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Mija półmetek obecnej kadencji. Jest to dobra okazja do podsumowania 
dwóch lat działalności samorządu i przedstawienia planów na kolejne 
lata. Chciałbym przedstawić mieszkańcom Gminy Międzyzdroje nasze 
dokonania i zamierzenia oraz zasygnalizować główne kierunki rozwoju 
ujęte w  rozpoczętej pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Międzyzdroje 
do 2025 roku.

Zapraszam serdecznie mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, 
Wapnicy i Lubina na spotkanie do Międzynarodowego Domu Kultury  
w dniu 8 listopada br.  (czwartek) na godzinę 17.

Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza na spotkania
Porządek spotkania: podsumowanie dokonań samorządu w latach 2011, 

2012; plany działalności samorządu w latach 2013, 2014; założenia do Stra-
tegii Rozwoju Gminy Międzyzdroje do 2025 roku; gospodarka odpadami 
od 1 lipca 2013 roku, dyskusja.

Zapraszam serdecznie mieszkańców Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina 
na spotkanie do „Wikliny” w Wapnicy w dniu 15 listopada br. (czwartek) 
na godzinę 17.

Porządek spotkania jw. -  z ukierunkowaniem na rozwój sołectw.
Będę wdzięczny za obecność i merytoryczny głos w dyskusji.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

W ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat” uczniowie klas 4-6 wraz 
z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy  zorganizowali piknik 
rodzinny pod hasłem ŚWIĘTO LATAWCA. Przez cały wrzesień uczniowie na 
zajęciach z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej badali właściwości 
powietrza i zastanawiali się „Dlaczego latawiec lata?”. Najwięcej emocji do-
starczyło samodzielne konstruowanie latawców podczas zajęć i późniejsza 

Święto Latawca organizacja Święta Latawca. Święto stało się doskonałą okazją do wspólnego, 
rodzinnego majsterkowania oraz zintegrowania mieszkańców trzech sołectw. 
W konkursie wystartowało 16 zespołów z samodzielnie wykonanymi lataw-
cami. Pod niebo poszybowały m.in.: Okrąglak, Nietoperz, Słoneczko, Biała 
Torpeda, Błyskawica 2, Śmieszek, Srebrny Nietoperz, Błyskotek, Szybka Strzała, 
Gwiazdka, Viga 2012, Kruszynka i Zielona Błyskawica.

Mamy nadzieję, że Święto Latawca na stałe zagości w kalendarzu wap-
nickich imprez.

Iwona Samołyk
Alicja Grzywaczewska
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aktualności

Zaproszenie do udziału 
w uroczystościach z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości
Stało się już tradycją, że dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepod-
ległości, obchodzimy w Gminie Międzyzdroje szczególnie uroczyście.

Zapraszamy przedstawicieli Kombatantów, JW. 1905, Straży Granicznej, 
policji,  wszystkich instytucji, organizacji, związków , stowarzyszeń, partii 
politycznych, placówek oświatowych, jednostek budżetowych Gminy 
Międzyzdroje oraz  mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy, 
Lubina, i naszych gości do udziału w uroczystościach z okazji 94. rocznicy 
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego.

Przetarg na 
dzierżawę parkingu
„Międzyzdrojski Rynek” sp. z o.o. oraz „Nowe Cen-
trum” sp. z o.o. informują, iż 22 listopada 2012 r.   
o godz. 10 w siedzibie „Nowego Centrum” sp.  
z  o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomor-
skiego 23/16 odbędzie się pierwszy nieogra-
niczony przetarg na dzierżawę części działki 
o numerze 568/4, położonej przy ul. Gryfa 
Pomorskiego 23 (pomiędzy sklepem Netto,  
a Pasażem Pod Gryfem), o pow. 950 m² (39 
miejsc postojowych), z przeznaczeniem na 
prowadzenie parkingu. Dodatkowe informacje 
uzyskać można  na stronie  BIP Urzędu Miej-
skiego oraz w siedzibie spółki „Nowe Centrum”. 

Mateusz Flotyński

Przedstawiona podczas sesji prezentacja p.t. 
„Z kart historii 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego” 
podkreśliła silne więzi łączące społeczność Mię-
dzyzdrojów z Jednostką Wojskową 1905.  Powstała 
w 1974 roku jednostka, usytuowana na Białej 
Górze,  przez blisko 30 lat stanowiła ważną część 
naszej lokalnej międzyzdrojskiej społeczności. Na 
przestrzeni lat jednostka ściśle współpracowała  
z władzami miejskimi, czego dowodem było ufun-
dowanie jednostce dwóch sztandarów (pierwszy  
w 1981 roku, drugi w 1998 roku). W 2006 roku 
uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  nr 
XI/417/06 z dnia 21 kwietnia dywizjon został uho-
norowany tytułem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”. 
Na znak współpracy, podkreślając silne więzi jed-

nostki z Gminą Międzyzdroje w odznace dywizjonu 
został umieszczony herb Międzyzdrojów.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: byli 
żołnierze jednostki, dowódcy jednostki, w tym: 
pierwszy dowódca jednostki kmdr. por. Kazimierz 
Osowski, obecny dowódca kmdr. por. Roman Ja-
danowski, jak również dowódca 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża kontradmirał Krzysztof Teryfter. Obecne 
poczty sztandarowe nadały uroczystości podniosły 
charakter, zgodny z ceremoniałem wojskowym.  
Gościom wręczono okolicznościowe upominki. 

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 

Projekt obejmował prace przy 20 drzewach 
spośród 50 będących pomnikami przyrody na 
terenie Gminy Międzyzdroje. Wykonano i zain-
stalowano 8 tablic wolnostojących oraz 7 ogro-
dzeń wraz z tablicami, które są wkomponowane  
w ogrodzenia. Tablice zawierają kolorowe grafiki 
oraz informacje o wieku drzew, ich pochodzeniu 
i znaczeniu imion każdego z nich. Informacje 
na tablicach są w języku polskim, angielskim  
i niemieckim. Wykonanie ogrodzeń  zabezpiecza 
drzewa przed zniszczeniem oraz parkowaniem 
pod nimi samochodów. Kolor ogrodzeń nawią-
zuje do koloru tablic z nazwami ulic na terenie 
miasta. Zaprojektowano także i wydrukowano 
foldery informacyjne dla turystów. 

Większość drzew znajduje się w pasie ruchu 
drogowego, w pobliżu ciągów pieszych, dlatego 
ogrodzenia musiały zostać tak zaprojektowane  
i zainstalowane, aby nie utrudniać ruchu pieszych  
i pojazdów. Założenie powiodło się i dzięki tym pra-
com na terenie miasta powstała ciekawa ścieżka 

przyrodnicza, która jest w pełni dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. 

Środki finansowe na realizację projektu 
uzyskano składając wniosek do Lokalnej Grupy 
Rybackiej ,,Zalew Szczeciński” w ramach środka 
4.1. Rozwój obszarów  zależnych od rybactwa, 
Program Operacyjny  ,,Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. Całkowita 
wartość projektu to 77 305,50 
zł, z tego Gmina wydatkowała 
własnych środków 1230,00 zł na 
wydruk folderów, pozostała kwota  
76  075,50 zł  w całości pochodzi 
ze środków zewnętrznych – Unii 
Europejskiej oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Podziękowanie za trud i pro-
fesjonalizm  włożony w pracę nad 
realizacją projektu  kierujemy do 
projektantki Kamili Szcześniak, 
Huberta Gonery - głównego Wy-
konawcy właściciela firmy ,,Land-
brand” z Poznania, oraz do panów: 
Macieja Fornalika, Pawła Ceglarka i 
Sebastiana Libery, którzy wykonali  
montaż tablic i ogrodzeń.  

Mamy nadzieję, że nowa ścieżka spełni ocze-
kiwania turystów i mieszkańców oraz stanie się 
kolejną przyrodniczą atrakcją Międzyzdrojów.   

Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji, bioróżnorodności 

i zabytków

Program uroczystości:
10.30  – zbiórka uczestników przy rondzie w okolicach 
  ulicy Światowida,
 – okolicznościowe pieśni i utwory muzyczne,
 – Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza,
10.45  –  ustawienie kolumny – pocztów sztandarowych 
  i delegacji z wiązankami kwiatów,
 – montaż słowno-muzyczny,
11.00  – przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie
   symbolicznej wiązanki kwiatów,
11.30  – przemarsz kolumny do kościoła parafialnego 
  pw. św. Piotra Apostoła,
11.45  – refleksja przy kamieniu „Duchowych Budowniczych 
  Międzyzdrojów”,
12.00  – msza święta w intencji Ojczyzny
16.00  – uroczystości w Międzynarodowym Domu Kultury
 – otwarcie wystawy –„65 lat harcerstwa w Międzyzdrojach”,
 – mianowanie zuchów,
 – montaż słowno-muzyczny.
W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie
11.00  – msza święta w intencji Ojczyzny

leszek Dorosz
 Burmistrz 

Międzyzdrojów

 Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach               

Podpis pod współpracą
uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Jednostką 
Wojskową 1905 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego nastąpiło w dniu 25 września br. podczas XXiX  
Sesji Rady Miejskiej w Międzynarodowym Domu kultury. Podpisanie porozumienia przez leszka 
Dorosza - Burmistrza Międzyzdrojów oraz kmdr. por. Romana Jadanowskiego - dowódcę jednostki 
1905  sformalizowało od dawna istniejącą współpracę oraz określiło jej zasady. 

Szlakiem drzew - pomników
W październiku zakończono prace nad projektem polegającym na zabezpieczeniu i oznakowaniu 
pomników przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyjnych w 3 językach przy 
pomnikach przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje. 
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WyDaRzenia

Podczas uroczystej gali otwarcia przedstawi-
ciel Oddziału Izby Pamięci Narodowej  w Szcze-
cinie ciepłymi słowami przywitał kpt. Danutę 
Szyksznian - Ossowską ps. „Sarenka”, honorową 
gospodynię zjazdu, Leszka Dobrzyńskiego, posła 
na Sejm RP, Leszka Dorosza, burmistrza Międzyz-
drojów, Jana Magdę, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Międzyzdrojów, Marcina Stefaniaka, 
dyrektora szczecińskiego Oddziału IPN, Irene-
usza Lewickiego, dyrektora Wolińskiego Parku 
Narodowego, kpt. Sławomira Słowikowskiego, 
przedstawiciela 12. Dywizji Zmechanizowanej 
w Szczecinie,  ks. prałata Jana Kazieczko, przed-
stawiciela kurii szczecińsko-kamieńskiej, Pawła 
Masłowskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w 
Szczecinie im. AK oraz Grzegorza Faryniarza, 
dyrektora Hotelu „Slavia” .

