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Złota polska jesień
Nastała jesień. Mieni się pięknymi barwami. A my, przygotowując się do czekającej nas zimy i w zgodzie 
z prawami natury, powoli „zwalniamy obroty”. Przed nami czas wspomnień i zadumy, okres swoistego 
wyciszenia, nostalgii i osobistych refleksji nad przemijaniem.
Wracamy pamięcią do tych którzy odeszli, pozostawiając w nas smutek i żal. I myśli, dlaczego tak szybko? 
Tyle mieliśmy im do powiedzenia. Tak wiele spraw nie załatwiliśmy. Ileż więcej serca można było okazać.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Są na naszych cmentarzach miejsca szczególne, symboliczne, o których w tych dniach nie powinniśmy 
zapomnieć. Tam o porządek i światełko dbają nasze placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera  
w Wapnicy oraz Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. Bardzo im za tą opiekę dziękujemy. 
W dniu 1-go listopada spotkamy się przy grobach najbliższych. Pochylmy się nad grobem zapomnianym, 
którego nikt nie odwiedza, tam kiedyś pochowano człowieka…                                     Redakcja
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aktualności

Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
w Międzyzdrojach serdecznie zaprasza na MA-
GICZNE ANDRZEJKI -  26 listopada 2011 roku 
na godzinę 19 do Pensjonatu „Perła” - ul. Po-
morska w Międzyzdrojach. Ceny biletów: para  
70 zł, singiel 40 zł.

W programie: didżej Adam, konkursy, 
zabawy, loterie, wspaniałe menu.

Rada Rodziców Gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach

Tour Salon - Poznań 2011
W dniach 19 – 22 października br. odbyły się 
targi turystyczne tour Salon w Poznaniu. 

Partnerem tegorocznych targów było wo-
jewództwo zachodniopomorskie, a krajem 
partnerskim - Maroko. Pierwsze dwa dni imprezy 
skierowane były do ekspertów i specjalistów  
z branży, piątek i sobota – do szerokiej publiczno-
ści. Zwiedzający targi Tour Salon  mogli zapoznać 
się z najnowszą ofertą biur podróży i touropera-
torów, wszystkich polskich i wielu zagranicznych 
regionów, gestorów bazy noclegowej, przewoź-
ników, portali internetowych oraz wydawnictw. 

W ramach prezentacji województwa za-
chodniopomorskiego odbyła się konferencja 
poświęcona wyjątkowo atrakcyjnym miejscom 
na wyspach Wolin i Uznam.

Gmina Międzyzdroje została zaproszona do 
przedstawienia swoich walorów turystycznych. 
Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem i uznaniem wśród przedstawicieli 
branży turystycznej.  

W bogatym programie targów, przedstawio-
nym przez województwo zachodniopomorskie, 
Międzyzdroje mocno zaakcentowały swoją 
obecność. Dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników targów cieszył się konkurs – quiz 
wiedzy o Międzyzdrojach, który przygotowaliśmy 
specjalnie na tę okazję. Rozstrzygnięcie konkursu 
i losowanie wielu ciekawych nagród zgromadziło  
na scenie głównej liczną publiczność. Obecność 
Gminy Międzyzdroje na targach po raz kolejny 
potwierdziła, że jesteśmy znaną miejscowością o 
rozpoznawalnej marce.    

Refarat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Rada Rodziców 
Gimnazjum  zaprasza

Konferencja została zorganizowana pod 
hasłem „Opierając się na przeszłości, kierując 
się ku przyszłości”. Wiele się wydarzyło od 1991 
roku. Region Morza Bałtyckiego stał się areną 
spektakularnych zmian. W spotkaniu wzięli udział 
delegaci z miast członkowskich z Danii, Finlandii, 
Łotwy, Litwy, Norwegii, Szwecji, Estonii, Niemiec, 

Rosji i Polski. Sesje plenarne z udziałem wybit-
nych prelegentów przyniosły spojrzenie na to, co 
wydarzyło się podczas ostatnich 20 lat od zimnej 
wojny do chwili obecnej i co może się wydarzyć 
w ciągu najbliższych lat. Ponadto podkreślono 
rolę miast, ich oczekiwania i zainteresowania. Z 
zainteresowaniem uczestniczyłam w spotkaniu 

Komisji ds. Turystyki, której celem jest między 
innymi integracja społeczności regionu Morza 
Bałtyckiego, promowanie turystyki poprzez 
wymianę informacji turystycznych, wsparcie 
ruchu turystycznego i koordynację turystyki w 
regionie nadbałtyckim poprzez utworzenie sieci 
współpracy między miastami oraz stały rozwój 
infrastruktury turystycznej poprzez zainicjowanie 
projektów w oparciu o programy Unii Europejskiej. 
Konferencji towarzyszyły liczne warsztaty dotyczą-
ce kluczowych kwestii jak wzmocnić atrakcyjność 
gospodarczą miasta, jak poradzić sobie ze zmia-
nami klimatu oraz tego jak sprostać wyzwaniom 
demograficznym. W trakcie konferencji skupiliśmy 
się także na sprawach wewnętrznych Związku 
Miast Bałtyckich, takich jak raporty, wybory, finan-
se i posiedzenia komisji. Czas spędzony na Łotwie 
umożliwił mi udział w interesujących wykładach a 
także poznanie wielu ciekawych ludzi.

Katarzyna Kutereba Gnitecka
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów 

Konferencja w Lipawie
W dniach 4-7 października 2011 roku na Łotwie w nadbałtyckim mieście Lipa-
wa odbyła się XI Generalna Konferencja Związku Miast Bałtyckich. Konferencja 
zbiegła się z obchodami 20. rocznicy powstania Związku Miast Bałtyckich, co stało 
się okazją do omówienia dotychczasowych osiągnięć oraz założeń na kolejne lata. 

Zaproszenie do udziału w uroczystościach 
związanych z narodowym świętem niepodległości 

w dniu 11 listopada 2011 roku

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone jest dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 
1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione 
w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Stało się już tradycją, że dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, obcho-
dzony jest w Gminie Międzyzdroje szczególnie uroczyście.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, 
partii politycznych, placówek oświatowych oraz wszystkich mieszkańców Międzyzdrojów, 
Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina do udziału  w uroczystościach związanych z 93.  rocznicą 
odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

    Jan Magda                                                                 Leszek Dorosz
Przewodniczący Rady Miejskiej                              Burmistrz Międzyzdrojów

                                 w Międzyzdrojach 

Program uroczystości: 
10.30 - zbiórka uczestników przy rondzie w okolicach ulicy Światowida
- okolicznościowe pieśni i utwory muzyczne
- Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza wystawiona przez Placówkę Straży Granicznej 
w Świnoujściu i harcerzy z Międzyzdrojów
10.45 - ustawienie kolumny – pocztów sztandarowych i delegacji z wiązankami kwiatów
10.50 - przejście kolumny do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów
11.30 - przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Piotra Apostoła
11.45 - refleksja przy kamieniu „ Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”
12.00 -  msza święta w intencji Ojczyzny
16.00 -  koncert chóru młodzieżowego „ Don Diri Don” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie pod batutą Dariusza Dyczewskiego w MDK 
W kościele parafialnym w Lubinie:
11.00 - msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Lubinie pw. Matki Bożej 
Jasnogórskiej.



3Informator  mIędzyzdrojskI  nr  10/2011

WydarZenia 

Ostre hamowanie 
„schetynówek” 
Takim tytułem „Dziennik Gazeta Prawna” donosi  
o tym, że samorządy masowo rezygnują z inwesty-
cji w drogi lokalne. Według informacji zebranych 
przez redakcję z 9 województw, liczba wniosków 
spadła o 44 proc. W woj. mazowieckim z 236 
wniosków rok temu do 150 w br., w woj. kujaw-
sko-pomorskim z 103 do 53, w woj. śląskim z 134 
do 78, w woj. zachodniopomorskim z 77 do 36. 
Powód jest jasny - brak pieniędzy na 70 proc. 
wkładu własnego.

Samorządowcy przyznają, że odstraszają ich 
niekorzystne warunki dofinansowania. Do tej pory 
gminy i powiaty otrzymywały dotację z budżetu 
państwa w wysokości 50 proc. inwestycji, a od 
2012 r. będą musiały wyłożyć 70 proc. własnych 
funduszy.

W poprzedniej edycji programu samorządy 
zmodernizowały lub zbudowały od podstaw po-
nad 6 tys. km dróg. MSWiA planuje, że w tej edycji, 
do końca 2015 r., program obejmie 13 tys. km. Ale 
samorządy mogą mieć problem z osiągnięciem 
takiego wyniku. W 2012 r. dofinansowanie nie 
może być większe niż 1 mln zł,  a w okresie 2013-
15 nie większe niż 3 mln zł.

Tadeusz Narkun
źródło: internet, dziennik ZPP http://wartowiedziec.org

Wysoka pozycja 
Międzyzdrojów
W dniach 11-13 października 2011 roku,  
w Warszawie odbyło się IX Samorządowe Forum 
Kapitału i Finansów, pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Organizatorem Forum było 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

W kategorii „Miasta mniejsze – inwestycje  
w infrastrukturę techniczną w latach 2008-2010”, 
na 570 sklasyfikowanych miast, Międzyzdroje  
wywalczyło 6. pozycję. Prestiżowy dyplom ode-
brał Leszek Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów.           

Przypominamy, że w tym samym rankingu za 
lata 2007-2009 zajęliśmy 5.  miejsce. 

                                                                    Redakcja

Budowa drogi ulicy Ludowej i 1000-lecia Państwa 
Polskiego od ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej w 
Międzyzdrojach o łącznej długości 485  mb obej-
mowała wykonanie:  robót drogowych nawierzch-
niowych wraz z robotami ziemnymi,  podbudową 
i urządzeniem  chodników i miejsc postojowych 

wartości  - 1.274.509 zł; robót sieciowych w za-
kresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągu wraz z przyłączami do posesji i oświe-
tlenia ulicznego wartości -  1.163.236 zł. Łączna 
wartość wykonanych robót wyniosła - 2.437.745 
zł. Zadanie współfinansowane było ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych  na lata 2008-2011. Wkład własny Gminy 
Międzyzdroje wyniósł  1.471.312 zł, zaś dofinan-
sowanie z środków funduszu NPPDL -  966.433 zł.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się z udzia-
łem Beaty Kiryluk - starosty kamieńskiego, władz 
miasta na czele z burmistrzem Międzyzdrojów 
Leszkiem Doroszem, z udziałem ks. kanonika 

Otwarcie ulicy Ludowej 
i 1000-lecia Państwa Polskiego
W piątek 14 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie ulicy ludowej i 1000-lecia Państwa 
Polskiego na odcinku od ul. turystycznej do ul. Pomorskiej w Międzyzdrojach. roboty wyko-
nywane były w okresie od marca do końca sierpnia 2011 r. przez firmę ZriB andrzej dykowski 
ze Szczecina, pod kierownictwem inż. radosława Żarkiewicza - kierownika budowy i inżyniera 
budowy  Grzegorza rutkowskiego.

proboszcza Mariana Wittlieba oraz wykonawcy 
przedsięwzięcia i okolicznych mieszkańców. 

