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miasto gwiazd!

Wrześniowe nastroje
Wrzesień to czas ważnych dat, podsumowań i wytchnienia po tętniącym
życiem, pracowitym sezonie. Pierwsze dni w szkole i coraz chłodniejsze
poranki – zwiastuny zbliżającej się jesieni. W połowie miesiąca gościliśmy w
kurorcie byłych żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczących w jubileuszowym
30. Zjeździe Żołnierzy Kresowych AK. Pani Danuta Szyksznian - gospodarz
zjazdu, witając uczestników i gości powiedziała między innymi: „Młodzież
nasza jest wspaniała. Trzeba tylko do nich wyjść i podać im rękę. My walczyliśmy o ojczyznę z bronią w ręku. Tego młodzieży nie życzę. Teraz Polska

potrzebuje mądrych i uczciwych ludzi. Uczcie się, bo to wy będziecie rządzić
Polską. Przekazuję Wam nasz testament – rozwińcie skrzydło czasu, wybierzcie
najlepsze ziarna i posiejcie je w naszą polską ziemię”.
Pod koniec września do naszego miasteczka przyjadą uczestnicy tegorocznych Spotkań Artystycznych Seniorów. Pokażą nam, jak radosną może być
„jesień życia”. Więcej o tym co się wydarzyło oraz o tym co jeszcze przed nami
przeczytacie Państwo wewnątrz wrześniowego Informatora. Zapraszamy do
lektury.
Redakcja

aktualności
Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

Burmistrz zaprasza
Wszystkich, którzy wyrażają wolę uczestnictwa
w Społecznej Radzie Konsultacyjnej, zapraszam na
spotkanie w dniu 19 października 2011 roku (środa) na godzinę 16.30, do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Przepraszam za
przesunięcie terminu naszego spotkania. Bardzo
proszę o przygotowanie wystąpień dotyczących
żywotnych spraw mieszkańców i problemów
Gminy Międzyzdroje. Licząc na Państwa przybycie,
pozostaje z wyrazami szacunku.
Z poważaniem
Leszek Dorosz

ZACHODNIOPOMORSKIE PERŁY 2011 WYBRANE
Rozstrzygnięto III edycję plebiscytu ,,Zachodniopomorskie Perły w Koronie 2011” na największe
atrakcje naszego województwa. W konkursie ogłoszonym przez portal szczecin.naszemiasto.pl wraz
z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją
Turystyczną w Szczecinie pod patronatem Polskiej
Organizacji Turystycznej - Gmina Międzyzdroje
znalazła się wśród 10 najciekawszych miast naszego województwa, w kategorii – Miasto/Gmina
z pomysłem na turystykę.
Po głosowaniu, które trwało od 4 lipca do 31
sierpnia 2011 roku, zajęliśmy 4 miejsce, zostawiając
za sobą tak duże i atrakcyjne miasta, jak Szczecin

i Koszalin. Festiwal Gwiazd, w kategorii wydarzenie
sezonu zajął 6. lokatę.
Sukces w konkursie zależał od aktywności biorących w nim udział osób głosujących na poszczególne miasta, wydarzenia, atrakcje turystyczne.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania
się z wynikami we wszystkich kategoriach na stronie szczecin.naszemiasto.pl. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy wszystkich
mieszkańców i miłośników Międzyzdrojów do
wzięcia udziału w następnej edycji konkursu w
2012 roku.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji bioróżnorodności i zabytków

Już wkrótce – artyści „Złotego wieku” zagoszczą w Międzyzdrojach
Już po raz dziewiąty w dniu 30 września rozpoczynamy Spotkania Artystyczne Seniorów.
Do udziału w imprezie zgłosiło się 31 zespołów
z różnych stron Polski, ogółem 422 osoby.
Międzyzdroje przez 3 dni staną się ogólnopolskim centrum kulturalnym. Barwny korowód,

koncerty plenerowe, biesiada morska, przeglądy konkursowe i koncerty będą trwały przez
3 dni. Seniorzy każdego roku u schyłku lata
wprowadzają dużo radości i podkreślają swoją
aktywność – bez względu na wiek. Zapraszamy
do czynnego udziału naszych mieszkańców

i turystów na wszystkie wydarzenia. Naprawdę
warto wyjść z domu. Życie emeryta nie musi być
samotne i smutne.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

NOWE TABLICE
TURYSTYCZNE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów
licznie odwiedzających Międzyzdroje, Referat
Promocji i Współpracy z Zagranicą we współpracy z firmą zewnętrzną opracował i wykonał
nowe tablice turystyczne.
Pierwsze 2 tablice stanęły w Parku Chopina i w
centrum promenady przy ulicy Bohaterów Warszawy.
Dzięki nowym tablicom turyści otrzymali aktualne
informacje o ważnych miejscach, tj. przychodnie, bankomaty, parkingi, szlaki turystyczne itp.
Na tablicach znajdują się także zdjęcia i krótkie
informacje o atrakcjach turystycznych na terenie
Gminy Międzyzdroje oraz informacje i reklamy
przedsiębiorców naszej Gminy i regionu.

W najbliższym czasie staną jeszcze 4 takie tablice. Kilka z nich zastąpi stare nieaktualne już plany
miasta. Mamy nadzieję, że nowe tablice informacyjne staną się wyczerpującym źródłem informacji
dla turystów zwiedzających Międzyzdroje i służyć
im będą przez najbliższe lata.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków
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wydarzenia

XXX ZJAZD ŻOŁNIERZY KRESOWYCH ARMII KRAJOWEJ W MIĘDZYZDROJACH
Mszą św. w kościele parafialnym rozpoczął się XXX – jubileuszowy Zjazd Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej, zorganizowany w Międzyzdrojach
w dniach 19 – 23 września br. Jak co roku uczestnicy gościli w hotelu Slavia, w którym również odbyła się uroczystość otwarcia Zjazdu.
Współorganizatorem tegorocznego zjazdu był
szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
W uroczystościach wzięło udział około 50 żołnierzy
AK. Licznie przybyła młodzież szkół, ściśle współpracująca ze związkiem, przedstawiciele władz
województwa, oraz historycy. Oficjalnego otwarcia
zjazdu dokonała wieloletnia organizatorka Zjazdów Żołnierzy Armii Krajowej, kpt. Danuta Szyksznian-Ossowska. W ciepłych słowach i z dużym
wzruszeniem D. Szyksznian, Honorowy Obywatel
Międzyzdrojów, zwróciła uwagę na ogromną rolę
i wagę jaką niesie obecność na zjazdach młodzieży i historyków. Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia „Pro memoria” dla Urzędu Miejskiego
w Szczecinie oraz Domu Kombatanta w Szczeci-

nie. Program artystyczny gali otwarcia uświetnił
występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej
„Krąg”. Kolorowe stroje, przepiękne tańce ludowe,

Wspomnienie
13 września na cmentarzu komunalnym
w Międzyzdrojach burmistrz Leszek Dorosz,
w imieniu władz samorządowych i swoim własnym, pożegnał zmarłego trzy dni wcześniej
śp. Bronisława Chmielowskiego. Nad grobem
zmarłego powiedział między innymi:
„Sądzę, że będę wyrazicielem myśli wszystkich państwa i byłych burmistrzów Międzyzdrojów, aby zbiory muzealne, gromadzone przez
śp. Bronisława Chmielowskiego, znalazły swoje
godne miejsce. W nowo budowanej Bibliotece
Miejskiej planowane są sale wystawiennicze.
Będę zabiegał o to, aby tam wyeksponować te
zbiory. Miejsce to powinno - uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - nosić imię Bronisława
Chmielowskiego. Cześć Jego Pamięci”.
Redakcja