Podczas spotkania historycy IPN popro-
wadzili wykład o odkrytych zbiorowych mo-
giłach pomordowanych żołnierzy i jeńców 
wojskowych z czasów II wojny światowej.  
Na zakończenie uroczystości młodzież szkolna  
z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczeci-
nie zaprezentowała spektakl liryczno-muzyczny  
o Kresowych Żołnierzach AK.

Na cmentarzu
        

W dniu 1 listopada br. od godziny 8 funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej, przy cmentarzu 
komunalnym w Międzyzdrojach będą kiero-
wać  ruchem w celu zabezpieczenia płynności 
ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pieszych. 

W godzinach 11 – 15, wjazd pojazdów zostanie 
ograniczony - tylko pojazdy z osobami niepełno-
sprawnymi i starszymi będą kierowane do bramy 
cmentarza.

Apelujemy do mieszkańców, aby w tych godzi-
nach udali się na cmentarz pieszo a samochody 
pozostawili w miejscach postojowych przy okolicz-
nych ulicach przed wiaduktem. Dyżur przy Cmen-
tarzu Komunalnym zakończymy o godzinie 19.

Okolicznościowe punkty handlowe, będą usta-
wione podobnie jak w roku ubiegłym. Zaintereso-
wanym, szczegółowych informacji udzielać będzie 
Straż Miejska oraz Zakład Ochrony Środowiska.

Od 26 października do 5 listopada br. na cmen-
tarzach w Międzyzdrojach i Lubinie, ustawione 
będą toalety typu TOI-TOI, dostosowane również 
dla niepełnosprawnych.

Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach

Złote pary
W dniu 05 października br. w Sali ślubów 
urzędu Stanu cywilnego z siedzibą w urzędzie 
Miejskim, odbyła się uroczystość wręczenia 
medali „za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
Państwu: z.z. olszewskim, G.J. Bajroszewskim, 
z.k. Jagiełowiczom.

 Dostojnym Jubilatom medale wręczył    Leszek 
Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów przy  asyście   Bo-

Program jest bardzo przyjazny w obsłudze. 
Aby znaleźć grób, wystarczy jedynie wpisać  
w wyszukiwarce imię i nazwisko osoby pochowa-
nej. Informacja o każdym z grobów zawiera dwa 
zdjęcia, dokładną datę urodzenia i śmierci, mapkę 
z umiejscowieniem grobu (sektor, rząd i miejsce). 

Mamy możliwość sprawdzenia ważności grobu, 
zapalenia wirtualnego znicza. W zakładce „roczni-
ce” znajdziemy rocznice tych osób zmarłych, które 
danego dnia je obchodzą. 

Szczególnie dla osób przyjezdnych istotna 
jest dokładna mapa sektora, w którym spoczywa 

szukana osoba. Elektronicznie możemy również 
wypełnić formularz opłacenia miejsca i zgłoszenia 
ewentualnego błędu np. w nazwisku. W związku 
z tym, że w dalszym ciągu porządkujemy dane 
dotyczące rezerwacji miejsc na cmentarzach, zwra-
camy się z prośbą do dysponentów tych miejsc,  
o zgłoszenie się do zarządcy w celu potwierdzenia 
dokładnej lokalizacji.

Zapraszamy do korzystania ze strony inter-
netowej www.polskie-cmentarze.com/miedzyz-
droje/grobonet. Zwracamy się również z prośbą  
o przekazanie tej informacji krewnym i znajomym.

Adam Celiński 
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Cmentarz w Internecie
zakład ochrony środowiska w Międzyzdrojach, zarządca cmentarzy komunalnych w Gminie 
Międzyzdroje, zakupił oprogramowanie niezbędne do prawidłowej obsługi cmentarzy w Międzyz-
drojach i lubinie. Dzięki oprogramowaniu dołączyliśmy do grona „kompletnych” zarządców, stwo-
rzyliśmy możliwość oddania hołdu zmarłemu i opieki nad grobem z każdego miejsca na świecie. 

XXXI ZJAZD ŻOŁNIERZY KRESOWYCH AK 
2 października br. gościliśmy w Międzyzdrojach uczestników XXXi zjazdu Żołnierzy kresowych 
armii krajowej. organizatorem zjazdu było koło kresowe Żołnierzy armii krajowej przy świa-
towym związku Żołnierzy ak oddział w Szczecinie oraz instytut Pamięci narodowej oddział 
w Szczecinie. zjazd odbył się w gościnnych progach hotelu „Slavia” przy Promenadzie Gwiazd.

Drugiego dnia zjazdu zorganizowano prelekcje 
dla dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 14 ze Szczecina. 

Wysłuchano listów oraz wierszy Żołnierzy 
Kresowych. IPN Szczecin przygotował wykłady 
na temat historii Kresów Wschodnich. Można 
było obejrzeć film autorstwa Mirosława Zieziula  

o Lwowie i jego hi-
storii.

P o  s p o t k a n i u 
młodzież  szkolna 
i  harcer ze z łoż yl i 
kwiaty oraz zapalili 
znicze przy tablicy 
na Kawczej Górze 
upamiętniającej XX-
lecie Zjazdu Żołnie-
rzy Kresowych.

Tomasz Rychłowski
Referat 

Promocji i Współpracy 
z Zagranicą

gumiły Bajek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Po oficjalnej uroczystości,  była chwila wspólnej 
rozmowy oraz poczęstunek małymi słodkościami.   

W uroczystości  nie mogli wziąć udziału 
Państwo Olszewscy, wręczenia medali Burmistrz 
Międzyzdrojów dokonał w miejscu  zamieszkania 
Jubilatów. Zabrakło też małżonka  Zenona Jagie-
łowicza (zmarł miesiąc  po terminie przyznania 
medali przez Prezydenta RP Bronisław Komorow-
skiego), ale godnie reprezentowała go żona.

Bogumiła Bajek
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naSze SPRaWy

Był to VII Przegląd Teatrów Niepełnospraw-
nego Aktora, który odbył się w Gryfickim Domu 
Kultury. „Niepoprawni Artyści”  zaprezentowali 
najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima.  Sylwia Sulecka zarecytowała wiersz pt. 

Wszyscy uczestnicy skorzystali z usług in-
dywidualnego poradnictwa zawodowego oraz 
grupowego szkolenia aktywizującego pt. „Aktywni 
na rynku pracy”. Głównym celem poradnictwa 
indywidualnego jest wytyczenie ścieżki rozwoju 
zawodowego uwzględniającego, obok potencjału 
beneficjenta, sytuację na rynku pracy oraz kierun-
ku szkolenia zawodowego.

Uczestnicy projektu wzięli również  udział 
w warsztatach psychoedukacyjnych. Celem 
zajęć było zapoznanie z pojęciem i uwarun-
kowaniami rynku pracy (również lokalnego), 
kształtowanie umiejętności oceny zaintere-
sowań i określanie mocnych i słabych stron  
w kontekście szans na zatrudnienie, przygoto-
wanie do celowego planowania działań na rynku 
pracy, umiejętność konstruowania profesjonalnej 
oferty własnej (list motywacyjny, CV), nabycie 
umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyj-
nej, nabycie umiejętność skutecznej komunikacji 
interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów. 
Grupowe zajęcia służą również integracji grupy.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że celową 

jest kompleksowość usług doradczych (indywidu-
alne i grupowe) przez co zwiększa się efektywność 
w rozwiązywaniu problemów zatrudnieniowych 
całej grupy. Uczestnicy podczas zajęć z poradnic-
twa zawodowego przy pomocy doradcy wybie-
rali kursy zawodowe na podniesienie kwalifikacji 
zgodnie z ich preferencjami zawodowymi oraz 
lokalnym rynkiem pracy. Po zakończonych zaję-
ciach z doradcą zawodowym uczestnicy projektu  
rozpoczęli kursy zawodowe.

Pięć uczestniczek uzyskało certyfikaty z ukoń-
czonego kursu zawodowego – „Kosmetologii” 
który odbył się w Międzyzdrojach.  Czterech 
uczestników i siedem  uczestniczek  aktualnie 
jest w trakcie szkoleń: Prawo jazdy kat. „B” „Spa-
wacza”, „ABC pracownika hotelowego”, „Wizaż 
i stylizacja” , „Operatora Koparko-Ładowarki” 
oraz „Projektowanie stron internetowych”. Kursy 
odbywają się w Międzyzdrojach, Świnoujściu, 
Kamieniu Pomorskim, Wolinie oraz Szczecinie. 
Wszyscy otrzymali bilety na dojazdy na kursy. Do 
zrealizowania pozostały jeszcze kursy: „Opiekun 
do dzieci i osoby starszej”, „Obsługa kas fiskalnych 

i komputera”, „Krawcowa”, „Florystka”, „Kasjer walu-
towy”, „Catering”.

Jednym z elementów projektu jest integracja 
społeczna. W ramach tego uczestnicy pod koniec 
października jadą wraz z dziećmi na „wyjazd inte-
gracyjny do Poznania”, gdzie czeka ich zwiedzanie 
Gniezna, Biskupina, Poznania.  Dzieci będą mogły 
poznać erę dinozaurów zwiedzając Park Dinozau-
rów w Rogowie, zobaczyć ponad 140 gatunków 
zwierząt w poznańskim ZOO. 

Rekrutacja do kolejnego etapu ww. projektu 
rozpocznie się od stycznia 2013 r. Wszystkie 
osoby zainteresowane i chętne do uczestnictwa 
w projekcie, spełniające ww. kryteria zapraszam 
do kontaktu: 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ks. Pomorskich 8
72-500 Międzyzdroje
Pracownik socjalny ds. projektu Izabela Kubeł,
tel. 601 691 054 lub 913 280 311
Pracownicy socjalni: tel. 913 280 311

Izabela Kubeł
OPS Międzyzdroje

Telefon zaufania dla młodych 
Pod numerem 116 111  działa bezpłatny telefon 
zaufania dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 
18 lat. Ma on służyć młodym ludziom potrzebują-
cym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały 
poprosić o radę, albo opowiedzieć o swoich kłopo-
tach, mogą dzwonić pod wspomniany numer od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. 
Na telefony czekają psychologowie i pedagodzy 
związani z fundacją Dzieci Niczyje i na co dzień 
rozwiązujący problemy młodych ludzi. Działaniu 
linii towarzyszy strona internetowa www.116111.
pl, która umożliwia zadawanie anonimowych 
pytań online przez całą dobę.

