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Międzyzdroje na „TOUR SALON 2015” w Poznaniu Do miłośników książek
W dniach 15-17 października br. odbyły się 26.Targi Turystyczne „Tour Salon - Targi Regionów
i Produktów Turystycznych” w Poznaniu. To największe targi branży turystycznej w Polsce.
W jednym miejscu spotkała się cała branża by zaprezentować i zapoznać się z ofertami turystycznymi z Polski i zagranicy.
To największe w Polsce miejsce spotkań
specjalistów z sektora usług turystycznych, stwarzające okazję do skompletowania ofert wyjazdów turystycznych dla
osób o zróżnicowanych zainteresowaniach.„Tour Salon” to również konferencje,
szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów
oraz liczne atrakcje dla szerokiej publiczności, konkursy z cennymi nagrodami
dla odwiedzających, ciekawe występy na
scenie targów.
Gmina Międzyzdroje, w ramach stoiska Pomorza Zachodniopomorskiego przygotowanego przez Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną, zaprezentowała na
targach gminne materiały i gadżety promocyjne.
Na stoisku zachodniopomorskim prezentowały
się także miasta: Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin,
Myślibórz i Sławno. Miasta i gminy przedstawiły
swoje atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze,
oferty SPA i wypoczynku.
Na stanowisku Gminy Międzyzdroje dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs z wiedzy

o Międzyzdrojach. Uczestnicy mogli wygrać
nagrody w postaci wydawnictw oraz gadżetów
promujących gminę. Losowanie konkursowe odbyło się w drugim dniu na głównej scenie targów
„Tour Salon 2015”.
Duże zainteresowanie odwiedzających stoiskiem utwierdziło markę oraz wizerunek Międzyzdrojów, jako turystycznie najlepszej miejscowości
polskiego Wybrzeża.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pożegnanie śp. Pawła Drzewieckiego
Przypadła mi w udziale smutna powinność pożegnania, w imieniu władz samorządowych
Gminy Międzyzdroje, śp. Kazimierza Pawła Drzewieckiego - przyjaciela, kolegi, zaufanego
współpracownika, wieloletniego radnego.
Od 1971 roku, kiedy zamieszkał w
Międzyzdrojach,
poświęcał bardzo
dużo czasu na pracę społeczną - w
szczególności na
rzecz mieszkańców
gminy Międzyzdroje. Jego aktywność
w staraniach służących naszej gminie owocowała wieloletnią
pracą w samorządzie lokalnym Gminy Międzyzdroje w okresie pięciu kadencji. W roku
1990 został radnym I kadencji jako przedstawiciel „Solidarności”. Aktywnie współtworzył
nową wizję rozwoju naszego miasta i sposobu
sprawowania władzy, opartą na własnych
koncepcjach społeczności Międzyzdrojów.
W kolejnych kadencjach Rady Miejskiej pełnił funkcje członka Zarządu Miasta, członka
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

w IV i V kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Był delegatem naszej gminy w Związku Gmin
Wyspy Wolin zabiegając aktywnie o poprawę stanu
środowiska naturalnego wyspy Wolin. W 2010 roku
uznał, że przyszedł czas na zmianę pokoleniową
i zrezygnował z kandydowania do Rady Miejskiej
w kolejnej kadencji. Wiele wolnego czasu poświęcał swojej pasji do brydża sportowego, grając
w zespole Polgames Międzyzdroje, zrzeszonym
w Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego. Był aktywnie zaangażowany w życie
parafii pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła w
Międzyzdrojach jako członek Parafialnej Rady
Duszpasterskiej.
Odznaczony srebrną odznaką Gryf Pomorski
oraz uhonorowany w 2007 roku, przez Radę
Miejską w Międzyzdrojach tytułem Zasłużony dla
Międzyzdrojów.
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy
wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp.
Pawłem. Było ich wiele i trudno byłoby je wszystkie

Zapraszamy młodzież i osoby dorosłe do grona
miłośników książek tworzących Dyskusyjny
Klub Książki przy Bibliotece w Międzyzdrojach.
Nasz DKK powstał w 2007 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Spotkania
odbywają się kilka razy w roku w czytelni. Podczas
spotkań w kameralnym gronie członkowie Klubu
omawiają książki przez siebie zaproponowane,
dyskutują na tematy dotyczące literatury i kultury. Bibliotekarze przedstawiają na spotkaniach
nowości książkowe, jakie można wypożyczyć
w bibliotece i dbają, aby czytelnicy byli na bieżąco
z literaturą.
Członkowie Klubu mają wpływ na zakup
nowości wydawniczych oraz sugerują bibliotekarzom, z jakimi pisarzami chętnie by się spotkali. Dodatkowym walorem członkowstwa jest
korzystanie z nowości przesłanych z Instytutu
Książki - specjalnie dla Klubowiczów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się w wypożyczalni lub pod numerem tel.
91 32 80 442. Jeśli lubisz czytać, a książki są dla
Ciebie skarbnicą wiedzy, przyjdź i zapisz się do
Dyskusyjnego Klubu Książki!
Miejska Biblioteka Publiczna

wymienić. W nich przewijała się otwartość na
ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie na
rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie, cenił
sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami, często rozmawiając z nimi o ich problemach. Jako
samorządowiec posiadał swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc
jednocześnie otwartym na argumenty innych.
Zawsze uśmiechnięty, dla każdego miał dobre
słowo. Jego pogoda ducha była dla nas dobrym
przykładem zachowań w różnych sytuacjach
i niejednokrotnie pozwalała znaleźć porozumienie podczas debat o problemach naszej gminy.
Dzisiaj Drogi Pawle, pochyla się nad Tobą
Sztandar Międzyzdrojów. Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą,
a jednocześnie podziękowaniem, za Twoją pracę,
zaangażowanie w sprawy gminy Międzyzdroje
i Twoją obecność wśród nas, która - ufam głęboko - nie kończy się tym fizycznym rozstaniem.
Pamięć pozostanie nadal między nami, aż do
spotkania w wieczności.
Żonie, synowi i rodzinie Zmarłego składamy
serdeczne wyrazy współczucia.
Drogi Pawle, nasz Przyjacielu, spoczywaj
w pokoju!
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

Z miejskiego kalendarza imprez: listopad 2015 r.
 13.11.2015 r. – Narodowe Święto
Niepodległości – program na str. 3

 13.11.2015 r. – Wernisaż wystawy

obrazów Bronisława Pietkiewicza
oraz koncert zespołu „Jackpot”,
godz. 17:30, Międzynarodowy
Dom Kultury
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 19.11. 2015 r. – Spektakl teatralny
„Klimakterium 2 czyli menopauzy
szał”, godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kultury, bilety w cenie
80 zł

 28.11.2015 r. – Mistrzostwa Polski

Juniorów do lat 16 Polskiej Federa-

cji Kyokushin Karate, godz. 10:00,
hala sportowa im. A. Grubby przy
Szkole Podstawowej nr 1

 28.11.2015 r. – Bal Andrzejkowy

„Z miłości do dzieci”, godz. 20:00,
Międzynarodowy Dom Kultury,
bilety w cenie 90 zł/osoba
Redakcja
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ZAPROSZENIE

do udziału w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości
w dniu 11 listopada 2015 roku
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10.30 - zbiórka uczestników przy Placu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza
10.45 - ustawienie kolumny – poczty sztandarowe i delegacje
11.00 - słowo wstępne, wprowadzenie do uroczystych obchodów
11.15 - przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicznych wiązankach kwiatów, „Apel Niepodległości”, salwa honorowa
11.40 - przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Piotra Apostoła
12.00 - spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowniczym
Międzyzdrojów”
12.10 - msza święta w intencji Ojczyzny
W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie:
11.00 - msza święta w intencji Ojczyzny
16.00 - Uroczysta Akademia w Międzynarodowym Domu Kultury:
- powitanie Mieszkańców Gminy Międzyzdroje i zaproszonych Gości
- część artystyczna w wykonaniu międzyzdrojskich artystów