***

Śp. Bronisław Chmielowski urodził się 18 lipca
1930 roku w Aleksandrowie Kujawskim, jako syn
Władysława i Anieli, a wnuk Racheli Augustyniak
z domu Czapskiej. W wieku 7 lat rozpoczął naukę
w Szkole Podstawowej we Włocławku. Podczas
wojennej zawieruchy zamieszkał wraz z rodzicami
w Nieszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową
i rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1947 roku wraz z
rodzicami zamieszkał w Międzyzdrojach i dalej kształcił się w Świnoujściu. Na apel władz oświatowych
podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Kamieniu
Pomorskim, które ukończył w 1951 roku. Otrzymał nakaz pracy do Choszczna, skąd skierowano go do szkoły
w Klasztornym. Tam też poznał i po roku poślubił panią
Reginę z domu Pogonowską. Następnie do 1953 roku
pracował w szkole w Łasku (powiat Choszczno), gdzie
szybko awansował na jej kierownika. W 1955 roku
na własną prośbę przeniósł się do Międzyzdrojów.
Dwa lata później ukończył Studium Pedagogiczne w
Szczecinie i w 1959 roku został kierownikiem szkoły
przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach.
W latach 1967 – 72 studiował na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymał
dyplom magistra filologii polskiej. Będąc jeszcze
uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu
jako 17- latek założył harcerstwo w szkole, której po
latach został kierownikiem. Pełnił również funkcję
instruktora metodycznego w ówczesnym powiecie
wolińskim. Był inicjatorem powołania Społecznego
Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej nr 2. Szkoła ta
powstała jako 1000- latka. W 1963 r. w dniu 1 września
rozpoczął się w nowej szkole pierwszy rok nauki. Przez
długie lata był kierownikiem, a później dyrektorem tej
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placówki. W czasie pierwszych siedmiu lat istnienia
nowej szkoły były w niej organizowane kursy wieczorowe na poziomie podstawowym i średnim dla ludzi,
którym naukę przerwała wojna.
Dnia 1 czerwca 1965 roku szkole nadano imię
Bolesława Chrobrego, a w kolejnych latach przekazano Sztandar Szkoły i Sztandar Harcerski. Pod
kierownictwem Pana Bronisława Chmielowskiego
szkoła rozwijała prace w wielu kierunkach. Działał
teatrzyk szkolny i zespół instrumentalny. Pracownia
języka polskiego, którą stworzył dyrektor szkoły
otrzymała tytuł wiodącej w województwie. Przy
Szkole Podstawowej nr 2 powstała Filia Liceum
Ogólnokształcącego. Za wyjątkowe osiągnięcia w
nauczaniu i wychowaniu Szkoła kierowana przez Śp.
Bronisława Chmielowskiego otrzymała Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Na terenie szkoły powstawały
i prężnie rozwijały się organizacje, tj. Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne
Koło Sportowe „Chrobry”, Koło Ligii Ochrony Przyrody
i Spółdzielnia Uczniowska „Puchatek”. Liczne są
w tym czasie sukcesy i osiągnięcia uczniów w olimpiadach języka polskiego, biologicznych, chemicznych,
w festiwalach pieśni i tańca, konkursach recytatorskich
oraz zawodach sportowych.
W 1976 roku w szkole otwarta została Izba Pamięci
Narodowej i Tradycji Szkolnych, której założycielem
i opiekunem był Śp. Bronisław Chmielowski. Izba ta
przekształcona później w Muzeum Szkolne istniała aż
do 1999 roku. W dwóch kolejnych konkursach zajęła
I i II miejsce w województwie, a jej opiekun otrzymał
nagrodę specjalną.
W ciągu 35 lat pracy zawodowej Pan Bronisław
Chmielowski otrzymał wiele nagród i odznaczeń z

w tym mazur, oraz pieśni w wykonaniu zespołu
wzbudziły zachwyt obecnej na gali publiczności.
Podczas zjazdu w hotelu „Slavia” można było
zwiedzić wystawę przygotowaną przez IPN
Szczecin pn. „Zbrodnia katyńska”. W programie
XXX zjazdu odbył się również: autorski koncert
Andrzeja Kołakowskiego, promocję książki Bogdana Mirkowskiego „Ludobójstwo”, spotkanie z
dziennikarzami „Magazynu Wileńskiego”, złożenie
kwiatów pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu
komunalnym i przy obelisku na Kawczej Górze
oraz prelekcję prof. Piotra Niwińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. Ponary – miejsce
„ludzkiej rzeźni”.
Anetta Czyżak
których najważniejsze to: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Order Odrodzenia Polski, odznaka Zasłużonego
Nauczyciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, medal Gryfa Pomorskiego, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Były też odznaczenia społeczne i regionalne, na
przykład Srebrny i Złoty Gryf Pomorski, odznaczenia
harcerskie, a nawet medal Zasłużonego dla Marynarki
Wojennej.                
Równolegle do pracy dydaktycznej Pan Bronisław
Chmielowski działał aktywnie jako samorządowiec,
pełniąc przez dwie kadencje funkcję radnego
w Świnoujściu.  W latach 1984 – 88 oraz 1988 – 90 był
radnym w Międzyzdrojach, pełniąc odpowiedzialną
funkcje przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. Przez wiele lat był
członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Międzyzdrojach.
Za te wszystkie zasługi został uhonorowany wpisem
do Księgi Zasłużonych dla Miasta Świnoujścia, a także
do Księgi Zasłużonych Miasta Międzyzdroje.
Głębokie zainteresowanie historią i kulturą regionu, a szczególnie Międzyzdrojów, poparte pasją
zbierania pamiątek i dokumentów były przyczyną
powstania kroniki naszego miasta, którą Pan Bronisław Chmielowski napisał wraz z żoną Reginą. Jest
to bezcenna, licząca 32 tomy praca wykonana przez
wrażliwych i oddanych Międzyzdrojom ludzi. Nie da
się przecenić zasług Pana Bronisława Chmielowskiego,
który uczył całe pokolenia Międzyzdrojan ojczystego
języka, historii Ojczyzny, patriotyzmu, honoru i uczciwości, a także rzetelnej pracy, która zawsze w Jego
wydaniu przynosiła piękne efekty.
SZANOWNY PANIE DYREKTORZE ŻEGNAMY
CIĘ PEŁNI SMUTKU I SZACUNKU.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
Dariusz Traut

Pożegnaliśmy

śp. Bronisława Chmielowskiego
W dniu 13-go września 2011 roku, uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu śp. Bronisława
Chmielowskiego, byłego nauczyciela, dyrektora
szkoły, społecznika, kronikarza naszego miasta,
Zasłużonego dla Międzyzdrojów, szlachetnego,
życzliwego wszystkim człowieka.
Na okoliczność śmierci
śp.

Bronisława Chmielowskiego,
Pani Reginie Chmielowskiej
i Całej Rodzinie Zmarłego,
najszczersze wyrazy współczucia
składają władze samorządowe
Gminy Międzyzdroje.
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ekologia, kultura
W ramach realizacji projektu ”Żyj energicznie lecz ekonomicznie” SP 2 w Wapnicy ma przyjemność zaproponować
Państwu lekturę naszego EkoLOGICZNEGO poradnika jak w prosty sposób zmniejszyć wysokość domowych rachunków.

