącznie 2500 m.b.

Wapnica, ulica Jodłowa, Mała, Okrągła, łącznie
1803 m.b.
Wicko, ulica Kolonijna, Wąska, Żwirowa, łącznie
2598 m.b.
Zalesie, ulica Podgórna, łącznie 250 m.b.
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym
z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych
wzdłuż nieruchomości chodników. Obowiązek
ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych
oraz jednostkach organizacyjnych i osobach
posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością.

Uprasza się mieszkańców Miasta i Gminy
o nie parkowanie pojazdów na chodnikach
ze względu na utrudnianie prac związanych z
odśnieżaniem.
Dodatkowych informacji można uzyskać
dzwoniąc do pełniącego dyżury w czasie Akcji
Zima 2010/2011 pracownika ZOŚ po numerami
telefonów 91 328 08 73, 603 043 760 oraz na stronach internetowych www.bip.zos.miedzyzdroje.
pl, www.zosmiedzyzdroje.pl.
Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

WYKAZ SPRZĘTU I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZWALCZANIE SKUTKÓW ZIMY NA DROGACH
I ULICACH MIĘDZYZDROJÓW I GMINY WYKAZ
L.p. Rodzaj sprzętu

Numer rej.

Osoba obsług.

Kontakt tel.

Adres zamieszkania

1.

Ciągnik MTZ82A z pługiem
+ cyklop

ZKAT-124

Pruszyński
Wacław

606043909

Międzyzdroje
Krasickiego 14

2.

Ciągnik C-360
Rozrzutnikiem
+ cyklop

ZKAT-298

Świątkiewicz
Bogdan

692743298

Międzyzdroje
Mieszka I 7

3.

Samochód
„Jelcz” 317
z pługiem i
piaskarko-solarką

SZD 880G

Stańczyk
Waldemar
Muryn Andrzej
Smagło Mariusz

603290091

Recław 3

796295428
603290042

M-je Gryfa Pom. 49/2
Jarzębowo 3

Różycki
Zbigniew

669042546

Międzyzdroje
ul. Ustronie Leśne 3

4.

Maszyna do plaży
MARINA z pługiem

Na dzień 29.11.2010 r. na terenie Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach zgromadzono:
Mieszanka (piasek wymieszany z solą) w ilości 130 t, , Sól drogowa w ilości około 10 t
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MINĄŁ ROK

Wydarzyło się w roku 2010
Min¹³ kolejny rok, pe³en wydarzeñ, wa¿nych decyzji i wznios³ych chwil. Poni¿ej w wielkim skrócie przypominamy
wybrane wydarzenia, które warto podkreśliæ i utrwaliæ w pamiêci.
Styczeñ
Amfiteatr gotowy!
W ostatnich dniach grudnia
ubiegłego roku Gmina Międzyzdroje
oddała w całości Amfiteatr wraz z
zapleczem i zabudową towarzyszącą
oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W kompleksie Amfiteatru,
oprócz dwóch skrajnych, identycznych architektonicznie budynków,
przeznaczonych pod działalność
gastronomiczną, znajduje się scena
wraz z zapleczem.
„Chrobry” najlepszym klubem
2009 w województwie
Największym sukcesem w rozgrywkach drużynowych było zwycięstwo drużyny w II lidze. W kategorii

gmina Międzyzdroje i REX sp. z o.o.
ze Szczecina. Spółka przystąpiła do
poszukiwania wykonawcy inwestycji.
Marzec
Kolejowa i Norwida do remontu
Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kolejowej i Norwida
w oparciu o projekt opracowany
przez „Inżynieria drogowa” Edward
Drzymała w Wolinie. Przetarg na
realizację zadania zostanie ogłoszony
w marcu br. Termin wykonania: od
podpisania umowy do 15 listopada
2010 roku.
Sportowe sukcesy
międzyzdrojskich lekkoatletów
O 3 medale wzbogacił swój doro-

jego żona Maria oraz Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.
Obaj byli gośćmi Międzyzdrojów:
Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski - w dniu 29 marca
2007 r., Prezydent RP Lech Kaczyński
- w dniu 14 października 2008 r.
70. rocznica Zbrodni Katyńskiej
W dniu 13-go kwietnia 2010 roku,
w 70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej,
w samo południe, na cmentarzu
komunalnym w Międzyzdrojach
pod Krzyżem Katyńskim, odbyła się
szczególna uroczystość. Jej wymowę
spotęgowała tragedia narodowa,
która wydarzyła się 10-go kwietnia
2010 roku pod Smoleńskiem.
Ulice w przebudowie
Z dniem 16.04.2010 r. Firma
MAZUR SPRI Szczecin przystąpiła
do przebudowy ulicy Kolejowej,
Norwida i Stromej w Międzyzdrojach.
Inwestycja zakończy się w listopadzie
2010 r.
Maj
Urodziny Pana Józefa
Najstarszy mieszkaniec gminy
Pan Józef Rzeczycki 1-go maja 2010
roku ukończył 104 lata! Dostojnego

turniejów indywidualnych zawodnicy z Międzyzdrojów odnotowali
dużo sukcesów. W rozgrywkach
seniorskich całą klasyfikację ogólną województwa wygrała Sylwia
Wandachowicz. Wśród juniorów
klasyfikację wojewódzką w swojej kategorii wygrała młodziczka Adrianna
Kołaszewska.
Luty
Promenada w rozbudowie
W dniu 17 lutego br. tj. w chwili
przekazania placu budowy nastąpiło
rozpoczęcie Projektu pn.: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego
zagospodarowania Promenady
Gwiazd w Międzyzdrojach”. Inwestycja potrwa do maja 2011 roku.
Międzyzdrojski Rynek
z pozwoleniem na budowę!
Wkrótce na terenie dawnego
targowiska miejskiego będzie mogła
rozpocząć się budowa nowoczesnej
galerii handlowej. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 4707 m². Pozwolenie na budowę
udało się uzyskać 02 lutego 2010r.
Inwestorem jest „Międzyzdrojski
Rynek” sp. z o.o. Spółkę tę utworzyła
6

bek Klub Biegacza „Sporting”, dzięki
udanym startom Agnieszki Leszczyńskiej w Halowych Mistrzostwach
Polski (27 – 28. 02. 10 r. – Spała)
oraz Kamila Poczwardowskiego w
Mistrzostwach Polski w biegach na
przełaj (14. 03. 2010 r. Bydgoszcz).
Dwa srebrne krążki w biegach na
dystansie 800 m (2:05,53 min ) i
400 m (54, 61 s – rekord życiowy)
zdobyła Agnieszka. Brązowy medal
na dystansie 12 km wywalczył Kamil
Poczwardowski. Pierwszy medal w
sportowej karierze Kamila jest zarazem jedynym medalem zdobytym
przez zachodniopomorskich biegaczy we wszystkich kategoriach oraz
przepustką do Reprezentacji Polski
do startu w Mistrzostwach Świata w
biegach na przełaj, które odbędą się
28. 03. 2010 r. w Bydgoszczy.
Kwiecieñ
Prezydent w naszej pamięci
10 kwietnia pod Smoleńskiem
rozbił się samolot Tu-154 z polską
delegacją państwową, która leciała
do Katynia na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę mordu NKWD na
polskich oficerach. Zginęło 96 osób,
w tym prezydent Lech Kaczyński i