Sierż. Marta Szołtun

Projekt dla bezrobotnych
 

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego: „aktywizacja społeczna i zawodowa klientów instytucji pomocy społecznej”, do 
którego zostało zakwalifikowanych 16 osób w tym 4 mężczyzn i 12 kobiet. Jest to kolejny etap projektu, który ośrodek Pomocy Społecznej realizuje już 
od 2008r. Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie Pracy oraz korzystających z pomocy społecznej. Ma on na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia i co za tym idzie odejście od systemu pomocy społecznej.

Kolejne Grand Prix 
dla niepełnosprawnych aktorów
19 października to dzień, który na długo pozostanie w pamięci dzieci i młodzieży z ośrodka Re-
habilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczego z ostromic. Grupa teatralna „niepoprawni artyści” 
w składzie: kornelia Więzowska, Jacek Daniluk, nikol Węsierska, Filip nurkowski, Roksana tom-
czak, Robert kacprzak, Sylwia Sulecka i Marta Mieleszkiewicz   pod opieką: p. agnieszki Frątczak 
i p. anny Drożdż  zdobyli po raz drugi w swojej karierze teatralnej - GRanD PRiX na jesiennym 
Festiwalu Słońca organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z upośledzeniem 
umysłowym koło Gryfice.  

„Leń”, wystąpiłując w szlafroku i kapciach. Roksana 
Tomczak była przebrana za biedronkę, a Jacek 
Daniluk wystąpił w roli żuka prezentując wiersz „ 
Żuk”. Marta Mieleszkiewicz wystąpiła w roli igły re-
cytując wiersz „Tańcowała igła z nitką”. Nie zabrakło 
też samochwały, którą zaprezentowała Kornelia 
Więzowska. Nikol Węsierska w roli narratora i Filip 
Nurkowski przebrany za misia przedstawili wiersz 
pt. „ Proszę Państwa oto miś…” . W przedstawieniu 

„Niepoprawnych Artystów” nie zabrakło również 
wiersza pt. „Bambo” , który został omówiony przez 
Kornelię Więzowska, Filipa Nurkowskiego,  a nar-
ratorem był Robert Kacprzak.  Na koniec występu 
dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edu-

kacyjno- Wychowawczego zaśpiewali piosenkę pt. 
„Na wyspach Bergamutach”.  

Szczególne brawa zasługuje Filip Nurkowski, 
który został wybrany najlepszym aktorem na 
Festiwalu Słońca w Gryficach. 

Grupie „Niepoprawni Artyści”, a także ich 
opiekunom: Agnieszce Frątczak i Annie Drożdż 
życzymy wiele sukcesów!

Katarzyna Winklarek- Duda

Pracownia Motywacja i Działanie 

Niemiecki za grosze
W ramach działalności programu go!pro.art.
notDrugs od października rozpoczynamy 
prowadzenie spotkań dla dzieci i młodzieży. 
celem akcji edukacyjnej jest przeciwdziałanie 
bierności oraz zapoznanie się lub doskonale-
nie znajomości  języka niemieckiego.

Uwaga! Od uczestników spotkań nie będą 
wymagane opłaty, a jedynie dobrowolne datki, 
nawet te najmniejsze (1 złoty), które pozwolą na 
zakup materiałów niezbędnych do przeprowa-
dzenia zajęć wśród dzieci i młodzieży. Uczest-
nikami zajęć może być młodzież szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Zajęcia prowadzone będą przez absolwent-
kę studiów pierwszego stopnia germanistyki. 
Spotkania odbywać będą się raz w tygodniu, 
w dniu i godzinie ustalonej przez prowadzącą, 
w siedzibie Pracowni na ul. Norwida 7/ 12  
w Międzyzdrojach. Zapisać można się pod nr tel. 
699 654 608 lub 506 591 164. 

Zapraszamy również na naszą stronę interne-
tową www.motywacjaidzialanie.pl
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kultuRa
Druga książka 
Filipa Szyszkowskiego 
do przeczytania za darmo!
Druga książka Filipa Szysz-
kowskiego pt. „Defibrylacja” 
zostanie wydana w trzech 
częściach jako darmowa 
internetowa publikacja. Jest 
to swego rodzaju sprzeciw 
wobec tradycyjnych wydaw-
nictw czy dystrybutorów. 
Sprzeciw? Raczej żal nad 
faktem nieposiadania dosta-
tecznie medialnego talentu. 

„Defibrylacja” dzieje się w nieokreślonej, ale 
niedalekiej przyszłości. Świat oparty na kulcie 
produktywności rozciera jak kula jednostki nie-
przystosowane czy niedoskonałe. Dążenie do 
post-człowieka staje się jedyną drogą, która jest 
społecznie uznawana. 

Autor w charakterystyczny dla siebie sposób 
unika opisywania (czy narzucania) czytelnikowi 
własnego wyobrażenia. Gdyby mógł rzucałby 
tylko słowa klucze. Jedni mogą to tolerować inni 
będą nienawidzić. 

Filip Szyszkowski – uro-
dzony w grudniu 1991 roku. 
Międzyzdrojanin. Zdobywca 
kilku nagród literackich, m.in. 
IV miejsca w konkursie Złote 
Pióro Głosu Szczecińskiego. 

Twórca dark ambientowego projektu 21 Gramms.
Pierwsza część „Defibrylacji” do przeczytania 

tutaj: www.exclusive-exile.pl/defibrylacja
Andżelika Gałecka

Pierwszaki po raz pierwszy mogły zoba-
czyć, jak wygląda biblioteka, dział dziecięcy,  
z którego książki mogą wypożyczać dla siebie 
do domu. Jak się później okazało, niektórzy 
mali czytelnicy byli już zapisani i od dawna 
korzystali z biblioteki, z czego jesteśmy bardzo 
dumni. 

Podczas pobytu w Bibliotece uczniowie za-
łożyli swoją kartę biblioteczną, podpisali się na 
niej i wstąpili do programu „Od najmłodszych 
lat z książką za pan brat”, który skierowany jest 

Splecione losy Polaków i Niemców opowie-
dziane jako historia człowieka uwikłanego w 
burzliwe dzieje czasów, w których przyszło mu żyć.   
Czasów trudnych, powojennych, w których na-
stępują zmiany i kształtuje się socjalizm w Polsce. 
Bohaterka opowiada o swoim życiu, rodzinie oraz 
sytuacjach , w których się znalazła. W filmie udział 
biorą osoby blisko związane z bohaterką: jej córka 
Olga, liczni przyjaciele oraz znajomi. Dokument 
jest zapiskiem historii Britte i „jej Międzyzdrojów”, 
w których żyła przez blisko 40 lat. Britta Wuttke 
poprzez swoją pracę oraz prowadzoną działalność 
społeczną na rzecz Domu Dziecka w Lubinie 
była osobą dobrze  znaną  społeczności lokalnej, 

stąd na premierze w kinie „Eva”  licznie przybyli 
mieszkańcy Międzyzdrojów. Po premierze w foyer 
zorganizowano spotkanie z bohaterką filmu. 

Film zrealizowany został przez Stowarzyszenie 
„Edukacja, Nauka, Kultura” (SENK) ze Szczecina, we 
współpracy z producentem filmów dokumental-
nych Q-Vision Michał Kulik. Reżyserem filmu jest 

Paweł Kulik, który jest również reżyserem 
pierwszej części filmu o losach Britte Wuttke 
pt. ”Złodroże”. Film powstał w 1998 roku i był 
prezentowany podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej nadającej  B. Wuttke tytuł  „Honoro-
wy Obywatel Międzyzdrojów” w 2010 roku. 
Dokument pt. „Sploty jednego warkocza” 
powstał ze środków Gminy Międzyzdroje 
oraz Zachodniopomorskiego Funduszu 
Filmowego. Film dostępny będzie na stronie 
internetowej www.miedzyzdroje.pl. 

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 

W tym roku gościliśmy 37 zespołów, w tym 
również laureatów przeglądów  z lat poprzednich 
np. Zespół „Ale Babki” ze Świdnicy, „Balbiny” z Polic, 
„Sami Swoi” z Wierzchowa, czy  „Swaty”  z   Będzina. 
Przejechały też nowe bardzo ciekawe zespoły 
ludowe i śpiewacze. 

28 września br. ulicami naszego miasta prze-
maszerował barwny korowód z udziałem wszyst-
kich zespołów, zakończony wspólnym polonezem 
na 250 par. Z uwagi na dużą liczbę zespołów już 
od piątku rozpoczęły się przeglądy konkursowe     
w Amfiteatrze: kapele i zespoły folklorystyczne,  
a w Sali Teatralnej MDK: chóry i zespoły śpiewacze. 

W Spotkaniach Artystycznych Seniorów udział 
wzięło ponad 500 osób-uczestników: 17 zespołów 
z woj. zachodniopomorskiego, 9 zespołów z woj. 
dolnośląskiego, 6 zespołów z woj. lubuskiego,  

2 zespoły z woj. łódzkiego, 1 zespół z woj. kujaw-
sko-pomorskiego i 1 zespół z woj. śląskiego. 

Pani Beata Kiryluk Starosta Kamiński  ufundo-
wała nagrody pamiątkowe dla  3 zespołów, które 
są z nami nieprzerwanie przez 10 lat tj: dla Zespołu 
„Ale Babki” ze Świdnicy, Zespołu „Uśmiech” z Łobza 
oraz Zespołu „Fale” z Międzyzdrojów. 

Nagrody dla uczestników SAS ufundował 
Międzynarodowy Dom Kultury.

Bliższych informacji o SAS i galerię zdjęć 
można obejrzeć na stronie www.mdkmiedzyz-
droje.com 

Jadwiga Bober 

Spotkania Artystyczne Seniorów 2012
Pięknymi, różnobarwnymi kolorami strojów, ciekawą i bogatą prezentacją muzyczną rozpoczę-
liśmy złotą polską jesień w Międzyzdrojach, z udziałem 37 kapel i zespołów muzycznych. śpiew, 
muzykę i taniec można było usłyszeć wszędzie: w amfiteatrze, Domu kultury i w plenerze.  Jest 
to jedna z najpiękniejszych imprez kulturalnych. każdego roku do Międzyzdrojów przyjeżdżają 
ludzie „złotego wieku”, łącząc wielopokoleniową tradycję i podtrzymując to - co najpiękniejsze, 
historię i tradycję swoich przodków.

Premiera dokumentu

„SPloty JeDneGo WaRkocza”
W dniu 29 września br. w międzyzdrojskim kinie „eva”  odbyła się premiera filmu dokumentalnego  
pt. „ Sploty jednego warkocza”. Film jest dokumentem opowiadającym o losach lekarki, pisarki 
- Britte Wuttke (honorowej obywatelki Międzyzdrojów).

dla uczniów klas I-III. Za każdą wypożyczoną książkę 
uczeń otrzymuje „gwiazdkę”,  wkleja ją na kartę, którą 
dostaje podczas zapisu od bibliotekarza. Za zebrane 
50 gwiazdek, czytelnik otrzymuje niespodziankę. Ce-
lem tego programu jest propagowanie czytelnictwa 
wśród najmłodszych. 