- 97. rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, wystąpienie prof. Kazimierza Kozłowskiego na temat „Zasługi
II Rzeczypospolitej Polskiej dla Pomorza Zachodniego”
- prezentacja przez prof. Kazimierza Kozłowskiego monografii „Słoneczne Międzyzdroje – historia i przyroda”
- pieśni Mieczysława Fogga w wykonaniu zespołu „Tango Fogg”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, spółek, firm, zakładów, a także Mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka,
Wapnicy, Lubina oraz Gości do udziału w uroczystościach, związanych z
97. rocznicą odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.
Z poważaniem
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

XXXIV Zjazd Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej
W dniach 6-10 października br. w Międzyzdrojach gościliśmy uczestników XXXIV Zjazdu Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczyste otwarcie
zjazdu odbyło się 6 października w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
twem Anny Sobierajskiej oraz Janusz Kalemba.
Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele paautorskie w bibliotece miejskiej, które odbyło się
Wykład inauguracyjny pt.”Walka o pamięć o Armii
rafialnym p.w. św. Piotra Apostoła oraz spotkanie
w dniu 05 października. Jak co roku część proKrajowej po 1956r.” poprowadził Piotr Makuła
gramu zjazdu odbywała się
z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
w hotelu „Międzyzdroje”,
W trakcie zjazdu w Międzynarodowym Domu
gdzie nocowali żołnierze
Kultury trwała wystawa rysunków Stanisława
wraz z rodzinami.
Toegela, zaś w hotelu „Międzyzdroje” wystawa pt.
Tegoroczny zjazd był
„Ziemie i miasta kresowe”. Zorganizowano także
szczególny, ponieważ wielowieczór poetycki szczecińskiej pisarki Aleksandry
letnia organizatorka zjazdów
Pietrusewicz. Zjazd żołnierzy AK miał również cel
AK, major Danuta Szykszedukacyjny. Odbyły się „spotkania pokoleń”, czyli
nian – Ossowska w czerwcu
tzw. „lekcje żywej historii” - spotkania żołnierzy
br. obchodziła swoje 90. uroz młodzieżą szkolną.
dziny. Była więc okazja do
Obecność żołnierzy kresowych AK w Międzyzzłożenia życzeń Honorowej
drojach to wspaniała lekcja historii Polski dla młoObywatelce Międzyzdrojów.
dych pokoleń i możliwość budowania wspólnoty
Program ar tystyczny
Polaków mających szacunek do swojej historii.
podczas uroczystego otwarcia zjazdu przygotował chór
Anetta Czyżak
„Impresja” pod kierownicReferat Promocji i Współpracy z Zagranicą

15-lecie zespołu „ Fale”
9 października br. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury zespół śpiewaczy „Fale”
świętował 15-lecie swojej działalności. Spotkaniu towarzyszyła ciepła, serdeczna atmosfera. Były
wspomnienia, kwiaty, prezenty, wzruszenia, słowa uznania, podziękowania oraz wspaniały tort.
Zespół otrzymał złote i srebrne odznaki za zasługi
od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, które wręczyła sekretarz Wiesława Matusik. Leszek Dorosz,
burmistrz Międzyzdrojów wręczył artystom list gratulacyjny, kwiaty i upominki. Gratulacje i kwiaty na
ręce pań z zespołu„Fale” złożyła także Beata Kirlyluk,
radna powiatu kamieńskiego. Jubileusz uświetnił
występ zespołów: „Bryza” z Międzyzdrojów oraz
„Keja” ze Świnoujścia.
Na przestrzeni lat zespół „Fale” aktywnie
uczestniczył w życiu kulturalnym naszego miasta.
Swoją obecnością uświetnił wiele imprez miejskich,
tworzył oprawy muzyczne dla licznych uroczystości.
Reprezentował Międzynarodowy Dom Kultury
na przeglądach i festiwalach, tj. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Szczecinie,
Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu
Pomorskim, Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w
Licheniu, Wojewódzkie Spotkania ze Współczesną
Sztuka Ludową w Lipianach. Zespół ma również
na swoim koncie udział w koncertach bożonarodzeniowych oraz Pieśni Patriotycznej w Szczecinie.
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Zespół „Fale” zainicjował spotkania „Hej Kolęda,
Kolęda”, które odbywają się co roku w Międzynarodowym Domu Kultury. Wraz ze swoją pierwszą
instruktorką Krystyną Bakun oraz kierowniczką zespołu Elżbietą Janas był pomysłodawcą
jesiennych Spotkań Artystycznych Seniorów
w Międzyzdrojach.
Przez wiele lat instruktorem zespołu była Katarzyna Piotrowska, na akordeonie akompaniował
Zdzisław Szot. Obecnie kierownikiem artystycznym
zespołu jest Piotr Piętka.
W 2010 roku Polski Związek Chórów i Orkiestr
uhonorował zespół „Fale” Srebrną Odznaką za wieloletnią aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury.
Zespół „Fale” pragnie podziękować Burmistrzowi Leszkowi Doroszowi, Dyrektorowi MDK Arturowi
Duszyńskiemu oraz Jadwidze Bober, a także wszystkim pracownikom MDK za wieloletni patronat
i wspaniałą współpracę z zespołem.
Zespół „Fale”

Sukces Zespołu
„BRYZA”
Międzyzdrojski zespół „Bryza” zdobył III
miejsce w I Przeglądzie Chórów Emeryckich
zorganizowanym przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Stargardzie Szczecińskim.
W konkursie pod hasłem „Piosenka Łączy
Nas”, który odbył się 24 września br. w Stargardzkim Centrum Kultury, udział wzięło 10 zespołów
z województwa zachodniopomorskiego. Zespół
śpiewaczy „Bryza” pod kierownictwem Janusza
Kalemby przygotował trzy utwory ze swojego
repertuaru, które spotkały się z uznaniem jurorów oraz publiczności i zostały wyróżnione
III miejscem.
Gratulujemy kierownikowi i całemu zespołowi! Życzymy dalszych sukcesów!
Anetta Czyżak
3

AKTUALNOŚCI

Spotkanie członków Społecznego Komitetu Rozwoju Gminy
Międzyzdroje z burmistrzem
14 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się 4. spotkanie Społecznego Komitetu Rozwoju Gminy
Międzyzdroje z Leszkiem Doroszem - burmistrzem Międzyzdrojów. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.
W pierwszym punkcie porządku burmistrz podsumował miniony sezon, akcentując zaistnienie
(po długiej przerwie) Strefy Płatnego Parkowania
w Międzyzdrojach. Koszt budowy strefy to ok.
1,4 mln złotych, zaś wpływy ze strefy w tym
roku to rząd ok. 1 mln złotych. - W drugim roku
powinniśmy wyjść z małym zyskiem, a w trzecim
- z dochodem ok. 0,5 mln złotych. Tak więc pod
względem finansowym jest to inwestycja bardzo
atrakcyjna. Myślimy z Radą Miejską o rozszerzeniu
strefy, ale też o przygotowaniu na następny sezon dużego parkingu miejskiego – zapowiedział
L. Dorosz.
Obecni przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące minionego sezonu. Dotyczyły one
m.in. działalności przy promenadzie. Wszyscy
chcielibyśmy ciszy, porządku i terenów zielonych
w rejonie promenady. Jednak dzierżawy gminne
to wpływy do budżetu, a wydatków mamy dużo.
No i jak przekonać prywatnych właścicieli posesji,
aby nie wydzierżawiali swoich terenów. Ład przestrzenny uporządkujemy uchwalając plan przestrzennego zagospodarowania dla „Promenady
Centrum”.		
Burmistrz przedstawił możliwości rozbudowy ścieżek rowerowych i kładek na wydmach,
skanalizowania przez gminę ostatnich obiektów,
a także odniósł się do projektu odwiertów geotermalnych.			
Uczestnicy spotkania wnosili swoje uwagi
i wnioski:
- miasto powinno skanalizować ulicę Gryfa
Pomorskiego Las,

- duży parking miejski na wjeździe do Międzyzdrojów - bardzo potrzebny,
- przypadkowe budowle w rejonie promenady
bardzo psują wizerunek tego terenu, przy ich
projektowaniu potrzebna jest merytoryka i konsekwencja, a nie projekty „pod życzenie klienta”,
- potrzebny pomysł na produkt turystyczny dla
wędkarzy na połów ryb w morzu,
- brakuje całodobowo czynnego ambulatorium
w Międzyzdrojach, ratującego niekiedy ludzkie
życie.
Zgłoszono również uwagi dotyczące odbioru
segregowanych odpadów - zdarzało się, że były
one ładowane do jednego pojazdu. I pojawiła
się troska o zwiększenie sił policji w kontekście
ewentualnego pojawienia się w naszej gminie
uchodźców.
Podkreślono bardzo pozytywny odbiór porządku i czystości w mieście: zwiększona liczba koszy
na odpady sukcesywnie opróżniana, większa ilość
„psich pakietów” uzupełniana na bieżąco, pięknie
wyglądające tereny zielone i rabaty kwiatowe
pieczołowicie pielęgnowane, duża dbałość o czystość na plaży.
Uznano, że Zakład Ochrony Środowiska
stanął na wysokości zadania, ok. 70 osób załogi
pracujących na dwie zmiany bardzo się natrudziło, ale efekty ich pracy były bardzo pozytywne.
Pracownicy ZOŚ to ludzie w pierwszej kolejności
potrzebni miastu i gminie. Również pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej z profesjonalnym
podejściem do swych obowiązków, i Pracownia
„Motywacja i Działanie” - zbierają pozytywne
opinie.

W ostatniej części spotkania Burmistrz odniósł
się do planów na przyszłość:
- nowa przychodnia niebawem zostanie otwarta, umowy wstępne z lekarzami są już podpisane,
- Bursztynowe Osiedle, po zmianie firmy, kontynuuje projekt, w połowie 2017 roku planowane jest
wybudowanie pierwszych budynków i biblioteki,
a w 2018 roku - ratusza miejskiego,
- Lidl zgodnie z planem będzie gotowy na
sezon 2016,
- MTBS przygotowuje się do budowy kolejnych
budynków.
Burmistrz przedstawił również swoje przemyślenia o budżecie obywatelskim w odniesieniu
do naszej gminy. Podkreślił też aktywność stowarzyszeń i mieszkańców dających z siebie dużo na
rzecz dobra wspólnego.
Na koniec burmistrz otrzymał oprawiony
w ramkę bilet wstępu na plażę z sierpnia 1967 roku,
który zostanie przekazany do nowego muzeum
przy bibliotece w 2017 roku.
Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu
2016 roku, po uchwaleniu budżetu Gminy Międzyzdroje. O dokładnym terminie spotkania powiadomimy każdego Członka Komitetu osobiście.
Proponowany porządek spotkania to zamierzenia inwestycyjne w roku 2016, dyskusja wokół
istotnych spraw i problemów dotyczących mieszkańców oraz na tematy zgłaszane przez Członków
Komitetu.
Kontakt: e-mail: um_sekretarz@miedzyzdroje.
pl, tel. 91/327 56 45, kom. 607 889 815
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Woliński Park Narodowy skarbem wyspy Wolin

W piątek 16 października odbyło się seminarium naukowe w ramach cyklu wydarzeń poświęconych obchodom 55. rocznicy utworzenia
Wolińskiego Parku Narodowego.
- Mamy świadomość unikatowości miejsca, które powierzono nam, by je chronić i edukować
o jego wartościach. Jest to jedyne takie miejsce,
niepowtarzalny park narodowy na wyspach. Jego
wyjątkowość to klify, archipelag wysp Wstecznej
Delty Świny, bieliki, żubry, stare buczyny, cisza
i możliwość bliskiego kontaktu z naturą - powiedziała dyrektor parku. - Film o jesieni w WPN - dostępny na stronie internetowej parku, a pierwszy
raz zaprezentowany podczas seminarium - to
zaledwie cząstka i początek naszych działań edukacyjnych. Tymi emocjami chcemy uwrażliwiać
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na piękno natury. Chcemy, by te emocje trafiały
do turystów, którzy tak licznie odwiedzają nadmorskie plaże, a nie zdają sobie często sprawy jak
wielki skarb mają w tym czasie tuż obok. Z takimi
materiałami chcemy trafiać do szkół, do młodzieży,
do ich nauczycieli i rodzin.
Uczestnicy spotkania podkreślali atuty WPN,
zarówno te dotyczące przyrody, świata wodnego,
ichtiofauny, ptactwa, roślin i zwierząt, jak również
dotyczące turystyki oraz krajobrazów nadmorskich. Nawet z punktu widzenia archeologii
Woliński Park Narodowy pełni ważne funkcje

i jest kluczem do poznania tego pięknego i wciąż
nieodkrytego regionu.
W seminarium udział wzięli: Piotr Otawski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Konserwator Przyrody oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
a także świata nauki.
Miłym akcentem, a zarazem niespodzianką na
zakończenie seminarium był pyszny urodzinowy
tort.
Dagmara Mroszczak
WPN
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ROZMOWA

,,Mamy swój wkład w rozwój miasta”

Rozmowa z kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska Adamem Celińskim
- Proszę powiedzieć jakie są zadania Zakładu Ochrony Środowiska?
- Zakład Ochrony Środowiska to przede
wszystkim zakład budżetowy powołany do
realizacji zadań własnych gminy Międzyzdroje. Katalog zadań, który możemy wykonywać, określa głównie ustawa o finansach
publicznych, a także statut zakładu. Jest on
różnorodny: od utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, dbałości o zieleń, cmentarz, remonty
dróg i chodników, po organizację i prowadzenie strefy płatnego parkowania,
ochronę przed bezdomnością zwierząt
i zarządzanie stadionem miejskim.
- Czy wśród wymienionych zadań
są takie, które ocenia Pan jako trudne?
- Mając na względzie turystyczny
charakter naszej gminy, wszystkie zadania nie są łatwe, choć z pewnością
najtrudniejsze jest utrzymanie czystości
i zieleni miejskiej. A w tym roku ciężkim
zadaniem, a zarazem wyzwaniem było
również prowadzenie strefy płatnego
parkowania.
- Z jakich źródeł są one finansowane?
- Zdecydowanie najwięcej zdań realizujemy na zlecenie gminy Międzyzdroje,
więc są one finansowane z gminnego
budżetu. Pozostałe przychody pochodzą
z realizacji umów i zleceń od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
- Jak ocenia Pan ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwaną
potocznie ,,ustawą śmieciową”?
- Krytycznie. To kolejny ustawowy bubel,
przez wprowadzenie którego płacimy za odpady czasami nawet kilkakrotnie więcej i o ile zrozumiałym jest fakt, że dla ochrony środowiska
powinniśmy segregować odpady, to już metody
naliczania opłat są krzywdzące. Zryczałtowanie
opłat miało na celu zniechęcenie do pozbywania się odpadów w sposób nielegalny i faktycznie w przypadku nieruchomości zamieszkałych
oraz mieszanych tak jest, zapomniano jednak o
bardzo dużej grupie wytwarzających odpady,
a mianowicie nieruchomościach niezamieszkałych. W tym przypadku rozliczanie opłat od
pojemnika w dalszym ciągu stanowi pokusę
do podrzucania odpadów, by płacić mniej.
Absurdem jest również fakt, że Rada Miejska
musi określić minimalną wielkość pojemnika
dla nieruchomości o określonym typie działalności. W praktyce może to wglądać tak, że dwa
podmioty o tym samym profilu działalności i tej
samej powierzchni usytuowane np. w innych
rejonach miasta będą uiszczały tę samą minimalną opłatę, lecz tylko jeden będzie zapełniał
pojemniki odpadami, a drugi ze względu na
słabą sprzedaż będzie ponosił opłaty za puste
pojemniki. Mam również nadzieję, że ustawodawca naprawi swój błąd i zezwoli na udział
w przetargach zakładom budżetowym, ponieważ w obecnym stanie prawnym może dochodzić do „podziału rynku” przez firmy wywozowe,
a w konsekwencji składania ofert opiewających
na astronomiczne kwoty.
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- Proszę opowiedzieć o strukturze zatrudnienia w ZOŚ.
- Specyfika gminy i zakładu wymusza zmienność w liczbie zatrudnianych pracowników.
W zakładzie zatrudnionych jest 10 pracowników
biurowych, natomiast liczba pracowników fizycznych zmienia się w zależności od pory roku. Poza
sezonem letnim zatrudniamy 37 osób, a od wiosny

ich liczba wzrasta i osiąga w szczycie sezonu 66
pracowników. Od czasu, gdy zostałem kierownikiem zacząłem też korzystać z robót publicznych,
dzięki czemu w tym roku przez 6 miesięcy zatrudnienie znalazło średnio 12 osób. Tym sposobem
zaoszczędzimy ok. 180 000 złotych.
- Jakie projekty realizowane przez ZOŚ są
dla Pana powodem do zadowolenia?
- Z pewnością jestem zadowolony z faktu, że
wykonujemy coraz więcej zadań na rzecz gminy
i nie tylko, dzięki czemu „rośniemy w siłę”, zatrudniamy kolejnych pracowników, a środki finansowe zostają w gminie. Doskonałym przykładem
jest międzyzdrojska zieleń, projekt pod nazwą
„Międzyzdroje w kwiatach”, zapoczątkowany
i realizowany przez Sławomira Rosiaka. Od 2012
roku projekt kontynuuje i jest za niego odpowiedzialna pracownica zakładu Anida Kostrzewa.
Z opinii ludzi przybywających do Międzyzdrojów
wiemy, że projekt znacznie wpłynął na zwiększenie atrakcyjności miasta i cieszy się dobrą opinią
wśród internautów.
Zlecanie przez gminę zakładowi większej
liczby zadań ma też swój kolejny atut w postaci
wykonywania zadań na tzw.„gwizdek”, ponieważ
wielokrotnie czas realizacji ze społecznego punktu widzenia ma bardzo duże znaczenie.
Jeśli miałbym określić z czego jestem dumny,
to z pewnością z pracowników, ich zaangażowania
i wysokiej jakości pracy, która w zakładzie stała
się już normą. Każdy z pracowników ma swój zakres zadań, część załogi zajmuje się utrzymaniem
czystości, ciężką„syzyfową pracą”, inna grupa dba
o prawidłowe oznakowanie dróg, remonty ulic

i chodników, kolejni o zieleń miejską i to nie tylko
te szczególnie wyeksponowane tereny. Każde
z tych zadań ma swój ciężar gatunkowy, który
mieszkańcy i turyści dostrzegają i oceniają.
- Z jakimi problemami spotyka się Pan
w codziennym zarządzaniu ZOŚ?
- Z natury jestem człowiekiem bardzo ambitnym i pracowitym, więc nie zwykłem nazywać
spraw do załatwienia „problemem”, tylko
zadaniem, na którego realizację trzeba
znaleźć odpowiedni sposób. Nie szukam
problemów i nie zasłaniam się nimi,
a życzyłbym sobie i pracownikom jedynie,
aby naszą pracę oceniano z większą wyrozumiałością i szacunkiem.
- 1 października tego roku minęło 5 lat
odkąd objął Pan stanowisko kierownika
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach. Jak ocenia Pan te 5 lat?
- Przede wszystkim pracę dla gminy
Międzyzdroje traktowałem jako wyzwanie
oraz możliwość rozwoju i dziś z perspektywy czasu uważam to za bardzo dobry krok
w życiu, a także w karierze zawodowej.
Był to czas ciężkiej pracy „u podstaw”
i wielu wyzwań. W pierwszej kolejności
musiałem podnieść morale załogi, a następnie powalczyć o wizerunek i odbiór
zakładu przez społeczeństwo. Na szczęście
pracownicy mi zaufali i uwierzyli w moją
wizję funkcjonowania zakładu. Przez te
5 lat udało się zbudować markę oraz siłę
zakładu i z tego jestem z pewnością zadowolony. Pierwsze spostrzeżenia mieszkańców,
że dane zadanie powinien wykonywać Zakład
Ochrony Środowiska, również świadczą o wielkiej
roli zakładu w funkcjonowaniu naszego miasta
i gminy.
- Zbliża się dzień Wszystkich Świętych,
powiedzmy mieszkańcom i gościom przybyłym do Międzyzdrojów, jak będzie wyglądała
organizacja na cmentarzu?
- Przygotowania do tego szczególnego
święta rozpoczęliśmy już z miesięcznym wyprzedzeniem. W tym roku dzięki przychylności
burmistrza i Rady Miejskiej, dokończymy
przed świętem układanie kostki brukowej
na nowej części cmentarza. Jak co roku, dostawionych zostanie kilka przenośnych toalet, również dla niepełnosprawnych. Utrzymanie czystości i opróżnianie pojemników
z odpadami, odbywać się będzie dwa razy
dziennie przez wszystkie dni. W zeszłym roku
na cmentarzu w Międzyzdrojach wprowadziłem pewną nowość, dzięki której odwiedzający
mogą korzystać nieodpłatnie z akcesoriów do
utrzymania czystości przy grobach bliskich.
Wprowadziliśmy to równolegle z monitoringiem
cmentarza, dzięki czemu nic nie ginie oraz obserwujemy poprawę bezpieczeństwa i porządku
na cmentarzu i w jego obrębie.W bieżącym roku
handel odbywał się będzie w bezpośrednim
sąsiedztwie cmentarza w Międzyzdrojach,
a ruchem, jak co roku kierować będzie Straż
Miejska.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

„Każdy dzień jest w życiu ważny”

Przedstawiamy Państwu rozmowę z radną VII kadencji Ewą Trott
- Jakie są Pani wrażenia jako radnej po roku
od zaprzysiężenia?
- Dużo słyszałam na temat pracy w samorządzie jeszcze zanim zostałam radną. Uczestniczyłam w posiedzeniu komisji pomagając osobie,
która miała problemy. Na podstawie tej wiedzy
wydawało mi się, że radnym jest dużo łatwiej
zrealizować pewne sprawy. Jestem członkiem
Komisji Społecznej, staram się podchodzić do
tej pracy obiektywnie, uczciwie oceniać sytuację,
a nie ludzi, których ona dotyczy. Niektóre sytuacje są bardzo stresujące, nie łatwo o nich
zapomnieć. Jest dużo sytuacji, w których podjęcie decyzji - tak, aby kogoś nie skrzywdzić, aby
traktować ludzi sprawiedliwie, nie wyróżniać jest trudne. W naszym społeczeństwie jest duża
liczba osób, które nie potrafią sobie poradzić,
są bezradne, nie znają przepisów. Pomoc im
to zarówno kwestia i prawa i przepisów, jak
i podejścia ludzi. Czasami widzi się po prostu
brak dobrej woli.
- Czy jest Pani rodowitą Międzyzdrojanką?
- Tak, urodziłam się w Międzyzdrojach w 1962
roku. Mój mąż jest również osobą urodzoną
w Międzyzdrojach. Moi rodzice Grzegorz i Janina
Bajroszewscy poznali się w Międzyzdrojach i tu
mieszkają do dziś. Mama pochodzi z Wielkopolski a tata ze wschodu. Niedawno obchodzili
złote gody.
- Jak wspomina Pani dzieciństwo w Międzyzdrojach?
- To były piękne czasy, piękne Międzyzdroje,
które były spokojniejsze. Myślę, że było więcej
radości i życzliwości wśród ludzi. Całe swoje życie
mieszkałam i mieszkam na ul. Plażowej i tam
spędzałam swoje dzieciństwo. Z koleżankami
i kolegami z tamtego okresu spotykam się do
dziś, często wspominamy nasze zabawy. Mam
młodszego brata Konstantego. Jego rodzina
mieszka w Międzyzdrojach.
- Proszę opowiedzieć o okresie nauki, zainteresowaniach.
- Moją pierwszą wychowawczynią w Szkole
Podstawowej była pani Janina Tutak, cudowna
kobieta. Moimi nauczycielami byli min.: pan Majewski, Jerzy Gaj - przyjaciel domu, Iza Szewczuk.
W Szkole Podstawowej byłam wiceprzewodniczącą samorządu szkolnego, zawsze lubiłam
działać. Byłam aktywna sportowo, najpierw była
to lekkoatletyka, potem długo piłka siatkowa. Pamiętam, że jako dziecko chciałam być dentystką
i u mamy w pracy leczyłam… parapety, które
miały odpryski. Całe dzieciństwo leczyłam miśki,
lalki. Wybór szkoły pielęgniarskiej był świadomy.
Wyjechałam do liceum do Goleniowa. Szkołę
wspominam dobrze, szczególnie koleżanki,
z którymi mieszkałam w internacie.
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- Droga zawodowa była więc wytyczona.
- Skończyłam szkołę w czerwcu 1983 roku i
w tym samym miesiącu rozpoczęłam pierwszą
pracę w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
Moim celem było poznanie tajników pracy
pielęgniarki od tej najtrudniejszej strony. Chciałam się dużo nauczyć. Zostałam pielęgniarką
anestezjologiczną, następnie dr W. Słomiński,

ówczesny ordynator Oddziału Chirurgicznego
tego samego szpitala, zaproponował mi pracę
instrumentariuszki na sali operacyjnej. Praca
była intensywna, w tamtym czasie odbywało
się bardzo dużo operacji. W tej pracy kontakt
z pacjentem jest bardzo niewielki, jednak rola
instrumentariuszki jest bardzo ważna. Ta praca
wymaga dyscypliny, skupienia, podzielności
uwagi. Bardzo lubiłam swoją pracę, dużo się w
niej nauczyłam. Po powrocie do Międzyzdrojów
pracowałam w ośrodku MSW jako pracownik
kulturalno – oświatowy, następnie wróciłam
do zawodu pielęgniarki. Od tamtego czasu
rozpoczął się etap pracy pielęgniarki w ośrodku,
bardziej związany z kontaktem z ludźmi. Był to
oddział późnej rehabilitacji kardiologicznej. Niestety ośrodek MSW został zamknięty. Znalazłam
inną pracę, pracowałam w międzyzdrojskiej słynnej ,,Lagunie” jako barmanka i recepcjonistka.
W mojej zawodowej karierze była też praca sekretarki w Komisariacie Policji w Międzyzdrojach,
przez pewien czas pełniłam także obowiązki
komendanta komisariatu. Odnowiłam prawo
wykonywania zawodu, zrobiłam kurs fizykoterapii i do dziś pracuję jako pielęgniarka w WDW.
- Proszę nam opowiedzieć o swojej rodzinie.
- Z pierwszego małżeństwa mam córkę Darię,
która w lutym skończy 30 lat. Córka mieszka
z rodziną w Opolu, mam od niej 2 cudownych
wnucząt – Tosię i Jana. Młodsza córka Patrycja
ma 21 lat, dała mi wnuczkę Julkę, mieszkają
z nami, więc córka ma to szczęście, że ma nas na co
dzień. Długo nie mogłam się doczekać wnuków,

dają mi mnóstwo radości, choć ciężko podzielić
uczucia kiedy cała trójka jest u mnie. Z córkami
mamy podobne charaktery, dlatego nie obywa
się bez sporów.
Na swoim mężu mogę zawsze polegać, nigdy
mnie nie zawiódł. Zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat
i przyznam, że wciąż jestem w nim zakochana.
Myślę, że ważne jest wzajemne, szczere poznanie
swoich zalet i wad. Oczywiście, że nie zawsze
jest idealnie. Gdy wystąpią konflikty obrażam
się tylko na chwilę, ale umiem przyznać się do
błędu, umiem przeprosić. Każdy z nas ma swoje
sposoby na rozwiązywanie konfliktów. Uwielbiam
podróżować z moim mężem, wyjeżdżać daleko
i blisko, każdy spędzony wspólnie dzień jest
ważny. Wspólnie oglądamy sport. Najwięcej nieporozumień – jeśli występowały – było na temat
wychowania dzieci. Mąż jest osobą stanowczą
i konsekwentną, ja niestety nie.
- Co jako radna chciałaby Pani zmienić
w mieście, na co zwraca szczególną uwagę?
- Startując do wyborów mówiłam o konieczności utworzenia w mieście punktu medycznego. Miejscowość turystyczna nie może zostawić
swoich gości bez podstawowej opieki medycznej, w dniach wolnych turyści szukają miejsca,
w którym mogliby otrzymać zastrzyk. Potrzebna
jest mieszkańcom także baza zabiegowa, aby nie
musieli jeździć do Wolina czy Kamienia Pomorskiego. Do tych pomysłów przekonani są także
niektórzy moi koledzy radni. Mam nadzieję, że
uda się coś zmienić w tym zakresie.
Ważna jest również sprawa uporządkowania przestrzeni w mieście. Uważam, że należy
skończyć z budową wysokich apartamentowców. Dobrze aby pojawił się architekt, który
uporządkuje nie tylko przestrzeń, ale elewacje
budynków, które teraz są mało atrakcyjne. Warto
byłoby je ujednolicić. Zauważam, że nie wszyscy
ludzie przyjeżdżający do nas idą na plażę, dużo
ludzi - szczególnie z małymi dziećmi lub osoby
starsze - korzysta z trawników przy promenadzie,
wypoczywają na kocach, bawią się, grają. Dlatego jestem zwolennikiem tworzenia terenów rekreacyjnych, zielonych, np.: zachowanie zielonej
promenady zachodniej. Wśród osób, które kupiły
budynki np.: pofunduszowskie zauważyć można
brak dbania o czystość otoczenia. Zamieniają
je często w wysypiska śmieci, które nie mają
dobrego wpływu na estetyczny wygląd miasta.
Ważna jest kontynuacja remontów dróg, uporządkowanie promenady, dbałość o fontanny.
Niewystarczająca jest - w mojej opinii - dodatkowa mała infrastruktura: ławki, kosze na śmieci.
Ale będę się o to starać.
- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, AKTUALNOŚCI

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XII Sesji w dniu 30.09.2015r., podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XIV/124/15
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie i zmniejszenie wydatków na kwotę 168 000 zł
(wydatki inwestycyjne).
Zmiany polegają na:
1/ zwiększeniu wydatku w kwocie 118 000 zł
na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Międzyzdroje”.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na
zadanie pn. „Budowa sieci sanitarnej w ulicy
Niepodległości na odcinku od skrzyżowania
drogi ulicy Wodziczki z ulicą Niepodległości do
skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą
krajową w Międzyzdrojach” w ramach zadania
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz
modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie
aglomeracji Międzyzdroje” istnieje konieczność

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 118 000 zł,
2/ zwiększeniu wydatku w kwocie 50 000 zł na
zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek”,
3/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 168 000 zł
na zadanie pn.” Rozbudowa drogi gminnej
ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”.
Uchwała Nr XIV/125/15
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2015-2025
Dokonano zmiany treści w załącznikach,
zgodnie z poprzednią uchwałą.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Organizacja ruchu przy cmentarzu
Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach informuje Mieszkańców, że w dniu
1 listopada 2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kierowali ruchem przy
Cmentarzu Miejskim w godzinach od 08:00 do 20:00.
W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów, w godzinach 12:00-15:00 dojazd do
cmentarza będzie ograniczony. Dojazd do bramy cmentarza będzie możliwy przede
wszystkim dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25.10.2015r. w Gminie Międzyzdroje
Sejm Okręg Wyborczy 41
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 5 497
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 2 491
Frekwencja 45,32 %
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia – 124
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 1
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze – 4
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych - 4
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny – 4
Liczba kart wyjętych z urny – 2 493
w tym liczba kart wyjętych z kopert – 4
Liczba kart nieważnych – 0
Liczba kart ważnych – 2 493
Liczba głosów nieważnych – 74
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów – 2 419

W Komitetach Wyborczych najwięcej
głosów otrzymali:
KW Prawo i Sprawiedliwość – 679
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
– 364
Agnieszka Janina STÓJ 		
– 86
Halina Barbara SZYMAŃSKA
– 42
Leszek DOBRZYŃSKI 		
– 38
Włodzimierz Antoni KOTUNIAK
– 36
KW Platforma Obywatelska RP – 894
Beata KIRYLUK 		
– 261
Sławomir Witold NITRAS 		
– 157
Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA
– 125
Bartosz Adam ARŁUKOWICZ
– 114
Norbert Piotr OBRYCKI 		
– 69
Magdalena Maria KOCHAN 		
– 49

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25.10.2015r. w Gminie Międzyzdroje
Senat Okręg Wyborczy 98
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 5 497
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 2 491
Frekwencja: 45,32 %
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia – 124
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 1
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze – 4
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych – 4
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny – 4
Liczba kart wyjętych z urny – 2 493
w tym liczba kart wyjętych z kopert – 4
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Liczba kart nieważnych – 0
Liczba kart ważnych – 2 493
Liczba głosów nieważnych – 81
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich
kandydatów – 2 412
Joanna Monika AGATOWSKA
– 390
Edward KOSMAL 		
– 688
Grzegorz Bernard NAPIERALSKI
– 819
Sławomir Piotr PREISS 		
– 83
Witold Florian RUCIŃSKI 		
– 68
Marek Przemysław ŚWIDERSKI
– 364

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

28.10.2015 r. - Iwona CZYŻ
04.11.2015 r. - Adam JAKUBOWSKI
18.11.2015 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
25.11.2015 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz. 15.00 - 16.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

KW Razem 		
Maciej Rafał DŻUS 		
Maria Magdalena SERAFINOWICZ
Stanisław Ignacy MATUSEWICZ
Norbert Andrzej LITWICKI 		
Ewa Maria DĄBROWSKA 		
Julita ZIELIŃSKA 		

– 84
– 23
– 18
–7
–7
–6
–6

KW KORWiN 		
Korynna Natalia KORWIN-MIKKE
Paweł Jan SZUT 		
Agnieszka PODGÓRSKA 		

– 80
–36
– 23
–4

Komitet Wyborczy PSL
Jarosław Michał RZEPA 		
Ewa Agnieszka DELĄG 		
Eugeniusz JASIEWICZ 		
Anna NOWAK 		

– 55
– 12
– 12
–8
–5

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS
+UP+Zieloni 		
– 183
Dawid Wojciech KRYSTEK 		
– 75
Adam Edward OSTOLSKI 		
– 30
Dariusz Krzysztof WIECZOREK
– 24
Jarosław Cezary WŁODARCZYK
– 16
Ewa SOBIERAJSKA 		
–9
KWW „Kukiz'15” 		
Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ
Zbigniew Piotr KASIARZ 		
Dawid Andrzej WOJTON 		
Piotr Stanisław ZARZYCKI 		
Małgorzata Alicja FARYNIARZ

– 200
– 71
– 18
– 13
– 12
– 11

KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 244
Piotr Paweł MISIŁO 		
– 107
Dorota Beata SUBICKA-BEDNARCZYK
– 26
Zbigniew Władysław PASZKOWSKI
– 21
Dorota Teresa KONKOLEWSKA
– 20
Piotr KOZŁOWSKI 		
– 10
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
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KULTURA I OŚWIATA
Zajęcia kulinarne w Szkole Podstawowej nr 1

„Kuchnia dziecięca w Europie”
Można zakazać sprzedaży niezdrowej żywności w sklepikach i nie solić uczniom zupy, ale nie tędy
droga do zdrowych nawyków żywieniowych. Uczniowie są przekorni, a owoc zakazany smakuje
najlepiej… A przecież zdrowe jedzenie jest smaczne, a gotowanie może być frajdą!
Postanowiliśmy więc dotrzeć do dzieci naszej
szkoły promując wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach zdrowy styl
odżywiania się i poznanie zwyczajów kulinarnych
z innych krajów.

W trakcie zajęć, prowadzonych przez nauczycieli SP1 w ramach art. 42 KN, uczniowie nauczą
się planować i organizować sposób przyrządzania
posiłków, wykorzystywać umiejętności matematyczne w procesie przygotowywania potraw
(odmierzanie płynów różnymi miarkami, ważenie
produktów i posługiwanie się różnymi jednostkami miar i wag).

Przed planowanymi zajęciami będą wyszukiwać potrzebne informacje (np. przepisy)
w różnych źródłach (książki kucharskie, Internet),
doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez prawidłowe odczytywanie
informacji zawartych w przepisach kulinarnych. Gromadząc produkty przeanalizują składniki potraw i ocenią ich wartość
odżywczą dla organizmu. Uczestnicząc
w zajęciach będą dobierać odpowiednie
narzędzia i przybory kuchenne potrzebne do wykonania zadania, bezpiecznie
posługiwać się urządzeniami kuchennymi,
kształtować umiejętność dbania o ład i
porządek w miejscu pracy, zwracać uwagę
na estetykę podawania i spożywania posiłków, przestrzegać zasad higieny podczas
przygotowywania i spożywania posiłków.
Uczniowie, oprócz zajęć związanych
z gotowaniem, pieczeniem i jedzeniem
zdrowych i pysznych potraw, przygotują
gazetki ścienne i stworzą książkę kucharską oraz
nauczą się zgodnie współpracować w grupie
dzieląc się jednocześnie swoimi wiadomościami
i doświadczeniem z rówieśnikami.
Zajęcia programu „Kuchnia dziecięca
w Europie” skierowane są do chętnych uczniów
i realizowane będą w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie zostaną podzieleni na pięć zespo-

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów
na czytelników biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 20 października 2015 r. zorganizowała lekcję
biblioteczną, podczas której dzieci klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
mogły zapisać się do wypożyczalni.
Dyrektor Andżelika Gałecka przedstawiła wszystkich pracowników biblioteki oraz opowiedziała
o zasadach korzystania z księgozbioru działu
dziecięcego, którego książki można wypożyczać
do domu. Jak się później okazało, niektórzy mali
czytelnicy byli już zapisani i od dawna korzystali
z biblioteki, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Na początku spotkania Szymon Głod, starszy
bibliotekarz, zaprosił uczniów do obejrzenia
i wysłuchania bajek. Podczas pobytu w bibliotece
uczniowie założyli swoją kartę biblioteczną i przystąpili do programu„Od najmłodszych lat z książką
za pan brat”, który skierowany jest do uczniów
klas I-III. Za każdą wypożyczoną książkę uczeń
otrzymuje„gwiazdkę”, wkleja ją na specjalną kartę,
którą dostaje od bibliotekarza podczas zapisu. Za
zebrane 50 gwiazdek, młody czytelnik otrzymuje

niespodziankę. Celem tego programu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Nad
procedurą zapisywania uczniów do wypożyczalni
czuwały panie: Anita Cieślak i Anna Piecyk.
Po założeniu kart bibliotecznych, każdy z
uczniów został pasowany przez dyrektorkę biblioteki ogromnym piórem - które jest symbolem
pisarzy - na czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej. Było to bardzo emocjonujące przeżycie dla
dzieci. Każdy stał w skupieniu i czekał, aż pióro
znajdzie się na jego ramieniu, by oficjalnie zostać
czytelnikiem międzyzdrojskiej biblioteki.
Na zakończenie uczniowie otrzymali słodki
poczęstunek. Mali czytelnicy dostali również
zaproszenie na spektakl „Księżniczka na ziarenku
grochu”, który odbędzie się w bibliotece 10 grudnia
2015 o godz. 9:00. Miejska Biblioteka Publiczna

łów. Każdy zespół będzie miał swojego opiekuna
– nauczyciela, pełniącego funkcję projektodawcy,
osoby wspierającej oraz motywującej dzieci do
zbierania nowych doświadczeń. Na początku roku
szkolnego wszystkie zespoły wylosują państwo,
którego zwyczaje kulinarne będą zgłębiać przez
cały rok.
Program angażuje do współpracy rodziców
poprzez uczestnictwo w przygotowaniu odpowiednich składników oraz zadbaniu o prawidłowy ubiór dziecka. Wyroby uczniów zostaną
zaprezentowane podczas uroczystości szkolnych,
dlatego rodzice będą mogli brać udział w ocenie
pracy dzieci. Dodatkowo każdy zespół będzie
przygotowywał przepis miesiąca, który zostanie
zamieszczony na szkolnej gazetce. Wszystkie
przepisy prezentowane przez poszczególne zespoły zostaną zebrane i opublikowane w książce
kucharskiej. Organizując zajęcia w tym programie
chcemy zachęcić dzieci do samodzielnego przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków,
a także zwrócić ich uwagę na to, co jedzą ich
rówieśnicy w innych krajach europejskich.
We wrześniu odbyły się zajęcia pt. „Zdrowie
w szklance – soki i napoje”. Przygotowane soki
ze świeżych owoców i warzyw „reklamowały”
wartości odżywcze i zdrowotne świeżych soków
owocowych. Dzieci świetnie bawiły się podczas
ich przygotowywania i ze smakiem je piły oraz
częstowały kolegów i koleżanki.
Przed nami pieczenie świątecznych ciast i ciasteczek, przygotowywanie kolorowych kanapek,
grzanek i naleśników, sałatek warzywnych i owocowych oraz wiele innych smacznych i zdrowych
niespodzianek!
Nauczyciele SP1
Organizatorzy zajęć

Dofinansowanie dla Biblioteki
w Międzyzdrojach w 2015 roku

„Zakup nowości
wydawniczych
do bibliotek”

W 2015 roku Biblioteka Narodowa przyznała
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach dotację na
zakup książek w ramach realizacji programu
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ”
W bieżącym roku jest to kwota 8 010,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków
finansowych Biblioteki Narodowej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
O nowościach zakupionych w ramach ww.
programu będziemy na bieżąco informować
czytelników na profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www.
biblioteka.miedzyzdroje.pl
Bibliotekarze
8
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OŚWIATA

Nowa huśtawka
w przedszkolu!
Rozpoczął się kolejny
rok szkolny w Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”. Przedszkole wypełnił gwar
i różnorodna aktywność dzieci. Ku uciesze
najmłodszych w ogrodzie przedszkolnym zamontowana została nowa
huśtawka. Inwestycja mogła być zrealizowana
dzięki prężnie działającej Radzie Rodziców. Nowy
nabytek cieszy się dużym zainteresowaniem
dzieci. Przy huśtawce gromadzą się chętni, by
skorzystać z przyjemnego kołysania. Nowy sprzęt
sprawia naszym dzieciom wiele radości.
Violetta Bajroszewska

Recepta na jesienne ponure wieczory

Przyjdź do nas!

KLUBIK RODZINNY – OD JUNIORA DO SENIORA,
projekt realizowany przez Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”, edycja wrzesień-październik 2015, powoli się kończy. Zrealizowaliśmy szereg wydarzeń. Udało nam
się wykarmić, zabawić, odstresować, poznać
kilkaset osób. Za to dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się tak wysokiej frekwencji.
Dziękujemy raz jeszcze za udział, za Wasz
„wkład własny”: zamek, popcorn, koncert wokalny,
koce, konkursy, udział strażaków OSP Lubin, różne
inicjatywy, etc.
Teraz czekamy na finanse, by kontynuować
działania przez kolejne miesiące. Szczerze? Zaczyna się trudny okres: koniec roku/budżetu, święta,
zimno w Wiklinie, zaspy na drodze. Standard.

Nic się nie zmieni: KLUBIK MALUSZKA ma spore
grono„niewielkich” aczkolwiek stałych odbiorców,
GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO nadal będzie Was
odstresowywać, a WARSZTATY ARTYSTYCZNE
będą nadal zachęcać do twórczości.
Tylko i aż tyle.
Zapraszamy do „Wikliny” w Wapnicy:
• GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO - wtorki godz.
18.00
• KLUBIK MALUSZKA - czwartki godz. 17.00
• WARSZTAT Y ART YST YCZNE DECOUPAGE
- 26.10.2015, godz. 16.00
Inicjatorami projektu są: Mariusz Samołyk
(koordynator projektu), Bożena Magda (sołtys
Wapnicy), Jan Magda (Przewodniczący Rady
Miejskiej) oraz członkowie Międzyzdrojskiego
Stowarzyszenia „Rodzina”
Projekt dofinansowany ze środków Programu
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Międzyzdrojach
14 października 2015 r. odbyło się spotkanie pracowników oświaty gminy Międzyzdroje i przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Niekonwencjonalna koncepcja wręczania nagród i humorystyczne prowadzenie uroczystości przez
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem zebranych.
Burmistrz Leszek Dorosz nagrodził wyróżnionych
w tym roku nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
Prowadzące: w roli typowego dyrektora –
Milena Karpowicz, a Aleksandra Andraszewicz
Lewandowska w roli faktycznie rządzącej postaci
w szkole – woźnej, w sposób zabawny przepytywały burmistrza i dyrektorów, co w szkołach
„piszczy”.
Zespół muzyczny "Sklep z Ptasimi Piórami"
uświetnił spotkanie pięknym refleksyjnym koncertem, po którym zgromadzeni nauczyciele
i emeryci mogli ze sobą spędzić czas na rozmowie
przy dobrej kawie.
Za gościnność i pomoc w przygotowaniu
uroczystości bardzo dziękujemy Arturowi Duszyńskiemu, dyrektorowi MDK i pracownikom MDK.
Organizatorzy

Dzień Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach
14 października spotkaliśmy się w
szkole. Odbyły się zajęcia z nauczycielami,
na których uczniowie wykonywali prace
plastyczne pt. „Ja i moja szkoła”. Wykonane prace ukazywały, jak dzieci czują się
w szkole, które miejsca postrzegają jako
bezpieczne, ale też wskazywały takie, które
budzą ich niechęć bądź niepokój. Taka
forma artystycznego wyrazu posłużyła
nauczycielom do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej, która dała obraz wizerunku szkoły
w oczach dziecka, a wnioski z tak nietypowo
przeprowadzonego badania posłużą do podjęcia
działań w celu ulepszenia pracy szkoły.
Uczniowie oglądali też film i program artystyczny przygotowany przez koleżanki i kole-

gów. Dzieci miło spędziły czas, życzyli swoim
nauczycielom i sobie – bo przecież uczniowie to
najważniejszy element systemu edukacji - aby
czuli się dobrze w swojej szkole i stawali się coraz
mądrzejsi.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z uroczystości na stronie internetowej SP: sp1.com.pl
Nauczyciele SP1