Jubilata odwiedził Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, życząc
zdrowia i wielu kolejnych rocznic.
Honorowa i zasłużony
Hrabia Eryk von Zedtwitz – malarz
i lokalny patriota – został uhonorowany (pośmiertnie) przez Radę
Miejską tytułem „Zasłużony dla
Międzyzdrojów”.
Britta Maria Wuttke, dawna
mieszkanka Międzyzdrojów i wielka
przyjaciółka Domu Dziecka w Lubinie
otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Międzyzdrojów.

Odznaczone przez
Prezydenta RP
Krystyna Dębiec i Danuta Szubska
zostały uhonorowane Złotym Krzyżem Zasług za zasługi dla niepodległości RP, za działalność społeczną
i kombatancką. Postanowienie o
odznaczeniu zdążył podpisać zmarły tragicznie Prezydent RP Lech
Kaczyński.
Międzyzdroje i Bydgoszcz
współpracują
W dniu 14 maja br. w ratuszu
miejskim w Bydgoszczy Prezydent
Miasta Bydgoszcz Konstanty Dombrowicz oraz Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz oficjalnie
przypieczętowali umowę o współpracy promocyjnej między dwoma
miastami.
Z mistrzami
W dniach 20-23 maja się III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
Amber Baltic. Tegoroczny festiwal był
poświęcony twórczości dwóch wielkich romantyków Fryderyka Chopina
oraz Roberta Schumanna, których
200. rocznicę urodzin obchodzimy
w tym roku.
Biblioteka roku 2009
Biblioteka w Międzyzdrojach

wygrała konkurs na Bibliotekę Roku
2009 w kategorii miast do 20 tys.
mieszkańców w woj. zachodniopomorskim. 24 maja br. Lucjan Bobolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej
przekazał statuetkę Andżelice Gałeckiej, dyrektor wyróżnionej palcówki.
Sukcesy Agnieszki
Udanie rozpoczął się sezon dla
zawodniczki Klubu Biegacza „Sporting” Agnieszki Leszczyńskiej. W odbywającym się 24 maja 46 Mityngu
Internationales Pfingstsportfest w
niemieckim Rehlingen Agnieszka
wygrała bieg na dystansie 800m
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w czasie 2:02.74 min. Wynik który
uzyskała zapewnił jej miejsce w
Reprezentacji Polski na Drużynowe
Mistrzostwa Europy (Bergen, 19 – 20.
06. 2010 r. )
Czerwiec
Chóry z jubileuszem
Czerwiec w Międzyzdrojach
upłynął pod znakiem muzycznych
jubileuszy i święta pieśni chóralnej.
W kościele pw. św. Piotra Apostoła
odbył się Koncert Galowy z okazji
20-lecia prowadzenia chórów w
Międzyzdrojach przez panią Annę
Sobierajską. Natomiast w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się.
jubileuszowy 45. Międzynarodowy
Festiwal Pieśni Chóralnej. Natomiast
20-lecie istnienia świętowała Akademia Chóralna „in terra pax”.
50-lecie WPN
W dniach 22 i 23 czerwca Woliński
Park Narodowy świętował 50. rocznicę swojego powstania. Podczas sesji
Rady Naukowej zgromadzeni goście
wysłuchali wykładu prof. Andrzeja
Kostrzewskiego z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.:
„50 lat badań naukowych w Wolińskim Parku Narodowym – znaczenie
teoretyczne i praktyczne”. Prof. Andrzej Kostrzewski wraz ze studentami
UAM prowadzi badania naukowe na
terenie Parku już niemal od 50 lat, jest
też założycielem i mentorem Stacji
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na Białej Górze.
Rośnie pasaż „Pod Gryfem”
18 czerwca uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę
budynku handlowo- mieszkalnego
przy ul. Gryfa Pomorskiego, realizowaną przez „Międzyzdrojski Rynek”
sp. z o.o. Generalnym wykonawcą
została firma Erbud S.A. z siedzibą
w Warszawie. Inwestycja ma być
gotowa do marca 2011 roku.
Cmentarz w rozbudowie
W czerwcu br. rozpoczęta została
inwestycja pn: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach”. Wykonawcą robót jest firma
EKO-BUD
Jacek Koralewski z Międzyzdrojów. Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie ogrodzenia, wewnętrznych
dróg, ciągów pieszych i wyznaczenie
nowych pól grzebalnych.
Lipiec
Gwiazdy były wśród nas
W piękne słoneczne dni od 14 do
18 lipca odbyło się prawdziwe święto
sztuki, kultura przez duże „K”. Wakacyjny Festiwal Artystów znów zagościł w Międzyzdrojach, gromadząc
szerokie grono artystów – przyjaciół
festiwalu. Międzyzdroje przez te dni
stały się „wakacyjną stolicą kultury”.
Było to jubileuszowe 15. spotkanie
z Gwiazdami kina, teatru, telewizji
i sztuki. Publiczność każdego dnia
mogła spotkać się osobiście z bohaterami swojej wyobraźni, którzy na co

dzień wzbudzają podziw i sympatię
widzów. Na festiwal przyjechało ponad 100 znanych artystów z polskiej
sceny kulturalnej.
Sierpieñ
Memoriał olimpijczyków
17 sierpnia już po raz dwunasty
na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach odbył się Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława
Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Na
kameralnym obiekcie zaprezentowali
się polscy i zagraniczni lekkoatleci,
którzy wystartowali w 12 konkurencjach w tym w 2 memoriałowych
konkursach pchnięcia kulą i skoku o
tyczce. W memoriałowym konkursie
skoku o tyczce, z wynikiem 5,70 m,
zwyciężył brązowy medalista ME w
Barcelonie – Przemysław Czerwiński.
W konkursie pchnięcia kulą, zwyciężył mistrz Danii - Kim CHRISTIANSEN,
pchając kulę na odległość 18,36 m.
Na „swoim” Stadionie, , zwycięstwo
odniosła Agnieszka Leszczyńska,
która z czasem 1:30,92 min pokonała
utytułowane rywalki m. in. Ewelinę
Sętowską-Dryk i Danutę Urbanik.
Ring w Amfiteatrze
Już po raz drugi - w dniu 18
sierpnia br. - na terenie amfiteatru
w Międzyzdrojach odbyła się Gala
Boksu Zawodowego. Główną atrakcją wieczoru była jednak 10 rundowa
walka o pas federacji WBC Baltic w
wadze do 80 kg. pomiędzy Pawłem
Gałażewskim a Abdeladerem Benzina – reprezentantem Francji. Paweł
Głażewski (13-0, 4 KO) pokonał jednogłośnie na punkty (99-89, 100-87 i
99-88) Abdelkadra Benzinię (13-12,
4 KO). Popularny „Głaz” wywalczył
tym samym pas WBC Baltic oraz
międzynarodowe mistrzostwo Polski
wagi półciężkiej.
Wrzesieñ
Hala dla wszystkich
1 września 2010 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpiło
otwarcie nowo wybudowanej Hali
Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy
ulicy Leśnej 17. Podczas ceremonii
otwarcia nadano hali imię Andrzeja
Grubby. W uroczystości udział wzięli
m.in. Adam Giersz - minister sportu
i turystyki, był lekkoatletka Irena Szewińska, Andrzej Person – senator RP,
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Bogdan Adrusieczko – wykonawca
inwestycji z firmy Marbud, a także
bliscy Andrzeja Grubby.

Kapitału i Finansów.

Spotkanie ze sztuką
W dniach od 8 do 17 września br.
odbył się 5. jubileuszowy ogólnopolski plener malarski w Międzyzdrojach. W Międzyzdrojach gościli
profesjonalni malarze z całej Polski,
w tym: Michał Cender, Mira SkoczekWojnicka, Halina Nowicka, Tomasz
Klimczyk, Wiorika Zagórska Maciej
Dobosz, Iwo Birkenmajer, Wojciech
Górecki, Ryszard Miłek i Małgorzata
Kadecka.

Koniec kadencji
12 listopada 2010 roku V kadencja samorządowa przeszła do
historii. Podczas ostatniej 62. sesji
Rady Miejskiej podsumowano 4 lata
pracy mijającej kadencji.
W latach 2006 - 2010 w samorządzie pracowali (na zdjęciu od lewej):
radny Adam Jakubowski, radny Kazimierz Drzewiecki, radny Piotr Wójcik,
radny Andrzej Kościukiewicz, radny
Mateusz Bobek, radny Janusz Piłat,
radny Rafał Wolny, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Beata Kiryluk,
burmistrz Leszek Dorosz, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Sutyła,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawłowski, radna Teresa
Purgal, radny Adam Wróbel, radny
Wiesław Kotwica, radny Artur Duszyński, radny Jan Burzyński.

Październik
Spotkania Artystyczne
Seniorów
Międzyzdroje przez 3 dni od 01
do 03 października tętniły życiem,
zabawą i śpiewem. W tegorocznych
Spotkaniach Artystycznych Seniorów udział wzięło 33 zespoły i 500
uczestników. To największa impreza
kulturalna skupiająca tak dużą liczbę
uczestników.
Żywa lekcja historii
12 października br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się główne
uroczystości 29. Zjazdu Kresowych
Żołnierzy Armii Krajowej. Otwarcia
zjazdu dokonała Danuta SzyksznianOssowska, główna organizatorka, zaś
wicewojewoda Andrzej Chmielewski
wręczył odznaczenia żołnierzom AK.

Tego dnai zapaleniem symbolicznych zniczy i minutą ciszy uczczono
pamięć poległych w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem.
Wyróżnienia
dla Międzyzdrojów
Międzyzdroje uplasowało się na
II miejscu w kraju w kategorii najzamożniejsze miasta małe (do 20 000
ludności, około 800 miast). W rankingu na inwestycje komunalne bez
inwestycji sportowych zdobyliśmy
wysokie V miejsce w kraju. W rankingu, w którym wzięto pod uwagę
wszystkie wskaźniki Międzyzdroje
zajęło IX pozycję i zostało uhonorowane „Diamentem Samorządowym”.
Statuetkę i dyplomy burmistrz odebrał 14 października w Warszawie
podczas VIII Samorządowego Forum

Listopad

Wybory samorządowe
21 listopada odbyły się wybory
samorządowe. Mieszkańcy wybrali
radnych VI kadencji. W skład Rady
Miejskiej weszli: Purgal Teresa, Kiryluk Beata, Wolny Rafał Mariusz,
Pawłowski Roman, Sielewicz Dorota, Klucha Dorota Alina, Witkowski
Waldemar, Bobek Mateusz Witold,
Jakubowski Adam, Kościukiewicz
Andrzej, Sutyła Michał, Piłat Janusz
Jerzy, Burzyński Jan, Magda Jan,
Nogala Piotr.

Pierwsza sesja
30 listopada podczas pierwszej
sesji radni nowej kadencji złożyli
ślubowanie i wybrali spośród siebie
przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz członków komisji działających
w radzie. Nowym przewodniczącym
Rady Miejskiej VI kadencji został
radny Jan Magda.
Grudzieñ
6 grudnia nowo wybrany burmistrz gminy Leszek Dorosz podczas
sesji Rady Miejskiej złożył przed
radnymi i mieszkańcami uroczystą
przysięgę. Jest pierwszym burmistrzem w gminie, który pozostał tu
na kolejną kadencję i pierwszym
który dwukrotnie pokonał rywali w
pierwszej turze wyborów.
Redakcja
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Sztab WOŚP
Wzorem lat ubiegłych w Międzynarodowym Domu
Kultury został utworzony sztab XIX Finału WOŚ P.
Celem zbiórki publicznej w dniu 09.01.2011 jest
zbieranie środków pieniężnych dla: „DLA DZIECI
Z CHOROBAMI UROLOGICZBYMI I NEUROLOGICZNYMI”
MDK zwraca się również do wszystkich osób
chcących przekazać gadżety na licytację podczas
XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.Wszystkie gadżety na licytację oraz
fanty na loterię proszę dostarczyć do MDK do
08.01.2011r. Proszę również osoby zainteresowane
zbiórką pieniędzy podczas Finału o zgłaszanie się
do MDK lub pod nr telefonu 91 32 82 600.
Z poważaniem
Sztab XIX Finału MDK

XXXIX Konkurs
Krasomówczy
Przewodników
W dniu 27- 28 Listopada 2010 na zamku w Gołubiu
- Dobrzyniu odbył się XXXIX Konkurs Krasomówczy
Przewodników. Celem Konkursu była rozbudzenie
zamiłowań krajoznawczych, zachęcenie do poznania własnego regionu, jego historii i dorobku, do
wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie
prezentowania ich w Konkursie. Również Celem
Konkursu Krasomówczego było zwrócenie uwagi
na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego
mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
W ramach konkursowych prezentacji członkowie Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach” w
Międzyzdrojach Pani Magdalena Jakubowska i Panowie Waldemar Predko oraz Wolfgang Abraham
prezentowali tematy związane z Międzyzdrojami
i regionem wyspy Wolin.
Oprócz naszych przewodników w Konkursie
wzięli udział przedstawiciele ze środowisk przewodników w Warszawie, Malborku, Trójmieście a
także reprezentanci woj. kujawsko-pomorskiego,
woj. wielkopolskiego, woj. lubelskiego, woj.
śląskiego.
Zwycięzcą Konkursu został Pan Jacek Buzalski
z Grudziądza, który zaprezentował wystąpienia pt.
„Gwiazdy polskiej jazdy, czyli prymusom dziękujemy” i „Takiego wojska już nie będzie”.
Dla finalistów Konkursu i dla najlepszych
reprezentantów Klubu Przewodników PTTK „Na
Wyspach”, burmistrz Pan Leszek Dorosz ufundował
nagrody rzeczowe.
Nadmienić należy, iż Pani Magdalena Jakubowska członek Klubu Przewodników PTTK „Na
Wyspach” oprócz nagrody rzeczowej otrzymała
Srebrny Laur Krasomówczy, a Pan Wolfgang
Abraham Brązowy Laur Krasomówczy i nagrodę
publiczności.
Tomasz Rychłowski
Mł. referent ds. promocji, kultury i spotu
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Partnerska wizyta uczniów
ze szkoły w Sellinie
Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy po raz kolejny
zaprosiła uczniów z partnerskiej szkoły z Sellinu na Rugii.
Dzieci gościły w Wapnicy od
15 do 19 listopada br. W tym
czasie uczniowie obydwu szkół
prezentowali cechy charakterystyczne własnych miejscowości, walory i atrakcje turystyczne oraz sposoby ochrony
środowiska. Integralną częścią
był udział dzieci w warsztatach ekologicznych
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, małej
miejscowości położonej na Pojezierzu Drawskim.
Uczniowie mieli tam okazję obserwować mikroorganizmy w dużym powiększeniu czy badać
czystość wody.
Innym, niezwykle ważnym elementem spotkania było przygotowanie materiału do uczniowskiego, polsko – niemieckiego słowniczka, który
zostanie wydany już po wyjeździe. Promocja i
upowszechnienie słowniczka planowane są na
wiosnę, w połączeniu z jubileuszowymi, XV Wiosennymi Biegami Przełajowymi, na które chcemy
zaprosić naszych niemieckich przyjaciół.
Nasi gości mieli też okazję wysłuchać opowieści
Pana Władysława Kowalskiego na temat patrona
wapnickiej szkoły, profesora Władysława Szafera,

tym bardziej, że Władysław Kowalski był uczniem
profesora. Pan Kowalski zaprezentował też ciekawą
wystawę zdjęć przedstawiających rośliny Ogrodu
Botanicznego z Krakowa, gdzie szczególne miejsce zajmują storczyki, ulubione kwiaty naszego
patrona.
Pięć dni pobytu naszych gości minęło bardzo
szybko, nawet listopadowa pogoda, mimo deszczu, nie była w stanie popsuć dobrego humoru
i uśmiechów na twarzach. Wspólne gry, zabawy,
mecz w piłkę nożną, pozostaną w pamięci uczniów
i ich opiekunów.
Dzieci z obydwu szkół są bardzo zadowolone
ze wspólnie spędzonego czasu.
Kontynuowanie współpracy naszej szkoły z
uczniami z Sellinu nie byłoby możliwe, gdyby nie
wsparcie Euroregionu Pomerania. To właśnie z
Funduszu Małych Projektów
w ramach programu INTERREG
IVA Euroregionu uzyskaliśmy
dofinansowanie na realizację
projektu. Mamy nadzieję, że
wspomniane wsparcie finansowe otrzymamy tez przy
złożeniu następnego wniosku
aplikacyjnego.
Bogumiła Popko
Dyrektor SP – 2 w Wapnicy

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Pod koniec listopada już od kilku lat organizuję
w naszej szkole jako bibliotekarz Obchody
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Dzień Misia obchodzony jest 25 listopada od
2002 roku. Historia pluszowego misia zaczyna się
w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosvelt, będąc
na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego
niedźwiadka. Od tamtej pory misie towarzyszą
dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy,
pocieszają. Jako jedyne doczekały się swojego
międzynarodowego święta.
Nasze spotkanie z misiami miało na celu między innymi rozwijanie zainteresowań czytelniczych
uczniów, kształtowanie poczucia szacunku dla
książek i zabawek, rozwijanie twórczego myślenia
i działania.
Przed spotkaniem dzieci wykonały prace plastyczne „Mój Miś”, które zostały wyeksponowane
w szkolnej galerii.
Podczas wspólnej zabawy śpiewaliśmy piosenki o misiach aż w trzech językach - polskim,
angielskim i niemieckim, przypomnieliśmy sobie
historię misia, wysłuchaliśmy wesołych, a przy
tym życiowych cytatów z książek „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” autorstwa A.A. Milne,

tańczyliśmy z misiami. Czas poświęcony misiom
spędziliśmy w miłym towarzystwie honorowego
gościa, puszystego i mięciutkiego szopa pracza,
za którego przebrał się jeden z rodziców. Po pożegnaniu najmłodszych uczestników Dnia Misia,
uczniowie klas I – V podzieleni zostali na grupy i
wspólnie wykonali zadanie –w określonym czasie
narysowali i „ubrali” misie oraz przy pomocy słowników (polskiego, angielskiego i niemieckiego)
opisali części ciała i garderoby swoich misiów.
W radosnych nastrojach pożegnaliśmy się do
następnego roku.
Katarzyna Piotrowska
Bibliotekarz SP-2 w Wapnicy

INFORMATOR MIÊDZYZDROJSKI NR 12/2010

OŚWIATA

CHOINKA W STYLU EKO
Nadszedł czas dekorowania domów i ubierania
choinek. W sklepach mnóstwo nowiuteńkich
szklanych i plastikowych ozdób, które w większości po świętach wylądują na wysypisku
śmieci.

Członkowie koła ekologicznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy postanowili w tym roku

uruchomić swoją wyobraźnię i wykonać ozdoby
choinkowe z… surowców wtórnych.
Prosimy przyjrzeć się dokładnie naszej choince
odnajdziecie na niej między innymi niepotrzebne
już płyty CD, dyskietki, plastikowe butelki, nakrętki,
puszki aluminiowe, skrawki papieru i wiele innych.
Wszystkie ozdoby wykonano
ze śmieci!!! W ten sposób chcemy
zwrócić uwagę na możliwość ponownego wykorzystania pozornie
niepotrzebnych już przedmiotów.
Zachęcamy także Państwa do
podjęcia naszej inicjatywy i udekorowania swoich drzewek świątecznych w podobny sposób. Jest
to również doskonała okazja aby w
rodzinnej atmosferze, mile spędzić
wspólnie czas przygotowując te
niecodzienne cudeńka choinkowe.
W tym miejscu w imieniu całej
społeczności SP – 2 w Wapnicy
życzymy Państwu zdrowych, pogodnych i ekologicznych WESOŁYCH ŚWIĄT.
Iwona Samołyk
Monika Ratajczyk

Spotkanie integracyjne
19 listopada 2010r. młodzież z naszego gimnazjum spotkała się z młodzieżą niepełnosprawną
z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wolina. W
spotkaniu uczestniczyło łącznie 35 osób - 19
warsztatowiczów i 10 uczniów klasy III b oraz 7

opiekunów z obu placówek. Spotkanie odbyło
się w Międzyzdrojach, w kręgielni hotelu Amber
Baltic. Obsługa hotelu przygotowała nam miłą
niespodziankę w postaci wspaniałego poczęstunku, który wszystkich ucieszył. Gra w kręgle
zbliżyła do siebie obie grupy, była to szczególnie
przyjemna forma integracji młodzieży. Spotkanie
to było trzecią tego typu formą współpracy między
obiema placówkami.
Beata Jasiewicz

Drużyna Świętego Mikołaja w Bibliotece
7 i 8 grudnia 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach pracownicy Biblioteki przystroili świątecznymi ozdobami czytelnię
i urządzili w niej Pracownię Świętego Mikołaja. Na spotkanie zostały zaproszone pierwsze klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach.
Wszyscy pracownicy Biblioteki wcielili się w role
reniferów, elfów… Dzieci zostały przywitane przez
Śnieżynkę - panią Anię Piecyk, która wprowadziła
pierwszaki do Pracowni Świętego Mikołaja. Tam
czekały już renifery: Rudolf - pani Maria Kowalska
i Kometek - pani Edyta Romaszko oraz ciężko
pracująca nad słodkimi pierniczkami dla dzieci,
Pani Mikołajowa, czyli główna księgowa - pani
Grażyna Bejster.
Następnie Śnieżynka zaprosiła wszystkie dzieci
do wysłuchania bajki pt. „Franklin i prezent świą-

teczny” oraz opowieści o Świętym Mikołaju. Gdy
dzieci skończyły oglądać bajki, nagle do pracowni
wbiegła pani Mikołajowa szukająca Świętego Mikołaja - miała bardzo srogą minę, bo nigdzie nie mogła
znaleźć męża. Dzieci głośno zawołały Mikołaja,
który, jak się okazało, surfował po Internecie i czytał
maile od dzieci. Zaprosił wszystkich uczniów na quizy i zagadki. W tym czasie, gdy Mikołaj ze Śnieżynką rozwiązywali z dziećmi zagadki, w wypożyczalni
smacznie spał niesforny elf Zgredek, czyli Andżelika
Gałecka – Dyrektor Biblioteki. Zgredek miał zająć

się upominkami i choinkowymi ozdobami, a
tymczasem po prostu głośno chrapał! Śnieżynka
razem z dziećmi, Mikołajem, reniferami oraz panią
Mikołajową cichutko na paluszkach zaczęła szukać
elfa. Był bardzo zdziwiony, gdy otworzył oczy, a tu
przed nim stała gromadka dzieci, Mikołaj i rozwścieczona Mikołajowa z trzepaczką i patelnią w rękach.
Po ogromnych prośbach dzieci elf Zgredek zgodził
się wstać, chociaż bardzo nie lubi zimy, mrozu i
świąt i zaprosił dzieci do „mikołajowej gimnastyki”. Dzieci wraz z całą drużyną świętego Mikołaja
solidnie wykonywały „Mikołajowa gimnastykę”, którą elf poprowadził w rytm
„gorącego” utworu „Waka waka”. Miała
to być taka zimowa rozgrzewka przed
kolejnymi zabawami. Po ćwiczeniach
Śnieżynka nauczyła dzieci świątecznej
piosenki, a pani Mikołajowa zaprosiła
wszystkich do tańca.
Nadszedł czas na warsztaty plastyczne. Dzieci miały za zadanie ozdobić styropianowe bombki. Każdy dostał
dwie sztuki, jedną miał zabrać do
domu, a drugą zawiesić na bibliotecznej choince. Wszyscy zrobili przepiękne
prace! Oczywiście nie mogło obejść się
bez prezentów. Każda klasa dostała
paczkę pełną słodyczy oraz dyplom.
Mikołaj zaprosił dzieci do pamiątkowego zdjęcia, podziękował za przybycie i
wraz z Mikołajową odprowadził wszystkich do wyjścia. Spotkanie bardzo
podobało się dzieciom, które zapewniły
elfa Zgredka, że na pewno będą odwiedzać bibliotekę i dużo czytać!
Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

INFORMATOR MIÊDZYZDROJSKI NR 12/2010

9

SPORT, OŚWIATA

Tańczyli o puchar
W dniach 27-28 listopada w nowopowstałej Hali sportowo-widowiskowej w Międzyzdrojach odbył się największy w województwie turniej sportowego tańca towarzyskiego-Puchar
Okręgu Zachodniopomorskiego.
W dwudniowych zmaganiach wzięły udział
pary taneczne z klubów i szkół tańca: AKTT
Politechniki Szczecińskiej, Astra Szczecin, Aida
Szczecinek, Elite Dance Szczecin, Estera Myślibórz,
Alfa-Astra Stargard Szczeciński,Mat Szczecin, Prestige Goleniów, Flesz Nowogard, Focus Dziwnów,
Focus Kamień Pomorski, Amber Kołobrzeg, Omen
Świdwin, Pasja Koszalin, Satori Gryfino, oraz Jantar
Wolin, Świnoujście, Międzyzdroje-gospodarze
tegorocznej edycji Pucharu Okręgu.
Komisja sędziowska w składzie : Antoni Grycmacher - Szczecin, Joanna Ziomek - Poznań, Alicja
Majewska- Wrocław, Paweł de Pourbaix - Warszawa, Bartłomiej Szarżanowicz- Olsztyn,Andrzej
Mierzwa - Legnica, Grzegorz Depta - Gorzów
Wielkopolski miała nie lada orzech do zgryzienia,
gdyż poziom par okazał się niesłychanie wysoki.
Pośród par międzyzdrojskich po najwyższe laury
sięgnęła para kat.10-11 D kompletnie deklasując
konkurencję: Oskar Celt i Michalina Ruśkiewicz.
Nie zabrakło też w finałach innych międzyzdrojskich utalentowanych tancerzy, jak choćby:
Miłosz Miśkiewicz i Adrianna Szwarc, Jakub
Gołos i Aleksandra Mamińska, Bartłomiej Paczuk
i Aleksandra Michałowska, Filip Marchalewski i
Wiktoria Kaszubowska oraz Mateusz Zygan i Ada
Paczuk - para najwyższej krajowej klasy A w stylu
latynoamerykańskim.
Wielką atrakcją Gali Finałowej okazał się pokaz
trzech par najwyższej, międzynarodowej klasy „S”.
Jedną z nich była para Marcin Wojtkowiak i Karolina
Kowalska - tegoroczni finaliści Akademickich Mistrzostw Polski-tancerze KTS Jantar Międzyzdroje.

Dodatkową wygraną był fakt, że wszyscy
przyjezdni tancerze, trenerzy i działacze, w tym
Zarząd i Prezes Zachodniopomorskiego Okręgu
Tańca Towarzyskiego nie kryli słów uznania dla
organizacji Pucharu Okręgu z takim rozmachem
i na takim poziomie.
Świetna muzyka, piękny obiekt, wspaniałe
nagrody, wreszcie kapitalnie reagująca międzyzdrojska publiczność sprawiły, że tegoroczny Puchar
Okręgu stał się prawdziwym świętem tańca.
Dlatego też Zarząd TKS Jantar na czele z prezesem Katarzyną Gołos oraz trenerem i wiceprezes
Anną Zjawińską pragną podziękować za pomoc w
organizacji tej rangi imprezy Burmistrzowi – panu
Leszkowi Doroszowi, Dyrektor Międzynarodo-

Gala Mikołajkowa
W niedzielę 5 grudnia Międzynarodowy Dom
Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Galę Mikołajkową z niespodziankami dla
wszystkich dzieci z terenu gminy Międzyzdroje.
Mimo złej aury i padającego śniegu Sala Teatralna wypełniła się po brzegi. Na dzieci czekało wiele
atrakcji, loteria fantowa z nagrodami, program
artystyczny „ Dieta….cud Świętego Mikołaja”, w

Gimnazjalne konkursy
przedmiotowe
W listopadzie w gimnazjach w województwie
zachodniopomorskim odbyły się eliminacje
szkolne do konkursów przedmiotowych. Wśród
naszych gimnazjalistów do etapu rejonowego
odbywającego się w grudniu w Kamieniu Pomorskim zakwalifikowali się:
Martyna Poskart, Jagoda Osowicka, Mikołaj
Puchalski – konkurs polonistyczny
Luiza Halemba, Weronika Chwałko, Wiktoria
Wardziukiewicz, Anna Kolesińska – konkurs biologiczny
Martyna Poskart, Agnieszka Muth, Weronika
Chwałko – konkurs języka niemieckiego
Samuel Owczarek, Rafał Pender, Mateusz Bober
– konkurs języka angielskiego
Wiktoria Wardziukiewicz, Weronika Chwałko,
Rafał Pender – konkurs chemiczny
Wiktoria Wardziukiewicz, Samanta Fiedorowicz,
Robert Sawiński – konkurs matematyczny
Agnieszka Muth, Jagoda Osowicka, Martyna
Poskart – konkurs historyczny
Samuel Seniw, Robert Sawiński, Adrian Zeller
– konkurs geograficzny
Etap wojewódzki odbywa się w Szczecinie w
lutym. Liczymy, że wiedza zdobyta w Gimnazjum
zaprocentuje dobrymi wynikami w klasyfikacji
uczniów szkół gimnazjalnych oraz osobistą satysfakcją uczniów i ich nauczycieli, czego wszystkim
serdecznie życzę
Tamara Starachowska
Dyrektor gminazjum
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wykonaniu artystów ze Szczecina, wspólna zabawa, a co najważniejsze do MDK przybył też Święty
Mikołaj z paczkami. W tej imprezie uczestniczyło
blisko 400 dzieci, którym towarzyszyli tez rodzice. Cieszy nas fakt, że przy wsparciu finansowym
OPS i rzeczowym naszych partnerów mogliśmy
zorganizować również loterię, gdzie każdy los
był wygrany.

wego Domu Kultury- pani Jadwidze Bober wraz
z zespołem pracowników oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej - pani Iwonie Banachowicz.
Anna Zjawińska
Fundatorom nagród na loterię tj:
Pani Katarzynie Gołos – Gabinet Figur Woskowych, Panu Mirosławowi Pałczyńskiemu – kino
7D, Panu Michałowi Januszewskiemu- Club Scena,
Państwu Grażynie i Wacławowi Racławskim – pole
namiotowe, Pani Annie Marczak – Hotel Amber
Baltic, Panu Wojciechowi Gągorowskiemu z firmy
Event Factory Organizatorzy składają ogromne
podziękowania za wsparcie, a przede wszystkim
„dar serca”. To piękny obraz i satysfakcja, że można
sprawić tak wielką radość naszym milusińskim.
Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny pt. „Co może Cię uzależnić”. Ciekawe prace,
doskonałe spostrzeżenia i wyobraźnia dzieci były
zaskakujące. W różnych kategoriach wiekowych
nagrodzeni zostali - przedszkolaki: Marcel Paluch i
Aurelia Burzy, klasy I-III : Sandra Cor , Natan Ścibor,
Adam Wilczek, klasy IV-VI: Kacper Żak, Jagoda
Lewandowska, Przemysław Sędzicki i Alicja Szulc,
Gimnazjum – Samuel Seniw , prace grupowe:
dzieci ze Świetlicy w Wapnicy i Międzyzdrojach
oraz sekcja plastyczna MDK.
Wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w
naszej imprezie Mikołajkowej, pracownikom MDK
i Pani Małgosi Musialskiej z OPS - za sprawne
przygotowanie i przeprowadzenie całego przedsięwzięcia, a Pani Kierownik OPS Elżbiecie Jakubiak za owocną współpracę, składam serdeczne
podziękowania.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

ZAJĘCIA SKS-u SP NR 2 W WAPNICY
Głównym celem istnienia klubu sportowego w tej
szkole jest ogólny rozwój sprawności fizycznej,
poprawa stanu zdrowia, kondycji i koordynacji
ruchowej uczniów. Uczestnictwo na zajęciach uczy
ich zdrowej rywalizacji i tolerancji przejawiającej
się w poszanowaniu innych, a wspólne rozgrywki
sportowe kształtują umiejętność współpracy, integracji, rywalizacji i zasad „fair play”. Dlatego bardzo
ważne jest, aby dzieci w szkołach miały możliwość
skorzystania z zajęć sportowych poza godzinami
nauki co daje im możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy p.
Bogumiła Popko oraz pozostali pracownicy szkoły
doskonale zdają sobie sprawę, że działalność
SKS-u w tej mierze jest przedłużeniem zabiegów
szkoły w zakresie wychowania fizycznego i opieki
zdrowotnej. Placówka posiada w swojej ofercie

tego typu zajęcia cieszące się wśród uczniów dużą
popularnością. Uczniowie klas 4-6 mają okazję wyjechać wynajętym busem na 90 minut sportowych
wrażeń na halę sportową im. Andrzeja Grubby
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
Pomimo, niewielkiej liczby uczniów uczęszczającej
do szkoły, udało nam się zgromadzić środki oraz
zorganizować transport, którym dojeżdżamy na
halę w każdy piątek. Wszyscy chętni mają możliwość
rywalizacji w grach zespołowych, wspinaczki na linie,
skoków z wykorzystaniem materaca oraz innych
zabaw ruchowych.
Po zakończonych zajęciach, jak powiedział jeden
z uczniów, „wracamy do domu zmęczeni, głodni, ale
szczęśliwi”.
Nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Nogala
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O bursztynow¹ rakietkê
W dniach od 19 do 21 listopada w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbyły się dużej rangi zawody tenisa
stołowego. Pierwszy turniej to rywalizacja o
1. Bursztynową Rakietkę Międzyzdrojów. W
kategorii kobiet wygrała Jolanta Rumińska, a
drugie miejsce zajęła reprezentantka „Chrobrego” – Sylwia Wandachowicz. Z kolei wśród
mężczyzn wygrał, także zawodnik z Międzyzdrojów - Jacek Wandachowicz, który w finale
pokonał Wojciecha Potrykusa z Lęborka.
Następnie w sobotę i niedzielę tego samego
weekendu wystartowało II Ogólnopolskie Grand
Prix Weteranów. W zawodach mogli brać udział
tenisiści w wieku od 40 lat. Do Międzyzdrojów
przybyło ponad 70 pingpongistów, którzy walczyli

o wiele nagród.
Międzyzdrojska młodzież, też pokazała
co potrafi w miniony czwartek (02.12.2010r.).
Właśnie wtedy w Międzyzdrojach rozegrano
zawody szkolne na szczeblu powiatowym
w kategorii: Szkół Podstawowych, Szkół Gim-

KS Fala Miêdzyzdroje

CZAS WYPOCZYNKU
W dniu 06 listopada 2010 r. został podsumowany rok 2010 w wykonaniu piłkarzy KS „Fala”
Międzyzdroje oraz rundy jesiennej 2010/2011
poszczególnych grup. Od tego czasu przeszliśmy
do okresu roztrenowania – treningi prowadzone
są w dalszym ciągu, natomiast od 23 grudnia do
połowy stycznie 2011roku nasi piłkarze przebywać
będą odpoczywać oraz na urlopach.

Seniorzy - czwarte miejsce
po rundzie jesiennej
Za nami runda jesienna sezonu rozgrywkowego 2010/2011. Nasza pierwsza drużyna – Seniorzy
zajęła w swojej grupie 4 miejsce z dorobkiem 18
punktów, strzelając 22 bramek, tracąc 10.
Bilans spotkań był następujący: w 11 rozegranych spotkaniach 5 krotnie wygrano, 3 krotnie
zremisowano, 3 krotnie schodzono z boiska jako
pokonani.
Mamy nadzieję na kontynuowanie dobrej
passy w rundzie wiosennej.
Dziękujemy piłkarzom za wysiłek włożony
w walkę na ligowych boiskach i prosimy o
więcej na wiosnę.

Juniorzy - trzecie miejsce
po rundzie jesiennej
W rundzie jesiennej 2010/2011 drużyna
juniorów zajęła III miejsce w swojej grupie rozgrywkowej
MECZE MISTRZOWSKIE:
rozegrano 9 meczy – zdobyto - 19 punktów,
odniesiono 6 zwycięstw, 2 porażki, 1 remis, zdobyto 33 bramki, stracono – 11 bramek.
Po rundzie jesiennej trener tej grupy powiedział, że jest to pierwszy sezon kiedy nasza
drużyna juniorów występuje w I Klasie na
szczeblu województwa zachodniopomorskiego.
Podsumowując tę rundę uznał iż był to okres
bardzo udany, gdyż chłopcy chętnie trenowali i
podwyższali swoje umiejętności piłkarskie, czego
efektem jest zajęcie wysokiego III w rozgrywkach.
Wyraził przekonanie, że chłopcy nabrali nowych
doświadczeń, kształtując wiele pozytywnych cech
takich jak: obowiązkowość, odpowiedzialność,
wytrwałość, zaufanie, siła woli, ambicje, opanowanie w dążeniu do pewności siebie.
Nadchodzi teraz okres roztrenowania, później
zasłużony odpoczynek, trochę wolnego czasu,
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następnie od połowy stycznia zaczynamy treningi
będzie to czas ciężkiej pracy, po to aby dobrze
przygotować drużynę do rozgrywek.

Trampkarze pierwsze miejsce
po rundzie jesiennej
W rundzie jesiennej 2010/2011 drużyna
trampkarzy zajęła I miejsce w swojej grupie
rozgrywkowej
MECZE MISTRZOWSKIE:
rozegrano 7 meczy – zdobyto - 18 punktów,
odniesiono 6 zwycięstw, 1 porażkę, zdobyto 53
bramki, stracono – 15 bramek.
Od 22 Listopada już wszystkie grupy młodzieżowe KS Fala trenują na nowej hali sportowej, a
treningi w grudniu prowadzone są w następujących terminach oraz przez szkoleniowców:
ŻAKI: Wtorek 18.00-19.30 sektor 2; Czwartek
18.00-19.30 sektor 2 – trener Dariusz Cader
ORLIK: Wtorek 18.00 – 20.00 sektor 2; Czwartek 18.00 – 19.30 sektor 2 - trener Dariusz Tokarz
TRAMPKARZ: Poniedziałek 17.00 - 18.30 sektor 3; PIĄTEK 17.00-18.30 – trener Jan Rączewski
GRUPA ŻEŃSKA: Środa 19.00 – 20.30 sektor 1,
Piątek 15.30 – 17.00 – trener Jan Rączewski
JUNIOR: Poniedziałek 18.30-20.00; PIĄTEK
18.30-20.00 – trener Piotr Karasiewicz
SENIOR: Wtorek 18.00 – 20.00, Piątek 20.0021.30 – trener Piotr Wiśniewski

SPORT
nazjalnych oraz Szkół Ponadgimnazjalnych.
We wszystkich grupach wiekowych wygrali przedstawiciele szkół, które znajdują się
w Międzyzdrojach. Zarówno dziewczęta, jak i
chłopcy zaprezentowali na co ich stać deklasując
rywali.
Krzysztof Borkowicz

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku,
w imieniu Prezesa, zarządu
oraz wszystkich zawodników
UKS „Chrobry” Międzyzdroje
chcielibyśmy życzyć Państwu
dużo szczęścia,
zdrowia oraz wiele radości.
Sekcja Piłki Siatkowej KS Fala Międzyzdroje:
Wtorek 18.00- 20.00 – sektor 1, Piątek 18.00 –
20.00 – sektor 1, prowadzona jest przez Mariana
Kowalewskiego
Zapraszamy również serdecznie wszystkich
naszych oldboys w każdy poniedziałek o godz.
20.00-21.30
W dniu 11.12.2010r. planowany jest Halowy
Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy oraz w dniu
19.12.2010 roku, a także turniej Halowy Piłki
Nożnej Juniorów, turnieje odbędą się na naszej
nowej hali.
Natomiast nasza pierwsza drużyna (seniorzy) w dniu 18.12.2010 roku będzie brała udział
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Gryfinie,
gdzie rywalizować będzie z takimi zespołom
jak Hutnik Szczecin IV liga, Sv B-W 90 Gartz
– drużyna z Niemiec, Ogniwo Babinek, Kasta
Szczecin, Piast i Błękitni Pniewo. Życzymy
powodzenia.

Nabór do „Fali”
Klub Sportowy Fala Międzyzdroje ogłasza nabór do wszystkich grup młodzieżowy.
Wszystkich zainteresowanych reprezentowaniem barw klubowych Fala Międzyzdroje
zapraszamy do biura klubu przy ulicy Aleja róż
7, bądź też zgłoszenie się drogą telefoniczną
pod numerami: 696-091-828, 783-609-159,
695439-317.
Więcej informacji o naszej I drużynie można
uzyskać na stronie internetowej
http://fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl/
fala1984miedzyzdroje/
Piotr Karasiewicz

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê świêtami Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego Roku Zarz¹d Klubu Sportowego Fala Miêdzyzdroje sk³ada
pi³karzom, sympatykom sportu, kibicom oraz wspó³partnerom
serdeczne ¿yczenia.
„W oczekiwaniu na zbli¿aj¹ce siê Świêta Bo¿ego Narodzenia
i Nowy Rok pe³ni nadziei spogl¹damy w przysz³ośæ. Sk³adamy
¿yczenia: zdrowia, pogody ducha, spe³nienia wszystkich marzeñ,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Zarz¹d Klubu Sportowego „Fala”
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzeda¿y
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży :
1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową, położone w Wicku przy ul. Żwirowej,
stanowiące działki:
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w
drodze dojazdowej stanowiącej działkę nr 120/34 o pow. 327 m²,
cena wywoławcza 155.000 zł plus należny podatek VAT
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena wywoławcza 160.000 zł +
należny podatek VAT. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości
zostanie ogłoszony w styczniu 2011 r.
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej
w Wapnicy, działka nr 137/6 pow. 1.475 m². Cena wywoławcza
– 104.000 zł plus należny podatek VAT.
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w styczniu 2011 r.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341 o pow. 494 m². Cena
wywoławcza – 950.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostały ogłoszone
na dzień 15 lutego 2011 r.
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza
Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328 o pow. 839 m². Cena
wywoławcza – 1.500.000 zł brutto.
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostały ogłoszone
na dzień 15 lutego 2011 r.
5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13
w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m². Cena wywoławcza – 2.250.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w
związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków).
Przetarg na zbycie w/w nieruchomości został ogłoszony na
dzień 15 lutego 2011 r.
6. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w
Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m². Cena wywoławcza
– 26.500.000 zł brutto.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony
w styczniu 2011 r.
7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul.
Głównej, działka nr 117/2 o powierzchni 1.468 m². Cena wywoławcza - 80.000,00zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie
ogłoszony w styczniu 2011 r.
8. Nieruchomości niezabudowane położone w Lubinie przy
ul. Głównej :
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m², cena wywoławcza - 120.000,00 zł plus należny
podatek VAT,
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza 140.000,00 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/ nieruchomości zostanie ogłoszony
w styczniu 2011 r.
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul.
Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m². Cena wywoławcza
- 400.000,00 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie
się w dniu 11 stycznia 2011 r.
Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przygotowania do zbycia w drodze przetargu są nieruchomości niezabudowane położone:
- w Międzyzdrojach , obr.21 , działka nr 460/1 o powierzchni 369 m²,
- w Międzyzdrojach , obr.19, działka nr 210 o powierzchni 315 m²,
- w Lubinie , obr.24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m²,
- w Międzyzdrojach , obr.16, działka nr 20/2 o powierzchni 4.240 m²,
- w Wicku, obr.25, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653 m²,
- w Wapnicy, obr.23, działka nr 54/3 o powierzchni 852 m²,
- w Lubinie , obr.24, działka nr 9/2 o powierzchni 967 m².
Przewidywany termin przetargu na sprzedaż powyższych
nieruchomości - pierwszy kwartał 2011 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie
W związku z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (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,

Burmistrz Międzyzdrojów
przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, poprzez sporządzenie
spisu z natury. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy
przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów a drugi egzemplarz przechowywać prze okres jednego
roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzoru zawartego w:
- załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia („Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania”)
- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia („Informacja o wyrobach zawierających azbest, których
wykorzystywanie zostało zakończone”).
Więcej informacji na temat azbestu, w tym procedury dotyczące postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
ww. załączniki, dostępne są:
- na stronie www.bip.miedzyzdroje (Azbest)
- w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim
- u sołtysów

Powo³anie nowej
Komisji Mieszkaniowej
Zapraszamy osoby chętne do społecznej pracy
w ramach Komisji Mieszkaniowej, zajmującej się
opiniowaniem spraw związanych z dysponowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyzdroje do składania ofert w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, w terminie do 15
stycznia 2011 r.
Dodatkowych informacji na temat zakresu pracy Komisji można uzyskać w pokoju nr 18 Urzędu
Miejskiego lub telefonicznie pod nr 091/32 756 66.
Edyta Konarzewska

Informacja
Burmistrza
Międzyzdrojów
Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.)
użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych
jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu
zbierającemu taki sprzęt.
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Wszyscy użytkownicy tego typu sprzętu mają
obowiązek pozbywania się zużytych urządzeń w
sposób zapewniający jego bezpieczne unieszkodliwianie i odzysk wykorzystanych w tego typu
sprzęcie materiałów.
Zgodnie z ww. ustawą sprzedawcy detaliczni i
hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego
są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości
nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Informuję, że zbierającym zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny jest gminna jednostka
organizacyjna gminy prowadząca działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych –
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
przy ul. Nowomyśliwskiej 86 (tel. 913280873),
zobowiązany do przyjęcia od mieszkańców gminy
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych bez pobierania opłaty.
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w szczególności: lodówki,
zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory
i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne), a
także odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych (np. baterie i akumulatory, termometry, resztki farb i rozpuszczalników,
przeterminowane leki, itp.), znajduje się przy ul.
Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach.

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. 91 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.
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