Po założeniu kart bibliotecznych, każdy z uczniów 
został ogromnym piórem (symbol pisarzy) pasowany 
przez Andżelikę Gałecką, dyrektor biblioteki, na czy-
telnika Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Anna Piecyk

Pasowani na czytelników
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 18 października br. zorganizowała lekcję 
biblioteczną, podczas której dzieci klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 mogły 
zapisać się do wypożyczalni. 

fot.: Andrzej Gembala

fot.: Andrzej Gembala
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z PRac RaDy MieJSkieJ

uchwała nr XXiX/258/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniej-

szenie dochodów i  wydatków na kwotę  
457 172,01 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 
34 256,02 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się 
o kwotę 491 428,03 zł (dochody majątkowe- 
459 400 zł, dochody bieżące - 32 028,03 zł). 
Wydatki zwiększa się o kwotę 107 889, 99 zł  
(wydatki bieżące) i zmniejsza się o kwotę  
565 062 zł (wydatki majątkowe).  

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 4 656 zł  

z tytułu przyznania szkole nr 2 nagrody finansowej 
w ramach konkursu SMALL GRANTS 2012 Progra-
mu English Teaching. Z nagrody sfinansowane 
zostaną wydatki w łącznej kwocie 4 656 zł z prze-
znaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia  
2 350 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 
2 306 zł,

2/ zwiększeniu dochodu w gimnazjum  
w kwocie 8 667, 52 zł z tytułu wpływów za kolonie. 

Z dochodu sfinansowany będzie wydatek na 
zakup energii na tę samą kwotę,

3/ zwiększeniu dochodu na kwotę 17 550 zł  
w szkole nr 2 z tytułu wpływów za kolonie i zwięk-
szeniu wydatków w łącznej kwocie 35 287, 36 zł na 
kolonie w szkole nr 2,

4/ zwiększeniu dochodu i wydatku na kwotę 
3 382, 50 zł. Wydatek zostanie poniesiony na wy-
konanie zastępcze przyłączenia nieruchomości 
położonej w Wicku przy ul. Kolonijnej do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Dochód wynika z posta-
nowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego, 
które zobowiązuje do wpłaty zaliczki na poczet 
kosztów zastępczego wykonania obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

5/ zmniejszeniu dochodów w łącznej kwocie 
459 400 zł i wydatków w łącznej kwocie 565 062 zł 
( w tym VAT 105 662 zł-wkład własny) na promocję 
projektu „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego 
w Wapnicy”. W roku 2012 na promocję projek-
tu zostaną wydatkowane środki w wysokości  
16 728 zł, większość wydatków planuje się na 
rok 2013,

6/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dzierżawy 
gruntu na kwotę 32 028, 03 zł,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 18 000 zł na 
rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy 
ul. Norwida 10 w Międzyzdrojach, działka nr 155,

8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
24 438, 80 zł na zapłatę odsetek od wyemitowa-
nych obligacji, 

9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł 
w szkole nr 2 z przeznaczeniem na zakup opału,

10/ zwiększeniu wydatków w kwocie 7 125, 
33 zł w szkole nr 2 z przeznaczeniem na urlop 
zdrowotny nauczyciela.

uchwała nr XXiX/259/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia  4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 
2012-2024 

Uzasadnienie: 
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2012-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2012-2024 oraz planowane  
i realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje 
w latach 2012-2023.

W załączniku nr 3 zmiana występuje w pro-
jekcie pn.  „Budowa infrastruktury Portu Jachto-
wego w Wapnicy”. W związku ze zmniejszeniem 
wydatków w uchwale w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie na łączną kwotę 565 062 zł 
dotyczących promocji projektu zmniejsza się 
limit wydatków w 2012 r. z kwoty 8 907 315,06 
zł na kwotę 8 342 253, 06 zł. W roku 2013 ustala 
się limit wydatków na kwotę 568 752 zł (wydatki 
związane z promocją projektu). Zmieniono okres 
realizacji zadania do roku 2013, kwotę łącznych 
nakładów finansowych na 9 270 866, 70 zł oraz 
limit zobowiązań na 605 480 zł.   

uchwała nr XXiX/260/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości

   
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 z późn. zmianami) obligu-
jącej Radę Miejską do określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

Zmiana określenia wysokości stawek na 2013 r. 
wiąże się z ze zwiększeniem wpływów do budżetu 
gminy Międzyzdroje w 2013 r. Zawarte w projekcie 
uchwały stawki podatku zostały ustalone na pod-
stawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. 

Stawki podatku zostały określone dla poszcze-
gólnych grup przedmiotów opodatkowania, tj. 
gruntów, budynków i budowli. 

uchwała nr XXiX/261/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  25.09.2012

w sprawie opłaty targowej

Uzasadnienie:
W związku z koniecznością urealnienia dotych-

czas obowiązującej uchwały do zmieniających się 
przepisów, a także do sugestii komisji rewizyjnej 
związanych z problemami z uiszczaniem i windyka-
cją opłaty targowej, proponuje się zmiany poprzez:

- dokładne usytuowanie granic stref
- określenie powierzchni handlowej za m² wraz 

z opisem co ona oznacza
- zmianę wysokości stawek
- wyodrębnienie handlu obnośnego wraz  

z opisem i wysokością stawki
- ujednolicenie czasu sezonu letniego dla 

wszystkich stref.

uchwała nr XXiX / 262 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  

w trybie przetargu nieograniczonego nierucho-
mość stanowiącą działkę nr 120/22 o powierzchni 
603 m2.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego przed-
miotowa działka stanowi teren oznaczony sym-
bolem PW.14/3 – teren zabudowy pensjonatowej.  

uchwała nr XXiX / 263 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uzasadnienie:
W związku z wnioskami dotychczasowych 

dzierżawców czternastu terenów o powierzch-
niach odpowiedni: 1 x 19 m2, 8 x 21 m2, 2 x 22 
m2, 1 x 23 m2, 1 x 24 m2  i 1 x 25 m2, (o łącznej po-
wierzchni 303 m2), stanowiących części działki nr 
603, obręb 21 miasta Międzyzdroje, zabudowane 
obiektami garażowymi, proponuje się przeznaczyć 
do wydzierżawienia na okres 30 lat w/w tereny w 
trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na 
utrzymanie i użytkowanie usytuowanych na nich 
budynków garażowych.   

uchwała nr XXiX / 264 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego 

dzierżawcy terenu, stanowiącego część działki 
komunalnej nr 173/6 o powierzchni 5.000 m2, po-
łożonego przy ulicy Przy Wodociągach w Międzyz-
drojach, wykorzystywanego dotąd na park linowy, 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia w/w 
teren na okres 5 lat na dotychczasową działalność. 

Uchwały Rady Miejskiej



7Informator  mIędzyzdrojskI  nr  10/2012

z PRac RaDy MieJSkieJ
uchwała nr XXiX / 265 / 2012

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym działki: nr 388/1 o 
powierzchni 90 m2, nr 388/2 o powierzchni 72 m2 
i nr 388/3 o powierzchni 60 m2 na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych, stanowiących odpowiednio działki: 
nr 386, nr 390 i nr 387.

Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązu-
jącym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na kształt, wielkość 
oraz usytuowanie w/w działek brak jest możli-
wości ich zagospodarowania jako samodzielnych 
nieruchomości.

uchwała nr XXiX / 266 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym działki gminne: 
nr 238/1 o powierzchni 44 m2 oraz nr 238/2  
o powierzchni 42 m2 na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych, 
stanowiących odpowiednio działki: nr 232 i nr 233, 
zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązu-
jącym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na kształt, wielkość 
oraz usytuowanie w/w działek brak jest możliwo-
ści ich zagospodarowania, jako samodzielnych 
nieruchomości.

uchwała nr XXiX / 267 / 2012
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

Uzasadnienie:
W związku z aktualnym brakiem zaintereso-

wania nabyciem gminnej działki nr 487/47 przez 
wnioskujących o jej nabycie na poprawienie 
warunków zagospodarowania właścicieli pose-
sji położonej przy ul. Polnej 67, proponuje się 
przeznaczyć przedmiotową działkę do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego i jedno-
czesne uchylenie uprzednio podjętej uchwały, 
dotyczącej zgody na jej sprzedaż w trybie bez-
przetargowym.

uchwała nr XXiX/268/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25.09.2012 r. 

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia 
skargi p. Edyty Szymczak na Kierownika OPS i na Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

Uzasadnienie:
Rada Miejska postanowiła uznać swoją wła-

ściwość do rozpoznania skargi p. Edyty Szymczak 
z dnia 17.09.2012 na Kierownika OPS i Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach i zlecić 
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego.

uchwała nr XXX/269/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 17.10.2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyz-
droje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,,Przebu-
dowa i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz 
z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii ka-
blowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości 
Międzyzdroje – etap I”

Uzasadnienie:
w związku z zakwalifikowaniem wniosku Gmi-

ny Międzyzdroje o dofinansowanie zadania p.n. 
,,Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej  
w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową 
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej 
oraz wymiana lamp oświetleniowych w miej-
scowości Międzyzdroje – etap I” umieszczonego 
na zatwierdzonej przez Ministra Administracji  
i Cyfryzacji liście zakwalifikowanych wniosków  
o dofinansowanie zadań, w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap  
I Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój w wyso-
kości 608 921,00 zł właściwe wykorzystanie należy 
zabezpieczyć wekslem ,,In blanco” oraz zgodą Rady 
Miejskiej na zawarcie umowy na dofinansowanie 
w/w środków finansowych.

uchwała nr XXX/270/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 17.10.2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyz-
droje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa 
zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy  
ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rybackiego oraz publicznych środków krajowych

Uzasadnienie:
w związku z pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku Gminy Międzyzdroje o dofinansowanie 
zadania p.n. ,, Budowa zejścia na plażę z pochylnią 
dla osób niepełnosprawnych przy ul. Promenada 
Gwiazd w Międzyzdrojach” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rybackiego oraz z publicznych 
środków krajowych objętych osią priorytetową 
4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa zawarta w programie operacyjnym 
,,zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  
w ramach Środka 4.1.. ,,Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa” w wysokości 593 516,12 należy za-
bezpieczyć prawidłową realizację umowy wekslem 
,,In blanco” oraz zgodą Rady Miejskiej na zawarcie 
umowy na dofinansowanie w/w zadania.