- Firma ZRIB A.Dykowski wykazała się pro-
fesjonalizmem, zaangażowaniem osobistym 
kadry kierowniczej i pracowników, a teren 
budowy, zaplecza sprzętowo-magazynowego i 

organizacja budo-
wy umożliwiły w 
miarę bezkonflik-
tową realizację 
budowy. Dlatego 
też chciałbym po-
dziękować wyko-
nawcy za włożony 
wysiłek i zaanga-
żowanie w trakcie 
trwania całej bu-
dowy. Mieszkań-
ców ulic Ludowej, 
1000-lecia PP i ulic 
przylegających, 
przepraszam za 
u t r u d n i e n i a  w 
trakcie realizacji 

inwestycji. Jednak efekt wykonanego przed-
sięwzięcia zdecydowanie poprawił możliwości 
komunikacyjne i dostępność do przyległych 
nieruchomości w zdecydowany sposób pod-
wyższając ich wartości użytkowe i ekonomiczne, 
poprawił estetykę ulic i bezpieczeństwo miesz-
kańców i ich mienia. Życzeniem władz miasta i 
mieszkańców byłaby modernizacja ostatniego 
nie urządzonego odcinka ulicy Książąt Pomorskich 
pomiędzy ulicami Ludową i Pomorską (ok.120 mb) 
co zaspokoiłoby potrzeby północno-zachodniej  
części miasta - powiedział podczas piątkowej 
uroczystości burmistrz Leszek Dorosz. 

Wiesław Krystek, inspektor nadzoru

W roku 2007 Gmina nabyła niedokończony budy-
nek  przy ulicy M. C. Skłodowskiej 5. Istniejący pro-
jekt budowlany został zmieniony w taki sposób,  
iż zaprojektowano dodatkową część budynku, 
dzięki czemu ilość mieszkań planowanych do 
oddania wzrosła do 43. 

Z przyczyn losowych nie udało się uzyskać 
pozwolenia na budowę  w planowanym terminie. 
Natomiast po jego uzyskaniu rozpoczęcie inwe-
stycji okazało się niemożliwe z uwagi na problemy  
z jej finansowaniem. 

Rozwiązaniem okazało się wniesienie przed-
miotowej nieruchomości wraz z projektem  
i pozwoleniem na budowę do  spółki „Nowe 
Centrum”. Spółka, w przeciwieństwie do Gminy, 
ma możliwość zapłaty za  roboty budowlane 
wykonawcy w formie rzeczowej tj. częścią  wy-
konanych mieszkań.  Dzięki temu po oddaniu 
obiektu spółka będzie mogła przenieść na Gminę 
część wybudowanych lokali, natomiast pozostałe 
sprzeda, dzięki czemu będzie mogła  zapłacić 
wykonawcy z własnych środków za wykonane 

prace, bądź też przeniesie na niego własność 
wybudowanych mieszkań.  

W konsekwencji ilość mieszkań uzyskanych 
przez Gminę będzie mniejsza od zakładanej, jed-
nak  dalszy brak prac na budynku skutkowałoby 
jego dalszą degradacją , a co za tym spadkiem 
wartości nieruchomości. Niedokończony budy-
nek, położony w tak uroczej części naszego miasta 
psuje jego wizerunek. 

Rozstrzygnięcie przetargu na generalnego 
wykonawcę robót budowlanych przewidziane jest 
w dniu 27 października 2011r.  Natomiast przeka-
zanie   Gminie lokali mieszkalnych planowane jest 
najpóźniej do połowy 2013 r. 

Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu „Nowe Centrum” sp. z o.o. 

Rusza budowa przy M. C. Skłodowskiej 

Będą nowe mieszkania
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kultura, ośWiata - PoleMika

Dyrektor MDK wyróżniona 
przez ministra
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uhonorował  Jadwigę Bober - Dyrektora Między-
narodowego Domu Kultury dyplomem okolicz-
nościowym w związku z podsumowaniem Roku 
Chopinowskiego oraz w uznaniu szczególnego 
zaangażowania w organizację obchodów jubile-
uszu 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Amber 
Baltic (obecnie Music Baltic).  

Uroczystego wręczenia dyplomu, podczas 
inauguracji  Spotkań Artystycznych Seniorów, 
dokonała  Magdalena Kochan – poseł na Sejm RP 
oraz Beata Kiryluk - Starosta Powiatu Kamieńskie-
go, w obecności  Olgierda Geblewicza – Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego i Barbary 
Imielskiej - Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie.

W województwie zachodniopomorskim tylko 
6 osób zostało uhonorowanych takim dyplomem 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

To duży sukces dyrektor  i  pracowników MDK.  
Gratulujemy.                                                      Redakcja

Na inauguracji tegorocznego SAS swoją 
obecnością zaszczycili nas: Olgierd Geblewicz- 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,  
Magdalena Kochan – poseł na Sejm RP, Beata 
Kiryluk - Starosta Powiatu Kamieńskiego,  Barbara 
Igielska - Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, Małgorzata Kościukiewicz – Radna 
Powiatu Kamieńskiego, Leszek Dorosz Burmistrz 
Międzyzdrojów i radni Gminy Międzyzdroje: Adam 
Jakubowski i Teresa Purgal oraz przedstawiciele 
mediów.

Wspaniałą ludową,  regionalną tradycję i pięk-
ne utwory zaprezentowało 28 zespołów i dwie 
g awę d z i a r k i ,  
w tym: 15 z wo-
jewództwa za-
chodniopomor-
skiego, 7 z woj. 
l u b u s k i e g o ,  
7 z dolnoślą-
skiego i jeden 
z  k u j a w s k o -
pomorskiego. 
Z e s p o ł y  z a -
prezentowały 
n a m i a s t k ę  
swoich tradycji 
regionalnych, 
piękne stroje  
i bogaty reper-
tuar. W tym roku 
warto podkre-
ślić obecność 3-letniej Alicji Pater, która występo-
wała w stroju ludowym w przesłuchaniach kon-
kursowych wraz z babcią i zespołem „Kobylanka”.  
Interesujący był również udział 15-letniego Karola 
Kundziarza, pięknie grającego na skrzypcach  
z zespołem „Akacjowe Śpiewule” z Marcinowic  
z woj. dolnośląskiego. Dzieci zostały nagrodzone 
nagrodą specjalną Dyrektora MDK.

 W przeglądzie SAS udział wzięły też  dwa 
międzyzdrojskie zespoły: Fale i Bryzy - w nowych 
strojach i z nowymi utworami muzycznymi. Wielkie 
uznanie  dla zespołów, które pięknie się rozwijają 
artystycznie i sami zaczynają tworzyć. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, pięknych występów i tej 
aktywności, której czasami nam brakuje.

Przed nami 10, jubileuszowe Spotkania Ar-
tystyczne Seniorów. Pomysł  Krystyny Bakun ze 
Świnoujścia znakomicie wpisał się w kalendarz 
kulturalny Gminy i będzie kontynuowany. Je-
steśmy wdzięczni, że to Międzyzdroje „Miasto 
Gwiazd” zostały wybrane na coroczne spotkania 

artystów – amatorów. Podtrzymywanie tradycji  
i przekazywanie jej młodemu pokoleniu to wiel-
ki sukces. Cieszy fakt, iż członkowie zespołów  
zapraszają młodych, a młodzi - w dobie Internetu  
i muzyki mechanicznej - chcą kontynuować piękne 
tradycje regionu. 

Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK

Przeczytałem dzisiaj (13 października) na Onet.
pl artykuł, zatytułowany „Nauczyciele paraliżują 
finanse gmin”. Natychmiast we mnie zawrzało.

Wiem, że tytuł powinien być atrakcyjny i przy-
ciągający uwagę czytelnika. Tytuł powinien być 
także obiecujący i streszczać główną myśl artykułu. 
Wiem o tym, bo sam nadaję tytuły moim artykułom.

Jednak napisanie w tytule „Nauczyciele para-
liżują finanse gmin” jest po prostu nadużyciem. 
Jest faktem, że na przykład gminy, które nie 
osiągają wysokich dochodów własnych, nie mają 
z czego finansować podwyżek dla nauczycieli. 
Jednak decyzje o wysokości płac nauczycielskich, 
urlopach na poratowanie zdrowia, dodatkach 
wiejskich czy też konieczności osiągania średniej 
nie zapadają ani w gminach ani też w powiatach, 
które są organami prowadzącymi dla szkół po-
nadgimnazjalnych. O wysokości nauczycielskich 
płac nie decydują nauczyciele, nie decydują 
nawet samorządy prowadzące szkoły. Decyzje  
w tej sprawie zapadają na szczeblu centralnym. 
O płacach nauczycieli w pierwszym rzędzie decy-
duje Karta Nauczyciela, której związki zawodowe 

bronią z zapałem godnym lepszej sprawy. Bronią 
je również niektóre partie polityczne, które przed 
wyborami zawarły pakt ze Związkiem Nauczyciel-
stwa Polskiego. W pakcie tym obiecują utrzyma-
nie zapisów Karty Nauczyciela, w zakresie m.in. 
zatrudniania i zwalniania nauczycieli, awansu 
zawodowego, maksymalnego wymiaru pensum 
dydaktycznego nauczycieli, gwarantowanej mi-
nimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, w 
tym określanego corocznie przez resort  oświaty 
wynagrodzenia zasadniczego. 

Jak pisaliśmy o tym niedawno – politycy 
sprzedali samorządy. Można powiedzieć, że dla 
kartki wyborczej. Dlatego zwracam się z apelem 
do wszystkich, którzy rzeczywiście troszczą się o 
stan polskiej edukacji, ale i o stan finansów pu-
blicznych, a w tym samorządowych. Nie szukajmy 
winnych tam, gdzie ich nie ma. Nie mówmy, że 
„nauczyciele paraliżują finanse gmin”. Jest to 
bardzo atrakcyjna formuła, ale mija się z prawdą. 
Finanse samorządów, w których bardzo znaczny 
udział ma finansowanie oświaty, rujnuje centrali-
styczna polityka. To dzięki niej wciąż funkcjonuje 

Karta Nauczyciela, której zapisy hamują możliwość 
unowocześnienie edukacji tak, aby była w stanie 
odpowiedzieć skutecznie na wyzwania cywiliza-
cyjne. Karta Nauczyciela, dzięki której wysokość 
zarobków jest oderwana od wyników osiąganych 
przez nauczycieli.

Zawsze po wyborach spodziewamy się nowego 
otwarcia. Oby tym razem otwarcie to nastąpiło, 
nawet mimo podpisanych wcześniej w kampa-
nii wyborczej porozumień  partii politycznych i 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pamiętajmy, że 
nowoczesny rozwój Wielkiej Brytanii rozpoczął się 
od pokonania górniczych związków zawodowych 
przez Margaret Thatcher, zwaną „Żelazną Damą”.

Dobrze by było, aby i u nas znalazła się osoba, 
która potrafi przedłożyć ponad partykularne 
interesy kogokolwiek dobro ogólne i odważnie 
zafundować nam reformę, która nasz system 
edukacji wyprowadzi z zaścianka na szerokie wody 
nowoczesności. Wtedy już nikt nie będzie pisał, że 
„nauczyciele paraliżują finanse gmin”.