(Eko)logiczne wskazówki: jak oszczędzać złotówki!!!
cz. I. Oszczędzanie energii elektrycznej
Jak zmniejszyć zużycie energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym i dzięki temu mniej płacić
za prąd...?
Właściwe korzystanie z urządzeń
elektrycznych pozwala na znaczne
obniżenie wysokości rachunków.
Poniżej przedstawiamy praktyczne
porady, który pozwolą na bardziej
wydajne korzystanie ze sprzętów
zasilanych energią elektryczną, wykorzystywanych w naszych domach.
KUCHNIE ELEKTRYCZNE
• należy gotować w małej ilości wody
w zamkniętych naczyniach
• do potraw o długim czasie gotowania powinno się wykorzystywać
szybkowar (zaoszczędzamy w ten
sposób 70% czasu i około 40%
energii)
• garnki, patelnie powinny mieć dno
gładkie i dobrze przewodzące ciepło
• wielkość garnka winna być dopasowana do wielkości płyty grzejnej
(średnica garnka powinna być o
2 cm większa od średnicy płyty
grzejnej)
• można wykorzystać już dostarczo-

ną energię cieplną i wyłączać płytę
grzejną już na 10 min. przed końcem
gotowania
LODÓWKA, CHŁODZIARKA,
ZAMRAŻARKA
• lodówkę należy często odmrażać
• należy dbać o prawidłowy stan
uszczelek
• zamrażarki nie powinno się otwierać zbyt często
lodówka powinna być ustawiona z
dala od wszelkich źródeł ciepła i nie
powinna być narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne
• do lodówki wkładamy tylko potrawy ochłodzone i w miarę możliwości
w szczelnych pojemnikach
• krata skraplacza lodówki nie może
być przykryta
• kupując chłodziarko-zamrażarkę
w klasie energetycznej B zamiast w
C możesz zaoszczędzić około 26%
energii elektrycznej
DROBNY SPRZĘT AGD
• małe ilości wody należy ogrzać
grzałką elektryczną lub czajnikiem
elektrycznym

• usuwając systematycznie kamień
w naczyniach do gotowania wody
można zaoszczędzić około 10%
energii
• należy gotować tylko taką ilość
wody, jaka jest aktualnie potrzebna
• przygotowanie kawy czy herbaty
w ekspresie wymaga mniejszej
ilości energii niż gotowanie wody
w czajniku na płycie grzewczej lub
kuchni gazowej
OŚWIETLENIE
• obecnie najbardziej ekonomiczne
jest zastosowanie żarówek typu
LED, dzięki którym zużycie energii
potrzebne na oświetlenie pomieszczeń może uleć zmniejszeniu nawet
dwudziestokrotnie.
PRALKA
• pranie wstępne należy stosować
tylko wtedy, gdy pranie jest mocno
zabrudzone
• przy mniejszej ilości prania pralka
pobiera tyle samo energii, co przy
pełnym bębnie
• w przypadku, gdy pralka posiada
programy ekonomiczne, należy z
nich korzystać wg zaleceń producenta
• przy mało zabrudzonym praniu najlepiej stosować temperaturę 40o C
ZMYWARKA
• przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia
• należy uruchamiać zmywarkę, gdy
jest pełna
• jeśli płuczesz naczynia przed włożeniem ich do zmywarki korzystaj z
chłodnej wody
• należy ustawiać naczynia zgodnie
z instrukcją producenta zmywarki

• należy używać oszczędnego programu suszenia
PRZEPŁYWOWY
PODGRZEWACZ WODY
• moc podgrzewacza należy dopasować do potrzeb
• należy instalować przepływowy
podgrzewacz wody w pobliżu wanny lub prysznica
• używając przepływowych podgrzewaczy wody można zaoszczędzić do
20% energii i wody
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
• przy wykorzystywaniu odbiorników elektrycznych do ogrzewania
pomieszczeń należy korzystać z
urządzeń sterujących ich pracą
głównie programatorów cyfrowych.
Urządzenia te umożliwiają automatyczne załączanie i wyłączanie
odbiorników elektrycznych oraz
pozwalają zaprogramować cykl
pracy urządzenia w określonych
godzinach doby np.: pobór energii
elektrycznej w tańszej strefie. Najbardziej efektywne są nowoczesne
piece akumulacyjne z dynamicznym
rozładowaniem.
***
Zanim kupisz nowe urządzenie
elektryczne, sprawdź, które pobiera
mniej mocy - jest to podane w watach np. urządzenie o mocy 1000 W
zużywa w ciągu godziny 1kWh prądu, a urządzenie o mocy 500W tylko
0,5kWh. Gdy kupujesz nowy sprzęt
AGD zwróć uwagę na jego pobór
mocy, litera „A” oznacza najniższy,
zaś „G” najwyższy.
Iwona Samołyk,
Monika Ratajczyk

Muzyczny sierpień w Międzyzdrojach
25 sierpnia zakończyliśmy XII Międzyzdrojskie Czwartki Organowe,
które odbywały się w każdy czwartek w Kościele Parafialnym w Międzyzdrojach. Piękne koncerty z udziałem uznanych artystów ze Szwecji,
Niemiec, Belgii i Polski, stanowiły niebywałą ofertę artystyczną dla turystów i mieszkańców naszego miasta. Mogliśmy zrealizować ten pomysł
wyłącznie dzięki naszym darczyńcom, którzy w 100 procentach pokryli
koszty organizacji tych koncertów, przekazując wpłaty na konto MDK.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wsparcie: Katarzynie
Gołos z Kina EVA, Renacie Dobrzyńskiej, Robertowi Kozłowskiemu
i Łukaszowi Tereszczykowi s.c z
Bistro&Pub NEMO, Międzyzdrojskiemu Klubowi Biznesu, Karolowi
Tomczakowi z Hotelu Slavia, Stanisławowi Chabince – SPA Bagiński &
Chabinka, Beacie i Bogusławowi Mamińskim – Kamienica Sporting, Lidii
i Andrzejowi Orczykowskim - Night
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Klub Paradise, Marianowi Buśko AUTOCOM, państwu Sutyłom – Viking Tour i Restauracja La Costa oraz
za gościnność w Hotelu Marina Ewie
i Stanisławowi Sapałom. O kwiaty
dla artystów zadbały: Beata Klawa
– z kwiaciarni„Fiołek” i Małgorzata
Wierzbicka – z kwiaciarni „Tulipan”.
To ważne i miłe, że możemy
zawsze liczyć na bezinteresowną
pomoc naszych darczyńców.
Jadwiga Bober
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Wizyta delegacji z Serbii
W dniach 25-29 sierpnia, na zaproszenie Burmistrza Leszka Dorosza, gościliśmy w Międzyzdrojach delegację z odległego o ponad 1600 km miasta Čačak w Serbii. Odwiedzili nas: Burmistrz
pan Velimir Stanojević, Przewodniczący Rady tego 130 tysięcznego miasta, dyrektor szkoły
medycznej, z którą Gimnazjum w Międzyzdrojach będzie współpracować, oraz 29 uczniów i 15
profesorów. Obecni byli również redaktorzy telewizji Čačaka, którzy filmowali pobyt delegacji
i codziennie przesyłali materiał do oraz informacje do telewizji belgradzkiej.
W dniu 26 sierpnia w Międzynarodowym
Domu Kultury miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy miastami
przez burmistrzów Międzyzdrojów i Čačaka oraz
pomiędzy dyrektorami szkół: medycznej - Milorda Blagojevića i międzyzdrojskiego gimnazjum
- Tamarą Starachowską.
Współpraca, jaką Międzyzdroje podpisało z
Čačakiem będzie dotyczyła wszystkich dziedzin
życia: społecznego, kulturalnego, sportowego...
Szkoła jest ukierunkowana na współpracę związaną z profilaktyką zdrowotną, pomocą medyczną,
profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem
przemocy.
Uroczystość miała piękna oprawę artystyczną.
Młodzież ze szkoły medycznej z Serbii przedstawiła program, który rozpoczęła od odśpiewania

hymnów polskiego, jugosłowiańskiego i serbskiego. Recytowano fragmenty wierszy polskich poetów, m.in. Miłosza, Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej,
Przybosia, Bieńkowskiego
w języku serbskim, które po polsku odczytała
uczennica międzyzdrojskiego Gimnazjum Olga
Bagrowska. Również, w
bardzo profesjonalny
i realistyczny sposób,
uczniowie zaprezentowani
pierwszą pomoc medyczną. W trakcie programu
artystycznego zaprezentowały się międzyzdrojskie
przedszkolaki oraz
para taneczna Filip
Marchlewski i Wiktoria Kaszubowska
ze szkoły tanecznej
„Jantar”.
Goście w trakcie
tych kilku dni zwiedzili największe atrakcje
Międzyzdrojów, uroki
WPN, Fort Gerharda,
Latarnię Morską w
Świnoujściu, Centrum