Mieszkańców naszych sołectw, zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami pod niżej 

podanymi telefonami: 
- krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 609306297;
- Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
- Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

uchwała nr XXX/271/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 17.10.2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych

Uzasadnienie:
Najemca lokalu komunalnego zgłosił dokona-

nie rozbiórki części budynku usytuowanego na 
działce nr 458/3 obręb 19 miasta Międzyzdroje, 
położonej przy ulicy Polnej 46, pozwalającej 
na dokonanie wydzielenia z w/w działki części  
z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogo-
wego. Po przekazaniu gminie porozbiórkowej 
dokumentacji powykonawczej gmina dokona 
stosownego wydzielenia.   

Wobec powyższego proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały zmieniającego 
obowiązującą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych, w celu umożliwienia sprzeda-
ży na rzecz najemcy lokalu przy ul. Polnej 46 wraz z 
działką powstałą po dokonaniu w/w wydzielenia. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Na swoje dyżury zapraszają również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MaGDa 
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30 
stały kontakt: Tel. 609 847 375; 
e-mail:  jan_magda@miedzyzdroje.pl 
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota klucHa  
we wtorki od 13.00–14.00 
stały  kontakt: 
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BoBek  
w poniedziałki od 12.00–13.00 
stały kontakt: 
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Plan DyŻuRÓW 
RaDnycH RaDy MieJSkieJ 

W MiĘDzyzDRoJacH

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZĘDZIE MIEJSKIM, 
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5 

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

24.10.2012 r. - Jan BuRzyŃSki
31.10.2012 r. - adam JakuBoWSki
07.11.2012 r. - andrzej kościukieWicz
14.11.2012 r. - Piotr noGala
21.11.2012 r. - Roman PaWŁoWSki
28.11.2012 r. - Janusz PiŁat
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GoSPoDaRka koMunalna

oBoWiĄzki GMiny

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa ma 
na celu dostosowanie polskich przepisów do 
dyrektyw unijnych oraz segregację odpadów i 
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych. Gmi-
ny przejmują odpowiedzialność za osiągnięcie 
określonych poziomów redukcji składowania od-
padów ulegających biodegradacji oraz recyklingu 
i ponownego użycia odpadów. W przypadku nie 
osiągnięcia określonych poziomów gminy będą 
płaciły wysokie kary. 

Od dnia wejścia w życie ustawy gmina ma 
maksymalnie 18 miesięcy na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, polegającego na przejęciu przez 
gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu 
stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. to 
gmina obligatoryjnie będzie „właścicielem” 
odpadów komunalnych wytworzonych przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Od 
tego też dnia rozpocznie się świadczenie usługi 
wywozu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości przez podmiot wyłoniony w 
drodze przetargu zorganizowanego przez Gmi-
nę Międzyzdroje. Właściciel nieruchomości nie 
będzie już zawierał umowy z przedsiębiorcą, 
obowiązek ten spocznie na gminie, która będzie 
również pobierała od właścicieli nieruchomości 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Podstawą 
naliczenia opłaty będzie deklaracja składana 
przez właściciela nieruchomości. Środki z tych 
opłat będą przeznaczone na finansowanie funk-
cjonowania całego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach określa cztery metody usta-
lania tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:

- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość,

- od ilości zużytej wody na danej nierucho-
mości,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego,
- może również zostać określona jedna stawka 

opłaty dla gospodarstwa domowego.
Bardzo istotne przed wdrożeniem nowego 

systemu jest dokładne oszacowanie kosztów jego 
funkcjonowania, który to wpłynie bezpośrednio 
na wysokość opłaty. Należy podkreślić, że każda 
z ustawowo dozwolonych metod ustalenia opła-
ty ma swoje wady i zalety. Jednakże mając na 
względzie specyfikę Gminy Międzyzdroje (wiele 
nieruchomości mieszanych), sezonowość, szczel-
ność systemu gospodarki odpadami (ograniczenie 
dzikich wysypisk, zjawiska podrzucania „śmieci”), 
na połączonych Komisjach Rady Miejskiej podjęto 
decyzję o objęciu nowym systemem gospodarki 
odpadami wszystkich nieruchomości, a także 
ustaleniu opłaty od ilości zużytej wody na danej 
nieruchomości.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach powoduje, że Rada Miejska w 
Międzyzdrojach będzie musiała do dnia 31 grudnia 
2012 r. podjąć uchwały dotyczące nowego systemu 
gospodarowania odpadami w tym m. in:

- Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy;

- Uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-
leniu stawki tej opłaty (z uwzględnieniem niższych 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny) oraz stawce 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

- Uchwałę o terminie, częstotliwości i trybie 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miej-
scowe;

- Uchwałę o wzorze deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z 
określeniem wykazu dokumentów potwierdzają-
cych dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwałę o szczegółowym sposobie i zakresie 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności ilość odpadów komunalnych 
odbieranych od właściciela nieruchomości, czę-
stotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia 
usług przez punkty selektywnego zbierania od-
padów komunalnych;

Podjęte uchwały oraz informacje na temat 
wdrażania nowego systemu gospodarowania od-
padami na bieżąco będą zamieszczane na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 
www.miedzyzdroje.pl, biuletynie informacyjnym, 
a także na stronie Zakładu Ochrony Środowiska 
www.zosmiedzyzdroje.pl

Zachęcam również do aktywnego udziału w 
procesie wdrażania nowego systemu gospodaro-
wania odpadami poprzez przesyłanie swoich uwag 
i sugestii na adres: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

 

oBoWiĄzki WŁaściciela 
nieRucHoMości

Obowiązki właścicieli nieruchomości zostaną okre-
ślone w nowym Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, który 
zostanie uchwalony przez Radę Miejską i wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ustawa nakłada na właścicieli nieruchomości 
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojem-
nik na odpady komunalne oraz segregację kilku 
frakcji odpadów komunalnych przy pomocy po-
jemników lub worków. Jednym z najważniejszych 
obowiązków będzie jednak złożenie deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (wzór deklaracji uchwali Rada 
Miejska) i uiszczenie tej opłaty na rzecz Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. Właściciel nieru-
chomości winien:

Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych;

Złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
dnia nastąpienia zmiany – w wypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości. Opłatę w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.

WPŁyW noWelizacJi 
uStaWy na DziaŁalnośĆ 
zakŁaDu ocHRony 
śRoDoWiSka

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach oraz projektem Rozpo-
rządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 
maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, Zakład Ochrony 
Środowiska zmuszony był rozwiązać umowy na 
wywóz odpadów komunalnych ze swoimi kontra-
hentami. Rozwiązanie umów spowodowane było 
nie spełnieniem przez zakład warunków zawartych 
w przywołanym wyżej projekcie rozporządzenia. 

W związku z zakończeniem przez Zakład 
Ochrony Środowiska prowadzenia działalności 
wywozu odpadów komunalnych, a także noweli-
zacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, w myśl której do obowiązków właścicieli 
nieruchomości należeć będzie wyposażenie nie-
ruchomości w pojemniki na odpady komunalne, 
oferujemy sprzedaż używanych pojemników. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.zosmiedzyzdroje.pl lub pod nr tel. (0-91) 
322-08-873

Pragnę również podziękować Państwu, w 
imieniu swoim i całego personelu zakładu za do-
tychczasową miłą i owocną współpracę.

Zakład Ochrony Środowiska w piśmie infor-
mującym o rozwiązaniu umowy zawarł również 
informację o podmiotach, które w dniu 21 września 
2012 r. posiadały wpis do rejestru działalności re-
gulowanej, który potwierdza fakt, iż podmiot ten w 
okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. będzie 
mógł świadczyć usługi odbioru odpadów komu-
nalnych. W związku z licznymi telefonami, informu-
jemy, że przedstawiona przez nas lista, była listą 
podmiotów uprawnionych na dzień 21 września 
i może ulec zmianie. Przypominamy również, że 
właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisa-
nia umowy z wybranym podmiotem na dokładnie 
pół roku. Umowa powinna być podpisana do 31 
grudnia 2012 r. i obowiązywać od 1 stycznia do 30 
czerwca 2013 r. Ponadto informujemy również, że 
Zakład Ochrony Środowiska nie posiada informacji 
o cenach usług w poszczególnych firmach.

Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
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Klasa VI a pod opieką: A. Andrasze-
wicz – Lewandowskiej, J. Oleksego, R. 
Borsukiewicz - Ośki   i M. Bursy udała się do 
Łunowa na przystań żeglarską. Pan Janusz 
w barwny sposób opowiedział uczniom o 
funkcjonowaniu przystani i znajdujących 
się tam jachtach, łodziach wiosłowych i 
innych sprzętach wodnych. Dzieci miały 
okazję wypłynąć  na Zalew Szczeciński,  
powiosłować i na chwilę stać się wilkami 
morskimi. 

Natomiast klasy Va i Vb pod opieką:  
E. Sobolewskiej-Kaśkosz, I. Suchłabowicz  
i M. Trojan (rodzic) oraz klasa III c pod 
opieką E. Żabińskiej i udały się do Świno-
ujścia na prom pasażersko-towarowy Unity Line  
„Polonia”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia 
pokładów zamkniętych oraz otwartych. Byli zdzi-
wieni dużą ilością kajut i wielkością całego statku. 
Najbardziej podobało im się na mostku kapitań-
skim, gdzie w czasie zwykłych rejsów pasażerowie 
mają zakaz wstępu. Z górnego pokładu podziwiali 
panoramę Świnoujścia i załadunek samochodów 
na prom. 

Obie wycieczki poszerzyły wiedzę dzieci na 
temat sposobu przemieszczania się ludzi drogą 

Realizując 
unijne projekty
Pani Renata Borsukiewicz-Ośka, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobre-
go w Międzyzdrojach, jako koordynator projektu 
Comenius 2012 „Treasure Island”, oraz szkoła, jako 
instytucja realizująca projekt, otrzymują Euro-
pejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą 
pracę w projekcie eTwinning „Treasure Island”. 
Oznacza to, że praca nauczycielki, uczniów i szkoły 
została oceniona jako reprezentująca najwyższy 
europejski poziom. 

W związku z tym p. R. Borsukiewicz-Ośka  
otrzymała certyfikat, który zostanie  dołączony 
do informacji o projekcie na stronie internetowej 
SP1. Ponadto projekt SP1 zostanie pokazany  
w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: 
www.etwinning.net.

W trakcie realizacji ww. projektu uczniowie 
SP1 cyklicznie odbywają wideokonferencje  
z partnerami projektu Comenius „Wyspa Skar-
bów”. Celem wideokonferencji, w trakcie których 
uczniowie łączą się poprzez Internet, jest dzielenie 
się informacjami dotyczącymi realizacji projektu  
i wykonanych zadań – pomiarów, badań, wystaw 
itp. To połączenie nowoczesnej technologii i języka 
angielskiego sprawia uczniom wiele frajdy, ale 
też satysfakcji z możliwości komunikacji z rówie-
śnikami z zagranicy. To pokazuje, jak ważna jest 
znajomość języków obcych i motywuje do nauki.

Nauczyciele SP1

Pierwsze drużyny harcerskie  
– chłopców, dziewcząt i zuchów  
- w Międzyzdrojach powstały w 1947 
roku. Założone zostały przez Broni-
sława Chmielowskiego w jedynej 
wówczas szkole podstawowej w mie-

We wrześniu klasy II-III realizowały 
projekt Z MAŁEJ SZKOŁY W WIEL-
KI ŚWIAT pt. „Nasi reprezentanci”. 
Podczas zajęć dowiedzieliśmy się 
kim jest reprezentant, poznaliśmy 
imiona i nazwiska naszych najbliż-
szych reprezentantów. Uczniowie 
wykonali plakaty z informacjami 
na temat polityków i sportowców. 
Podsumowaniem projektu była 
wycieczka do Urzędu Miejskiego w 
Międzyzdrojach. Przewodnikiem po 
gmachu urzędu był p. Marian Kowa-
lewski, który w barwny i przystępny 
sposób opowiadał i pokazywał 
na czym polega praca burmistrza, 
sekretarza i innych urzędników.  
W czasie wycieczki dzieci zadawały 
pytania oraz nagrywały reportaż 

Comenius „Wyspa Skarbów”

Na wodzie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława chrobrego w Międzyzdrojach już drugi rok uczestniczy 
w projekcie comenius „Wyspa skarbów”. We wrześniu bieżącego roku odbyły się dwie wycieczki, 
podczas których  uczniowie poznali środki transportu wodnego. 

wodną i pozostawiły pamiątkę w postaci zdjęć oraz 
niezatarte wspomnienia, które dzieci utrwaliły po 
powrocie do szkoły w postaci rysunków.

Również w ramach projektu „Wyspa skarbów” w 
czasie zajęć techniki pod bacznym okiem Janusza 
Oleksego uczniowie zaprojektowali, a następnie 
wykonali modele jachtów, statków i łodzi. Wszyst-
kie te piękne prace będzie można obejrzeć od po-
łowy października w świetlicy szkolnej. Serdecznie 
zapraszamy!

Ewa Sobolewska-Kaśkosz

z wizyty. Największym zaintereso-
waniem cieszyło się Biuro Obrony 
Cywilnej, gdzie uczniowie mieli 
możliwość zobaczyć na własne oczy 
centrum zarządzania kryzysowego 
wyposażonego w ogromną ilość 
komputerów. Ostatnim punktem 
wizyty były odwiedziny w siedzibie 
Straży Miejskiej. Dzięki uprzejmości 
pracowników mieliśmy możliwość 
obejrzenia monitorowanego miasta 
oraz sprzętu który posiada każdy 
Strażnik Miejski.

Bardzo dziękujemy pracownikom 
urzędu za życzliwe przyjęcie. Teraz 
wiemy już na czym polega praca 
urzędnika. 

Alicja Grzywaczewska

NASI REPREZENTANCI

65 lat harcerstwa 
w Międzyzdrojach
W tym roku mija 65 lat od utworzenia pierwszych drużyn harcerskich  
w Międzyzdrojach – pod przewodnictwem druha Bronisława chmielow-
skiego. Włączając się w 65. rocznicę powstania harcerstwa w Międzyzdro-
jach zuchy z 44 Gromady zuchowej  przygotowały ekspozycję mundurów 
harcerskich, pamiątkowych zdjęć, książek, kronik oraz proporców i wielu 
przedmiotów harcerskich codziennego użytku, dokumentujący dorobek 
całego międzyzdrojskiego harcerstwa.

ście (dzisiejsze Gimnazjum nr 1). W 
Międzyzdrojach zawiązano pierwszą 
Komendę Hufca na Ziemi Wolińskiej, 
którą w 1948 roku przeniesiono do 
Świnoujścia. 

Uroczyste otwarcie wystawy 

upamiętniającej „65-lecie Harcerstwa 
w Międzyzdrojach” odbędzie się 11 
listopada br. o godzinie 16, podczas 
obchodów Dnia Niepodległości  

w Międzynarodowym Domu Kul-
tury w Międzyzdrojach. Ekspozycja 
potrwa do końca listopada 2012 r.

Tomasz Rychłowski



10 Informator  mIędzyzdrojskI  nr  10/2012

SPoRt

Sukcesy tancerzy TKS Jantar
Początek sezonu tanecznego dla zawodników Jan-
tara - Filipa Marchalewskiego i Wiktorii Kaszubow-
skiej okazał się pasmem sukcesów. Zwycięstwo w 
stylu latynoamerykańskim na Międzynarodowym 
Turnieju Tańca „Karkonosze -open”, który odbył się 
29 września w Jeleniej Górze było przedsmakiem 
prawdziwego sukcesu, jaki para odniosła 6 paź-
dziernika w Bydgoszczy podczas Mistrzostw Polski 
Północnej. Nasza para brawurowo wytańczyła finał. 
Tym samym Wiktoria i Filip znaleźli się wśród 6 
najlepszych par w kategorii junior II.

Liga na Orliku trwa
Po 15 kolejkach zespół „Leśnika” Międzyzdroje 
nadal zasiada na fotelu lidera i ani myśli zmieniać 
tej pozycji. Jest to jedyna drużyna, która  zaznała 
tylko dwóch porażek. Tuż za nimi znajduje się 
SP „Leśnik-Oldboy I” i „Ligowcy”. Skok w tabeli 
zanotował „Klif” -  po ostatniej wygranej z SP „Le-
śnik-Oldboy II” uplasował się na czwartym miejscu 
w tabeli. Dół tabeli okupują nadal „Ptampa”, SP 
„Leśnik-Oldboy II” oraz zespół Przytór TEAM, który 
dołączył w rundzie jesiennej i nawet nieźle sobie 
radzi zdobywając 7 pkt. w czterech spotkaniach.  
Wyniki ostatniej kolejki: Przytór Team - Ptampa 4-3 
(2-1) Leśnik - Ligowcy 8-7 (2-5) SP Leśnik-Oldboy 
II - Klif 3-11 (2-4). 

Bieżące informacje można śledzić na stronie 
http://www.orlikmje.ligspace.pl/

Jan Rączewski

Rowerem po szlakach WPN
10 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Wapnicy  wzięli udział w „Rajdzie  Rowero-
wym”.  17-stu  uczestników z klas 3-6  zmagało się 
z trudną trasą prowadzącą do „Dębu Wolinian”.   
Podczas wycieczki po wspaniałych szlakach Wo-
lińskiego Parku Narodowego  nielicznym osobom 
towarzyszył  „kryzys  fizyczny” oraz drobne usterki 
dwukołowców. Po przejechaniu kilkunastu kilome-
trów i zjedzeniu świetnie smakujących kiełbasek  
z ogniska, wróciliśmy do domów nieco później niż 
zwykle… 

Paweł Nogala

Najszybsza sztafeta 
w powiecie kamieńskim
8 października br. w Dziwnowie, w ramach 
Gimnazjady Powiatowej, odbyły się druży-
nowe biegi  sztafetowe szkół  podstawo -
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych I miej-
sce zajęła sztafeta Gimnazjum nr 1 w Międzyzdro-
jach. Sztafeta biegła w składzie: Belter Livia, Janik 
Marta, Janik Natalia, Otkała Wiktoria, Żuchowska 
Diana, Garbiec Daria, Kuczyńska Nikola, Kastrau 
Olimpia, Senkowska Ewa, Dylawerska Katarzyna. 

Danuta Jakubiak

Zapasy zamiast monitora
Sekcja zapaśnicza „Gimsport” Międzyzdroje ogła-
sza nabór chętnych. Treningi odbywają się w każdy 
wtorek, środę i piątek od godz. 18 do 20 oraz w 
soboty od godz. 12 do 14.

Serdecznie zapraszamy dzieci od lat 7 oraz mło-
dzież. Nie marnuj czasu przy komputerze – przyjdź 
i zrób coś dla swojego zdrowia.

Rafał Jaworski

W zawodach udział wzięło po-
nad 100 zawodników z 11 klubów z 
Polski oraz  klubu z Ukrainy i  klubu 
z Niemiec. Jest to kolejna już duża 
impreza organizowana przez Mię-
dzyzdrojski Klub Zapaśniczy, dzięki 
której głośno o naszym mieście już 
nie tylko w Polsce, ale i w sąsiadu-
jących krajach. 

Wysokie lokaty w tych zawo-
dach zajęli zawodnicy ,,Gimsportu” 
Międzyzdroje.

Odpowiednio w swoich kate-
goriach wagowych miejsca zajęli:

- kategoria młodzików 47 kg – III 
miejsce Aleksander Kopaczka

- kategoria młodzików 53 kg – V 
miejsce Igor Wójcik

- kategoria dziewcząt 62 kg – II miejsce Natalia 
Jaworska

- kategoria dzieci 32 kg – II miejsce Paweł 
Kopaczka

- kategoria dzieci 42 kg – I miejsce Adrian 
Jaworski

We wrześniu bieżącego roku ruszyły rozgrywki 
I Ligi Kobiet w tenisie stołowym. Zawodniczki 
„Chrobrego” rozpoczęły sezon bardzo udanie 
wygrywając na wyjeździe z drużyną z podwar-
szawskiego Nadarzyna 8:2 i od razu zajmując 
fotel lidera. Ten stan rzeczy utrzymywał się przez 
3 kolejki rozgrywek, kiedy to drużyna „Chrobrego” 
wygrywała kolejno z: MKS „Jedynka” Łódź 10:0, 
„Agro Sieć” LUKS Chełmno 9:1, „Gorzovią” Gorzów 
Wielkopolski 9:1.

W piątej kolejce  nasze dziewczyny pojechały 
do faworyta rozgrywek - IKTS „Noteć” Inowrocław. 
Mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Po grach 
deblowych stan meczu wynosił 3:3. Niestety, po 
ostatniej serii gier pojedynczych ten bardzo emo-
cjonujący, trwający trzy godziny mecz, zakończył 
się wynikiem 6:4 dla Inowrocławia. Ta porażka nie 
podcięła jednak skrzydeł naszym zawodniczkom, 
gdyż już w następnym meczu z GKTS Gdańsk, 
odniosły kolejne zwycięstwo 7:3. Bohaterką spo-
tkania została Marta Smętek, wygrywając obydwa 
swoje pojedynki oraz grę podwójną. Oprócz wy-
mienionej zawodniczki w skład pierwszoligowego 

taBela  i  liGi  koBiet
M	 Nazwa	 L.g	 Pkt	 Z	 R	 P	 Bilans
1	 IKTS	NOTEĆ	Inowrocław	 6	 12	 6	 0	 0	 49:11
2	 UKS	CHROBRY	Międzyzdroje	 6	 10	 5	 0	 1	 47:13
3	 GKTS	Gdańsk	 6	 8	 4	 0	 2	 33:27
4	 GKS	GORZOVIA	(k)	Gorzów	 7	 8	 4	 0	 3	 35:35
5	 LUKS	WARMIA	II	Lidzbark	Warm.	 5	 6	 3	 0	 2	 25:25
6	 AGRO-SIEĆ	LUKS	Chełmno	 6	 5	 2	 1	 3	 25:35
7	 EUROSTYL	MRKS	Gdańsk	(k)	 5	 4	 2	 0	 3	 29:21
8	 GLKS	II	Nadarzyn	 7	 4	 2	 0	 5	 26:44
9	 MKS	JEDYNKA	Łódź	 6	 3	 1	 1	 4	 19:41
10	 ULKS	Moszczenica	 6	 0	 0	 0	 6	 12:48

***
Informujemy, że rozpoczęły się już zajęcia 

dla grupy początkującej, które odbywają się we 
wtorki  w MDK o godzinie 16.15 i w czwartki w hali 
sportowej o godz.15.15. Serdecznie zapraszamy.

Anna Zjawińska 
TKS Jantar Międzyzdroje

„Chrobry” wiceliderem I Ligi Kobiet
świetnie radzą sobie pingpongistki z miejscowego klubu ukS „chrobry” w rozgrywkach i ligi 
kobiet w tenisie stołowym. W sześciu rozegranych spotkaniach zanotowały pięć zwycięstw  
i tylko jedną porażkę.

zespołu wchodzą: Sylwia Wandachowicz,  Anna 
Zielińska, Adriana Kołaszewska i Sylwia Składanek. 

Życzymy dziewczynom dalszych sukcesów, 
a  kibiców serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkania, które odbędą się na Hali Sportowej 
w Międzyzdrojach. Najbliższe: UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje - ULKS Moszczenica  - 1 grudnia br. 
(sobota), godz. 16.

Chrobry Międzyzdroje

III Międzynarodowy Turniej w Zapasach za nami
        

13 października br. w Międzyzdrojach w hali sportowej im. andrzeja Grubby odbył się iii Między-
narodowy turniej w zapasach w Stylu Wolnym o puchar Burmistrza Międzyzdrojów organizowany 
przez uczniowski klub Sportowy ,,Gimsport” Międzyzdroje.  

W klasyfikacji klubowej Gimsport zajął VI 
miejsce, a zawodnik międzyzdrojskiego klubu 
Adrian Jaworski został wybrany na najlepszego 
zawodnika turnieju. 

Zarząd klubu pragnie serdecznie podziękować 
za pomoc w organizacji zawodów i wsparcie finan-
sowe: Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Międzyz-
drojach, Damianowi Konecko - dyrektorowi hotelu 
,,Vestina” za wspaniałe ugoszczenie zawodników z 
Ukrainy i Niemiec, właścicielowi Pizzerii ,,Virgo” za 
obsługę gastronomiczną zawodów. 

Zarząd UKS Gimsport 
Zapasy Międzyzdroje 
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Zespół Międzyzdrojskiej “Fali” w roz-
grywkach jesiennych w grupie 1. A-klasy 
ZZPN  spisuje się nieźle. Zawodnicy “Fali” 
nie przegrali meczu na stadionie (od 492 
dni) przy Gryfa Pomorskiego i odnieśli 
tylko dwie porażki na wyjeździe w tym 
sezonie. W tabeli A-Klasy “Fala” zajmuje 
trzecie miejsce ze stratą 2 punktów do 
lidera. Zespół Fali nadal ma najmniej (7) 
straconych  bramek w lidze. 

Do końca rozgrywek rundy jesiennej 
pozostały cztery spotkania. W paździer-
niku “Fala” zagra z “Bizonem” w Cerkwicy 
(21.10.12 r.), “Spartą” Gryfice w Międzyz-
drojach (27.10.12 r. godz. 15); “Sowianką” 
w Sownie (3.11.12 r.) i “Pionierem” Żarnowo 
(10.11.12 r. godz. 14 w Międzyzdrojach). 

Coraz lepiej spisuje się młodzieżowy 
ze spół „Fali“ Międzyzdroje występujący 
w I-klasie juniorów. Drużyna, pod opieką 
Piotra Karasiewicza, poznała już smak 
porażek w tej rundzie, jednak w ostatnich 
kolejkach chłopcy walczą i zdobywają 
cenne punkty. W ostatnim wyjazdowym 
meczu (9 kolejka) poko nali zaplecze IV 
ligowego zespołu Sarmatę Dobrą 4-3 po 
czterech bramkach Dawida Czajkowskie-
go. Jest to  trzecie  zwycięstwo naszych 
juniorów w tym sezonie. Juniorzy zajmują 
w tabeli  dziesiątą pozycję. 

oto krótkie relacje 
z ostatnich spotkań pierwszego
zespołu „Fali“:

3 kolejka
Mewa Resko – Fala 2 - 0 (0-0). 

Po dwóch zwycięstwach zespół „Fali“ 
wyjeżdzał w dobrych nastrojach do 
Reska. Jednak po dobrym spotkaniu  
międzyzdrojanie ulegli gospodarzom i 
stracili pierwsze punkty w lidze. W skła-
dzie zespołu „Mewy“ znaleźli się dwaj byli 
reprezentanci Polski – Dariusz Adamczuk 
i Krzysztof Lewandowski.

4 kolejka 
Fala – korona Stuchowo 1-0 (0-0) 
bramka: Dominik Łaba - 81 min.

Spotkanie stało na wysokim pozimie, 
nieznaczną przewagę miała „Fala“, która 
mogła do przerwy prowadzić lecz za-
brakło skuteczności pod bramką rywala.
Dobrze w bramkach spisywali się bram-
karze: Majtas w Fali,  a w drużynie Korony 
Ignaszewski. Obie ekipy bardzo dzielnie 
walczyły o zwycięstwo lecz dopiero w 
doliczonym czasie gry wprowadzony na 
boisko Dominik Łaba pokonał bramkarza 
gości w sytuacji ‚sam na sam’ po doskona-
łym dograniu Dariusza Cadera. 

5 kolejka
Jantar Dziwnów – Fala 1-3 (1-2)
bramki: Cader D., Paszek E., Złotnik S.

Od pierwszego gwizdka sędziego to 
drużyna gospodarzy przejęła inicjatywę 
stwarzając sobie dużo okazji strzeleckich 
i w efekcie już w  11. minucie spotkania 
po ładnej wrzutce „Jantar“ zdobył pro-
wadzenie. Po szybko straconej bramce 
drużyna Fali zaczęła grać nerwowo, mecz 
nie układał się tak jak to było założone. 
Im bliżej było do końca pierwszej połowy 
zawodnicy Fali zaczęli coraz bardziej 
zagrażać bramce gospodarza. Swoich 
sił próbowali Cader, Paszek, Gałczyński  
i Rutkowski lecz wszyscy bezskutecznie. 
Dopiero w 40. minucie spotkania po wy-
konywanym rzucie wolnym przez Karola 
Jankowskiego, bardzo ładną bramkę gło-
wą z 16 m zdobył Dariusz Cader, a bramkę 
‚do szatni’ po dośrodkowaniu Artura 
Kozłowskiego strzelił Ernest Paszek. W 69. 
minucie spotkania ładną indywidualną 

akcję przeprowadził Andrzej Gałczyński, 
który wypuścił Sławomira Złotnika ‚sam 
na sam’ z bramkarzem, a ten drugi nie dał 
szans bramkarzowi gospodarzy. 

6 kolejka
Bałtyk Gostyń – Fala 2-1 (0-1)
bramka Andrzej Gałczyński

Wielkie rozczarowanie przeżyli mię-
dzyzdrojscy kibice, po dwóch zwycię-
stwach naszego zespołu nad rywalami 
z góry tabeli w Gostyniu, Fala zagrała z 
przedostatnim zespołem w tabeli poniżej 
oczekiwań. Mimo, iż nasi zawodnicy mieli 
przewagę i prowadzili do przerwy , to nie 
potrafili utrzymać wyniku i tracąc dwie 
bramki przegrali drugie spotkanie w lidze.

7 kolejka
Fala – Błękitni trzygłów 3-2 (1-0) bramki: 
Złotnik S., Jankowski K., Gałczyński A. (z 
karnego)

Od początku spotkania w bramce „Fali“ 
pewnie spisywał się Hnat, który po 20 
minutach gry już 3-krotnie bardzo pewnie 
interweniował. Po dwudziestu minutach 
ataków gości to „Fala“ zaczęła grać lepiej: 
najpierw w 24. minucie spotkania w sytu-
acji ‚sam na sam’ spudłował Złotnik, następ-
nie groźny strzał z daleka oddał Dominik 
Łaba lecz bezskutecznie. Dopiero w 31. 
minucie spotkania po faulu na Jankowskim, 
Gałczyński idealnie dośrodkował na głowę 
Cadera, który zgrał piłkę do Złotnika, a ten z 
bliska wpakował piłkę do pustej bramki. W 
49. minucie spotkania ładną akcją popisał 
się Sławomir Złotnik, który jak na tacy wyło-
żył piłkę Karolowi Jankowskiemu, a ten nie 
miał problemów z pokonaniem bramkarza 
gości.  W 81. minucie spotkania drugą żółtą, 
a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał 
Rafał Arczewski. W 94. minucie spotkania 
zdecydowanie najlepszy na placu Złotnik, 
spróbował samotnej, indywidualnej akcji 
po której był faulowany w polu karnym 
i sędzia bez zawachania wskazał na 11 
metr’.  Do piłki podszedł kapitan drużyny 
Andrzej Gałczyński i bez trudu umieścił 
piłkę w bramce. 

***
Zawodnicy FALI z rocznika 2003 r.  

- grupa Orlik -  rozpoczęli rywalizację przy 
ZZPN w grupie F. Razem z naszym zespo-
łem do rozgrywek przystąpili: “Gryf” Ka-
mień Pomorski, “Pomorzanin” Nowogard 
i “Wybrzeże Rewalskie” Rewal.

W dniu 22.09.2012 r. na płycie boiska 
w Rewalu rywalizację rozpoczęła grupa 
F Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej chłopców urodzonych w 2003 
roku. Zespół “Fali” pierwsze spotkanie 
rozegrał z drużyną z Nowogardu zwycię-
żając po bardzo dobrej, widowiskowej 
grze 6:1. Następnie przyszło zmierzyć się 
z bardziej wymagającymi drużynami. Po 
walce chłopcy z Międzyzdrojów musieli 
uznać wyższość Gryfa Kamień Pomorski 
i gospodarzy Wybrzeża Rewalskiego  
w stosunku kolejno 5:3 i 7:3. Pierwszy 
turniej należy zaliczyć do udanych po-
nieważ nasi młodzi zawodnicy strzelili  
w sumie 12 bramek tracąc przy tym 13. Na 
wyróżnienie w tym turnieju zasłużyli wszy-
scy chłopcy, a w szczególności strzelec  
7 goli Aleks Poskart, znakomicie asystujący 
Oliwer Michalski - 8 asyst.

Następny turniej rozegrany został  
w deszczową sobotę 06.10.2012 w 
Kamieniu Pomorskim. Już w pierwszym 
meczu doszło do bardzo dużej niespo-
dzianki ponieważ nasi chłopcy pokonali 
faworytów całego turnieju “Wybrzeże Re-
walskie” Rewal w stosunku 2:1. Znakomicie 
w bramce spisywał się Seweryn Ogiński, 

taBela – „a” - klaSa m pkt Z R P +/-
1.  Pionier Żarnowo 7 17 5 2 0 32 / 10
2.  Mewa Resko 7 15 5 0 2 25 / 15
3.  Fala Międzyzdroje 7 15 5 0 2 11 / 7
4.  Jantar Dziwnów 7 12 4 0 3 21 / 19
5.  Sparta Gryfice 7 12 4 0 3 21 / 18
6.  Błękitni Trzygłów 7 12 4 0 3 19 / 23
7.  Orzeł Łożnica 7 11 3 2 2 14 / 9
8.  Korona Stuchowo 7 9 3 0 4 15 / 15
9.  Bałtyk Gostyń 7 7 2 1 4 12 / 20
10. Orzeł Prusinowo 7 5 1 2 4 5 / 12
11.  Sowianka Sowno 7 4 1 1 5 11 / 15
12.  Bizon Cerkwica 7 2 0 2 5 4 / 27

taBela – i - klasa Junior 
1.  Ina Goleniów 8 22 7 1 0 34 / 6
2.  Światowid Łobez 9 22 7 1 1 48 / 16
3.  Gryf Kamień Pomorski 9 21 7 0 2 39 / 23
4.  Sparta Gryfice 9 19 6 1 2 35 / 17
5.  Mewa Resko 8 14 4 2 2 20 / 16
6.  Masovia Maszewo 9 14 4 2 3 19 / 17
7.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 8 12 4 0 4 25 / 30
8.  Jantar Dziwnów 8 12 4 0 4 15 / 21
9.  Vineta Wolin 8 10 3 1 4 17 / 26
10.  Fala Międzyzdroje 9 9 3 0 6 21 / 34
11.  Pomorzanin Nowogard 8 8 2 2 4 24 / 20
12.  Polonia Płoty 9 6 2 0 7 14 / 30
13.  Rega Trzebiatów 9 5 1 2 6 14 / 48
14.  Sarmata Dobra 9 0 0 0 9 13 / 34

który kilkukrotnie ratował zespół przed 
utratą bramki. W drugim meczu już nie 
było tak kolorowo. Gospodarze z Kamienia 
Pomorskiego postawili twarde warunki i 
szybko strzelili 3 gole. W drugiej połowie 
nasi piłkarze zagrali podobnie do tego 
co prezentowali w spotkaniu z Rewalem 
i udało się strzelić dwie bramki, jednak 
do remisu zabrakło trochę szczęścia i 
ostatecznie przegraliśmy 2:3. W ostatnim 
meczu turnieju nasi zawodnicy znowu 
pokazali charakter i pewnie zwyciężyli  

W rywalizacji uczestniczyło sześć dru-
żyn reprezentujących Placówki Straży Gra-
nicznej Świnoujściu, Kołobrzegu i Rewalu, 
Pomorski Dywizjon Straży Granicznej, Świ-
noujski Urząd Celny oraz gospo-
darz i organizatora turnieju, Klub 
Sportowy „Fala” Międzyzdroje. 
Najlepszy okazał się zespół z Pla-
cówki Straży Granicznej w Świ-
noujściu w składzie: Sylwester 
Trzeciak, Jacek Caban, Mariusz 
Mikraszewicz, Piotr Raczyński, 
Krzysztof Nowak, Grzegorz Bo-
guń i Arkadiusz Drzewiecki.
Drugie miejsce zajęła ekipa  
z Placówki Straży Granicznej  
w Kołobrzegu, na miejscu trze-
cim uplasowała się drużyna  
z Pomorskiego Dywizjonu Stra-
ży Granicznej, a czwarta była 
“Fala”.

Współorganizatorem turnie-
ju była Organizacja Terenowa 
NSZZ FSG przy Placówce Straży 
Granicznej w Świnoujściu oraz 
Pomorskim Dywizjonie Straży 
Granicznej w Świnoujściu.

Bieżące wydarzenia z ży-
cia klubu, przebieg rozgrywek 
ligowych, aktualności z boisk 

 “Fala” walczy o Mistrza Rundy Jesiennej

z Pomorzaninem Nowogard 5:2 plasując 
się na drugim miejscu w tabeli. 

W trzecim turnieju rozegranym  
w sobotę 13.10.2012 r. w Międzyzdrojach 
na Stadionie Miejskim, nasi adepci piłki 
nożnej rozegrali bardzo dobre zawody, 
przegrywając tylko z zawodnikami z Re-
wala 2-3. Po trzech cyklach turniejowych 
nasz młody zespół plasuje się na drugim 
miejscu z dorobkiem 15 pkt zdobytych 29 
bramek przy 22 straconych.

Jan Rączewski

II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Prezesa K.S. „FALA” Międzyzdroje
05 października 2012 roku k.S. “Fala” Międzyzdroje zorganizował  turniej siatkarski 
dla Funkcjonariuszy Prawa. Był to ii turniej o Puchar Prezesa k.S. Fala Międzyzdroje. 
zawody odbyły się w hali sportowej im. a. Grubby.

śledzić można na klubowej stronie inter-
netowej: www.fala1984miedzyzdroje.
futbolowo.pl

Jan Rączewski
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oGŁoSzenia, koMunikaty

UWAGA 
Zmiany w świadczeniach 
rodzinnych 2012/2013
ośrodek Pomocy Społecznej w Mię -
dzyzdrojach informuje, iż od 1 listopada  
2012 r. podwyższone zostaną kwoty kry-
teriów dochodowych uprawniających do 
świadczeń rodzinnych oraz kwoty zasiłków 
rodzinnych.

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 
października 2013 r. przyznanie prawa do 
świadczeń rodzinnych uzależnione jest, m.in. 
od spełnienia kryterium dochodowego. Świad-
czenia rodzinne przysługują, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty - 539 zł na osobę w rodzinie lub 
623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko 
niepełnosprawne.

Natomiast kwoty zasiłków rodzinnych będą 
wynosić:

77 zł na dziecko do 5 lat, 
106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość 

dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku 
pielęgnacyjnego.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego można otrzymać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, codzien-
nie (od poniedziałku do piątku), w godzinach 
od 8:00 do 12:00. 

Dział Świadczeń Rodzinnych
OPS Międzyzdroje

MiĘDzyzDRoJSkie toWaRzyStWo 
BuDoWnictWa SPoŁeczneGo 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zaPRaSza Do SkŁaDania oFeRt 
na naBycie  lokalu uŻytkoWeGo 

ORAZ 
lokalu MieSzkalneGo  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 prowadzona 
jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090. 
Jeden lokal użytkowy o powierzchni 34,77 m², o standardzie deweloperskim. 
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
Jeden lokal mieszkalny o powierzchni 35,96 m², o standardzie „pod klucz” 
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 4 tysiące zł. (netto).
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 2 ratach (1 x 50% i 1 x 50% 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. 
Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o. 
przy ulicy Cichej 2, lub telefonicznie pod numerem 91 / 32-81-154 wew. 21.

                                                                            Zarząd Spółki 

Rower widoczny 
na drodze
8 października br. weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące wyposażenia rowerów. 
zmiany dotyczą między innymi oświetlenia 
jednośladów. 

Podczas jazdy po zmroku, pojazd musi być 
wyposażony w co najmniej jedno światło po-
zycyjne białe lub żółte z przodu i co najmniej 
jedno światło odblaskowe i pozycyjne czerwo-
ne z tyłu. W ciągu dnia w dobrych warunkach 
atmosferycznych na rowerze nie trzeba mieć 
zamontowanego oświetlenia. 

Drugą istotną modyfikacją jest możliwość 
montowania migających lampek z przodu 
roweru. Do tej pory takie oświetlenie można 
było instalować tylko z tyłu pojazdu.

Jednoślad powinien być wyposażony w co 
najmniej jeden skutecznie działający hamulec  
oraz dzwonek lub sygnał ostrzegawczy.

  Sierż. Marta Szołtun

1.  Nieruchomość zabudowaną  położoną 
 w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą 
 działkę nr 139/2  o powierzchni 356 m² , 
2.   Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
 ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą 
 działkę nr 439 o powierzchni  22.880 m²., 
3.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
 stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  16 m², 
4.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę 
 nr 9/4 o powierzchni 475 m²  oraz  działkę 
 nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  
5.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę
 nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  
6.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę  
 nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
7.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, 
 stanowiącą działkę nr 460/1 o powierzchni 
 369 m², 
8.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
   nr 9/2 o powierzchni 967 m², 

9.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 
 o powierzchni 1.653 m2, 
10.  Nieruchomość zabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, 
 stanowiącą  działkę nr 83/7 
 o powierzchni 1.024 m2,
11.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę 
 nr  120/44 o powierzchni 37.738 m2,
12.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
 nr 120/37  o powierzchni 25.961 m2,
13.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
 nr 120/30 o powierzchni 1.439 m2 i 120/34 
 o powierzchni 327 m2 w udziale do ½ ,
14.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą, działkę
 nr 120/35 o powierzchni 1.660 m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży moż-
na uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach pok. nr 18, numer telefonu  91 32 756 66

Edyta Konarzewska

nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:


