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Fotograﬁe na cały rok
Pod koniec października rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod
tytułem „4-ry pory roku w Międzyzdrojach”. Ogłoszony był przez
Burmistrza Międzyzdrojów i trwał od 10 lutego do 15 października br.
W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy. Przedmiotem
współzawodnictwa były zdjęcia budzące dobre skojarzenia z miastem

i Gminą Międzyzdroje, które przedstawiały m.in.: krajobraz, architekturę i zabytki, charakterystyczne i urokliwe miejsca Gminy, ciekawą
lokalną florę i faunę, wydarzenia artystyczne i sportowe.
Spośród wielu nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała
12 najlepszych zdjęć odpowiadającym czterem porom roku.

Wiosna: I miejsce - Owidiusz Kowalczyk, II miejsce - Izabela Klimek, III miejsce - Sławomir Lesiak;
Lato: I miejsce - Łukasz Gajewski, II miejsce - Izabela Drobny, III miejsce - Michał Kulik;
Jesień: I miejsce - Sławomir Lesiak, II miejsce - Janusz Jawor, III miejsce - Maciej Ogoński;
Zima: I miejsce - Weronika Ligaszewska, II miejsce - Ewa Janiak, III miejsce - Ilona Rudowska.
Wyróżnione fotografie staną się ilustracjami do tworzonego kalendarza gminnego na rok 2012.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

AKTUALNOŚCI

II Posiedzenie
Społecznej Rady
Konsultacyjnej
Zapraszam członków Społecznej
Rady Konsultacyjnej na kolejne
spotkanie w dniu 7 grudnia (środa) 2011 r. , na godz. 16.30 do sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach.
Proponowany porządek spotkania: omówienie projektu budżetu
Gminy Międzyzdroje na 2012 rok
oraz przedstawienie stopnia zaawansowania planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych obszarów gminy.
Przewidywany czas spotkania około 2 godzin.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Spotkanie
z działkowcami
Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza
osoby zainteresowane tematem
uregulowania stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe na spotkanie, które
odbędzie się w dniu 5 grudnia br.
o godz. 16 w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Katarzyna Kutereba-Gnitecka
Zastępca Burmistrza
Międzyzdrojów

ŚLUBOWANIE, MIANOWANIA I PRZEKAZANIE SAMOCHODU
Na placu przed Posterunkiem Państwowej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach 18 listopada 2011r. odbyła
się, z udziałem kompani honorowej

PSP, uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowych funkcjonariuszy,
mianowania na wyższe stanowiska
służbowe oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Międzyzdroje. Gospodarzem
uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim mł. bryg.
Stanisław Misztela. Na uroczystość
przybyli zaproszeni goście: Leszek
Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów, Grzegorz Jóźwiak - Burmistrz
Dziwnowa, dh. Marian Kowalewski
- Prezes Zarządu Powiatowego OSP
RP, Jan Magda - Przewodniczący

Rady Miejskiej, st. insp. Mariusz
Klara - Komendant Powiatowy Policji
w Kamieniu Pom., Arkadiusz Balewski - przedstawiciel Nadleśnictwa
Międzyzdroje oraz funkcjonariusze PSP i druhowie
OSP.
Zbiórka rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru
KP PSP Kamień Pomorski
oraz wciągnięciem, przy
dźwiękach hymnu, flagi
państwowej na maszt.
W pierwszej części ślubowanie złożyli nowoprzyjęci do służby funkcjonariusze:
str. Mariusz Janiszewski,
str. Mateusz Wróbel, str.
Paweł Woszczyk.
Komendant mianował na wyższe
stanowiska służbowe funkcjonariuszy KP i JRG PSP:
na stanowisko
Specjalista asp. Katarzynę Grabarek,
na stanowisko
Młodszy Specjalista mł. asp. Macieja
Kwietnia,
na stanowisko
Ratownika Kierowcy sekc. Pawła Pielę, sekc. Damiana
Kiełbasę,

na stanowisko Młodszego Ratownika Kierowcy st. str. Marka
Kruczka, st. str. Roberta Wojciechowskiego, st. str. Kamila Pakułę.
Kulminacją uroczystości było
wręczenie burmistrzowi Leszkowi
Doroszowi przez mł. bryg. Stanisława Misztelę kluczyków do przekazanego przez Komendę Powiatową
PSP w Kamieniu Pom. samochodu
ratowniczo-gaśniczego Renault Mascott wraz ze sprzętem ratowniczym.
Burmistrz z kierowcą OSP uruchomili
samochód i włączyli sygnały alarmowe, co oznacza przyjęcie wozu bojowego przez strażaków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Międzyzdrojach.
Po uroczystości zaproszeni goście
i druhowie z OSP Międzyzdroje
z zainteresowaniem obejrzeli przekazany samochód i sprzęt.
Marian Kowalewski
Komendant Gminny OSP

IV DZIEŃ RECYKLINGU W WAPNICY
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Już po raz czwarty 16 listopada w
szkole w Wapnicy zorganizowano zbiórkę elektroodpadów pod
hasłem ”Żyj energicznie, zdrowo i
ekologicznie”. Każdy uczestnik akcji
w zamian za oddany Zużyty Sprzęt

Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje, Nadleśnictwo Międzyzdroje
oraz Gazsystem S.A., Urząd Miasta
Szczecin, WORD Szczecin, Elektroeko, RECAL, EkoTrendy, ElektroRecykling. EkoCykl, ZielonaLekcja.

Elektryczny i Elektroniczny otrzymał
komplet ekologicznych niespodzianek, w skład których wchodziły m.in.
kubek, materiałowa torba na zakupy,
długopisy, ołówki, linijki oraz akcesoria zwiększające bezpieczeństwo
rowerzysty na drodze. Cieszymy się
z dużego zainteresowania i wypełnienia kontenera. Uzbieraliśmy m.in.
7m³ elektroodpadów i 15 kg baterii.
Zauważyliśmy, że w przekazanych
odpadach przeważały telewizory,
komputery i drukarki.
W przeprowadzeniu akcji wsparli
nas: Zakład Ochrony Środowiska w

Tego dnia w szkole miał miejsce
kiermasz zdrowej żywności – można
było u nas kupić np. chleb na zakwasie, soki i musy jabłkowe, powidła,
pyszne ciasta i ciasteczka – wszystko
wykonane przez uczniów lub rodziców. Zebrane fundusze przeznaczymy na wycieczkę do Warszawy.
Dziękujemy naszym partnerom za pomoc w przygotowaniu i
przeprowadzeniu akcji a wszystkim
uczestnikom za udział.
Iwona Samołyk
Nauczyciel przyrody
i opiekun koła ekologicznego

INFORMATOR MIÊDZYZDROJSKI NR 11/2011

WYDARZENIA
„W ¿yciu wa¿ny jest nie triumf
lecz walka. Istotn¹ rzecz¹ jest nie
zwyciê¿aæ, lecz toczyæ rycerski bój”
Baron Pierre de Coubertin

Dziesięciolecie
Klubu Olimpijczyka
w Międzyzdrojach

Podziękowanie
Pocztom Sztandarowym, Warcie Honorowej, delegacjom instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek oświatowych, wszystkim Mieszkańcom Gminy Międzyzdroje,
którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada
2011 roku oraz organizatorom, składamy serdeczne podziękowanie.
Dziękujemy Księżom Proboszczom za odprawienie mszy świętych w intencji Ojczyzny w kościołach
parafialnych w Międzyzdrojach i Lubinie. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, za zaangażowanie i pomoc w uświetnieniu obchodów 93. rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego
bytu państwowego.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA
Dnia 8 listopada br. w Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”
w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” dzieci 3 letnich, które uczęszczają do grupy o wdzięcznej
nazwie „Rybki”. Maluchy pod kierunkiem pań przygotowały część
artystyczną, złożyły obietnicę bycia dobrym przedszkolakiem
i zostały pasowane na przedszkolaków ogromną czerwoną kredką.
W gronie prawowitych już przedszkolaków grupę „Rybek”
przywitali „Rybacy”. Starszaki zaprezentowały piosenkę i popisały
się umiejętnością gry na instrumentach. Na pamiątkę maluchy
otrzymały dyplomy pasowania. Był to pierwszy tak poważny
występ, dzieci spisały się na medal, pokazały rodzicom i nauczycielom, że są gotowe do dalszej wspólnej drogi przez edukację
przedszkolną. Prawdziwie wykwintnego smaku uroczystości
nadały ciasta pieczone przez panie z kuchni przedszkolnej.
Na zakończenie uroczystości, dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pamiątkową tablicę, na której odbiły swoje małe rączki.
Szczególne podziękowania za wkład w kształt uroczystości należą
się rodzicom – państwu Katarzynie i Arturowi Duszyńskim.
Wychowawczynie
Anna Żabińska, Justyna Frączek

XX Jubileuszowy
Finał WOŚP

DZIEŃ PATRONA
W SZKOLE W WAPNICY
Patronem szko³y w Wapnicy jest s³ynny botanik
i przyrodnik W³adys³aw Szafer.

Drzewo
Patrona

Od lat 16 listopada w rocznicę śmierci Profesora obchodzimy Dzień Patrona.
Tego dnia wspominaliśmy
dokonania Władysława
Szafera, tańcz yliśmy,
śpiewaliśmy, układaliśmy
wiersze o Profesorze, ale
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W dniu 18 listopada 2011 roku
w Klubie Biegacza „Sporting – Międzyzdroje” odbyło się posiedzenie
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, na którym wiceprezes Andrzej
Stec przedstawił zarządowi ZRO
oraz zaproszonym olimpijczykom
sprawozdanie z działalności Rady
za 2011 rok.
Ważnym elementem spotkania
było podkreślenie 10. rocznicy
powołania Klubu Olimpijczyka
w Międzyzdrojach. Z tej okazji
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek
Dorosz, przesłał na ręce Prezesa
Klubu Bogusława Mamińskiego list
gratulacyjny:
„Z okazji dziesięciolecia Klubu
Olimpijczyka w Międzyzdrojach,
w uznaniu wszechstronnych zasług
w promowaniu idei olimpijskiej
w Gminie Międzyzdroje i zaangażowaniu w sportowy rozwój kadry
olimpijskiej, składam Działaczom
Klubu Olimpijczyka na ręce Pana
Prezesa Bogusława Mamińskiego,
serdeczne podziękowania wraz
z życzeniami dalszych sukcesów
w zaszczepianiu młodzieży szlachetnej idei barona Pierre de Coubertina”.
Redakcja

najważniejsze było uroczyste odsłonięcie drzewa. Drzewo, które
„wyrosło” na dolnym korytarzu, ma
spełniać funkcje kącika poświęconego profesorowi Władysławowi Szaferowi. Każda klasa ma za zadanie
opiekować się jedną gałęzią drzewa.
Iwona Samołyk

Małymi kroczkami zbliża się XX
Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem
lat ubiegłych po raz kolejny został
utworzony Sztab WOŚP w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, który gorąco zaprasza
wszystkich mieszkańców i turystów
do aktywnego udziału we wspólnej
zabawie.
W dniu 08.01.2012r. odbędzie
się publiczna zbiórka pieniędzy
pod hasłem:
„Gramy z pompą! Zdrowa mama,
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą.”
Przedstawiciele Sztabu zwracają
się do wszystkich zainteresowanych
XX Finałem o kontakt pod numerem
telefonu Międzynarodowego Domu
Kultury - 91 32 82 600
SIEMA !!!
Sztab XX Finału MDK
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PROFILAKTYKA

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA
Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Miêdzyzdrojach w ramach dochodów z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych uruchomi³ ró¿ne formy wsparcia rodziny. Poni¿ej przedstawiamy nasze propozycje:
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.
Prowadzący:
Mgr Aneta Całus
Mgr Sławomir Wojtyłko
Głównym celem Programu jest:
• Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania
przemocy,
• Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
• Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
• Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
• Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.
Lokalizacja zajęć:
Siedziba Klubu Abstynenta „Rozwaga”
/ w budynku MTBS
ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje
Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz.
16°° do 18°°.
Warsztaty dla kobiet nie radzących sobie ze
złością, agresją wobec najbliższych osób.
Prowadzący:
Mgr Aneta Całus
Mgr Sławomir Wojtyłko
Zajęcia prowadzone są w formie IV warsztatów:
• Jak odbudować poczucie własnej wartości,
• Jak radzić sobie ze złością,
• Twój stres, sens życia, równowaga i zdrowie,
• Asertywność.
Lokalizacja zajęć:
Siedziba Klubu Abstynenta „Rozwaga”
/ w budynku MTBS
ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez trzy
godziny wg ustaleń prowadzących.
Punkt konsultacyjny z zakresu specjalistycznej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Konsultanci Punktu:
Mgr Teresa Musielak
Mgr Elżbieta Parczewska

Głównym celem Punktu jest zapewnienie:
• Wsparcia rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich,
• Pomocy rodzicom w rozwiązywaniu doraźnych
problemów wychowawczych i rodzinnych,
• Wsparcia młodzieży w doświadczanych trudnościach życiowych oraz pomoc w ich przezwyciężeniu,
• Pomocy rodzinie w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu przeżywanych przez nią trudności z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,
• Opracowania krótkofalowych i długofalowych
programów oddziaływań.
Lokalizacja Punktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8
72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny otwarcia Punktu:
Każdy poniedziałek tygodnia od godz. 14°° do 16°°.
„SZKOŁA DLA RODZICÓW” - Program profilaktyczny dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub
wychowankami.
Konsultanci Punktu:
Mgr Teresa Musielak
Mgr Elżbieta Parczewska
Głównym celem Programu jest:
• Wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej
poprzez m.in.:
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy,
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania
się dziecka,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami
w duchu poszanowania godności osobistej
człowieka.
• Uświadomienie rodzicom, że skuteczność
wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby
wychowującego,
• Pogłębienie samoświadomości i refleksji rodziców na temat skuteczności określonych metod
wychowawczych,
Lokalizacja Programu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje

Dni i godziny trwania Programu:
Każdy poniedziałek od godz. 16³° do 19°°.
(od stycznia 2012 r. uruchamiamy III edycję)
Program pomocy dla rodzin i bliskich osób
zagrożonych narkomanią lub uzależnionych od
narkotyków
Prowadzący:
Pracownia Terapeutyczno – Profilaktyczna ‘MOTYWACJA’ mgr Karoliny Flacht
Głównym celem Programu jest:
• Psychoedukacja z zakresu mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia
Lokalizacja Programu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8
72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania Programu:
Każdy czwartek od godz. 16°° do 18°°.
Porady kuratorskie
Prowadzący:
mgr Bartosz Piotrowski, kurator zawodowy
ds. rodzinnych
mgr Krystian Ulaczyk, kurator zawodowy dla
dorosłych
Głównym celem Programu jest udzielanie porad
z zakresu:
• prawa rodzinnego i karnego,
• ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
• innych aktów prawnych związanych z pracą
kuratorów,
• upowszechniania wiedzy dotyczącej pedagogiki i
rozwiązywania problemów wychowawczych i zjawisk
przemocy domowej.
Lokalizacja Programu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8
72-500 Międzyzdroje
Dni i godziny trwania porad:
Pierwszy czwartek miesiąca od godz. 13°° do 14°°.
Oferowane usługi są bezpłatne. Informacje
można uzyskać pod nr tel. 91 327 83 68, 91 328 03 11

Małgorzata Musialska
Inspektor ds. profilaktyki OPS

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE
PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe
lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby
najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli,
w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne.
Przemoc w rodzinie może przybrać różne
formy, np.:
• przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycham szarpie, kopie)
• przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża,
wyzywa, kontroluje, poniża, pozbawia kontaktu z
bliskimi)
• przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do
współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie
akceptowanych).
Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
• dziecko,
• partner,
• współmałżonek,
• osoba starsza,
• osoba niepełnosprawna
PAMIĘTAJ !
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy !
Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa
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innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie
osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:
• w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora;
• w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do
lekarza, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego
zaświadczenia lekarskiego w związku z użyciem przemocy w rodzinie;
• jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady
prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z
przemocą w Twojej rodzinie, możesz zadzwonić pod
numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (pon.-sob.
8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00);
• w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz
zgłosić się do właściwej instytucji, np.:
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie (SOW),
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- Ośrodka Wsparcia,
- Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem (OPOPP)
PAMIĘTAJ !
To nie Ty musisz się wyprowadzać z domu !
Masz prawo żądać od Policji, prokuratury lub

sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa,
w szczególności poprzez izolację osoby stosującej
przemoc.
Możesz zażądać:
• zatrzymania osoby stosującej przemoc przez
Policję,
• nałożenia na nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego
z Tobą lokalu,
• nałożenia na nią przez sąd zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną
odległość.
Masz prawo do żądania wszczęcia procedury
„Niebieskie Karty”.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie:
Zareaguj! Nie bądź obojętny!
Szczegółowe informacje o przysługujących
Ci prawach i obowiązkach oraz lista wybranych
placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie znajdują się na stronie
www.ms.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl w zakładkach
„Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.
Najbliższy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) znajduje się
w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4, tel. 91 322 54 81.
W tym miejscu otrzymasz schronienie dla siebie
oraz dzieci, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością
przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją
sytuacją osobistą.
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Dzień Seniora
w Międzyzdrojach

„Wesołe jest życie staruszka” - piosenką z kabaretu Starszych Panów rozpoczęły
się w dniu 15 listopada br. uroczystości zorganizowane z okazji obchodów
Dnia Emerytów i Rencistów. Spotkanie seniorów odbyło się w sali teatralnej
Międzynarodowego Domu Kultury przy pięknie przygotowanych stołach,
przepysznych ciastach przygotowanych przez panie ze Związku Emerytów i
Rencistów koło w Międzyzdrojach i ciepłym posiłku przygotowanym przez
hotel Slavia.
Imprezę poprowadziła Barbara Rudnicka, prezes koła w Międzyzdrojach.
W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Leszek Dorosz – burmistrz
Międzyzdrojów, Mateusz Bobek - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Henryk
Nogala - sekretarz Urzędu Miejskiego, Jadwiga Bober - dyrektor Domu Kultury,
Jacek Kołaczyński - w zastępstwie kierownik Ośrodka Opieki Społecznej, oraz
przyjaciele - przedstawiciele koła Emerytów i Rencistów z Wolina i Warszowa.
Biesiadę śpiewną poprowadził zespół „Bryzy” pod kierownictwem Janusza
Kalemby oraz zespół „Fale”. Było tak wesoło, że oprócz śpiewania odbyły się
również tańce. To prawda – wesołe jest życie staruszka.
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji

Zuchy w grze
W sobotę 19 listopada zuchy z Międzyzdrojów wyruszyły na podbój Świnoujścia. Ośmioosobowa grupa dzieci z 44. Gromady Zuchowej wzięła udział
w VIII Harcerskiej Grze Historycznej o Świnoujściu.
Rano podczas harcerskiego apelu rozpoczynającego turniej, w towarzystwie wszystkich druhen i druhów - przy budynku Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej, zuch Mateusz Szymczak z Międzyzdrojów złożył Obietnicę Zuchową
przysięgając na słowa Prawa Zuchowego.
Rajd harcerski, który
rozegrano na terenie
całego Świnoujścia,
był przewidziany dla
uczestników w różnym
wieku. Oprócz zuchów
i harcerzy udział w nim
brała również młodzież
gimnazjalna ze Świnoujścia. Celem gry było
odnalezienie 9 charakterystycznych punktów
naniesionych na mapce
miasta, którą uczestnicy
otrzymali od organizatorów.
Zuchy z Międzyzdrojów, będąc na trasie, rozwiązywały między innymi
takie zadania, jak: dopasowanie nowych miejsc do starych fotografii, odszyfrowanie wiadomości i odnajdywanie na mapie ulic o zmienionych nazwach,
opisywanie walorów turystycznych Świnoujścia, rysowanie herbu miasta, czy
szukanie ukrytego listu.
Na punkcie pierwszym Sandrze Cor - zuchence z Międzyzdrojów – udało
się jako pierwszej z pośród wszystkich pozostałych uczestników zdobyć
pierwsze i dodatkowe punkty.
Na koniec rajdu harcerskiego 44. Gromada Zuchowa w składzie: Alicja
Raczkowska, Sandra Cor, Nina Jackiewicz, Natalia Banach, Zuzia Wachowicz,
Marcel Paluch, Jakub Kulesza, Mateusz Szymczak, otrzymała gratulacje
i dyplom za uczestnictwo.
Na zakończenie dla wszystkich uczestników zorganizowano duże ognicho
z kiełbaskami.
Tomasz Rychłowski
44. Gromada Zuchowa z Międzyzdrojów

Pisarka wśród dzieci
18 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach odbyły się 2 spotkania autorskie, zorganizowane dla dzieci z klas II ze Szkoły
Podstawowej w Wapnicy i Szkoły Podstawowej w
Międzyzdrojach. Tym razem zaproszenie przyjęła
Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Na wstępie autorka opowiedziała o sobie. Mieszka w Gdańsku,
ma trójkę dzieci, które dostarczają jej
pomysłów na bajki dla najmłodszych.
Uwielbia morskie kąpiele i swoje
domowe zwierzaki: kota, żółwia, koszatniczkę.
Autorka cyklu książek o ryjówce
Florce nigdy nie marzyła o pisaniu,
ale nakłoniła ją do tego przyjaciółka ilustratorka Agnieszka Żelewska, która
potrzebowała tekstu do swoich ilustracji na konkurs. Wielkim zaskoczeniem
dla pani Roksany był fakt, że jej „Królewna” otrzymała główną nagrodę. Ale
tak naprawdę pierwszą książką pisarki
była publikacja popularnonaukowa
dla dzieci. Wspólnie z profesorem Fijałkowskim zredagowała i dopisała tekst
do książki „Oto jestem”- o pierwszych
miesiącach życia dziecka w łonie matki.
Pani Roksana debiutowała w 2004
roku, jest autorką ok. 20 książek,
również poważniejszych, jak książka „Halicz”
dotycząca Powstania Warszawskiego. Autorka
porusza w swoich bajkach najważniejsze tematy
i problemy, z jakimi spotykamy się w życiu: jak być
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uczciwym, jak szanować czyjąś inność, co daje nam
radość, gdzie szukamy miłości, czy pragniemy
wolności. Mówi o tym, że mamy prawo do inności
i nie musimy się tego wstydzić. Spotkanie w Międzyzdrojach było bardzo spontaniczne, autorka
zaraziła wszystkich swoją pozytywną energią.
Zdradziła tajemnicę skąd wzięła się Florka - zo-

stała znaleziona w sklepie z używanymi rzeczami.
Co prawda w trakcie pisania trochę się zmieniła,
teraz jest ryjówką w różowej sukience z białym
kołnierzykiem uwielbiającą kanapki z komarami.

Autorka pochwaliła się, iż jej Florka stała się już
tak popularną postacią, że powstaje serial telewizyjny dla dzieci o perypetiach tego śmiesznego zwierzaka.
Podczas spotkania pani Jędrzejewska-Wróbel
zaprezentowała swoje książki, których fragmenty
czytała dzieciom. Okazało się, że dzieci świetnie
znają twórczość pisarki i bardzo żywo reagowały
na pytania. Autorka „Gęboluda” zachęcała dzieci,
by nie bały się zacząć pisać, a najlepszym sposobem, by zacząć zabawę w tworzenie
jest pisanie pamiętnika. Pani Roksana
gorąco zachęcała: bierzcie przykład
z mojej bohaterki ryjówki Florki – ona
pisze pamiętnik, pisze listy, a przy tym
świetnie się bawi.
Podczas spotkania w bibliotece
powstało również mini widowisko „Jak
powstaje książka”, czyli od pomysłu
do gotowej książki. Każde dziecko
przedstawiało jeden etap tzn. pomysł,
wydawnictwo, ilustratora, grafika, drukarza, introligatora, bibliotekarza…
Dzieci były zachwycone.
Na zakończenie spotkania pisarka
otrzymała w prezencie od biblioteki
tort z bohaterką jej książek - Florką.
Wszystkie dzieci były mile zaskoczone słodką niespodzianką. Uczniowie
podziękowali pani Roksanie za przybycie do Międzyzdrojów i zaprosili na
ponowne spotkanie. Pisarka obiecała, że na pewno
odwiedzi międzyzdrojską bibliotekę i przywiezie
kolejne swoje książki.
Anita Cieślak, Andżelika Gałecka
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XVII/139/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 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”. Zmiana
występuje:
1/ w projekcie pn. „Mewa-Morze Cyfrowych
Kompetencji”- zmniejszono limit wydatków
w roku 2011 z kwoty 305 300 zł na kwotę 194
274,20 zł,
zwiększono limit wydatków w roku 2012
z kwoty 58 980 zł na kwotę 124 990,80 zł
oraz w roku 2013 z kwoty 19 660 zł na kwotę
64 675 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit
zobowiązań pozostają bez zmian,
2/ w umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - umowa na sporządzenie planów
zagospodarowania przestrzennego - zmieniono
okres realizacji do roku 2013, ustalono limit wydatków w roku 2013 w kwocie 100 000 zł, a tym
samym zwiększono kwotę łącznych nakładów
finansowych oraz limit zobowiązań o 100 000 zł.
Ponadto zmieniono nazwę zadania było „Modernizacja centralnej przepompowni ścieków”,
jest„Przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornikakomór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz
w budynku centralnej przepompowni ścieków
na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach”.
Uchwała Nr XVII/140/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę
78 039,91 zł. Dochody zwiększa się o kwotę
16 332,02 zł (dochody bieżące) i zmniejsza
się o kwotę 94 371,93 zł (dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 155 496,02
zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 55 496,02 zł, a na wydatki majątkowe
1 100 000 zł i zmniejsza się wydatki na kwotę
1 233 535,93 zł z czego na wydatki bieżące
przypada kwota 132 495,80 zł, a na wydatki
majątkowe kwota 1 101 040,13 zł.
Zmiany polegają między innymi na:
1 / z w i ę k s ze n i u d o c h o d u w k wo c i e
16 332,02 zł z tytułu dzierżawy szkoły nr 1
na kolonie i zwiększeniu wydatków w szkole
nr 1 w łącznej kwocie 16 332,02 zł,
2/ zmniejszeniu dochodów z tytułu
środków na realizację projektu „Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji” o łączną kwotę
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94 371,93 zł (85% z kwoty 111 025,80 zł)
i zmniejszeniu wydatków na realizację w/w projektu w łącznej kwocie 111 025,80 zł,
3/ zwiększeniu wydatków związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej
kwocie 15 870 zł i zmniejszeniu wydatku na
wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na tę samą kwotę,
4/ zwiększeniu wydatku na prowizję z tytułu
poboru opłaty miejscowej na kwotę 23 294 zł,
5/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku na
kwotę 1 100 000 zł w związku ze zmianą nazwy
zadania było „Modernizacja centralnej przepompowni ścieków”, jest „Przebudowa mechanicznej
części oczyszczalni ścieków polegających na
naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków
i stropu oraz wymianę krat mechanicznych
z przesyłem na zewnątrz w budynku centralnej
przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków
w Międzyzdrojach”.
Uchwała Nr XVII/141 /11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uzasadnienie:
Na podstawie Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011 r. oraz biorąc pod uwagę
projekty zmian wysokości stawek minimalnych
oraz maksymalnych na rok 2012, postanowiono
dokonać zmian stawek w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w
Międzyzdrojach nr XLV/464/09 z dnia 29 października 2009 roku. W roku 2011 planowane
dochody Gminy z tytułu podatku od środków
transportu kształtują się na poziomie ok.
84 000,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2012 po
dokonaniu zmian stawek podatkowych, wpływy
z podatku od środków od środków transportu kształtować się będą na poziomie ok.
106 000,00 zł. W związku z powyższym wpływy
w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 będą
wyższe o 22 000,00 zł.
Uchwała Nr XVII/142/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uzasadnienie:
Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz.620) obligującej Radę Miejską do określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zmiana określenia wysokości stawek na 2012 r.
wiąże się z ze zwiększeniem wpływów do budżetu gminy Międzyzdroje w 2012 r. Zawarte
w projekcie uchwały stawki podatku zostały
ustalone na podstawie projektu obwieszczenia
Ministra Finansów w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. Stawki podatku zostały określone

dla poszczególnych grup przedmiotów opodatkowania, tj. gruntów, budynków i budowli.
Jednocześnie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w uchwale zmierzających do
dostosowania treści uchwały do obowiązujących
przepisów i utrwalonych stanowisk w doktrynie
i orzecznictwie. Zwolnienie w zakresie podatku
od nieruchomości, adresowane do rencistów i
emerytów, jest przykładem zwolnienia o charakterze podmiotowym, którego wprowadzenie
nie zostało ustawowo przewidziane. Dokonując
oceny dopuszczalności takiego zwolnienia
m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 16 czerwca 2009
r. w sprawie I SA/Go 268/09 wskazał, iż przepis
uchwały rady gminy wprowadzający zwolnienie
z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze będące w posiadaniu emerytów i rencistów,
którzy ukończyli 55 lat jest sprzeczny z art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7
ust. 3 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych.
Z uwagi na powyższe, mając na celu dostosowanie prawa miejscowego do obowiązującego
porządku prawnego, należy dokonać zmiany.
Zmiana ta polega na usunięciu z uchwały niższych stawek podatkowych przewidzianych dla
emerytów i rencistów.
Obecne stawki podatku od nieruchomości
określone zostały Uchwałą Nr XVI/142/07 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 roku i obowiązują od stycznia
2008 r. Do dnia dzisiejszego nie dokonywano
zmian w zakresie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVII/143/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27.10.2011
sprawie opłaty miejscowej
Uzasadnienie:
W związku ze zmianą stawki opłaty miejscowej na rok 2012 oraz uściśleniem zapisów
odnośnie jej poboru dokonano następujących
zmian w stosunku do dotychczas obowiązującej
uchwały nr LX/600/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 07 października 2010 roku.
1. Zmiana stawki opłaty miejscowej za każdy
dzień pobytu z 1,90 zł na 2,00 zł - § 3.
2. Wprowadzenie zapisu § 2 dopisano miejscowości Grodno, Biała
Góra
§ 6 pkt. 5 dopisano „za nieterminowe rozliczenie inkasa inkasent zobowiązany jest
do zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych”.
Uchwała Nr XVII/144/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia
2007r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego
Związku Gmin R-XXI
Uzasadnienie:
Zarząd Celowego Związku Gmin R - XXI
z siedzibą w Nowogardzie wystąpił z pismem
znak: CZ/K/03-17/10 z dnia 28 września 2011r.
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o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie.
Uzasadniając powyższe tym, że „Zmiana statutu
wymagana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie jako instytucji finansującej zadanie budowy Regionalnego Zakładu
Gospodarki Odpadami w Słajsinie.”

Rada Miejska w Międzyzdrojach nie uznaje
swojej właściwości do rozpoznania skargi z dnia
5.10.2011r. mieszkańców ul. Żwirowej w Wicku w
sprawie zabezpieczenia nawierzchni ulicy Żwirowej w Wicku przed pyleniem, spowodowanym
ruchem samochodowym.

NOWE WŁADZE W GMINNYM
I POWIATOWYM ZARZĄDZIE
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RP

Uchwała Nr XVII / 145 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.

Uzasadnienie:
Celem wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mieszkańców ul.
Żwirowej w Wicku, sygnatariuszy pisma z dnia
5.10.2011. L.dz 9458, było wykonanie pomiaru
substancji szkodliwych w powietrzu, które emituje betoniarnia Granit w Wicku na tereny przyległe
do zakładu, w tym również na ul. Żwirową, przy
której położony jest w/w zakład, korzystający
z tej drogi do transportu kruszywa i betonu.
Ustawowy obowiązek kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz ocena
zagrożeń są przypisane Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska. W związku z powyższym
Rada Miejska w Międzyzdrojach uznaje przekazanie jej pisma nr WI.OP 0554/9/2011 z dnia
21.10.2011 jako nieuzasadnione przekazanie
sprawy organowi nieuprawnionemu do pomiarów i oceny zagrożeń środowiskowych.
***
Kolejna XVIII Sesja Rady Miejskiej zaplanowana na dzień 29 XI 2011 r., odbędzie się w Sali
Teatralnej MDK przy ul. Bohaterów Warszawy 20.

W dniu 19 listopada br. Zjazdem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Kamieniu Pomorskim zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym powiecie.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na okres 15 lat teren, na którym usytuowane są
korty przy ul. Bohaterów Warszawy, stanowiący
działkę nr 214 o powierzchni 5 611 m2.
Wnioskodawca proponuje w ramach umowy
dzierżawy przedmiotowego terenu wykonanie
kompleksowego zagospodarowania terenu
poprzez:
- wybudowanie pawilonu szkoleniowego
- usytuowanie nowoprojektowanego kortu
treningowego i kortu do badmintona
- usytuowanie urządzeń rekreacyjnych
w postaci: giga szachów, mini golfa i ścianki wspinaczkowej zgodnie z przedłożoną koncepcją.
Uchwała Nr XVII / 146 / 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uzasadnienie:
W związku z wnioskami dotychczasowych
dzierżawców miejsc usytuowanych przed wejściem do obiektu molo, stanowiących części
działki nr 255 obręb 20 miasta Międzyzdroje,
na których usytuowane zostały cztery nośniki
reklamowe, proponuje się przeznaczyć je do
wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2012 r.
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na cel
zgodny z dotychczasowym sposobem wykorzystania terenu.
Uchwała nr XVII/147/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XV/136/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27
września 2011 r.
Uzasadnienie:
W związku z wyjaśnieniami złożonymi przez
Prezesa MTBS Panią Dorotę Siarską - Zacharewicz
przed Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w dniu
5.10.2011 r., Pani Barbara Bilska wycofała skargę.
Uchwała nr XVII/148/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27.10.2011 r.
w sprawie skargi mieszkańców ul. Żwirowej
w Wicku z dnia 5.10.2011 r. na bezczynność
Burmistrza Międzyzdrojów
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Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ODBYWAJ¥CYCH SIÊ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30
W URZÊDZIE MIEJSKIM,
ul. KSI¥¯¥T POMORSKICH 5
– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /
7.12.2011 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
14.12.2011 r. - Piotr NOGALA
21.12.2011 r. - Roman PAWŁOWSKI
28.12.2011 r. - Janusz PIŁAT
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

Na następną 5-letnią kadencję delegaci wybrali
następujące władze:
Do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP
RP w Międzyzdrojach wybrani zostali:
Benedykt Kujda
- Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Waldemar Osiński
- Wiceprezes Zarządu (Prezes OSP w Lubinie)
Wiesław Woszczyk
- Wiceprezes Zarządu
(Prezes OSP w Międzyzdrojach)
Marian Kowalewski - Komendant Gminny
Krzysztof Gawina - Sekretarz
Robert Sołtysiak - Skarbnik
Radosław Kopienka - Członek Zarządu
Mariusz Banach - Członek Zarządu
Zbigniew Szczerbicki
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Baczyński
- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Joanna Potapska - Sekretarz
Delegatami z naszej gminy na Zjazd Oddziału
Powiatowego byli następujący druhowie: Benedykt Kujda, Radosław Kopienka i Mariusz Banach.
Natomiast do składu Zarządu Powiatowego
desygnowani przez Zarząd Miejsko-Gminny byli
druhowie: Marian Kowalewski i Waldemar Osiński.
Spośród jedenastoosobowego składu Zarządu
Oddziału Powiatowego, który ukonstytuował się
na swoim pierwszym posiedzeniu, ważne funkcje
zostały powierzone przedstawicielom z naszej
gminy. I tak: Marian Kowalewski został Prezesem
Zarządu Powiatowego, Waldemar Osiński - Członkiem Zarządu Powiatowego, natomiast Radosław
Kopienka - Członkiem Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Powiatowy wytypował również trzy
osoby do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego OSP RP.
Jednym z nich jest Marian Kowalewski.
Gratulujemy nowo wybranym władzom Związku OSP i życzymy wielu sukcesów w Waszej pracy
i służbie pełnionej dla dobra społeczeństwa naszej
gminy oraz powiatu.
REDAKCJA
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EKOLOGIA
W ramach realizacji projektu ”¯yj energicznie lecz ekonomicznie” dofinansowanego przez Fundusz Naturalnej Energii
firmy GAZ - SYSTEM S.A., SP 2 w Wapnicy ma przyjemnośæ zaproponowaæ Pañstwu lekturê naszego EkoLOGICZNEGO
poradnika, jak w prosty sposób zmniejszyæ wysokośæ domowych rachunków.

(Eko)logiczne wskazówki: jak oszczędzać złotówki!!!
Cz. II. EKOnomiczne zużycie wody.
Oszczędzanie wody w domu.
1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć powtórnie np.: do podlewania
kwiatów, ogrodu, czy sprzątania. Zbieraj wodę,
którą używasz do mycia jarzyn i owoców. Może
ona służyć do podlewania kwiatów, tak samo jak
woda w której gotowałeś jajka stanowi bogaty w
składniki mineralne nawóz.
2. Postaraj się o własny wodomierz. To pozwoli
kontrolować zużycie wody oraz wydatki z nim
związane.
3. Sprawdź, czy Twoje instalacje wodociągowe
nie mają przecieków. Odczytaj swój wodomierz
przed i po dwugodzinnym nie korzystaniu z wody.
Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego, masz
przeciek.
4. Dokręcaj kran i wymieniaj stare uszczelki!
Jeżeli kran kapie z częstotliwością 1 kropli na
sekundę można oczekiwać utraty 11935 litrów
wody rocznie. Zostanie to dodane do kosztów
Twojego rachunku za wodę i ścieki.
5. Sprawdź, czy nie wycieka woda ze zbiornika Twojej toalety. Dodaj do zbiornika barwnik
spożywczy. Jeżeli występuje przeciek barwnik
pojawi się w ciągu 30 minut. Sprawdź, czy nie ma
tam zużytych, zardzewiałych czy zepsutych części.
Większość z nich jest niedroga, dostępna i łatwa
w montażu (spuść wodę od razu po teście, aby
barwnik nie zabarwił zbiornika).
6. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety.
Jedno spłukanie to średnio 6 litrów zmarnowanej
wody. Montujmy w naszych toaletach spłuczki
z tzw. dwutaktem. Korzystajmy z wody „według
potrzeby”. Pomoże Ci to zaoszczędzić do 3 litrów
na jednym spuszczeniu.
Resztki jedzenia, fusy z kawy czy herbaty,
chusteczki higieniczne, owady wynieś raczej
do kosza na odpadki, lub kompostownika niż
do toalety.
7. Używaj małej ilości wody do kąpieli. Kąpiel
w pełnej wannie to jednorazowe zużycie około
200 litrów wody. Napełniaj wannę w 1/3, a przedtem zatkaj odpływ korkiem. Początkowy napływ
zimnej wody może być ogrzany przez dodatnie
później gorącej.
8. Zamiast kąpieli, korzystajmy z prysznica.
Jest bardziej higieniczny i pozwala zaoszczędzić
do 400 l tygodniowo! Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym
strumieniem, a dodatkowo jeszcze zakręcaj kran
kiedy namydlasz ciało.
9. Nie pozwól, aby woda była odkręcana kiedy
golisz się lub myjesz twarz - nalej trochę na dno
umywalki lub miski. Myjąc zęby wodę do płukania
nabierz do kubeczka. Mycie zębów pod bieżącą
wodą może spowodować straty sięgające nawet
9 litrów na minutę, w skali całego kraju daje
to zawrotną ilość 132 mld litrów wody rocznie
(47 tys. basenów olimpijskich).
10. Oszczędzaj wodę przez zainstalowanie na
krany napowietrzaczy (aeratorów) z ogranicznikiem strumienia.
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11. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy
wyżej powoduje, że trawa jest lepiej ukorzeniona
ją uzupełnisz. Przeciętne pranie zużywa nawet 95l
i lepiej utrzymuje wilgotność niż trawnik krótko
wody. Ładując „do pełna” możesz mieć pewność,
przystrzyżony.
że woda ta nie została zmarnowana lub wybierz
7. Okrywaj ziemię korą dla zachowania wilprogram oszczędnościowy, zużywający wodę
gotności. To pomaga kontrolować chwasty, które
w ilości adekwatnej do wielkości załadunku.
konkurują z roślinami o wodę.
12. Kiedy zmywasz ręcznie napełnij jedną
8. Niektóre trawy, skalniaki, krzewy i drzewa nie
komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. Spłukuj
potrzebują zbyt częstego podlewania i zazwyczaj
szybko po niewielkim strumieniem bieżącej wody.
mogą przetrwać okresy suszy bez podlewania.
13. Przechowuj wodę do picia w lodówce,
Grupuj razem rośliny o podobnym zapotrzeboa nie odkręcaj jej za każdym razem, kiedy chcesz
waniu na wodę.
się napić zimnej wody.
9. Nie myj wężem wjazdu, czy chodnika.
14. Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania
– używaj szczotki, co zaoszczędzi setki litrów wody.
mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie przez noc
10. Wyposaż swój wąż w zamykaną końcówkę,
w lodówce lub mikrofalówce.
która pozwala regulować strumień wody. Kiedy
15. Aby dobrze spłukać odpady ze zlewoskończysz - zakręć kran, aby uniknąć przecieków.
zmywaka potrzeba dużo wody. Jeśli masz taką
11. Nie zostawiaj węża i zraszacza bez obsługi.
możliwość załóż kompostownik na odpadki
Używaj kuchennego zegara (minutnika), aby przyjedzenia, gdyż nawet kosz na śmieci nie jest do
pominać sobie o wyłączeniu podlewania trawnika.
tego odpowiednim miejscem.
12. Sprawdzaj regularnie połączenia i zawory
16. Rozważ zainstalowanie natychmiastowego
w wężu.
podgrzewacza wody do kuchni, aby nie odkręcać
13. Myj samochód w myjni, która stosuje recywody, czekając na jej podgrzanie. To obniży koszty
kling wody. Jeżeli myjesz go sam, rób to na trawie.
w Twoim gospodarstwie.
Nie myj samochodu wodą z węża.
17. Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej cie14. Unikaj instalacji fontann, jeśli nie mają
płą wodę i unikniesz jej marnowania, kiedy się
zamkniętego obiegu wody. Sprawdź, gdzie będą
podgrzewa.
najmniejsze straty wody spowodowane parowa18. Dostosowując temperaturę ciepłej wody,
niem i wiatrem.
zamiast zwiększać strumień spróbuj go zmniejszać.
Iwona Samołyk
Oszczędzanie wody na zewnątrz domu.
Monika Ratajczyk
1. Zbieraj wodę deszczową, którą można wyMIĘDZYNARODOWY
DOMKULTURY
KULTURY
MIĉDZYNARODOWY DOM
korzystać do podlewaOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
nia trawnika, roślin w
OĝRODEK POMOCY SPOàECZNEJ
ogrodzie, czy sprzątania
BIBLIOTEKA MIEJSKA
podwórka.
W MIĉDZYZDROJACH
W
MIĘDZYZDROJACH
2. Trawnik podlewaj
zapraszają
oszczędnie. Ogólną rezapraszają
gułą jest to, że trawa
wszystkie
dzieci
z
Międzyzdroje
wszystkie dzieci zGminy
Gminy
Międzyzdroje
potrzebuje podlewana
na
nia latem co 5 – 7 dni.
Obfity deszcz eliminuje
konieczność podlewania nawet do 2 tygodni.
3. Podlewaj trawniki
która odbĊdzie siĊ 06.12.2011r.(wtorek)
wczesnym rankiem, kiedy temperatura i prędw MDK w MiĊdzyzdrojach
w Międzynarodowym
Domu Kultury
kość wiatru są najniższe.
To redukuje straty wynigodzina 15.00
w Międzyzdrojach
kłe na skutek parowania.
godzina 17.00
4. Nie mocz ulicy,
W programie:
podjazdu i chodnika.
Ustaw zraszacz tak, aby
- gry, konkursy,W
przedstawienie
programie z Mikoáajem w roli
podlewać tylko trawnik
gáównej
gry, konkursy, zabawy z Mikołajem
i kwiaty, a nie miejsca
oraz niespodzianki…
wybetonowane.
oraz niespodzianki…
5. Używaj najbardziej ekonomicznego
Jadwiga Bober Elżbieta Jakubiak
zraszacza.
6. Podnieś ostrza
JadwigaAndżelika
Bober
ElĪbieta Jakubiak
Gałecka
kosiarki co najmniej o
Zapraszamy!!!
Zapraszamy!!!
3 cm. Nóż usytuowany

06.12.2011r. (wtorek)
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EKOLOGIA, OŚWIATA

Ekologiczne warsztaty i konkurs
Związek Gmin Wyspy Wolin, korzystając z funduszy europejskich w ramach INTERREG IVa (Program
Operacyjny Celu 3„Europejska Współpraca Terytorialna“ – Współpraca Transgraniczna“ Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia
i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013), po raz kolejny stał się
organizatorem polsko - niemieckiego konkursu
plastycznego dla dzieci oraz inicjatorem polsko –
niemieckich działań służących podniesieniu stanu
wiedzy o ochronie środowiska i jej roli.

W bieżącym roku Związek ogłosił konkurs
plastyczny pn. „Wolin, Uznam – moje ekologiczne przesłanie“. Propozycję udziału w konkursie
skierował do pięciu szkół niemieckich: Europäi-

sche Gesamtschule Insel Usedom (Ahlbeck),
Ostseeschule Ückeritz, Heinrich-Heine-Schule
Karlshagen, Freie Schule Zinnowitz, Evangelische
Grundschule Benz, i pięciu szkół polskich (gmina
Międzyzdroje i Wolin).
Nagrodą dla zwycięzców były dwudniowe
(6,7.10) warsztaty ekologiczne organizowane
przez Woliński Park Narodowy oraz Park Natury
Uznam. Warto zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie przedsiewzięcia został wygenerowany
w Związku Gmin Wyspy Wolin. Związek przedstawił koncepcję, odpowiadał za jej
wdrożenie w życie, organizację
i finansowanie, ale bez udziału tzw. „filarów wspierających
przedsięwzięcie“, czyli Inselfreunde Usedom e.V., Wolińskiego
Parku Narodowego oraz Parku
Natury Uznam, jego realizacja
byłaby niemożliwa.
Celem przeprowadzenia konkursu było uświadomienie dzieciom, jak istotną rolę odgrywa
człowiek, jego działalność, praca,
styl życia w ochronie środowiska
naturalnego; uświadomienie
uczestnikom, iż środowisko naturalne nie zna granic terytorialnych i po obu stronach granicy
polsko – niemieckiej jest wspólnym dobrem. Udział w konkursie
miał też pokazać uczestnikom,
jak ważna, mimo wieku, jest ich
rola w oddziaływaniu na postawy
proekologiczne dorosłych.
Same warsztaty ekologiczne
przeprowadzone przez parki po
obu stronach granicy spełniały
ogromną rolę edukacyjną.
Prace z w ycięzców wraz
z przesłaniem w nich zawartym,
będą opublikowane w „kalendarzu ekologicznym 2012“.
Całość przedsięwzięcia uzyskała decyzję o dofinansowaniu
z Funduszu Małych Projektów INTERREG IVa
w wysokosci 85%. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju br.
Ewa Deląg
Związek Gmin Wyspy Wolin

Gimnazjum podsumowuje
Konkursy wojewódzkie
W roku szkolnym 2010/2011 szkoła osiągnęła
w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych
następujące sukcesy (jako jedyni w powiecie
kamieńskim mieliśmy laureatów!)
Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów
gimnazjów województwa zachodniopomorskiego– 2 laureatki, 2 finalistki
Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów
gimnazjów województwa zachodniopomorskiego
– 1 laureatka, 1 finalistka
Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów
gimnazjów województwa zachodniopomorskiego- 1 finalistka
Wojewódzki Konkurs Eko – Zdrowotny
– 3 laureatki
Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (XIII
LO w Szczecinie) – 3 laureatów
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Sport
Za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym
2010/2011Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
otrzymało 20.09.2011 r. puchar i dyplom Starosty kamieńskiego za I miejsce we współzawodnic t wie spor tow ym szkół Powiatu Kamieńskiego za rok szkolny 2010/2011
w ramach Gimnazjady.
Promocja miasta i gminy
Działania szkoły na polu dydaktyki promują
Międzyzdroje, ale również jako promocję miasta
należy uznać działania wychowawcze jakimi są:
zorganizowany (z zakresu działań profilaktyki
OPS) I Ogólnopolski Festiwal Profilaktyczny
pod hasłem „Uchronić siebie”, oraz masową,
sportową imprezę „Jesienne Biegi Przełajowe”.
Również współpraca ze szkołą w Ückeritz (Niemcy)
i podpisane porozumienie o współpracy ze szkołą
w Čačak (Serbia) otwiera szerokie horyzonty do
działań wychowawczych i promocyjnych.

Wolin, Uznam
– integracja dla środowiska
W dniu 20 października br. przedstawiciele
gmin Wolin i Międzyzdroje - radni, pracownicy
samorzadowi, pracownicy zakładów i instytucji
zajmujących się bezpośrednio bądź pośrednio
ochroną środowiska, wzięli udział w zorganizowanym przez Związek Gmin Wyspy Wolin wyjeździe
edukacyjnym do Zinnowitz.
Spotkanie było drugim etapem projektu
dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów
Interreg IVa pn. „Wolin, Uznam – integracja dla
srodowiska“. W jego ramach Związek zorganizował
konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Wolin, Uznam
– moje ekologiczne przesłanie“ oraz warsztaty
ekologiczne w Wolińskim Parku Narodowym oraz
Parku Natury Uznam.
Celem wyjazdu było m.in. zapoznanie się z rozwiązaniami niemieckimi dotyczącymi gospodarki
wodnej i ściekowej, zaznajomienie się w praktyce
z funkcjonowaniem mechaniczno – biologiczno
– chemicznej oczyszczalni ścieków w Zinnowitz,
zarządzanej przez Stowarzyszenie Zarządzania
Gospodarka, Wodną i Gruntami na wyspie Uznam
(des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom).
Ważnym elementem spotkania była integracja
i prezentacja polsko – niemieckich partnerów
przedsięwziecia: Związku Gmin Wyspy Wolin
i Inselfreunde Usedom e.V. oraz uczestników
spotkania.
W czasie poczęstunku w „Niemieckim domu“
w Ückeritz przedstawiciel Związku Docelowego
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na wyspie
Uznam (Zweckverbands Wasser/Abwasser Insel
Usedom) przedstawił zebranym jego strukturę,
działalność, formę finansowania. Obszerny wykład dotyczący jakości, badania i czystosci wód
wygłosiła również przedstawicielka Urzędu Zdrowia Vorpommern – Greifswald (Gesundheitsamt
Vorpommern – Greifswald).
Spotkanie zostało zwieńczone podziękowaniami ze strony polskiej i niemieckiej za zaangażowanie w realizację projektu.
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa
(Fundusz Małych Projektów Interreg IVa Euroregionu Pomerania).
Ewa Deląg
Zwiazek Gmin Wyspy Wolin
Ewaluacja
W minionym roku szkoła była wizytowana
przez Kuratorium Oświaty w zakresie obszaru
„Procesy zachodzące w szkole” Raport z wizytacji
znajduje się na stronie: http://www.platforma.
npseo.pl
Wnioski z ewaluacji wskazały na wysoki poziom spełniania wymagań przez szkołę (najwyższą
notą jest A najniższą D), otrzymaliśmy 3 razy A,
2 razy B i jeden raz C. Zachęcam Państwa do
zapoznania się z raportem.
Zapraszam na stronę szkoły www.gm1.pl oraz
do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, wspólnej odpowiedzialności za wychowanie młodego
pokolenia, a przede wszystkim do dostrzegania
pracy zarówno dzieci, młodzieży jak również nauczycieli i wszystkich pracowników szkół.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach
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Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego
Kyokushin Karate
W dniu 29 października br. w Kaliszu Pomorskim
odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Kyokushin Karate. W zawodach
udział wzięli zawodnicy ze Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Przybiernowa, Złocieńca,

Połczyna Zdroju, Kalisza Pomorskiego, Łobza,
Choszczna. Organizatorem turnieju był Klub
Karate Kyokushin-Kan Kalisz Pomorski. Turniej
został rozegrany w konkurencjach: kata, kumite
i grappling z podziałem na kategorie wiekowe
i wagowe. Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido reprezentowali niżej wymienieni zawodnicy,
zajmując miejsca medalowe:
Dominik SAWICKI – I miejsce w kumite juniorów 14-15 lat w kategorii OPEN i I miejsce w kata
juniorów 14-15 lat;
Marcin LEMANCZYK – III miejsce w kumite
juniorów 16 lat w kategorii OPEN i III miejsce
w kata juniorów 16 lat;
Dariusz GWÓŹDŹ – III miejsce w kumite
juniorów 14-15 lat w kategorii OPEN i III miejsce
w kumite juniorów 14-15 lat;
Alicja MARCHALEWSKA – II miejsce w kata
w kategorii junior 16 lat;
Oliwer RUDNICKI – I miejsce w kata chłopców
7-8 lat.
Andrzej Sawicki

Wyniki VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów
Miejsca na podium:
10—11 lat kl. D
I m. Szymon Panachida - Julia Marzec- Jantar Wolin
II m. Mateusz Kwiek - Laura Szalewska - Astra Szczecin
III m.Gabriel Cruz - Natalia Adam - Amber Kołobrzeg
12-13 lat kl. E
I m. Mikołaj Synowiec - Justyna Rożek - Jantar Międzyzdroje
II m. Nikodem Rabczyński Katarzyna Staśkiewicz Focus Kamień Pom.
III m. Jakub Markowiak - Klaudia Janicka - Alfa-Astra
Stargard Szcz.
14-15 lat kl. E
I m. Dominik Pyrkosz Magdalena Stańkowska - Jantar
Międzyzdroje
II m. Bartłomiej Banaszek - Natalia Pszczoła - Alfa-Astra
Stargard Szcz.
III m. Hubert Grzesiuk - Katarzyna Pietrowska - Fantazja Skwierzyna
pow.15 lat kl. C st
I m. Gracjan Małowiejski - Weronika Jadwiżak – Astra
Szczecin
II m. Łukasz Słowikowski - Karolina Kloczkowska Astra Szczecin
III m. Piotr Zaremba - Natasza Dziągwa – Focus
Dziwnów
pow.15 lat kl. C la
I m. Tomasz Kaczałko - Marlena Szurko - Fan Dance
Gorzów Wlkp.
II m. Gracjan Małowiejski-Weronika Jadwiżak - Astra
Szczecin
III m. Sebastian Trąbka - Katarzyna Piekarska - Paktan
Słupsk
12-13 lat kl. D
I m. Oskar Celt - Michalina Ruśkiewicz - Jantar Międzyzdroje
II m. Dominik Adamczyk - Daria Lasko - Astra Szczecin
III m. Paweł Nadworski - Aleksandra Staszak - Pasja
Koszalin
12-13 lat kl. C st
I m. Kacper Gajkowski - Hanna Maciejewska - Amber
Kołobrzeg
II m. Dawid Stróżyk - Małgorzata Seneko - Astra
Szczecin

Pasy bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa są podstawowym środkiem zabezpieczającym kierowcę i pasażerów.
W chwili wypadku kierowca i pasażer siedzący z przodu bez zapiętych pasów uderzają głową
w przednią szybę, a w najgorszym razie mogą przez nią wypaść.
W Polsce obowiązek zapinania pasów został wprowadzony w roku 1983. Dotyczył on jedynie terenu
niezabudowanego i odnosił się do pasażerów
siedzących na przednich siedzeniach. W 1991 roku

przepis ten został znowelizowany, zmiany dotyczyły wprowadzenia obowiązku zapinania pasów
na tylnej kanapie bez różnicowania, co do zabudo10

wy terenu. Pasażerowie na tylnym siedzeniu są tak
samo narażeni na poważne obrażenia jak osoby
siedzące z przodu samochodu. Ponadto, stanowią
oni śmiertelne zagrożenie dla podróżujących
z przodu pojazdu. Należy pamiętać,
iż poduszka powietrzna zabezpiecza
przed urazami tylko w przypadku
stosowania pasów bezpieczeństwa.
Zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego kierujący i każda osoba
przewożona pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek korzystania
z nich podczas jazdy. Za jazdę bez
pasów grozi mandat w wysokości
100 zł oraz 2 punkty karne. Warto
przypomnieć, że jeśli pasażer nie
ma zapiętych pasów bezpieczeństwa, mandat płaci zarówno on, jak
i kierowca. Pasażer zostaje ukarany
za to, że nie użył pasów bezpieczeństwa, natomiast kierowca otrzymuje
mandat za przewożenie pasażera niezgodnie
z przepisami.
Sierż. Marta Kostur
KPP Kamień Pomorski

III m. Filip Marchalewski - Wiktoria Kaszubowska
- Jantar Międzyzdroje
12-13 lat kl. C la
I m. Filip Marchalewski - Wiktoria Kaszubowska - Jantar Międzyzdroje
II m. Dawid Stróżyk - Małgorzata Senejko - Astra
Szczecin
III m. Miłosz Bienioszek - Aleksandra Kobielska - Prestige Goleniów
14-15 lat kl. D
I m. Jakub Kruszewski - Karolina Antonów - Astra
Szczecin
II m. Jakub Gołos - Aleksandra Beata Mamińska - Jantar Międzyzdroje
III m. Miłosz Miśkiewicz - Adrianna Szwarc - Jantar
Międzyzdroje
pow. 15 lat kl. B st
I m. Jan Maciołka - Agnieszka Maciołka-Astra Szczecin
II m. Krzysztof Chrzanowski - Klaudia Antczak - Amber
Kołobrzeg
III m. Karol Szczepankiewicz - Hanna Rybicka-Alfa Astra Stargard Szcz.
Pow. 15 lat kl. B la
I m. Jan Maciołka - Agnieszka Maciołka Astra Szczecin
II m. Marcin Plewka - Karolina Kamińska - Jantar
Międzyzdroje
III m. Tomasz Piątek - Dominika Majorczyk - AKTT
Szczecin

Anna Zjawińska

Przestępstwa
internetowe
Internet, choć jest powszechnym źródłem wiedzy
i środkiem komunikacji, przy nieostrożnym korzystaniu staje się groźny. Wszystko to za sprawą
internetowych przestępców, których działalność
staje się coraz bardziej efektywniejsza i dokuczliwa
dla użytkowników. Najczęściej rozpowszechnione
są oszustwa. Dla sprawcy takiego przestępstwa
kodeks karny przewiduje surową karę.
Jak bardzo należy być ostrożnym w korzystaniu z sieci przekonała się mieszkanka Kamienia
Pomorskiego, która na portalu internetowym
Allegro zakupiła telefon komórkowy. Przystała
na propozycję sprzedającego, by transakcję
sfinalizować poza portalem. Płatność uiściła przy
odbiorze przesyłki. Jakież było jej zdziwienie,
gdy po otworzeniu przesyłki zamiast telefonu
w kopercie była paczka gum Orbit.
Inny mężczyzna na tymże portalu zakupił PEN
Drive, umówioną kwotę wpłacił na konto sprzedającego. Jednak do chwili obecnej nie otrzymał
ani zamówionego towaru ani zwrotu pieniędzy,
a telefon kontaktowy milczy.
Takich przypadków jest zdecydowanie więcej.
Jedyną radą, by nie stać się ofiarą przestępstwa
jest racjonalne i ostrożne podejście przy korzystaniu z Internetu.
Sierż. Marta Kostur
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INAUGURACJA MALF w Międzyzdrojach
Piłkarze amatorzy rozpoczęli rywalizację w Międzyzdrojskiej Amatorskiej
Lidze Futsal-u zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzyzdrojach
w hali sportowej im. Andrzeja Grubby. Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn, które zostały przydzielone do jednej grupy nazwanej 1. LIGĄ MALF.
Spotkania będą rozgrywane systemem „każdy
z każdym” w rundzie zasadniczej i rewanżowej
oraz runda play-off dla 4 najlepszych drużyn ligi
w systemie dwóch meczów (pierwszy zespół w
tabeli z trzecim i drugi z czwartym). Następnie
zostanie rozegrany mecz finałowy oraz o 3 miejsce. W sumie drużyny zgłosiły ponad 80 zawodników. Rywalizacja na parkiecie będzie trwała od
12 listopada 2011 r. do 24 marca 2012 r.
Drużyny zgłoszone do rozgrywek:
1. SPA Międzyzdroje
2. DARGOBĄDZ TEAM
3. LEŚNIK Międzyzdroje
4. KLIF Międzyzdroje
5. SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje
6. UKS ORLIKI Wapnica
7. FALA Międzyzdroje
Międzyzdrojska Amatorska Liga Futsal-u jest
fantastycznym pretekstem nie tylko do zrzucenia
zbędnych kilogramów, ale również do podtrzymania formy w okresie zimowym. Oprócz poprawy kondycji fizycznej organizatorzy zatroszczą
się o wartościowe nagrody dla najlepszych ze-

społów. Zapewniamy puchary, medale i nagrody
rzeczowe dla trzech pierwszych drużyn. Przewidziane są również nagrody dla króla strzelców,
najlepszego bramkarza oraz najbardziej wartościowego zawodnika ligi.
Zapraszamy do śledzenia informacji z rozgrywek na oficjalnej stronie internetowej ligi
www.malf.ligspace.pl. Na stronie będą dostępne
informacje niezbędne dla każdego zawodnika
oraz kibica. Będą to przede wszystkim relacje
i wyniki spotkań, aktualna tabela, zapowiedzi,
galeria zdjęć oraz wiele innych. Oprócz strony
internetowej każdy uczestnik oraz kibic może
śledzić informacje na popularnym portalu Facebook – www.facebook.com/LigaMALF. Będą tam
zamieszczane relacje z rozgrywek, wyniki, zdjęcia oraz filmiki.
Każdy z Was będzie mógł aktywnie uczestniczyć w tych rozgrywkach poprzez przesyłanie
ciekawych zdjęć z poszczególnych kolejek na
e-mail: ligamalf@gmail.com.

Kolejka 3 (26.11.2011 r.)
LEŚNIK - UKS ORLIKI WAPNICA (17.00)
SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje - SPA
FALA - KLIF

Terminarz na najbliższych siedem spotkań
rundy zasadniczej:

Kolejka 7 (07.01.2012 r.)
DARGOBĄDZ TEAM - FALA (17.00)
KLIF - SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje
SPA - LEŚNIK

Kolejka 1 (12.11.2011 r.)
FALA - SP LEŚNIK - OLDBOY Międzyzdroje (17.00)
DARGOBĄDZ TEAM - LEŚNIK
KLIF - UKS ORLIKI WAPNICA
Kolejka 2 (19.11.2011 r.)
SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje - LEŚNIK (17.00)
FALA - UKS ORLIKI WAPNICA
DARGOBĄDZ TEAM - SPA

Kolejka 4 (03.12.2011 r.)
UKS ORLIKI WAPNICA - SPA (17.00)
LEŚNIK - KLIF
SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje - DARGOBĄDZ
TEAM
Kolejka 5 (10.12.2011 r.)
SPA - KLIF (18.00)
UKS ORLIKI WAPNICA - DARGOBĄDZ TEAM
LEŚNIK - FALA
Kolejka 6 (17.12.2011 r.)
KLIF - DARGOBĄDZ TEAM (17.00)
SPA - FALA
UKS ORLIKI WAPNICA - SP LEŚNIK-OLDBOY Międzyzdroje

Zapraszamy wszystkich kibiców spragnionych piłki nożnej do hali sportowej im. Andrzeja
Grubby przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach w każdą sobotę po godz. 17.
RAFAŁ BŁOCIAN

UKS „Chrobry” bezapelacyjnym liderem
II Ligi Kobiet!

Komisarska najlepszą zawodniczką
województwa w kategorii kadetek!

Rewelacyjna drużyna żeńska II Ligii Kobiet tenisa stołowego w koszulkach UKS „Chrobry” jest praktycznie poza zasięgiem swoich rywalek
z całej wielkiej strefy, obejmującej aż cztery województwa! Obecnie
dziewczyny zajmują pierwsze miejsce w tabeli, mając 3 punkty przewagi
nad kolejną drużyną - UKS Sucha Koszalińska.
Wiele wskazuje jednak na to, że
ta przewaga może się zwiększyć po
meczu, w którym nastąpi „starcie
gigantów”(19 listopada). UKS „Chrobry” wierzy w swoją dobrą passę,
ma wolę walki, wspaniałą formę i
motywację w postaci wejścia do I Ligii.
Byłby to ogromny sukces tych sześciu
zawodniczek, a dla Międzyzdrojów
niewątpliwy powód do dumy. Jak
nie wierzyć w te dziewczyny, skoro
potrafią rozgromić przeciwniczki nawet 10:0! Tak się stało chociażby 12
listopada w Luboniu w meczu z LKTS
„Luboń”, gdzie pokazały wyraźnie,
że „królowa może być tylko jedna”
.Warto przy takiej okazji przypomnieć
komu zawdzięczamy takie powody
do radości. Skład drużyny to: Sylwia
Wandachowicz, Sylwia Składanek, Oktawia Karkoszka, Marta Nowak, Adriana
Kołaszewska (na zdjęciu) i Paulina Komisarska. Ciekawie rozwija się kariera
Ady, juniorki tak dobrej, że przyjętej do drużyny seniorek. Ta 15-latka jest
wychowanką UKS „Chrobry”, która trenowała dwa lata w Ośrodku Kadry
Narodowej Kadetów i Juniorek w Krakowie. Dziś śmiało wykorzystuje doświadczenia tam nabyte, zna swoją wartość, podbudowana odniesionymi
wtedy sukcesami (brązowy medal drużynowo, a indywidualnie - lokata
w pierwszej ósemce najlepszych zawodniczek Mistrzostwa Polski Kadetów).
Kibicujmy wszystkim wspaniałym dziewczynom, potrafiącym stworzyć
skuteczny zespół. Zespół na tyle skuteczny, że na 50 starć przegrał tylko
5 pojedynków indywidualnych w tym sezonie!
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE

UKS „Chrobry” ma ostatnio wiele powodów do zadowolenia. Drużyna
II Ligii Kobiet gromi rywalki, wygrywając mecz za meczem. Jednak i wśród
kadetek jest perełka, która stara się dorównać swoim bardziej zaawansowanym koleżankom. To Paulina Komisarska, która w II Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym Kadetów i Kadetek w Sianowie nie dała nikomu wydrzeć
sobie zwycięstwa! Przez cały turniej oddała tylko jednego seta, mimo że
większość zawodniczek tych zawodów była od niej o rok starsza. Po zwycięskim pojedynku finałowym z Laura Siwińską stało się oczywiste, że Paulina
będzie reprezentować „ Chrobrego” w Turnieju Ogólnopolskim w Radzyniu
Podlaskim 17 grudnia. Paulina zdecydowanie ma szansę na kolejny sukces.
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE
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Świąteczny jarmark w naszym mieście
Na pierwszym piętrze „Pasażu pod Gryfem” od
pierwszego grudnia odbywać się będzie jarmark
świąteczny. Na tarasie oraz wewnątrz lokali użytkowych, usytuowanych nad sklepem „Biedronka”,
wyroby świąteczne wystawią wszystkie szkoły
z naszej gminy, dom dziecka, świetlica środowiskowa „Iskierka” oraz Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło
w Wolinie. Uczestnictwo w jarmarku zapowiedziała również Biblioteka Miejska, która będzie prowadziła sprzedaż używanych książek. Jednostki
oświatowe natomiast wystawią na sprzedaż stroiki
świąteczne, witraże itd. zrobione przez swoich
wychowanków. Środki uzyskane ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na ich działalność statutową. Na witrynach lokali użytkowych zobaczyć
będziemy mogli zdjęcia, które zostały przesłane
przez naszych mieszkańców w konkursie organizowanym przez Urząd Miejski pt.„Cztery pory roku
w Międzyzdrojach”. Odwiedzający jarmark będą
mogli sami zagłosować na najlepsze ich zdaniem
zdjęcie. Wśród głosujących zostanie rozlosowana
nagroda. Zakupić będzie można także naturalny
miód z zakładów pszczelarskich oraz wyroby
regionalne. Na jarmarku będą również przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, którzy udzielać będą informacji o możliwym
dofinansowaniu z Programu Operacyjnego

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” .
Spółka „Międzyzdrojski Rynek” zaprasza do
współpracy wszystkich mających pomysł na
uatrakcyjnienie jarmarku. Teren na tarasie oraz
powierzchnia lokali użytkowych będzie udostępniana nieodpłatnie. Kontakt z pracownikami
spółki można uzyskać w siedzibie w „Pasażu pod
Gryfem” na pierwszym piętrze bądź też telefonicznie pod numerem: 666 336 338.
Mateusz Flotyński
Członek Rady Nadzorczej
Spółki „Międzyzdrojski Rynek”

AKCJA ZIMA
Akcja Zima 2011/2012 organizowana i prowadzona jest przez Zak³ad
Ochrony Środowiska mieszcz¹cy siê 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
15 do 7 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 2011/2012.
- 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:
I 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.;
II kolejność odśnieżania: ulica Tysiąclecia PP,
Ks. Pomorskich, Światowida, Krótka, Kopernika,
Lipowa, Gintera, Dąbrowskiej, Plater, Polna, Dąbrówki, Ustronie Leśne, Słowiańska, Orzeszkowej.
Łącznie 5700 m.b.;
III 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

Zmiana planu
zagospodarowania
przestrzennego
Promenady Wschodniej
w Międzyzdrojach
Aktualnie trwa wyłożenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Promenady
Wschodniej w Międzyzdrojach dotyczącego obszaru od hotelu Amber Baltic do skrajnie wschodniego przejścia plażowego (bazy rybackiej).
Jeszcze do 28 listopada br. można zapoznać się
z projektem planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach w pokoju nr 8.
Zainteresowanych zapraszam do zapoznania
się z tym opracowaniem.
Plan zakłada istotne rozwiązania planistyczne,
które wpisują się w istniejące otoczenie.
Dotychczas odbyła się już dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
w wyniku której wpłynęły uwagi, a ich rozpatrzenie nastąpi przed złożeniem projektu planu do
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach celem jego
uchwalenia. Przewiduje się, że nastąpi to na sesji
grudniowej.
Urszula Pyzik
Planowanie Przestrzenne

(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.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc do pełniącego dyżury w czasie Akcji Zima
2011/2012 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 WYKORZYSTYWANEGO DO ZWALCZANIA SKUTKÓW ZIMY NA DROGACH I
ULICACH MIĘDZYZDROJÓW I GMINY MIĘDZYZDROJE

L.p.

Rodzaj sprzętu

Numer rejestracyjny

1.
2.
3.
4.

Ciągnik MTZ-82A z pługiem i rozsiewaczem
Ciągnik C-360 z rozrzutnikiem
Samochód „Jelcz” 317 z pługiem i piaskarko-solarką
Maszyna do plaży MARINA z pługiem

ZKAT-124
ZKAT-298
SZD 880G

Na dzień 22.11.2011 r. na terenie Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
zgromadzono:
Mieszanka (piasek wymieszany z solą) w ilości 30 ton
Piasek w ilości 200 ton

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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