Słowian i Wikingów w Wolinie, gdzie młodzież
uczestniczyła w warsztatach. Natomiast w szkole
uczestnicy uczyli się malować farbami witrażowymi oraz malować na jedwabiu pod okiem pani
Janiny Kołodzińskiej.
Uczniowie gimnazjum, którzy towarzyszyli
młodzieży serbskiej, nawiązali pierwsze przyjaźnie, w trakcie pożegnania były łzy, uściski, upominki i serdeczne zaproszenie do Serbii.
Ustalony już został wstępny termin rewizyty
na maj 2012 roku.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

„Z Kaszubsko-Słowiańskich
i Polskich Losów Pomorza Zachodniego”
Międzynarodowy Dom Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzania wystawy w Foyer MDK pn. „Z Kaszubsko-Słowiańskich i Polskich Losów
Pomorza Zachodniego”.
Popularyzacja historii Pomorza Zachodniego to jedno z głównych zadań
szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Budowanie tożsamości przez współczesnych mieszkańców
Szczecina i całego Pomorza Zachodniego
nie może odbyć się w oderwaniu od historii i dorobku pierwszych gospodarzy
Słowian i Kaszubów. Wystawa jest prezentacją wybranych dokumentów archiwalnych ukazujących wiele ciekawych, bliżej

nieznanych faktów z historii Szczecina i
Pomorza Zachodniego.
Wystawę przygotował szczeciński
Oddział Zrzeszenia oraz Archiwum
Państwowe w Szczecinie. Pragnę serdecznie podziękować twórcom wystawy
za „prawdziwą lekcję historii”, z którą
powinni zapoznać się nasi mieszkańcy,
dzieci i młodzież, pod kierunkiem swoich pedagogów, oraz turyści odwiedzający nasz kurort.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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z prac rady miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr XIV/114/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie  uzupełnienia  składu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach
UZASADNIENIE
Rada powołała radnego Jana Węglorza
do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu.

U c h w a ł a Nr XIV/115/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami w art. 5 ust.1 i w
pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, dokonuje się zmian w deklaracji
na podatek od nieruchomości i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, które
brzmią:
W bloku: D.2.4 deklaracji na podatek od
nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
było: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń”,
jest:„związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń”.
U c h w a ł a Nr XIV/117/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą brzmienia art.
5 ust.1 i pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, dokonuje się zmiany
w Uchwale Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w
Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości w § 1 ust. 2 pkt 4:
było: „Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej 3,84zł”,
jest: „Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni
użytkowej 3,84zł”. Pozostałe postanowienia
uchwały nie ulegają zmianie.
U c h w a ł a Nr XIV/116/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomości
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Międzyzdroje na terenie ograniczonym
ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną
UZASADNIENIE
Dla obszarów MW.6, MW.8, Mw.9, MW.5
przewiduje się dopisanie odpowiednio
funkcji: hotelowej z usługami SPA (dla MW.6),
hotelowej (dla MW.8 i MW.9), usługi SPA (dla
MW.5).
Dla obszaru HU dopuszczenie możliwości
dokonania podziału geodezyjnego oraz
zmniejszenie powierzchni sprzedaży.
W oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono
analizę dotyczącą zasadności przystąpienia
do sporządzenia planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań planistycznych
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Międzyzdroje, przyjętego Uchwałą Nr
LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2010 roku.
Dla obszaru położonego w m. Międzyzdroje (obręb 19), oznaczonego na rysunku
studium symbolami U,UO,UK,M,UH,UT,KS (o
powierzchni 14,6 ha), sporządzenie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego jest zasadne z następujących
powodów:
- umożliwienie zagospodarowania terenu
poprzez wpisanie funkcji hotelowej wraz z
usługami SPA uatrakcyjni ofertę turystyczną
naszej gminy;
- zapewnienie dodatkowych wpływów do
budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej.
Zmiana funkcji polegająca na dopisaniu
do istniejącej funkcji MW (terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) funkcji
hotelowej wraz z SPA stanowi o stopniu
zgodności przewidywanych rozwiązań z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Międzyzdroje (przyjętego Uchwałą Nr
LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2010 r.) i pokrywa się z
nim w 100%.
Wobec powyższego przystąpienie do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego,
Nowomyśliwską, Komunalną jest pożądane
i zasadne.
U c h w a ł a Nr XIV /118/ 2011
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu będącego przedmiotem projektu uchwały o pow. 20 m²,
wydzierżawionego na okres od 01.06.2011
r. do 31.08.2011 r. z przeznaczeniem na tymczasowy obiekt toalet ogólnodostępnych, w
formie kontenera, proponuje się przeznaczyć
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat w/w teren przy zejściu
na plażę z przeznaczeniem na usytuowanie
toalet ogólnodostępnych, całorocznych.
Uchwała nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.08.2011 r.
w sprawie skargi Jacka Kaczmarka na
działalność Zakładu Ochrony Środowiska  
UZASADNIENIE
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Rada Miejska postanawia uznać swoją
właściwość do rozpoznania skargi Pana Jacka
Kaczmarka z dnia 11.07.2011 r. na działalność
Zakładu Ochrony Środowiska w przedmiocie
wykupu miejsca pod grób rodzinny na cmentarzu w Międzyzdrojach. Skargę przekazano
do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów objętych skargą.
U c h w a ł a nr XIV/120/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.08.2011 r.
w sprawie skargi Jana Burzyńskiego
z dnia 16.08.2011 r. na działalność Burmistrza  Międzyzdrojów   
UZASADNIENIE
Rada Miejska postanawia uznać swoją
właściwość do rozpoznania skargi Pana Jana
Burzyńskiego z dnia 16.08.2011 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. Skargę
przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu
zbadania zasadności zarzutów objętych
skargą.
U c h w a ł a nr XIV/121/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25.08.2011 r.
w sprawie skargi   Józefa Szczupakiewicza  z dnia 18.08.2011 r. na działalność
Burmistrza  Międzyzdrojów   

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
odbywających się w środy,
w godz. od 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
Piotr NOGALA 		
Roman PAWŁOWSKI
Janusz PIŁAT 		
Teresa PURGAL 		
Dorota SIELEWICZ
Michał SUTYŁA		
Jan WĘGLORZ		

- 21.09.2011
- 28.09.2011
- 05.10.2011
- 12.10.2011
- 19.10.2011
- 26.10.2011
- 02.11.2011

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
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UZASADNIENIE
Rada Miejska postanowiła uznać swoją
właściwość do rozpoznania skargi Pana
Józefa Szczupakiewicza z dnia 18.08.2011 r.
na działalność Burmistrza Międzyzdrojów.
Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej w
celu zbadania zasadności zarzutów objętych
skargą.
***

Ogródki działkowe
Rada Miejska, na XIV Sesji Rady w dniu
25.08.2011 r., wypracowała stanowisko
będące wynikiem przeprowadzonej dyskusji w temacie informacji Burmistrza dot.
wystąpienia gminy o wydanie działek zarzą-

dzanych bez tytułu prawnego przez PZD, o
następującej treści:
„Rada Miejska upoważnia Burmistrza
do zawierania umów indywidualnych i
zbiorowych z obecnymi użytkownikami
działek rekreacyjnych, znajdujących się na
terenie Gminy Międzyzdroje, a zajmowanych
obecnie bez podstawy prawnej przez Polski
Związek Działkowców.
Jednocześnie Rada w pełni aprobuje przekazanie wskazanych terenów obecnym użytkownikom działek w formie umowy cywilnoprawnej z zachowaniem dotychczasowej
funkcji ogrodów rekreacyjno-działkowych”.
Stanowisko poddano pod głosowanie,
za przyjęciem opowiedziało się 10 radnych.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE
LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ
WYBUDOWANE W BUDYNKU MTBS SP. Z O. O.,
PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH
wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie
współwłasności działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o łącznej pow.
1957 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy
w Świnoujściu KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną inwestycję jest
wydane pozwolenie na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007 r. wraz z aneksami.
1. Jeden lokal użytkowy o powierzchni 34,4 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
2. Jeden lokal użytkowy o powierzchni 57,00 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
Inwestycja w trakcie, oddanie obiektu przez wykonawcę, koniec grudnia 2011 r.
Spółka przy sprzedaży stosuje ulgi i bonifikaty.
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT
płatna w 3 ratach (1 x 40% i 2 x 30% wartości nieruchomości ).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
• Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie
MTBS Sp. z o.o., w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 od poniedziałku
do piątku.
• Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS
Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, lub telefonicznie pod numerem 91 / 32-81-154
wew. 24.
Zarząd Spółki
7

kultura

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
zaprasza na zajęcia artystyczno-rozwojowe:

PONIEDZIAŁEK
12.45 - 17.00 Nauka gry na pianinie
(zajęcia indywidualne) p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
16.00 - … Zespół „Bryzy” - sala nr 51
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe
- p. Dorota Sielewicz, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale”(dorośli) – p. Katarzyna Piotrowska,
sala zielona pok. nr 6A lub Teatralna
18.00 - 19.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka
Piersi, sala nr 28
20.00 - 21.00 Taniec emeryci - sala
pomarańczowa
WTOREK
11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowomuzyczne dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola (od lat 4) p. Inna
Żołudiewa, sala zielona pok. nr 6A
13.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie,
zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa
(zajęcia indywidualne), sala zielona
pok. nr 9 i 6A
15.30 - 19.30 Język angielski dla
dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki”(zajęcia muzyczno – rytmiczne dla dzieci
młodszych) – p. Inna Żołudiewa,
zielona pok. nr 6A
16.30 - 19.00 Taniec towarzyski,
p. Anna Zjawińska - sala pomarańczowa
17.00 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Coś
z niczego”(dzieci 0 - 3 kl.)- p. Ewa
Lewandowska, sala zielona pok. nr 9
ŚRODA
11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowo –
muzyczne dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola (od lat 4) p. Inna
Żołudiewa, sala zielona pok. nr 6A
13.00 - 19.30 Język angielski dla
dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
13.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie,
zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa
(zajęcia indywidualne), sala zielona
pok. nr 9
15.00 - 17.00 Zajęcia plastyczne,
p. Anna Mackiewicz, sala zielona
pok. nr 9
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe p. Dorota Sielewicz, sala Teatralna
16.00 - 19.00 Taniec nowoczesny,
p. Agata Mida, sala pomarańczowa
18.00 - 19.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka
Piersi, sala nr 28

młodszych ), sala zielona pok. nr 6A
17.00 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Cos
z niczego” ”(dzieci 0-3 kl.)- p. Ewa
Lewandowska, sala zielona pok. nr 9
17.00 - … Brydż, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy
„Fale” ”(dorośli) – p. Katarzyna Piotrowska (sala nr 6A) lub Sala Teatralna
PIĄTEK
12.00 - 17.00 Zajęcia wokalne,
nauka gry na pianinie - p. Inna
Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9 i 6A
15.30 - 19.00 Język angielski dla
dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
15.00 - 16.45 Zajęcia taneczne dla
dzieci - taniec orientalny z elementami baletu Belly Dance -- p. Wioletta
Hawryszuk, sala pomarańczowa
17.00 - 19.15 Chór kameralny –
p. Anna Sobierajska – sala pomarańczowa lub Sala Teatralna
SOBOTA
11.00 - 13.00 Chór kameralny –
p. Anna Sobierajska, sala pomarańczowa lub Sala Teatralna
13.00 - 15.00 Gromada Zuchów,
sala nr 6A
Kafejka internetowa
czynna w MDK:
- dorośli - 1 godzina 3 zł
- dzieci szkolne - 1 godzina - 1 zł
Zapisy na zajęcia i wszystkich informacji można uzyskać w Sekretariacie
MDK lub pod nr tel. 91 32-82-600

CZWARTEK
11.45 - 16.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne), zajęcia
wokalne p. Inna Żołudiewa, sala
zielona pok. nr 9
13.00 - 15.00 Język angielski dla
dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki” (zajęcia muzyczno - rytmiczne dla dzieci
8
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oświata

Co w nowym roku szkolnym w SP nr 1 w Międzyzdrojach
1 września odbył się apel rozpoczynający rok szkolny 2011/2012, na którym spotkali się nauczyciele, uczniowie i licznie przybyli rodzice oraz zaproszeni goście: burmistrz Leszek Dorosz, zastępca
burmistrza Katarzyna Kutereba-Gnitecka i inspektor ds. Oświaty Grażyna Dubako.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w hali
sportowej przy SP1. Uczniowie ustawili się na
płycie boiska, a rodzice zajęli wygodne miejsca
na widowni. Uroczystość rozpoczęto hymnem
państwowym, następnie wystąpiła dyrektor SP 1
Iwona Banachowicz, która zapoznała uczniów z
zakresem działań na cały rok, przede wszystkim

przypomniała klasom szóstym o czekającym ich
sprawdzianie, który odbędzie się 3 kwietnia 2012
o godz. 9.
Burmistrz Leszek Dorosz złożył uczniom i nauczycielom życzenia udanego roku i wytrwałości.
Najważniejszym momentem dla dzieci, które
po raz pierwszy przybyły do szkoły, czyli pierw-

szoklasistów z dwóch klas pierwszych, było pasowanie na ucznia. Dzieci wystąpiły do pasowania
ze swoimi wychowawczyniami – 1a z panią Edytą
Mittalstadt, 1b z panią Małgorzatą Olejniczak.
Uczniowie klas pierwszych:
klasa 1a
Dominika Boryń, Anna Buca, Amelia Falba,
Oliwia Falba, Patryk Jakubowski, Amelia Kaszuba,
Natalia Kozaczuk, Jakub Kulesza, Xawier Kuniewicz,
Paula Niczypor, Ilona Piękoś, Oliwia Ratajczak, Kinga Rębek, Oskar Rochowicz, Ewelina Słoka, Amelia
Szot, Karolina Szydłowska, Lidia Wróblewska,
Jakub Zalewski, Klaudia Żurek
klasa 1b
Tristan Belter, Aurelia Burza, Wiktoria Chorosz,
Maciej Dobrowolski, Norbert Gałda,Matylda Kaszubowska, Laura Kober, Matylda Kopaczka, Daniel
Królikowski, Bartłomiej Krzemińźniak, Maksymilian
Kułakowski, Zofia Lewandowska, Piotr Lewiński,
Marcel Paluch, Kryspin Przygodzki, Alicja Raczkowska, Oliwer Rudnicki, Wiktoria Sokół, Agnieszka
Szafarz, Izabela Tetrycz, Maren Tiks, Rozalia Woźnik
Po uroczystości uczniowie z wychowawcami
udali się do przygotowanych do nowego roku
szkolnego sal lekcyjnych, gdzie podany został
plan lekcji.
Od 2 września już nauka!

Spotkanie w klasie I b
Kolejny projekt Socrates w Szkole Podstawowej nr 1

„Treasure Island” – „Wyspa Skarbów”
Od 1 września br. w SP 1 w Międzyzdrojach rozpoczynamy realizację kolejnego międzynarodowego projektu partnerskiego. Projekt jest dwuletni, kwota dofinansowania, którą otrzymała
szkoła – 20 000 euro. Koordynatorem projektu jest szkoła angielska, a naszymi partnerami szkoły
z Islandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Norwegii.
Z tych krajów udział w projekcie biorą szkoły
położone na małych i dużych wyspach świata. I
tak np. nasza szkoła reprezentuje wyspę Wolin,
szkoła francuska - Gwadelupę, a hiszpańska -Gran
Canarię.
Dzieci będą w trakcie realizacji zadań projektowych poszukiwać naturalnych skarbów, nauczą
się je cenić i szanować.
Projekt ma uświadomić uczniom, jak niezbędna
do życia jest woda, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Uczniowie poznają świat podwodny i życie
w okolicach wody. Nauczą się dbać o środowisko,
kontrolować zużycie wody, dbać o ten dar, którego
w świecie wielu ludziom brakuje. Marnotrawstwo wody jest oznaką braku świadomości o jej
zasobach, cenie i możliwościach racjonalnego
wykorzystania.
Najważniejsze cele projektu:
Uczniowie nauczą się jak chronić i korzystnie
wpływać na środowisko;
Zwiększą motywację dotyczącą pozyskiwania
umiejętności potrzebnych w życiu;
Poszerzą świadomość różnorodności kulturowej i językowej.
Zadania projektu realizowane będą zgodnie
z zasadami aktywnego myślenia w kontekście
społecznym(TASC). Uczniowie wyjdą od diagnozy,
co wiedzą na temat wody i wysp partnerskich, a
kolejnym etapem będzie zaplanowanie działań
zmierzających do poszerzenia wiedzy na temat
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problematyki zużycia wody oraz specyfiki życia
na partnerskich wyspach.
Wszystkie działania związane z projektem są interdyscyplinarne i włączone w program nauczania

Drzwi Otwarte w SP1
24 listopada 2011r., godz. 17.00
Izabela Suchłabowicz
każdej ze współpracujących szkół.
Podejmowane zadania uczynią naukę bardziej
atrakcyjną, zmotywują uczniów do pracy oraz
nadadzą międzynarodowy wymiar codziennemu
życiu szkół.
Opracowany został już harmonogram działań,
spotkań, o których na bieżąco informowani będą
rodzice i lokalna społeczność.
Twórczynią projektu SP1 jest p. R. Borsukiewicz
– Ośka, w działania włączeni są wszyscy chętni do
pracy w projekcie nauczyciele.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1
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NOWY NABÓR

Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje prowadzi otwarty
nabór do drużyn piłkarskich.
Juniorzy - rocznik 1993 - 1996
(poniedziałek, środa, piątek godz.
18.00)
Trampkarze - rocznik 1997 - 1999
(środa, piątek godz. 16.30)
Orlik - rocznik 2000 - 2002 (poniedziałek, środa godz. 16.30)
Żaki - rocznik 2003 - 2004 (poniedziałek, czwartek godz. 18.00)
Grupa żeńska - od 12 roku życia
(środa godz. 18.00)
Nowa grupa - rocznik 2005 i
młodsi (poniedziałek, czwartek
godz. 17.00)
Zawodnicy Fali to nie tylko
chłopcy ukierunkowywani na cel
sportowy. Dzięki pomocy wysoko
wykwalifikowanego sztabu szkoleniowego z profesjonalnym podejściem wychowawczym, kształtujemy
także charakter i właściwe podejście
do życia wśród naszych zawodników.
Cechy jakie wpajają im trenerzy to
wysoka kultura osobista, skromność,
szacunek dla rywali na boisku, oraz
szeroko rozumiane zasady fair play.
Z uwagi na dobro drużyny w
przypadku pierwszych symptomów niewłaściwego zachowania,
zawodnik może zostać wykluczony
definitywnie z drużyny „Fali” lub

odbyć stosowną karę. Dotyczy to
nie tylko zachowania się na boisku,
lecz również poza nim. Dzięki konsekwentnej pracy atmosfera w klubie
jest przyjazna, nie dochodzi wśród
zawodników do żadnych przejawów
agresji. Bardzo pozytywny wpływ
dobrze zgranej drużyny piłkarskiej
na osobowość podopiecznych potwierdzają instruktorzy bądź trenerzy
poszczególnych zawodników.
Zapraszamy serdecznie!
W sprawach naboru prosimy
kontaktować się bezpośrednio z
trenerami.
Numery telefonów:
Jan Rączewski: 696-091-828;
Dariusz Tokarz: 600-637-970
- trampkarz;
Piotr Karasiewicz: 695-439-317
- junior;
Łukasz Szumlewski: 668-376674 – orlik,
grupa żeńska;
Dariusz Cader: 668-455-089
– żak, skrzaty (m.in. nowa grupa,
rocznik 2005);
kontakt mail: jan.falamiedzyzdroje@op.pl

II Turniej Orlika o Puchar Premiera
W dniach 09, 12, 14 września br. na boisku Orlik przy ul. Leśnej 17 zainaugurowano rozgrywki eliminacyjne II Turnieju o Puchar Premiera
Donalda Tuska.
W turniejach wzięło udział około
sto dzieci, zarówno dziewcząt i
chłopców w wieku 10-13 lat z Gminy
Międzyzdroje. Zwycięskie drużyny
wystąpią w kolejnych szczeblach eliminacyjnych. Były to udane dni związane z piłką nożną, uczestnicy fajnie
się bawili podczas spotkań piłkarskich, młodzi piłkarze i piłkarki, rozegrali wiele bardzo ciekawych i interesujących spotkań, a w nagrodę otrzymali pamiątkowe koszulki i dyplomy.
Organizatorem turniejów był trener
środowiskowy „Moje Boisko - Orlik
2012” – Jan Rączewski, a opiekę
medyczną sprawowała Teresa
Lempert.
Jan Rączewski

MOJE BOISKO - „ORLIK 2012”
Informujemy, że od WRZEŚNIA 2011
roku ruszyły zajęcia: piłki nożnej, piłki
siatkowej oraz piłki koszykowej w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych
na terenie kompleksu sportowego.
„Moje Boisko - Orlik 2012” w Międzyzdrojach przy ul. Lesnej 17.
Zajęcia poszczególnych dyscyplin
będą odbywać się: poniedziałki,
czwartki od godz. 16.00 - piłka nożna;
wtorki, piątki od godz. 16.00 piłka

koszykowa; poniedziałki, środy od
godziny 18.00 piłka siatkowa
Zapraszamy dzieci i młodzież!
Zajęcia są bezpłatne, a prowadzi je Jan Rączewski. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. kom. 91-32-29-045
w godzinach od 16.00 do 20.00
lub mailem: orlik.miedzyzdroje@
op.pl
Jan Rączewski

GODZINY OTWARCIA
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012
P O N I E D Z I A Ł E K – P I ĄT E K
(SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1) GODZINA: 08.00 – 16.00
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK (DLA
WSZYSTKICH) GODZINA: 16.00 –
20.00
SOBOTA – NIEDZIELA (DLA
WSZYSTKICH) GODZINA: 08.00 –
20.00
TERMINY ZAJĘĆ SPORTOWO –
REKREACYJNYCH
PIŁKA NOŻNA – PONIEDZIAŁEK,
CZWARTEK , GODZINA: 16.00 – 17.30
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PIŁKA KOSZYKOWA – WTOREK,
PIĄTEK, GODZINA: 16.00 – 17.30
PIŁKA SIATKOWA – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, GODZINA: 18.00 – 19.30
Zajęcia są bezpłatne, a prowadzi
je Pan Jan Rączewski.
ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ
WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR
TEL. 91-32-29-045 PO GODZINIE
16.00 LUB MAILEM: orlik.miedzyzdroje@op.pl
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Zawodnicy „Fali” rozpoczęli nowy sezon
Po okresie przygotowań grupa seniorów i grupy młodzieżowe rozpoczęły nowy sezon piłkarski. W trakcie okresu przygotowawczego wszystkie
drużyny systematycznie trenowały 2, 3 razy w tygodniu na obiektach sportowych w Międzyzdrojach. Drużyna Seniorów pod kierunkiem Jana Rączewskiego rozegrała 6 spotkań kontrolnych z „Wybrzeżem Rewalskim” Rewal 3-2, „Podbeskidziem” Bielsko Biała 2-4, „Unią” Tarnów 2-1, „Pionierem”
Żarnowo 0-6, „Ogniwem” Babinek 2-0, „Prawobrzeżem” Świnoujście 5-0 i 2 spotkania pucharowe: „Polonia II” Płoty 5-1, „Pomorzanin” Nowogard 0-2.
Okres letni to także czas na zmiany kadrowe. Do drużyny doszli nowi
zawodnicy m.in. Paweł Cybulski,
Rafał Arczewski, Marcin Radys oraz
zawodnicy z grupy juniorskiej: Aleksander Sikora, Filip Żabiński, Miłosz
Gajda. Tak więc kadra to mieszanka
rutyny z młodością - tak można
określić kadrę „Fali” Międzyzdroje
zgłoszoną do rozgrywek Klasy „A” sezonu 2011/2012. W rundzie jesiennej
zarząd klubu postanowił dać szanse
także młodym piłkarzom z zespołu
juniorów, którzy zostali włączeni do
szerokiej kadry seniorów.
Kadra KS FALA Międzyzdroje
na rundę jesienną sezonu
2011/2012
Bramkarze: Hnat Grzegorz, Jakubowski Tomasz, Laskowski Michał,
Majtas Paweł, Ropęgo Robert
Obrońcy: Strzelecki Krzysztof,
Rączewski Jan, Łaba Dominik, Arczewski Rafał, Tokarz Dariusz, Malujdy Michał, Cybulski Paweł
Pomocnicy: Helt Mariusz, Gałczyński Andrzej, Sikora Alekszander,
Straszewski Tomasz, Tynny Adam,
Radys Marcin, Rutkowski Piotr, Żabiński Filip, Matyszewski Tomasz,
Gera Tomasz, Popławski Emilian,
Kupczyk Łukasz
Napastnicy:
Cader Dariusz, Szumlewski Łukasz, Gajda Miłosz, Paszek Ernest, Król
Paweł, Karasiewicz Piotr.
Trener: Jan Rączewski
II Trener: Piotr Karasiewicz
Kierownik drużyny: Janusz Klein
Grupy młodzieżowe także ciężko
pracowały w okresie przygotowawczym. Przeprowadzono zajęcia specjalistyczne, biegowe, które miały
za zadanie przygotowanie formy
sportowej oraz siły dynamicznej i
ogólnej. Prowadzone były ćwiczenia
szybkości z piłkami i bez, które miały
na celu kształtować koordynację
ruchową oraz technikę i taktykę.
Juniorzy w tym okresie rozegrali 4
spotkania kontrolne:
dnia 15.07.2011r. KS „Fala” Junior
– Drużyna z Niemiec 		
8-4
dnia 16.08.2011r. KS „Fala” – „MKS
Victoria” Świebodzice
4-2
dnia 22.08.2011r. KS „Fala” – „Jantar” Dziwnów 		
4-2
dnia 21.03.2011r. KS „Fala” – „Unia”
Warszawa 			
1-3
Natomiast trampkarze rozegrali 5

spotkań z MKS„Victoria” Świebodzice,
„Unia” Warszawa rocznik 1997,1998,
1999 oraz „Maki” Poznań.
Podczas spotkań kontrolnych
szkoleniowcy Piotr Karasiewicz (juniorzy), Dariusz Tokarz (trampkarze)
próbowali zawodników na różnych
pozycjach, w nowym ustawieniu.
Był to trudny okres dla piłkarzy, którzy dołączyli do starszych grup tj.
Boguskiego Kacpra, Kostka Kevina,
Kalinowskiego Patryka (skończyli
wiek trampkarza) oraz Jankowskiego
Karola (pozyskany zawodnik z Floty
Świnoujście). W drużynie trampkarzy większość zawodników doszła z
grupy orlików, którzy rozpoczynają
grę na pełno wymiarowym boisku.
Miejmy nadzieję, że w trakcie sezonu
będą stanowić trzon zespołu.
Do treningów juniorów nie przystąpili zawodnicy: Stolarczuk Krzysztof, Szubert Tomasz, Straszewski
Patryk, natomiast z grupy trampkarzy odeszli do „Floty” Świnoujście:
Waszczyk Michał, Mittelstadt Radosław, Kowalczyk Konrad, Boskovic
Milan - wszyscy obecnie grają w
Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów
Młodszych.
Kadra Juniorów:
Bramkarze:
Ropęgo Robert, Kozłowski Artur
Obrońcy:
Bogucki Kacper, Kozłowski Dariusz, Rychter Patryk, Laskowski
Mateusz, Kądziołka Hubert
Pomocnicy:
Sikora Aleksander, Bursa Piotr, Żabiński Filip, Kostek Kevin, Jankowski
Karol, Rutkowski Piotr, Kalinowski
Patryk
Napastnicy:
Gajda Miłosz, Paszek Ernest
Kadra Trampkarzy:
Sędzicki Przemysław, Wesołowski
Sebastian,Tkaczonek Piotr, Gaj Sebastian, Strzelecki Paweł, Michalski
Bartosz,Liśiński Piotr, Trott Mateusz,
Wlazło Damian, Poskart Sebastian,
Oswald Maksymilian, Błażej Kuryłowicz, Marjański Marcel, Mamos
Mateusz, Maksym Mittelstadt, Wesołowski Mateusz, Kos Krystian, Wiktor
Potrzebny.
Od dnia 28 sierpnia br. rozpoczął
się okres startowy.
Cztery spotkania rozegrali seniorzy: „Błękitni” Trzygłów – „Fala” 2-1 br.
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Strzelecki K., „Fala” – „Mewa” Resko
4-3 br. Sikora A. - 3, Cader D., „Bizon”
Cerkwica – „Fala” 1-1 br. Radys M.,
„Fala” – „Bałtyk” Międzywodzie 7-2
br. Helt M. -2, Sikora A.-2, Strzelecki
K., Cader D. -2
Trzy spotkania rozegrali juniorzy
w I klasie juniorów na szczeblu województwa zachodniopomorskiego:
„Sparta” Gryfice – „Fala” 3-2 br. Sikora
A., Gajda M., „Fala” – „Ina” Goleniów
0-0, „Sarmata” Dobra – „Fala” 2-2 br.
Rutkowski P., Paszek E., „Fala” – „Polonia” Płoty 4-0 br. Żabiński F.-2, Gajda
M., Rutkowski P. natomiast trampkarze rozegrali jedno spotkanie wygrywając z „Flotą II” Świnoujście 2-1 br.
Potrzebny Wiktor, Strzelecki Paweł.
Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na Stadion Miejski,
gdzie nasze zespoły rozgrywają
swoje spotkania:
Seniorzy:
Kolejka 6
01 Październik 2011r. - (sobota)
15.00„Fala” Międzyzdroje -„Pomorzanin” Przybiernów Kolejka 9
22 Październik 2011r. - (sobota)
15.00 „Fala” Międzyzdroje - „Korona”
Stuchowo Kolejka 11

05 Listopad 2011r. - (sobota) 14.00
„Fala” Międzyzdroje - „Sowianka”
Sowno
Juniorzy:
22 Październik 2011r. - (sobota)
12.00 „Fala” Międzyzdroje - „Światowid” Łobez
Trampkarze:
Kolejka 4
24 Września 2011r. - (sobota)
15.00„Fala” Międzyzdroje – MGLKS
„GRYF” II Kamień Pomorski
Kolejka 6
08 Październik 2011r. - (sobota) 15.00 „Fala” Międzyzdroje – LKS
„VINETA” I Wolin
Kolejka 9
29 Październik 2011r. - (sobota)
14.00„Fala” Międzyzdroje – UKS„PRAWOBRZEŻE” Świnoujście
Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg rozgrywek ligowych,
aktualności z boisk śledzić można
na klubowej stronie internetowej:
www.fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl
Jan Rączewski

APEL O POMOC
Zarząd Klubu Sportowego „Fala Międzyzdroje” wraz
zawodnikami zwraca się do wszystkich ludzi dobrej
woli o pomoc dla Tomasza Jakubowskiego, który
podczas meczu ligowego doznał bardzo poważnej
kontuzji.
Tragicznym skutkiem tego wydarzenia było pęknięcie nerki, którą trzeba było usunąć. Tomka czeka teraz
długotrwałe leczenie i rehabilitacja. Jest to związane
z wysokimi kosztami finansowymi, które trzeba będzie
ponosić przez długi okres.
Nie pozostańmy w tej sytuacji obojętni. Liczy się każdy
gest. Trzeba pamiętać, że każdy z nas może w przyszłości
oczekiwać podobnej pomocy.
W związku z powyższym prosimy wszystkich ludzi o
dobrym i wrażliwym sercu o pomoc, dzięki której ten
międzyzdrojski sportowiec będzie mógł powrócić do
zdrowia.
Wpłat można dokonać na niżej podany numer konta
bankowego: Alior Bank 85 2490 0005 0000 4000
4899 7091
Zarząd Klubu Fala
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ogłoszenia - komunikaty

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. 356 m², cena wywoławcza
120.000,00 zł, przetarg został ogłoszony na dzień 27.09.2011r.
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 08.11.2011 r.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego, działka nr 106 o powierzchni
16 m², cena wywoławcza 8.000,00 zł przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na dzień 27.09.2011 r.
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, cena wywoławcza 105.000,00 zł + należny
podatek VAT ze stawką 23% , rokowania na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony na dzień 11.10.2011 r.
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza
125.000,00 zł + należny podatek VAT ze stawką 23%, rokowania na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony na dzień
11.10.2011 r.
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, cena wywoławcza 135.000,00 zł + należny podatek VAT
ze stawką 23% , rokowania na sprzedaż nieruchomości został
ogłoszony na dzień 11.10.2011 r.
7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie
przy ul. Głównej, działka nr 9/2 o powierzchni 967 m², cena
wywoławcza 75.000,00 zł + należny podatek VAT ze stawką
23% , rokowania na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony
na dzień 11.10.2011 r.
8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wapnicy przy
ul. Okrągłej 1b, działka nr 54/3 o powierzchni 852 m², cena
wywoławcza 55.000,00 zł + należny podatek VAT ze stawką
23% , rokowania na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony
na dzień 11.10.2011 r.
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, działka
nr 93/2 o powierzchni 1.653 m2, cena wywoławcza 140.000,00 zł
+ należny podatek VAT ze stawką 23% , rokowania na sprzedaż
nieruchomości został ogłoszony na dzień 11.10.2011 r.
10. Nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach
- obręb 16, działka nr 20/2 o powierzchni 4.240 m²,
11. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr. 21, działka nr 562 o powierzchni
280 m², cena wywoławcza – 115.000,00 zł + należny podatek

Ratownicy zapraszają za rok
Sezon 2011 należał do jednego ze spokojniejszych. Pomimo tego interweniowaliśmy kilkanaście
razy w wodzie i o wiele więcej razy na lądzie. Dzięki kadrze z wieloletnim doświadczeniem pracującej na plaży miejskiej w Międzyzdrojach udało nam się zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom
poprzez wzmożoną prewencję i profilaktykę.
Takie działania mają na celu podniesienie
bezpieczeństwa turystów i mieszkańców miasta
Międzyzdroje. Z naszych sztandarowych akcji
profilaktycznych możemy pochwalić się rozpropagowaniem wśród plażowiczów zasad bezpiecznej
kąpieli, gdyż brak zachowania bezpieczeństwa,
alkohol oraz przecenianie swoich umiejętności
są głównymi przyczynami utonięć. Kolejnym krokiem w stronę bezpieczeństwa była profilaktyka
wśród najmłodszych dostosowana do ich wieku,
którą obejmowały między innymi gry i zabawy
oraz pogadanki mające na celu przedstawienie
potencjalnych zagrożeń związanych z wodą.
Nauczeni praktyką lat ubiegłych prowadziliśmy
także na coraz większą skalę akcję kąpieli najmłodszych mieszkańców naszej gminy, których
zapracowani rodzice nie zawsze mają czas na
opiekowanie się swoimi pociechami podczas
kąpieli w morzu.
Dzięki temu, że udało nam się zakupić szybką
łódź motorową mogliśmy interweniować w krótkim czasie nie tylko na plaży strzeżonej, ale również
poza jej obrębem od strony wody. Natomiast nasz
kolejny zakup w postaci jednego z najnowocześniejszych zestawów sprzętu do udzielania pierwszej pomocy pomagał nam zapewnić odpowiednią
opiekę medyczną plażowiczów.

Po raz kolejny postawiliśmy na miejscowych ratowników podnosząc siedmiu osobom kwalifikacje
zawodowe. Warto wspomnieć, że jest to pierwsze
tak obszerne i odpowiedzialne zadanie Stowarzyszenia „Ratownicy Międzyzdroje”. Naszym celem
jest coroczne podnoszenie kwalifikacji naszej
kadry, szkolenie młodzieży zamieszkującej gminę
Międzyzdroje, zakup nowoczesnego sprzętu oraz
podnoszenie standardu naszej plaży, ponieważ to
właśnie ona powinna być wizytówką naszej gminy.
Jednym z naszych priorytetów jest utworzenie na
plaży radiowęzła, co niestety nie udało nam się w
tym roku, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy,
żeby w przyszłym sezonie o ważnych sprawach
dotyczących plaży i nie tylko informowały głośniki
znajdujące się nieopodal wydm.
W tym roku sezon ratowniczy trwał do 18
września. Do 31 sierpnia nad bezpieczeństwem
wypoczywających czuwało ponad 18 ratowników
na 6 stanowiskach ratowniczych, a do 18 września
6 ratowników na dwóch stanowiskach, na wschód
od molo.
Dziękujemy serdecznie za współpracę i zapraszamy w przyszłym roku, licząc oczywiście na dużo
lepszą pogodę.        
Mateusz Bobek
Stowarzyszenie Ratownicy Międzyzdroje

VAT ze stawka 23% , przetarg na przedmiotową nieruchomość
został ogłoszony na dzień 27.09.2011 r.
12. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach
przy ul. Polnej, obr. 19, działka nr 82/2 o powierzchni 585 m²,
cena wywoławcza 300.000,00 zł, przetarg na zbycie został
ogłoszony na dzień 27.09.2011 r.
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie
– obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m², cena wywoławcza 570.000,00 zł + należny podatek VAT ze stawka 23%,
przetarg został ogłoszony na dzień 25.10.2011 r.
14. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt
Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341 o powierzchni
494 m², cena wywoławcza 800.000,00 zł przetarg został ogłoszony na dzień 25.10.2011 r.
15. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza
Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328 o powierzchni
839 m², cena wywoławcza – 1.400.000,00 zł, przetarg został
ogłoszony na dzień 25.10.2011 r.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać
na naszej stronie www.miedzyzdroje.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

Wibor opuszcza kąpielisko
W sezonie 2011 Firma Wibor zabezpieczała
600 m plaży strzeżonej. Bezpieczeństwa plażowiczów na tym odcinku strzegło 20 ratowników.
Podczas trzymiesięcznej pracy, ratownicy udzielili
pomocy blisko 50 osobom. Dzięki wprowadzonym
w tym sezonie „słupkom bezpieczeństwa”, które są
usytuowane na stopie wydmy, znacznie skrócił się
czas dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia. Pamiętajmy więc, że w razie zauważenia stanu zagrożenia życia na plaży lub w wodzie zadzwońmy pod
numer 601-100-100 i odczytajmy dyspozytorowi
przyjmującemu zgłoszenie, numery znajdujące się
na słupku bezpieczeństwa najbliższym miejscu
zdarzenia.
Przez te 4 sezony, wypromowaliśmy kąpielisko
w Międzyzdrojach, a dzięki naszej profesjonalnej
obsłudze, znajduje się ono na wysokich miejscach
w rankingach bezpieczeństwa.
Dziękujemy za współpracę.
Wiesław Borowski

Worki do selektywnej
zbiórki odpadów
W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do
naszego zakładu informujemy, że prowadzimy
sprzedaż worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki makulatury, puszek oraz butelek plastikowych w cenie 3,50 złotych netto za sztukę.
Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
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