Tadeusz  Narkun
źródło: internet, dziennik ZPP http://wartowiedziec.org

To nieprawda, że nauczyciele paraliżują finanse samorządów

Spotkania Artystyczne Seniorów  już za nami
W Międzyzdrojach nastała cisza. Pozostały tylko piękne wspomnienia i nadzieja,  
że za rok w piękne jesienne dni znów zawitają do Międzyzdrojów zespoły folklory-
styczne, ludowe, śpiewacze i chóry z całego kraju. 
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aktualności, ośWiata

Wybory 2011
Wyniki wyborów w Gminie Międzyzdroje

do Senatu rP
1. Preiss Sławomir Piotr       -  KW Platforma Obywatelska                      - 1027 głosów
2. Balazs Artur Krzysztof     -  KWW Artura Balazsa                               -  516 głosów
3. Piechota Jacek Jan            -  KW Sojusz Lewicy Demokratycznej        -  506 głosów
4. Olech Jan                          -  KWW Polska Obywatelska                       -  401 głosów

do Sejmu rP – 10. kandydatów na posłów którzy otrzymali najwięcej głosów.
1. Arłukowicz  Bartosz Adam             - KW Platforma Obywatelska RP        - 620 głosów
2. Kościukiewicz Małgorzata Irena     - KW Platforma Obywatelska RP        - 415 głosów
3. Brudziński Joachim Stanisław         - KW Prawo i Sprawiedliwość            - 270 głosów
4. Napieralski Grzegorz Bernard         - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej   - 123 głosy
5. Piątek Andrzej                                 - KW Ruch Palikota                                 - 94 głosy
6. Dobrzyński Leszek                          - KW Prawo i Sprawiedliwość                    - 73 głosy
7. Kochan Magdalena Maria               - KW Platforma Obywatelska                - 57 głosów 
8. Agatowska Joanna Monika              - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej      - 52 głosy
9. Prokop-Paczkowska Małgorzata Barbara - KW Ruch Palikota                             -  35 głosów
10. Oświęcimski Konstanty Tomasz    - KW Platforma Obywatelska               -  31 głosów
Frekwencja wyborcza w Gminie Międzyzdroje – 46,87 %

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

egzaminy gimnazjalne
10 lat egzaminów gimnazjalnych (w związku z re-

formą w tym roku szkolnym  zmienia się m.in. formuła 
egzaminów gimnazjalnych – sześć testów; również 
podawania wyników: staniny zastąpią centyle) przed-
stawia tendencja rozwojowa szkoły, którą Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna prezentuje na stronie interne-

Oczy widzą, 
serce tworzy
17 października 2011 r. odbył się wer-
nisaż wystawy pn. „Oczy widzą, serce 
tworzy” zorganizowany przez Warsz-
tat Terapii Zajęciowej działający przy 
Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Wo-
linie i Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach. Na wystawie uczest-
nicy warsztatu zaprezentowali swoje 
samodzielnie, ręcznie wykonane piękne 
prace; obrazy, biżuterię, pamiątki  i prace 
plastyczno- zdobnicze. 

Bardzo serdecznie dziękuję Lucynie 
Wiatr, Zarządowi Koła z Przewodni-
czącym Adamem Jasiewiczem oraz  
Małgorzacie Warczygłowa kierownik 
WTZ Koło w Wolinie – pomysłodawcom 
organizacji wystawy za „serce” i wielkie 
zaangażowanie. Zapraszam do zwiedza-
nia wystawy. Można tu nabyć pamiątki 
lub obrazy.                        Jadwiga Bober 

Posiedzenie Społecznej 
Rady Konsultacyjnej
W dniu 19 października br. w sali konferencyjnej 
urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się,  
pierwsze  posiedzenie Społecznej rady konsultacyjnej.

Na zaproszenie Burmistrza Międzyzdrojów przybyli (wg 
wpisów na listę obecności):

Czajka Andrzej i Zygmanowski Jerzy, reprezentujący 
Stowarzyszenie „Klif”, Malec Andrzej – Klub Stronnictwa 
Demokratycznego w Międzyzdrojach, Czerski Jerzy – Sto-
warzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców,  Sękowski 
Waldemar -  mieszkaniec Międzyzdrojów, Neukampf 
Jerzy – mieszkaniec Międzyzdrojów, Smyk Krystyna – 
mieszkanka Międzyzdrojów, Michalska-Kamińska Ewa 
– mieszkanka Międzyzdrojów, Muklewicz Grzegorz – re-
prezentujący sołectwa Lubin, Wapnicę i Wicko, Słabosz 
Andrzej – Stowarzyszenie Miejskie Ogrody Rekreacyjne 
„Bursztynek”, Wójtowicz Elżbieta – mieszkanka Międzyz-
drojów, Kujda Benedykt – Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Bursztyn”, Ciuka Włodzimierz – Rodzinne Ogrody Działko-
we „Bursztyn”, Stankiewicz Andrzej – mieszkaniec Międzyz-
drojów, Sałaciński Dariusz – mieszkaniec Międzyzdrojów,  
Lewandowska Barbara – Stowarzyszenie Handlowców 
i Przedsiębiorców, Pietkiewicz Jerzy – Klub Stronnictwa 
Demokratycznego w Międzyzdrojach, Korycka Ewa – 
mieszkanka Międzyzdrojów. 

W pierwszej części spotkania Burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz, przedstawił zebranym ogólną sytuację 
finansową Gminy Międzyzdroje, zagrożenia dla budżetu w 
2012 roku, oraz omówił problemy do rozwiązania i plany 
inwestycyjne w kolejnym roku budżetowym.

W części drugiej uczestnicy zabierali głos, podnosząc 
istotne sprawy dotyczące ich środowisk, czy też problemy 
miasta i gminy, z którymi należy się zmierzyć z najbliższym 
czasie lub w kolejnym sezonie turystycznym.

Spotkanie przebiegało  w duchu wzajemnego zro-
zumienia i troski o poprawę życia mieszkańców i rozwój 
miasta i sołectw.

Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na 7 grud-
nia (w  środę) 2011 roku, na godz. 16.30, w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego, kiedy będzie już można analizować 
projekt budżetu na 2012 rok.

Na koniec Burmistrz podziękował wszystkim za przyby-
cie i wyraził nadzieję na dalszą konstruktywną współpracę.

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

 
 
Lp. GH % GMP % GJA % 
1. Kobylanka 60,00 Płoty 56,23 Drawno 64,70 
2. Płoty  53,13 Stare 

Czarnowo 
55,61 Lipiany 64,40 

3 Bierzwnik 53,08 Kobylanka 49,90 m.Szczecin 64,36 
4. Międzyzdroje  52,68 Międzyzdroje 49,15 Międzyzdroje  61,01 
 

towej: https://www.oke.poznan.pl/
files/cms/4/tendencje_gim2011.xls  
(można obejrzeć wszystkie szkoły). 
Metoda analizy tendencji rozwojowej 
szkoły umożliwia interpretowanie wy-
ników egzaminacyjnych w odniesieniu 
do wyników populacji na przestrzeni lat 

2002 - 2011. Na podstawie analizy tendencji roz-
wojowej można wnioskować o wzroście, spadku 
lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły,  
a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej 
oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik 
punktowy z jednego roku.

Średni wynik procentowy uczniów Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawłów II w Międzyzdrojach : w części 
humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej 
i językowej – język angielski w rejonie Szczecin 
dał w roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich 
czterech częściach czwarte miejsce szkoły wśród 
wszystkich gmin, co jest niewątpliwym sukcesem 
uczniów, nauczycieli i wszystkich zaangażowanych 
w proces nauczania osób związanych z edukacją.

Zapraszam na stronę szkoły www.
gm1.pl oraz do czynnego uczestnictwa 
w życiu szkoły, wspólnej odpowiedzial-
ności za wychowanie młodego pokolenia,  
a przede wszystkim do dostrzegania pra-
cy zarówno dzieci, młodzieży jak również 
nauczycieli i wszystkich pracowników 
szkół.                          Tamara Starachowska

 Dyrektor Gimnazjum nr 1 

Udany rok międzyzdrojskiego Gimnazjum
14.października - Dzień Edukacji Narodowej sprzyja podsumowaniu minionego 
roku szkolnego 2010/2011. Warto zatem mieszkańcom Międzyzdrojów przedstawić 
wyniki jakie uzyskała nasza szkoła na tle innych gimnazjów i gmin. 

źródło: prezentacja OKE, Szczecin 19.09.2011 r.
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Z Prac rady MiejSkiej

ucHWaŁy rady MiejSkiej
uchwała nr XV/ 122 / 11

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 września 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego przy „Kawczej Górze” 
obejmującego działki oznaczone numerami: 439 
i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy 
Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem zawartym w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje przyjętego 
Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz zgodnie  
z art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę 
o uchwalenie planu pod nazwą: „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „przy kawczej 
Górze” obejmujący działki oznaczone numerami: 
439 i 160/5 obrębu nr 20 jednostki ewidencyjnej 
gminy Międzyzdroje”,  zainicjowanego Uchwałą 
Nr XXVII/259/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego działkę 
oznaczoną numerem 439 obręb 20 jednostki 
ewidencyjnej gminy Międzyzdroje oraz Uchwałą 
Nr XXX/283/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVII/259/08 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 1 lipca 2008 roku dotyczącej 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
działkę oznaczoną numerem 439 obręb 20 jednost-
ki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje.

Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego  
sporządzony jest w formie uchwały Rady Miejskiej 
wraz z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik  
nr 1 do uchwały. Załącznikami do uchwały są także: 
wyrys i wypis ze Studium (załącznik nr 2), rozstrzy-
gniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu planu po jego wyłożeniu do wglądu 
publicznego (załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich 
finansowania (załącznik nr 4).

Niniejszym stwierdzam zgodność ustaleń za-
wartych w Studium dla terenów oznaczonych sym-
bolami UTM,KS,ZP z ustaleniami zawartymi w pro-
jekcie zmiany planu dla terenów przeznaczonych 
na cele zabudowy mieszkaniowo-hotelowej, usług 
komunikacyjnych - parkingi, zieleni urządzonej.

 W projekcie  planu określono:
- przeznaczenie terenów;
- zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, ogólne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

-  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów  komunikacji;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów  infrastruktury technicznej;

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, a także     zasady 
i warunki scalenia i podziału nieruchomości;

- stawki procentowe wzrostu wartości nie-
ruchomości dla ustalenia jednorazowej opłaty  
w przypadku zbycia nieruchomości.

Ustalenia planu uwzględniają wartości środo-
wiska przyrodniczego i krajobrazu na terenach 
strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie wymogów 
wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony  

w oparciu o opracowania branżowe: ekofizjografię 
i prognozę oddziaływania na środowisko.

W procesie opracowywania projektu planu 
uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące 
przepisy prawa – ustaw i rozporządzeń, w szczegól-
ności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Procedura formalno-prawna projektu planu 
prowadzona była zgodnie z wymogami rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1587 z później-
szymi zmianami) i jest udokumentowana w formie 
zbioru dokumentów formalno-prawnych w formie  
dokumentacji prac planistycznych.

uchwała nr XV/ 123 / 11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 września 2011r.
w sprawie zmiany planu pod nazwą: ,,Zmiana 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Międzyzdroje praz planu 
zagospodarowania przestrzennego Centrum w 
Międzyzdrojach w rejonie ulic: Cypriana Kamila 
Norwida, kolejowej, Zwycięstwa”

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem zawartym w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje przyjętego 
Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz zgodnie 
z art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, wnoszę o uchwalenie planu pod nazwą: 
„Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Międzyzdroje 
oraz planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cy-
priana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa” 
zainicjowanego uchwałą nr XXVII/267/08 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 01 lipca 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Międzyzdroje” oraz „Planu 
zagospodarowania przestrzennego ‘Centrum  
w Międzyzdrojach’ w rejonie ulic: Cypriana Kamila 
Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego 
i sporządzony jest w formie uchwały Rady Miejskiej 
z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. Załącznikami do uchwały są także: wyrys 
i wypis ze Studium (załącznik nr 2), rozstrzygniecie 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu po jego wyłożeniu do wglądu publicznego 
(załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie sposobu re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania 
(załącznik nr 4).

Niniejszym stwierdzam zgodność ustaleń 
generalnych zawartych w Studium dla terenów 
oznaczonych symbolami M,UT,ZP,U, z ustaleniami 
zawartymi w projekcie zmiany planu dla terenów 
przeznaczonych na cele zabudowy mieszkanio-
wej, usług turystycznych, zabudowy usługowej 
wraz z elementami towarzyszącymi (np. tereny 
zieleni publicznej. Szkielet komunikacyjny zmiany 
planu stanowią istniejące drogi publiczne – droga 

wojewódzka nr 102 (części ciągu ulic: Zwycięstwa 
i Niepodległości) oraz drogi gminne (ulica C. K. Nor-
wida i części ulic: Gryfa Pomorskiego, Światowida, 
Kolejowej, Leśnej i M. Dąbrowskiej).

Zmianę planu opracowano na wtórniku mapy 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.

W zmianie planu określono:
- przeznaczenia terenów;
- sposoby zagospodarowania terenów i kształ-

towania zabudowy;
- zasady obsługi komunikacyjnej terenów;
- zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
- zasady ochrony środowiska i przyrody;
- stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę planistyczną tj. opłaty związanej 
ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku 
jej sprzedaży.

Ustalenia zmiany planu uwzględniają wartości 
środowiska przyrodniczego i krajobrazu na tere-
nach strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie wymo-
gów wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony w 
oparciu o opracowania branżowe: ekofizjografię i 
prognozę oddziaływania na środowisko.

W procesie opracowywania projektu zmiany 
planu uwzględnione zostały wszystkie obowią-
zujące przepisy prawa – ustaw i rozporządzeń,  
w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmia-
nami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Procedura formalno-prawna projektu zmiany 
planu prowadzona była zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1587 z 
późniejszymi zmianami) i jest udokumentowana w 
formie zbioru dokumentów formalno-prawnych w 
tomach 1.1 i 1.2 dokumentacji planu.

uchwała nr XV/124/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2011
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejsze-

nie dochodów i wydatków na kwotę 58 086,98 zł.   
Dochody zwiększa się o kwotę 802 233,72 zł z czego 
na dochody bieżące przypada kwota 608 218,50 zł  
a na dochody majątkowe kwota 194 015,22 zł i 
zmniejsza się o kwotę 860 320,70 zł (dochody bie-
żące). Wydatki zwiększa się o kwotę  335 038,43 zł  
z czego na wydatki bieżące przypada kwota  
199 353,56 zł a na wydatki majątkowe 135 684,87 zł  
i zmniejsza się wydatki na kwotę  393 125,41 zł  
z czego na wydatki bieżące przypada kwota 
62 808,20 zł a na wydatki majątkowe kwota 
330 317,21 zł.

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu utraco-

nych dochodów w wyniku zwolnienia z  podatku od 
nieruchomości na łączną kwotę 527 747 zł, z tego: 
w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 
lata 2009-2010 na kwotę 523 734 zł, zakładu pracy 
chronionej na kwotę 4013 zł,

2/ zwiększeniu dochodu z tytułu otrzymanych 
środków na realizację projektu „Partnerski projekt 
Comeniusa” na kwotę 64 472 zł  oraz zwiększeniu 
wydatku związanego z realizacją tego projektu  
w szkole nr 1 na tę samą kwotę,
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Z Prac rady MiejSkiej

26.10.2011 r.  - Michał SutyŁa
  2.11.2011 r.  - jan WĘGlorZ
  9.11.2011 r.  - Waldemar WitkoWSki
16.11.2011 r.  - rafał Wolny 
23.11.2011 r.  - jan BurZyŃSki
30.11.2011 r.  - adam jakuBoWSki

Na swoje dyżury zapraszają również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– jan MaGda 
w czwartki   od godz. 14.00 - 15.30 
   
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– dorota klucHa  
we wtorki   od 13.00– 14.00

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BoBek  
w poniedziałki od 12.00– 13.00

Plan dyŻurÓW 
radnycH rady MiejSkiej 

W MiĘdZyZdrojacH

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZĘDZIE MIEJSKIM, 
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5 

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

3/ zwiększeniu dochodów w gimnazjum na 
łączną kwotę 15 999,50 zł ( 5000 zł z tytułu wynaj-
mu pomieszczeń na kolonie, 10 999,50 zł z tytułu 
zużytych mediów-kolonie) i zwiększeniu wydatków 
w gimnazjum na tę samą kwotę,

4/ zwiększeniu dochodów na realizację pro-
jektu „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” na 
łączną kwotę 194 015,22 zł. Wzrost dochodów 
spowodowany jest zwiększeniem kwoty dofinan-
sowania z 33,57 % na 40 %, refundacji wydatków 
poniesionych na dokumentację w wysokości  
100 % a nie 33,57%,

5/ zmniejszeniu dochodów z tytułu dzierżawy 
na kwotę 847 894,56 zł (plan po zmianach wyniesie 
1 747 867,24 zł),

6/ zmniejszeniu dochodów na kwotę 12 426,14 
zł i wydatków na kwotę 14 892,71 zł związanych  
z realizacją projektu „Wyspy naszym domem- uczy-
my się poprzez wspólne działania,

7/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 92 154,87 zł 
stanowiącego wkład własny na realizację projektu 
„Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” oraz zwięk-
szeniu wydatku w kwocie 78 331,64 zł, który będzie 
sfinansowany ze środków UE i zwiększeniu wydatku 
w kwocie 13 823,23 zł, który będzie sfinansowany 
ze środków budżetu państwa,

8/ zwiększeniu wydatków na kolonie w gimna-
zjum na łączną kwotę 5 221,56 zł, które sfinanso-
wane będą ze zmniejszenia wydatków w stołówce 
na tę samą kwotę,

9/ zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w łącznej kwocie 42 693,93 zł  
i zmniejszeniu wydatków w tej samej kwocie  
w ośrodku pomocy społecznej,

10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 4 750 zł jako 
zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wyso-
kości 20 % na opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w związku z art.128 ustawy o finansach 
publicznych, który mówi, że kwota dotacji na do-
finansowanie zadań własnych nie może stanowić 
więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, 

11/zwiększeniu wydatku na kwotę 38 750 
zł jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy  
w wysokości 20 % na zasiłki stałe w związku  
z art.128 ustawy o finansach publicznych, który 
mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań 
własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosz-
tów realizacji zadania, 

12/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku na 
kwotę 30 000 zł w związku ze zmianą nazwy zada-
nia było „Inwestycja polegająca na zastosowaniu 
technologii bezwykopowej na odcinku sieci wo-
dociągowej położonej przy PTTK”, jest „Renowacja 
kanału sanitarnego o przekroju średnicy dn 200 
mm na odcinku 70 mb w ulicy Kolejowej w Mię-
dzyzdrojach”,

13/zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł w 
związku z kosztami przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży,

14/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł 
w związku z koniecznością dokonania pomiarów 
terenów ogrodów działkowych, 

15/zwiększeniu wydatku na kwotę 13 530 zł na 
opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji 
pn.”Remont i przebudowa drogi ul. Polnej”, 

16/zmniejszeniu wydatków na łączną kwotę 
200 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku 
Gmin Wyspy Wolin (100 000 zł –„Projekt prac geo-
logicznych na budowę centralnego ujęcia wody na 
Wyspie Wolin”, 100 000 zł - „Projekt infrastruktury 
turystycznej – ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin”).

uchwała nr XV/125/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2011-2024 

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono załącznik „ Pla-

nowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mię-
dzyzdroje na lata 2011-2014”. Zmiana występuje:

1/  w projekcie pn. „Wyspy naszym domem-
uczymy się poprzez wspólne działania”- zmniej-
szono kwotę łącznych nakładów finansowych, 
limit wydatków w roku 2011 oraz limit zobowiązań 
o 14 892,71 zł.

2/ w zadaniu pn. „Remont i przebudowa drogi 
ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”- zmie-
niono kwotę łącznych nakładów finansowych z 
kwoty 6 120 109 zł na kwotę 5 620 109 zł, określono 
limit wydatków na rok 2011 w kwocie 13 530 zł, 
zmieniono kwotę limitu wydatków w roku 2012 
z kwoty 6 000 000 zł na kwotę 5 486 470 zł oraz 
limit zobowiązań z kwoty 6 000 000 zł na kwotę 
5 500 000 zł. 

Ponadto wprowadzono zadania:
1/ „Zagospodarowanie terenu na lądowisko dla 

śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go”- łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 
roku 2012 oraz limit zobowiązań wynosi 65 000 zł,

2/ „Budowa centralnego ujęcia wody na Wyspie 
Wolin”- łączne nakłady finansowe wynoszą 572 750 
zł, limit wydatków w roku 2012 wynosi 477 750 zł, 
w roku 2013 wynosi 95 000 zł, limit zobowiązań 
wynosi 572 750 zł.

uchwała nr XV/126/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały
Uzasadnienie:
W związku z planami dotyczącymi opracowania 

koncepcji toalet publicznych w mieście i gminie, 
uchyla się uchwałę w sprawie przetargu nieograni-
czonego na długoletnią dzierżawę nieruchomości 
przy wejściu na plażę z przeznaczeniem na toalety. 

uchwała nr  XV / 127 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  27 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z wnioskami dotychczasowych 

dzierżawców terenów gminnych usytuowanych 
przy zejściu na plażę na wysokości ul. Rybackiej, 
zabudowanych obiektami gastronomicznymi 
stanowiącymi nakłady dzierżawców, proponuje 
się przeznaczyć dotychczas dzierżawione tereny 
– części działki nr 74/2 o pow. 565 m² i 40 m² do 
wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz dotych-
czasowych dzierżawców.

uchwała nr  XV / 128 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  27 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości 
Uzasadnienie:    
W związku z wnioskami dotychczasowych 

dzierżawców terenu gminnego usytuowanego 
przy ulicy Polnej w Międzyzdrojach, proponuje 
się przeznaczyć tereny działki nr 487/47 o pow. 
159 m² do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców.

Przedmiotowy teren dzierżawiony był dotych-
czas na ogródek przydomowy przy posesji zabudo-
wanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Polnej 67.

uchwała nr  XV / 129 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  27 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-

nie nieruchomości 

Uzasadnienie:
W związku z zainteresowaniem dotychczaso-

wych dzierżawców działek gminnych: nr 395/6, 
nr 395/9 i nr 395/10 dzierżawą w/w terenów do 
czasu sfinalizowania ich sprzedaży na poprawienie 
warunków zagospodarowania posiadanej nieru-
chomości zgodnie z podjętą uprzednio uchwałą, 
proponuje się przeznaczyć przedmiotowe tereny 
do wydzierżawienia na okres 1 roku. 

uchwała nr  XV / 130 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  27 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
Uzasadnienie:
W związku z zainteresowaniem współwłaścicieli 

nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 
502 położoną przy ul. Piastowskiej 23 nabyciem 
na poprawienie warunków zagospodarowania 
posiadanej nieruchomości terenu przyległej działki 
gminnej – działki nr 501/2 o powierzchni 62 m², 
proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców.

uchwała nr  XV / 131 / 2011
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  27 września 2011 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy

 Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego 

dzierżawcy – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczą-
cym dalszej dzierżawy nieruchomości niezbędnych 
do funkcjonowania spółki, proponuje się przezna-
czyć wskazane w projekcie uchwały, dzierżawione 
dotąd nieruchomości do dalszej dzierżawy dla 
spółki gminnej na okres 10 lat.

c.d. na str 8
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Z Prac rady MiejSkiej
uchwała nr  XV / 132 / 2011

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  27 września 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości 

Uzasadnienie:  
W związku z wnioskami dotychczasowych 

dzierżawców terenów gminnych usytuowanych 
przy zejściu na plażę na wysokości ul. Wesołej, 
zabudowanych obiektami gastronomicznymi 
stanowiącymi nakłady dzierżawców, proponuje 
się przeznaczyć dotychczas zajmowane tereny – 
części działki nr 60/3 o pow. 120 m², 117 m², 94 
m² i 160 m² do wydzierżawienia na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowych dzierżawców.

uchwała nr XV/133/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie skargi Jacka Kaczmarka na dzia-

łalność Zakładu Ochrony Środowiska   
Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna po zbadaniu skargi pana 

Jacka Kaczmarka na Kierownika Zakładu Ochrony 
Środowiska i Sekretarza Gminy uznała skargę za 
bezzasadną.

 Komisja ustaliła, że sporne miejsce 
pochówku wskazane w skardze przez pana Jacka 
Kaczmarka, w którym była pochowana rodzina 
skarżącego tj. śp. Podkowa Piotr i śp. Podkowa 
Antonina od 1986 r. nie były opłacane i zgodnie 
z przepisami prawa (art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych), były przeznaczone do likwidacji. Kierownik 
ZOŚ wykazując dużą troskę, by zbyt szybko nie 
likwidować grobu  - umieścił na nagrobkach sto-
sowną informację, że grób jest przeznaczony do 
likwidacji. 

W dniu 16.12.2009 r. obok w/w miejsc przezna-
czonych do likwidacji został pochowany śp. Jerzy 
Agatowski. Dnia 9 maja 2011 r. do Zakładu Ochrony 
Środowiska przybył pan Jacek  Kaczmarek zam. 
w Szczecinie i poinformował, że na cmentarzu w 
Międzyzdrojach chciałby pochować swoją zmarłą 
matkę. Został poinformowany, że na cmentarzu 
brakuje miejsc, wtedy wskazał miejsca pochówku  
śp. Piotra i Antoniny Podkowa. Po obejrzeniu 
miejsca pochówku na cmentarzu (z istniejącym 
nagrobkiem śp. Jerzego Agatowskiego) uiścił 
należną opłatę i otrzymał zgodę na dochowanie   
w tym miejscu zmarłej matki śp. Wandy Kaczmarek, 
którą pochował 11.05.2011 r. 

Następnie pan Jacek Kaczmarek wniósł za-
strzeżenia, że z uwagi na usytuowanie nagrobka 
śp. Jerzego Agatowskiego jest za mało miejsca, 
aby w przyszłości  został pochowany obok matki.

Komisja Rewizyjna uznała, że Kierownik ZOŚ 
wykazał wiele dobrej woli, aby zadośćuczynić 
oczekiwaniom pana Jacka Kaczmarka, ale skarżący 
pomimo tego, że znał stan zaistniały miejsca, w któ-
rym pochował zmarłą matkę, obecnie kwestionuje 
usytuowanie grobu, wcześniej pochowanego św. 
Jerzego Agatowskiego.

uchwała nr XV/134/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie skargi  Jana Burzyńskiego  

z dnia 16.08.2011 r. na działalność Burmistrza  
Międzyzdrojów   

Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna po zbadaniu skargi pana 

Jana Burzyńskiego z dnia 16.08.2011 r. na Burmi-
strza Międzyzdrojów, uznała skargę za zasadną.

Jako powód swojej skargi na Burmistrza 
Międzyzdrojów, pan Jan Burzyński wskazał brak 
odpowiedzi na składane interpelacje radnego i 
udzielanie odpowiedzi po terminie, określonym 
w Statucie Gminy. W załączonym do skargi wyka-
zie, pan Jan Burzyński wskazał tylko  interpelacje 

złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja  
2011 r. i 28 czerwca 2011 r. 

Komisja, po zapoznaniu się z poszczególnymi 
interpelacjami złożonymi na wskazanych wyżej se-
sjach Rady Miejskiej i odpowiedziami udzielonymi 
na nie, stwierdziła:

na sesji w dniu 24 maja 2011 r. radny Jan Bu-
rzyński złożył 7 interpelacji. Komisja uznała, że na 
1 interpelację, dotyczącą terminu powołania przez 
Burmistrza swojego zastępcy, skarżący otrzymał 
odpowiedź ustną na tej samej sesji, co jest zgod-
ne z § 21 ust. 2 Statutu Gminy Międzyzdroje. Na 
3 interpelację otrzymał odpowiedź w terminie,  
a na 3 po terminie określonym w  § 21 ust. 2 Sta-
tutu Gminy Międzyzdroje – zwłoka w udzieleniu 
odpowiedzi wynosiła 48 dni;

na sesji w dniu 28 czerwca 2011 r., radny Jan 
Burzyński złożył 11 interpelacji. Na jedną interpe-
lację nie otrzymał odpowiedzi. Na 9 interpelacji 
otrzymał odpowiedź 8 dni po terminie, a na 1 in-
terpelację odpowiedź otrzymał 55 dni po terminie.

Komisja ustaliła, że główną przyczyną zwłoki w 
udzielaniu odpowiedzi Burmistrza na interpelacje 
radnego Jana Burzyńskiego było niedotrzymywa-
nie terminów przez pracowników urzędu, przygo-
towujących odpowiedzi w tym zakresie. 

uchwała nr XV/135/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie skargi  Józefa Szczupakiewicza  

z dnia 18.08.2011 r. na działalność Burmistrza  
Międzyzdrojów   

Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna po zbadaniu skargi pana 

Józefa Szczupakiewicza na Burmistrza Międzyz-
drojów uznała skargę za zasadną.

Jako powód swojej skargi na Burmistrza Mię-
dzyzdrojów pan Józef Szczupakiewicz wskazał 
brak odpowiedzi na pisma złożone w dniach: 
28.07.2010r., 3.08.2010 r. i 29.11.2010 r., Komisja 
uznała, że nie będzie brała pod uwagę pisma z dnia 
28.07.2010 r., ponieważ adresatem pisma był sąsiad 
skarżącego, a Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
otrzymał je tylko do wiadomości. 

Komisja ustaliła, że skarżący wystąpił w dniu 
02.08.2010 r. pisemnie do Burmistrza Międzyz-
drojów w sprawie parkowania samochodów  
na terenie posesji przy ul. Emilii Plater 30 w Mię-
dzyzdrojach. Do dnia rozpatrywania skargi nie  
otrzymał odpowiedzi na swoje pismo. W dniu 
29.11.2010  r. ponownie  w tej sprawie wystąpił pisem-
nie do Burmistrza Międzyzdrojów, przypominając  
w tym piśmie, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo  
z dnia 02.08.2010 r., na to pismo także nie otrzymał 
odpowiedzi.

Komisja ustaliła na podstawie wpisów  
w dzienniku korespondencji, że obydwa pisma z 
sekretariatu odebrał komendant Straży Miejskiej, 
tym samym był zobowiązany do przygotowania 
odpowiedzi Burmistrza na pisma wniesione przez 
skarżącego.

Bezspornym faktem jest, że skarżącemu nale-
żała się odpowiedź na pisma przez niego złożone, 
nawet w przypadku, gdy rozwiązanie problemów 
przedstawianych w pismach skarżącego nie leży w 
kompetencjach Burmistrza Międzyzdrojów – jak to 
miało miejsce w tym przypadku.

 uchwała nr XV/136/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 z dnia 27.09.2011 r. 
w sprawie skargi  Barbary Bilskiej z dnia 

30.08.20011 r. na działalność Burmistrza  Mię-
dzyzdrojów w zakresie opieszałego działania 
Prezesa MTBS 

Rada Miejska postanawia uznać swoją wła-
ściwość do rozpoznania skargi Barbary Bilskiej 
z dnia 30.08.2011 r. na działalność Burmistrza  
Międzyzdrojów, w zakresie opieszałego działania 

Pani Prezes MTBS. I przekazać skargę Komisji 
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów 
objętych skargą.

uchwała nr XV/137/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 września 2011 r. 
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady 

Miejskiej ds. opracowania nowego statutu Gminy 
Międzyzdroje 

§ 1. W celu opracowania nowego statutu Gmi-
ny Międzyzdroje, powołuje się doraźną Komisję 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, składającą się 
z  4 radnych.

§ 2. 1. Do zadań Komisji należy opracowanie 
projektu nowego statutu Gminy Międzyzdroje. 

2. Komisja zobowiązana jest zakończyć prace 
do 30.04.2012 r., przedkładając na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej projekt statutu do zaopiniowania 
przez Radę Miejską.

§ 3. Ustala się następujący skład Komisji:
1)  Michał Sutyła - członek komisji  
2)  Roman Pawłowski - członek Komisji
3)  Janusz Piłat - członek Komisji
4)  Jan Magda - członek Komisji.
§ 4. Na Przewodniczącego Komisji  powołuje 

się Jana Magdę

uchwała nr XVi/138/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2011-2024 

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono załącznik 

„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy 
Międzyzdroje na lata 2011-2014”. W związku z 
ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rybackiego konieczne jest 
wprowadzenie do załącznika następujących zadań:

1/  „Uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje”- 
okres realizacji zadania rok 2012, łączne nakłady 
finansowe, limit wydatków w roku 2012 oraz limit 
zobowiązań w kwocie 150 000 zł,

2/”Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowa-
dzającej wodę wraz z montażem”- okres realizacji 
zadania rok 2012, łączne nakłady finansowe, limit 
wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań  
w kwocie 150 000 zł,

3/”Zabezpieczenie i oznakowanie pomników 
przyrody”- okres realizacji zadania rok 2012, łączne 
nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2012 
oraz limit zobowiązań w kwocie łącznej 85 000 zł.

Zadania zamierza się realizować w ramach 
programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”, operacje polegające na 
ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodnicze-
go na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej. Istnieje możliwość uzyskania dofinan-
sowania w wysokości do 100 % realizacji zadania.

 Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania 
z „Budowa centralnego ujęcia wody na Wyspie 
Wolin” na „Poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: 
Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście” oraz 
zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych 
z 572 750 zł na 630 000 zł, zmiany kwoty limitu 
wydatków na rok 2012 z 477 750 zł na 485 000zł,  
zmiany kwoty limitu wydatków na rok 2013  
z 95 000 zł na 145 000 zł, zmiany kwoty limitu 
zobowiązań z 572 750 zł na 630 000 zł.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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KASZTANOBRANIE 
nadeszła jesień, kasztany spadają z drzew, 
a rodzice i dzieci spędzili wiele miłych chwil  
na zbieraniu tych małych brązowych kulek. 
Zbiórka i skup trwały w Przedszkolu Miejskim 
nr 1 „ Morskie Skarby w Międzyzdrojach”  cały 
miesiąc.

Najwięcej kasztanów zebrały grupy: „Kamycz-
ki” 1171 kg, „Muszelki” 1043 kg i „Marynarze”  
613 kg. Razem zebrano 3 754 kg kasztanów. 
Wszystkie pieniądze pozyskane dzięki zbiórce 
kasztanów, uczestnicy kasztanobrania przeznaczą 
na zabawki lub inne przyjemności. 

Zbiórka kasztanów uświadomiła przed-
szkolakom, iż owoce kasztanowca można wy-
korzystać  nie tylko do  tworzenia kompozycji 
przyrodniczych  w przedszkolnych kącikach, czy 
też konstruowania przepięknych kasztanowych 
ludzików, ale także przekazać jako smakołyk dla 
uwielbiających je zwierząt lub do produkcji leków, 
czy kosmetyków. 

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

.Szkolna integracja
W dniu 28 września 2011 roku odbyło się kolejne 
spotkanie integracyjne uczniów klas II a i II b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach  
z dziećmi, nauczycielami i opiekunami z Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego z 
Przybiernowa. Dzieci z Ośrodka wraz z opiekunami 
przedstawiły baśń pt. ”Brzydkie kaczątko” w reży-
serii p. Bożeny Daniluk, gdzie zwrócono uwagę 
na problem odrzucenia i braku akceptacji dzieci 
niepełnosprawnych. Piękne dekoracje i ogromne 
zaangażowanie występujących osób zrobiły duże 
wrażenie zarówno na  uczniach naszej szkoły jak  
i nauczycielach. Po przedstawieniu uczniowie 
klasy II a i II b wraz z gośćmi wzięli udział w zawo-
dach sportowych zorganizowanych z okazji Dnia 
Pieczonego Ziemniaka. Wspólna zabawa bardzo 
zbliżyła dzieci do siebie i zaangażowała dzieci 
zdrowe do spontanicznej pomocy skierowanej do 
dzieci gorzej radzących sobie z zadaniami.  Spo-
tkanie zakończyło się poczęstunkiem składającym 
się  z pieczonych ziemniaków i smakowitych so-
sów, które przygotowały mamy z Rady Rodziców.

Gospodarze spotkania, jak i goście świetnie 
się bawili myśląc i planując kolejne spotkanie 
integracyjne.

Iwona Szczawińska, Anna Marszał
Wychowawczynie kl. II a i II b

W ostatnim czasie na korytarzach szkolnych oraz 
we wszystkich salach lekcyjnych pojawiły się po-
jemniki do segregacji odpadów. Za kwotę 3 tys. zł 
zakupiono 3 duże pojemniki „EKOSZAFKI” oraz 8 

mniejszych „TRIO”. Dzięki temu nikt już nie zasta-
nawia się co zrobić z pustą butelką czy papierkiem 
po drugim śniadaniu. Kosze są ładne, kolorowe, 
dlatego wszyscy chętnie z nich korzystamy i nie 
zaśmiecamy naszego otoczenia.

Kolejne działania ekologiczne SP nr 2 w Wapnicy
W związku z przyznaniem szkole w Wapnicy grantu w wysokości 10 tys. zł przez firmę Gazsystem 
S.a. realizowane są różnorodne zadania. 

Dzięki środkom z Funduszu Naturalnej Ener-
gii mogliśmy również całą szkołą pojechać na 
wycieczkę do Ogrodu Dendrologicznego w Prze-
lewicach. Oprócz zwiedzania ogrodu wzięliśmy 

udział w specjalnie dla nas przygotowanych 
zajęciach warsztatowych na temat oszczę-
dzania energii. Wspólnie z p. Katarzyną 
Misiak zastanawialiśmy się jak 200 lat temu 
w naszej okolicy żyli ludzie i czy rozsądnie 
gospodarowali energią.

W najbliższym czasie ruszy strona in-
ternetowa projektu, do odwiedzenia której 
już dziś zapraszamy: www.sp2wapnica.pl. 

Jeszcze w październiku wymienimy 
w szkole żarówki tradycyjne na typu LED. 
Takie żarówki zużywają o 80 procent mniej 
energii elektrycznej. 

Zamontujemy również perlatory na 
krany, które pozwolą zmniejszyć o ponad 
połowę zużycie wody.

Już 16 listopada zapraszamy na CZWARTY 
DZIEŃ RECYKLINGU połączony ze zbiórką elek-
troodpadów.                                         Iwona Samołyk

Nauczyciel przyrody 
i opiekun koła ekologicznego

Zasady  są bardzo proste: za każdą wypożyczoną 
książkę uczeń dostaje gwiazdkę, którą nakleja 
na specjalną kolorową kartę czytelnika. Za 50 
zebranych gwiazdek nasz mały czytelnik otrzyma 
niespodziankę (przybory szkolne lub zabawkę).

Odbył się cykl lekcji bibliotecznych, podczas 
których każdy uczeń mógł zostać zarejestrowa-
nym czytelnikiem i przystąpić do programu. Wy-
starczyło tylko podpisane oświadczenie rodzica 
bądź opiekuna prawnego, który wyraził zgodę  
i wziął pełną odpowiedzialność za wypożyczone 
przez swoją pociechę zbiory z naszej biblioteki. 

Od lutego do końca sierpnia br. do programu 
przystąpiło ok. 150 uczniów z Międzyzdrojów  
i Wapnicy oraz innych miejscowości. W tak krót-
kim czasie nastąpił wzrost czytelnictwa w tym 
przedziale wiekowym. Szybko okazało się, że 
zbieranie „gwiazdek” mobilizuje do czytania, tym 
samym od najmłodszych lat wyrabia w dzieciach 
nawyk sięgania po książki. 

Naszymi małymi molami książkowymi zostali: 
Dominika Pierścińska, Asia Gawina, Malwina 

Koniuto, Martyna Koniuto, Mateusz Szymczak, 
Sara Cisowska, Klaudia Ogrodowczyk, Aleksandra 
Rębek (na zdjęciu), Weronika Łyczek, Nicola Nie-
wiadomska, Julia Strugała, Julia Oleska, Klaudia 
Stefan, Patrycja Żur, Kamil Karnowski, Krzysztof 
Piekarski, Oliwia Sieraczkiewicz, Joanna Wilczek. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i zachęcamy do czytania. Od września kolejni 
pierwszoklasiści mogą przystąpić do naszego 
programu. Przypominamy również, iż najbliższe 
terminy otwarcia punktu bibliotecznego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, który 
znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapni-
cy to środy: 2, 16, 30 listopada od godz. 10 do 16.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Mole łowią gwiazdki
Program pt. „od najmłodszych lat z książką za 
pan brat”, który jest skierowany  do uczniów 
klas i-iii szkoły podstawowej, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Międzyzdrojach zainicjowała 
w lutym br. celem programu jest promocja 
czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy już 
po raz drugi wzięli udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Związek Gmin Wyspy 
Wolin. W tym roku hasło przewodnie konkursu 
brzmiało: „Wolin, Uznam – moje ekologiczne 
przesłanie”. Celem konkursu było uwrażliwianie 
na sprawy ekologii i ochrony środowiska oraz 
zmotywowanie do dostrzegania piękna przyrody.

Laureatami etapu szkolnego zostali: Kamila 
Piotrowska, Piotr Doniak oraz Kewin Jagodziński. 

Nagrodą w konkursie był udział w dwudniowych 
warsztatach ekologicznych organizowanych przez 
Woliński Park Narodowy i Park Natury Usedom 
oraz umieszczenie prac w kalendarzu ekologicz-
nym na 2012 rok. Uczestnicy wycieczki, która miała 
miejsce 6-7 października 2011r., zwiedzili Woliński 
Park Narodowy, Park Natury Usedom, rezerwat 
przyrody Mummelkensee oraz ogród skalny  
w Nadleśnictwie Pudagla. 

Bogumiła Popko, dyrektor SP2

Ekologiczne przesłanie
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Podziękowania
Zarząd klubu Sportowego „Fala” 
Międzyzdroje pragnie złożyć naj-
serdeczniejsze podziękowania za 
przekazane nam wsparcie finan-
sowe:  krzysztofowi Marchelakowi 
(firma „Saviano”),  tomaszowi ro-
manowi oraz firmom: „Willa 777” 
w Międzyzdrojach i „Port-Serwis” 
świnoujście.

Jest rzeczą niezmiernie budu-
jącą i krzepiącą wiedzieć, że wokół 
nas istnieją firmy i osoby, które w 
swoich działaniach kierują się bezin-
teresownością, potrzebą wspierania 
innych i życzliwością. Dzięki finan-
sowemu zaangażowaniu Państwa 
możliwy był zakup niezbędnego 
sprzętu sportowego dla naszych 
zawodników. Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za okazane nam wspar-
cie, jednocześnie życząc Państwu 
samych sukcesów we wszystkich 
przedsięwzięciach. 

Zarząd Klubu Sportowego  „Fala”

14 października – w piątek spotkaliśmy się w hali 
przy SP1. Widownię wypełnili uczniowie, rodzice 
i nauczyciele. Przygotowana na płycie hali scena 
ozdobiona była dekoracjami tematycznie związa-
nymi ze środowiskiem wodnym – wokół pływały 
ryby, żaglówki, z głośników wydobywał się szum 
płynącego potoku, a ze ścian spływały 
krople wody - ponieważ realizowany przez 
szkołę projekt unijny zatytułowany jest 
„Wyspa Skarbów” i dotyczy racjonalnego 
gospodarowania wodą i jej znaczenia dla 
naszego globu. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania 
wszystkich zgromadzonych gości, w tym 
przedstawicieli organu prowadzącego - 
burmistrza  Leszka Dorosza  i inspektor ds. 
oświaty – Grażyny Dubako. Następnie od-
była się prezentacja multimedialna tematu i 
założeń projektu przygotowana przez Beatę 
Hołyńską. W dalszej częśći uczniowie opo-
wiedzieli o szkołach we współpracujących 
państwach.     

A oto kilka ciekawych informacji  
o szkołach naszych partnerów:

Koordynator projektu – Przedszkole St 
Albans Road Infant School; Zjednoczone 
Królestwo, Anglia, Dartford koło Londynu:

Wśród uczniów występuje większa niż prze-
ciętna liczba dzieci niepełnosprawnych i z różnego 
rodzaju trudnościami w nauce. Większość dzieci 
jest białych, choć są uczniowie należący do innych 
grup etnicznych,np. Hindusi, Afrykańczycy i emi-
granci z Europy Wschodniej. Dla wielu uczniów 
język angielski jest językiem dodatkowym i 
ilość uczniów rozpoczynających naukę w szkole 
dopiero na początkowym etapie nauki języka 
angielskiego ciągle wzrasta.

Szkoła Podstawowa Grand-Camp 1 les Aby-
mes; Francja, Gwadelupa, Les Abymes:

Do szkoły uczęszczają uczniowie z Wysp 
Karaibskich: Dominikany, Haiti i Santa Domingo. 
Nie mówią płynnie po francusku i mają trudności 

ze zrozumieniem francuskich metod nauczania. 
Zmusza to nauczycieli do budowania ich wiedzy 
krok po kroku oraz do szukania innowacyjnych i 
językowych projektów, aby wzbudzić zaintereso-
wanie. Ponieważ w okolicy mało jest ośrodków 
kulturowych, nauczyciele starają się zapewnić 

uczniom jak najwięcej możliwości kreatywnego, 
innowacyjnego spędzania czasu na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa Sjalandsskoli; Islandia, 
Gardabaer:

Szkoła jest mała, położona na plaży. Większość 
uczniów mówi po islandzku. Zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie mają łatwy dostęp do komputerów 
i Internetu.

Szkoła Podstawowa Cirocolo Didattico „Pa-
lazzello”; Włochy, Sycylia, Ragusa:

Szkoła jest jedna z ośmiu szkól podstawowych 
w mieście. Przy placówce znajduje się przedszkole. 
Uczniowie zaczynają naukę języka angielskiego 
od pierwszej klasy i mają dostęp do technologii 
informacyjnej.

Szkoła Podstawowa CEIP La Angostura; Hisz-
pania, Gran Canaria, Las Palmas, La Angostura:

Większość uczniów pochodzi z tradycyjnych 
rodzin, choć wzrasta liczba samotnych rodziców. 
W okolicy brakuje miejsc odpowiednich do 
kształtowania dzieci: parków, ogrodów, ośrodków 

kultury i sportu, bibliotek. Wielu rodziców 
jest analfabetami. Życie na wyspie łączy się 
z uczuciem izolacji od reszty świata.

Szkoła Podstawowa Longyearbyen 
skole; Norwegia, Svalbard, Longyear-
byen:

Jest to najbardziej wysunięta na północ 
szkoła na świecie. Archipelag jest oddalony 
o ok. 1000 km od północnego wybrzeża 
Norwegii. Szkoła liczy 260 uczniów, z cze-
go ok. 40 jest innej narodowości, głównie 
Rosjanie i Tajlandczycy. Svalbard leży ok. 
800 km od Bieguna Północnego  i jest 
obszarem arktycznym. Występują tu dwa 
okresy: okres ciemności i okres jasności, 
kiedy słońce świeci 24 godziny. Klimat oraz 
zagrożenie, jakie stanowią niedźwiedzie 
polarne wymagają dodatkowych środków 
bezpieczeństwa.

22 lipca 2011 roku na wyspie Utoya 
(dotąd kojarzonej z rajem na ziemi) doko-

nano ataku terrorystycznego. Pięciu uczniów ze 
szkoły Longyearbyen było obecnych na zjeździe 
młodzieżówki, dwóch z nich zostało postrzelo-
nych przez zamachowca. Jeden z nich (14-letni 
chłopiec) nie żyje.

Po wysłuchaniu informacji o szkołach biorących 
udział w projekcie, obejrzeliśmy teledysk – obieg 
wody w przyrodzie do piosenki zespołu Queen oraz 
scenkę „Żyj w przyjaźni z naturą” przygotowaną 
przez p. Ewę Sobolewską – Kaśkosz z klasą IVa.

Uczniowie złożyli życzenia pracownikom 
szkoły i na zakończenie wystąpił uczniowski zespół 
wokalno – taneczny „School band” w składzie: J. Le-
wandowska, O. Kastrau, M. Kuryłowicz, J. Mularczuk,  
A. Kraszczyńska.           Iwona Banachowicz, dyr. SP1

W części oficjalnej pan burmistrz Leszek Dorosz złożył 
życzenia wszystkim osobom związanym w życiu za-
wodowym z oświatą, wręczył nagrody nauczycielom 
i dyrektorom szkół, a także przybliżył zgromadzonym 
problemy, które dotykają środowisko oświatowców  
i samorządowców, związane z finansowaniem oświaty.  
I niestety, zapowiedział trudne lata, na które pracow-
nicy szkół muszą być przygotowani. 

Nagrodą Burmistrza zostali uhonorowani z Przed-
szkola Miejskiego w Międzyzdrojach: Jadwiga Gołąbka 
oraz dyrektor Elwira Korcz, ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Międzyzdrojach:  Beata Hołyńska oraz dyrektor 
Iwona Banachowicz, ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Wapnicy:  Iwona Samołyk oraz  dyrektor Bogumiła 
Popko, z Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach: Dorota 
Sielewicz oraz dyrektor Tamara Starachowska.

Wieczór, stanowił okazję do spotkania wszystkich 
pracowników i przyjaciół oświaty,  spędzenia kilku 
godzin w  oświatowym gronie. W taki wieczór nauczy-
ciele, pracownicy administracji i obsługi placówek  
znów mogą zobaczyć się ze współpracownikami, 
którzy już dziś są na emeryturze, koleżankami i ko-
legami z innych szkół, a także pobyć z koleżankami  
i kolegami ze swojej szkoły w nieco innej scenerii  
i klimacie, z dala od zgiełku korytarzy, atmosfery 
przerwy w pokoju nauczycielskim. Spotkanie uświet-
nił wspaniały poczęstunek przygotowanym przez 
hotel SPA Bagiński & Chabinka, a zabawową atmos-
ferę zapewnili pracownicy MDK, którym – w imieniu 
wszystkich uczestników – bardzo dziękuję!

Iwona Banachowicz, dyrektor SP 1
Grażyna Dubako, inspektor ds. Oświaty i Zdrowia

Dzień Edukacji Narodowej  w Międzyzdrojach
uroczyste obchody dnia edukacji narodowej odbyły się w przeddzień święta - 13 października br.   
w Międzynarodowym domu kultury w Międzyzdrojach.  na uroczystości spotkali się licznie przybyli pra-
cownicy i emeryci międzyzdrojskiej oświaty oraz placówek związanych z działalnością oświatową oraz 
władze miejskie. Przed rozpoczęciem uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku 
wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach – pana Bronisława chmielowskiego. 

Święto nauczycieli i pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 
kilka dni przed dniem edukacji narodowej na korytarzu szkolnym pojawił się plakat wykonany przez nauczycielkę SP1 – p. edytę Mittelstadt 
zapraszający rodziców i uczniów na spotkanie w hali 14 października br. informacje na plakacie uprzedzały, że uczniowie i nauczyciele 
przygotowali program informujący o funkcjonowaniu oświaty w krajach europejskich,  z którymi SP1 współpracuje przy realizacji projektu 
comenius – Wielkiej Brytanii, islandii, norwegii, Hiszpanii, Włoch, Francji, oraz program artystyczny.
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SPort

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ w HALI 
IM. A. GRUBBY W MIĘDZYZDROJACH, 
w  DNIACH:
PONIEDZIAŁEK 16.00 – 18.00
WTOREK             16.00 – 18.00 i 20.00 – 22.00
ŚRODA                 16.00 – 18.00 i 20.00 – 22.00
CZWARTEK       16.00 – 18.00 i 20.00 – 22.00
PIĄTEK             16.00 – 18.00
ZAJĘCIA PROWADZI MISTRZ WOJE-
WÓDZTWA SENIORÓW 2011 JACEK 
WANDACHOWICZ

UKS CHROBRY OGŁASZA NABÓR 
DO SEKCJI TENISA STOŁOWEGO

ZAPRASZAMY  DZIECI W WIEKU 6 - 10 LAT 
(OD KLASY ,,O’’ DO IV KLASY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ).
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ w  HALI PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1w  MIĘDZYZ-
DROJACH,  
w DNIACH:
PONIEDZIAŁEK   15.30 – 17.00
ŚRODA  15.30 – 17.00
CZWARTEK  15.30 – 17.00
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE, WSZYSTKICH
CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

UKS CHROBRY ZAPRASZA  
NA ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO

Wśród seniorów triumfował trener „Chro-
brego” Jacek Wandachowicz, a Krzysztof 
Borkowicz zajął piąte miejsce. Jeszcze lepiej 
wypadły dziewczęta, które zajęły cztery 

pierwsze lokaty, a w pierwszej ósemce 
zameldowało się 5 naszych zawodniczek.
Wygrała  Marta Nowak przed Oktawią Kar-
koszką, trzecią i czwartą lokatę zajęły Sylwia 
Składanek i Sylwia Wandachowicz.  Adriana 
Kołaszewska była 7.

ŚWIETNY POCZĄTEK SEZONU
We wrześniu w Międzyzdrojach odbył się I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny  
Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. Rewelacyjnie zaprezentowali się zawodnicy 
miejscowego  klubu, którzy wygrali zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn.

Wymieniona wyżej piątka dziewcząt to 
również podstawowy skład II ligi kobiet. 
Drużyna rozegrała już pierwszy mecz,  
w którym pokonała wysoko „Stellę” Gniezno 

(9:1) i objęła prowadzenie w tabeli. 
To bardzo dobry początek sezonu 
w wykonaniu pań i liczymy na 
potwierdzenie formy w kolejnych 
meczach.

Również młodzi adepci „Chro-
brego” zaprezentowali się z jak 
najlepszej strony. Na I Wojewódz-
kim Turnieju Żaków  w Międzyz-
drojach zajęli czołowe lokaty.  
W najlepszej trójce znalazły się 
dwie zawodniczki z Międzyzdrojów.  
I miejsce zajęła Weronika Zygan,  
a III m - Agata Konicka (obie na zdję-
ciu w towarzystwie trenerki Sylwii 

Wandachowicz). Bardzo dobre IV miejsce 
zajął wśród chłopców Dominik Kujda.

Mamy nadzieję, że sukcesy naszych 
zawodników zmotywują ich do jeszcze 
większej pracy i  nieraz dadzą nam powody 
do dumy.                          Krzysztof  Borkowicz

Drużyna seniorów po słabym początku roz-
grywek w dalszych spotkaniach z meczu na mecz 
grała coraz lepiej. Efektem  jest trzecie miejsce 
w tabeli. Dotychczas zespół rozegrał osiem spo-
tkań, w tym zwyciężył z: „Mewą” Resko 4-3, po 
bramkach Aleksandra Sikory -3 i Dariusza Cadera;  
z „Bałtykiem” Międzywodzie 7-2, po bramkach 
Helta M. -2, Sikory A.-2, Strzeleckiego K. i Cadera 
D. -2; z „Pomorzaninem” Przybiernów 1-0, po 
bramce Aleksandra Sikory; z „Orłem” Prusinowo 
2-0, po  bramkach Helta Mariusza i Gondka Pawła; 
z „Jantarem” Dziwnów 2-1, po bramkach Helta Ma-
riusza i Cadera Darka. Raz zespół z remisował 1-1 
w Cerkwicy z „Bizonem”, a bramkę uzyskał Radys 
Marcin. Dwa razy  wyspiarze schodzili pokonani: 
w Gostyniu przegrali z tamtejszym „Bałtykiem” 
2-1 i w Trzygłowiu z „Błękitnymi” 2-1. W pierwszym 
spotkaniu bramkę zdobył Cader D., a w drugim 
Strzelecki K. 

Do rozegrania pozostały  jeszcze trzy spotkania 
ligowe, na które serdecznie zapraszamy: w Międzyz-
drojach – „Korona” Słuchowo, 22 października o 
godz. 15 i „Sowianka” Sowno, 5 listopada o godz. 14, 
oraz na wyjeździe z OKS Goleniów 30 października 
o godz. 15.30.

tabela:
1.  „Pomorzanin” Przybiernów 8 21 7 0 1 47 / 3 
2.  „Korona” Stuchowo 8 18 6 0 2 33 / 16 
3.  „Fala” Międzyzdroje 8 16 5 1 2 19 / 11 
4.  „Jantar” Dziwnów 8 14 4 2 2 17 / 15 
5.  „Sowianka” Sowno 8 14 4 2 2 20 / 13 
6.  „Błękitni” Trzygłów 8 13 4 1 3 16 / 10
7.  „Bizon” Cerkwica 8 11 3 2 3 17 / 14 
8.  „Bałtyk” Gostyń 8 10 3 1 4 15 / 25 
9.  „Mewa” Resko 8 7 1 4 3 10 / 14 

10.  OKS Goleniów 8 6 2 0 6 8 / 27 
11.  „Orzeł” Prusinowo 8 4 1 1 6 9 / 31 
12.  „Bałtyk” Międzywodzie 8 3 1 0 7 10 / 42 
Drużyny młodzieżowe również dobrze radzą 

sobie w rozgrywkach. Zawodnicy grupy junior-
skiej, grający w I klasie juniorów przy ZZPN w 
Szczecinie, zajmują po siedmiu kolejkach trzecie 
miejsce zdobywając, 14 punktów po czterech 
zwycięstwach: z „Polonią” Płoty 4-0, „Gryfem” 
Kamień Pomorski 3-1, „Minetą” Wolin 2-1 oraz  
z „Regą” Trzebiatów 2-1, dwa remisy z „Iną” Gole-
niów 0-0, „Sarmatą” Dobra 2-2, oraz jednej porażce  
w Gryficach ze „Spartą” 3-2.

tabela:
1.  „Ina” Goleniów 7 19 6 1 0 40 / 3 
2.  „Polonia” Płoty 7 15 5 0 2 23 / 16
3.  „Fala” Międzyzdroje 7 14 4 2 1 15 / 8 
4.  „Światowid” Łobez 7 12 4 0 3 21 / 14 
5.  „Sarmata” Dobra 7 10 3 1 3 12 / 18 
6.  „Sparta” Gryfice 7 9 3 0 4 20 / 17 
7.  „Gryf” Kamień Pomorski 7 6 2 0 5 11 / 34 
8.  „Vineta” Wolin 6 3 1 0 5 6 / 13 
9.  „Rega” Trzebiatów 7 3 1 0 6 10 / 35 
Natomiast drużyna trampkarzy,  grając  

w odmłodzonym składzie (większość chłopców z 
rocznika 1999), zajmuje trzecie miejsce w tabeli, 
zdobywając w sześciu spotkaniach 12 punktów. 
Nasi młodzi adepci ustępują klubom:  „Gryfowi” 
z Kamienia, który zajmuje pierwsze miejsce oraz 
„Flocie” Świnoujście, która jest druga.

Nie zapominając także o najmłodszych:  
4 września odbył się Wojewódzki Turniej Piłki 
Nożnej „ŻAKÓW” w Międzyzdrojach, którego 
organizatorem był nasz klub. Drużyny grały sys-
temem „każdy z każdym” mecz i rewanż, tak więc 

zawodnicy grali przez cały dzień. Emocji było 
mnóstwo. Na boisku wpadały piękne bramki, były 
super wykonane akcje i piękne parady bramkarskie. 
Organizator turnieju zapewnił drużynom moc 
wrażeń związanych z grą w piłkę nożną, a także 
dodatkowe atrakcje. Na stadionie miejskim - dzięki 
uprzejmości strażaków z Lubinia - zawitał wielki 
wóz strażacki. Adepci piłki mogli z bliska obejrzeć 
i posiedzieć w wozie. 

Po całodziennych zmaganiach i atrakcjach 
zwycięzcami turnieju zostały wszystkie drużyny 
nagrodzone pucharami, medalami, dyplomami  
i indywidualnymi nagrodami. Najwięcej punktów 
zdobyła Akademia Piłkarska „Orzeł” Wałcz 2010 - 19 
pkt., następnie 14 pkt. zdobył „Rewal” Wybrzeże Re-
walskie, 10 pkt. „Fala” Międzyzdroje, 9 pkt. „Jantar” 
Dziwnów oraz 6 pkt. „Barlinecka” Akademia Futbolu 
Barlinek. Indywidualne nagrody zdobyli: najlepszy 
strzelec - 15 bramek Czerniewicz Jakub -  Akademia 
Piłkarska „Orzeł” Wałcz 2010; najlepszy zawodnik 
- Czerniewicz Jakub - Akademia Piłkarska „Orzeł” 
Wałcz 2010, najlepszy bramkarz - Glapiak Adrian 
- Barlinecka Akademia Futbolu Barlinek; najmłod-
szy zawodnik - Włodarczyk Dawid - 5 lat, „Rewal” 
Wybrzeże Rewalskie; najaktywniejszy zawodnik - 
Michalski Olivier – „Fala” Międzyzdroje. Także nasze 
Orliki miały wiele radości rozgrywając spotkanie 
z „Jantarem” Dziwnów. Świetnie się bawiąc nasi 
chłopcy z rocznika 2000/2002 zwyciężyli 6-4.

Miło nam także poinformować, że od paździer-
nika poszerzyła się sekcja piłki siatkowej. Ruszyły 
zajęcia dziewcząt (klasy I-III Gimnazjum) w naszym 
klubie, treningi odbywają się we wtorki      i piątki o 
godz. 16 na hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 
1. Zajęcia prowadzi doświadczony zawodnik sekcji 
piłki siatkowej naszego klubu Marian Kowalewski. 

Zapraszamy do udziału w treningach dziewczę-
ta, które chciałyby rozwijać się sportowo poprzez 
siatkówkę.

Jan Rączewski
Prezes KS „Fala”

KS „ Fala” – runda jesienna 2011 
Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich przy Zachodniopomorskim 
Związku Piłki nożnej w Szczecinie są w końcowej fazie pierwszej rundy sezonu 2011- nieźle sobie 
radząc i  mając dobre miejsca w tabeli. 
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oGŁoSZenia - koMunikaty

Zapraszamy 
Mieszkańców 
do odbioru kwiatów
Wszystkich chętnych którzy chcieli-
by zaopiekować się jednorocznymi 
kwiatami i zagospodarować je na 
swoich posesjach w przyszłym roku, 
zapraszamy od 27-go października br. 
po odbiór roślin, sukcesywnie wysa-
dzanych i wykładanych za „Balbinką” 
przy parkingu.

Anida Kostrzewa
Brygadzistka „Zielonej Brygady”

INFORMACJA
Miło nam poinformować, iż w związ-
ku ze zbliżającym się dniem Wszyst-
kich Świętych został przeprowa-
dzony remont kaplicy cmentarnej 
oraz naprawa ławek i oświetlania na 
cmentarzu oraz drodze prowadzącej 
do niego. Informujemy również, że 
w bieżącym roku punkty sprzedaży 
kwiatów oraz zniczy zlokalizowane 
będą na parkingu obok cmentarza 
komunalnego w Międzyzdrojach. 

Apelujemy 
Zgodnie z artykułem 7 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. (Dz. U. 1959 r. Nr 
11 poz. 62 z późniejszymi zmiana-
mi), po upływie lat 20 ponowne 
użycie grobu do chowania nie 
może nastąpić, jeżeli jakakolwiek 
osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw 
temu i uiści opłatę, przewidzianą 
za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie 
to ma skutek na dalszych lat 20 i 
może być odnowione. Zwracamy 
się z prośbą do opiekunów grobów 
o sprawdzenie terminu rezerwacji 
miejsc przeznaczonych do pochów-
ku, oraz istniejących grobów. W celu 
uporządkowania i przypomnienia 
na przedmiotowych grobach zostały 
naklejone naklejki informacyjne 
o treści „Grób przeznaczony do 
likwidacji z powodu braku opłaty 
(Ustawa z 31 stycznia 1959 r. z póź-
niejszymi zmianami o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych)”. W związku 
z tym zwracamy się do zaintere-
sowanych z prośbą o dostarczenie 
dowodu zapłaty za przedłużenie 
rezerwacji do siedziby Zakładu przy 
ulicy Nowomyśliwskiej 86.

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony 

Środowiska

• naprawy i konserwacji wewnętrznych instalacji 
gazowych, gazowych urządzeń grzewczych wraz z 
instalacjami i grzejnikami, utrzymywania należy-
tego stanu technicznego oraz drożności instalacji 
spalinowych i kanałów wentylacyjnych w lokalach 
mieszkalnych,

• naprawy i konserwacji okien, drzwi, urządzeń 
sanitarnych wraz z syfonami i bateriami,

• naprawy lub wymiany osprzętu i zabezpieczeń 
instalacji elektrycznej,

• naprawy i konserwacji pieców węglowych i 
elektrycznych wraz z urządzeniami centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody,

• bieżącego utrzymywania drożności instalacji 
kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych,

• malowania lub tapetowania powierzchni ścian, 
sufitów w lokalach mieszkalnych,

• naprawy uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
• zabezpieczenia we właściwy sposób instalacji 

wodnych przynależnych do lokalu mieszkalnego 
oraz pomieszczeń gospodarczych przed zamarz-
nięciem w okresie zimowym.

Jednocześnie informujemy, że w ramach za-
wartej umowy najmu, Najemca zobowiązany jest 
stosować się do:

• regulaminu i porządku domowego,

• dbać i chronić przed dewastacją lub uszkodze-
niem części wspólne obiektu,

• dbać o ład i porządek w częściach wspólnych 
obiektu ze szczególnym uwzględnieniem strychów i 
piwnic zapewniając ich właściwe warunki sanitarne 
oraz wymogi przepisów przeciwpożarowych,

• dbać o ład i porządek na terenach zielonych 
i ciągach komunikacyjnych przynależnych do bu-
dynku, w którym najemca zamieszkuje,

• zgłaszać do Zarządcy budynku w formie pisem-
nej wszelkie zaplanowane w lokalu mieszkalnym 
przeróbki lub ulepszenia,

• udostępniać zajmowany lokal w przypadku za-
istnienia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej 
bezpieczeństwu użytkowania budynku.

Ponadto przypominamy, że Najemca posiadają-
cy w zajmowanym lokalu piec gazowy centralnego 
ogrzewania zobowiązany jest zlecić na własny koszt 
wyspecjalizowanemu Zakładowi przeprowadzenie 
jego czyszczenia i przeglądu okresowego przed 
okresem grzewczym oraz posiadać na tą okolicz-
ność stosowny protokół. Podstawa prawna - Dz. U. 
z 2001 r - Nr 71 poz. 733 art. 6 b pkt. 2 ust. 7 oraz 
Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 § 17. pkt. 2  ust. 6 i 7.

Dorota Siarska-Zacharewicz
Prezes zarządu MTBS sp. z o.o.

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o.o. jako Zarządca 
gminnych zasobów mieszkaniowych przypomina o spoczywającym na wszystkich 
najemcach lokali mieszkalnych obowiązku remontu, bieżącej naprawy i konserwacji 
wykonywanych na własny koszt w zakresie:

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania 

nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:

1. Nieruchomość zabudowaną  położoną w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, działka nr 139/2   
o pow. 356m², 

2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439  
o pow. 22.880 m², cena wywoławcza 20.000.000,00 zł, rokowania na zbycie nieruchomości 
zostały ogłoszone na dzień 21.12.2011r.  

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

4. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  

5. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 
4.759 m², cena wywoławcza 360.000,00 zł plus należny podatek VAT, rokowania na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości zostały ogłoszone na dzień 15.11.2011r.  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka  
nr 460/1 o powierzchni 369 m², 

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2 o po-
wierzchni 967 m², 

8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m2, 
9. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2 o po-

wierzchni 4.240 m²,
10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1  

o powierzchni 8.384 m², 
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej www.mie-

dzyzdroje.pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach pok. Nr 18 , numer telefonu  91 32 756 66

Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami