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. To święto jest szczególną okazją, by serdecznie podziękować za wskazywanie
młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego
daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. W trakcie edukacji uczniowie poznają siebie i swoje predyspozycje, odkrywają talenty i pasje, znajdują
motywację do zmagania się z własnymi słabościami, zaś szkoła staje się dla nich szansą na odnalezienie właściwych wzorców.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się polonezem, zatańczonym przez dzieci
z klas młodszych. W naszej szkole dodatkowo jest
to święto wszystkich pierwszaków. W tym dniu
dzieci z klasy I składają uroczyste ślubowanie i są
pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Wapnicy. Od wielu lat tego dnia w taki sposób
przyjmujemy ich do społeczności szkolnej. Tak
było i tym razem. Dzieci z klasy I przygotowały
inscenizację„Leśny karnawał”, którym udowodniły,
że w pełni zasługują na miano uczniów. Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły i pasowaniu,
dokonanym przez panią dyrektor, dzieci otrzymały
wiele upominków od koleżanek i kolegów.
Bardzo ważnym akcentem pasowania jest
połączenie tego święta z niedawno minionym
Dniem Drzewa. Pierwszaki otrzymują sadzonkę
dowolnego drzewa, przygotowaną przez pracowników Wolińskiego Parku Narodowego, którą
wspólnie ze swoją Panią posadzą obok szkoły.
W tym roku dzieci dostały sadzonkę dębu.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanym
potocznie „Dniem Nauczyciela”, uczniowie w
szczególny sposób dziękują za codzienny trud
i okazywane serce, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy na rzecz nauczania i wychowania

Uroczyste pasowanie na pierwszaków

drugiego człowieka. Na tę okazję nasi uczniowie
przygotowali Szkolną Galę Oskarowo – Jabłkową. Każdy nauczyciel, pracownik administracji
i obsługi został uhonorowany tytułem laureata
w swojej kategorii oraz otrzymał - zamiast kwiatka
- smaczne jabłko.
Na zakończenie Rada Rodziców przygotowała niespodziankę. Po występach na środek sali
„wjechał” tort, którym poczęstowano wszystkich
uczestników: zaproszonych gości, uczniów, pracowników szkoły. Dziękujemy rodzicom!
W ten nieco odmienny sposób nasi uczniowie
wyrazili wdzięczność za wrażliwość, dobroć i cierpliwość. Mimo, że na wesoło, to ich podziękowania
były bardzo szczere i płynące z serca.
Fotorelacja z uroczystości:
https://picasaweb.google.
com/112137961301197324751/14 Pazdziernika2015
Alicja Grzywaczewska
Bogumiła Popko
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Kobiety „Fali” wygrywają
W sobotę 26.09 br. w Kołobrzegu odbył się mecz pomiędzy tamtejszym beniaminkiem Hattrickiem, a drużyną „Fali” Międzyzdroje. Dziewczyny podeszły do spotkania zmotywowane i pewnie
wygrały - 14:0. Bramki strzelały: Katarzyna Wojciechowska x6, Estera Kalita x3, Julia Ordon x2,
Monika Bojaczuk x2, Marianna Litwiniec (rzut karny).
Następny mecz był nie lada wyzwaniem. Na stadionie w Międzyzdrojach gościliśmy lidera rozgrywek „Orła 2010” z Wałcza. Punktualnie o godzinie
13:00 sędzia Gabriela Wojtysiak, w asyście Marka
Szymańskiego, Mateusza Modzelewskiego oraz
naszych najmłodszych adeptów piłki nożnej, rozpoczęła pojedynek. Nasze dziewczyny były bardzo
zmotywowane i od samego początku próbowały
narzucić swój styl gry. W bramce z konieczności
po raz kolejny stanęła środkowa pomocniczka
Marianna Litwiniec i to ona dwa razy w pierwszej
połowie ratowała nasze dziewczyny przed utratą
bramki. Zaraz potem po szybkiej kontrze Monika
Bojaczuk popisała się precyzyjnym uderzeniem

i w 11. minucie objęliśmy prowadzenie. Do przerwy wynik się nie zmienił, ale tuż po niej w 42. minucie o swojej obecności na boisku przypomniała
Estera Kalita , która przepięknym strzałem zdobyła
drugą bramkę dla Fali i tym samym ustaliła końcowy wynik meczu.
Trenerzy Łukasz Szumlewski i Krzysztof Piorun
byli bardzo zadowoleni z postawy naszej drużyny,
która w 100 procentach zrealizowała założenia
taktyczne. Dziewczyny były bardzo dobrze dysponowane, co było widać od początku do końca
spotkania. Dziękujemy i prosimy o więcej!
Jan Rączewski
KS „Fala”

Mistrzowskie
sztafety z SP 1
W dniu 28 września 2015 r. reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach wystartowała w Dziwnowie w Mistrzostwach powiatu
kamieńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych na dystansie 10x800m. Zarówno w kategorii
dziewcząt, jak i chłopców nasi uczniowie nie mieli
sobie równych zajmując pierwsze miejsca. Obydwie sztafety wystąpiły w Finale Wojewódzkim
w Tychowie w dniu 22 października. Opiekunem
reprezentacji dziewcząt jest Zdzisław Piątkowski,
natomiast chłopców - Leszek Nyrkowski. Gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli.
Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

III Międzyzdrojski Czwartek Lekkoatletyczny
Zakończyła się jesienna edycja „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych z ORLENEM” oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem
Burmistrza Międzyzdrojów. Ostatnie zawody odbyły się 1 października 2015 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach.
W zawodach rywalizowała rekordowa liczba 105
uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP
6 Świnoujście, PSP Kołczewo, SP 2 Wapnica, SP
Wysoka Kamieńska oraz ponad 40 gimnazjalistów
z gimnazjów: w Międzyzdrojach, Wolina, Świnoujścia i Dziwnowa. Organizatorem zawodów był
UKS Chrobry Międzyzdroje.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację

zawodów, a przede wszystkim nauczycielom
i wolontariuszom z Fundacji Motywacja i
Działanie.
Kolejne zawody już na wiosnę 2016 r., na które
serdecznie zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów biegania. Więcej informacji i zdjęć można
znaleźć na stronie internetowej UKS Chrobry Międzyzdroje w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne
www.uks.jupe24.pl.

Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA:
dziewczęta:
Amelia Grygiel (SP 6 Świnoujście) – 60 m – 8,37
Martyna Dajlid (PSP Kołczewo) – 60 m – 9,61
Hanna Kadłubiec (SP 6 Świnoujście) – piłka
palantowa – 40,00 m
chłopcy:
Patryk Słabolepszy (SP Dziwnów) – 60m – 9,42
Jarosław Petrunia (SP 1 Międzyzdroje) – 60m
– 8,70
Kryspin Leśniak (SP Wysoka Kamieńska) – piłka
palantowa – 62,50
Kamil Dwornik (SP 1 Międzyzdroje) – 1000 m
– 3:31,90
Jarosław Nesteruk (SP 2 Wapnica) – piłka
palantowa – 44,00 m
Najbardziej wartościowe rezultaty Grand
Prix Gimnazjum:
Natalia Kalisiak (Gim. Wolin) – 100m – 14,38
Natalia Matyla (Gim. Międzyzdroje) – 300 m
– 46,25
Weronik a Zygan (Gim. Międz yzdroje)
– pchnięcie kulą – 8,61 m
Aleksandra Niedzielska (Gim. Międzyzdroje)
– 600 m – 1:58,98
Maksymilian Szulgo (Gim. Międzyzdroje)
– 100 m – 12,30
Dawid Stasiak (Gim. Międzyzdroje) – skok
w dal – 4,6 3m
Rafał Błocian
UKS Chrobry

Anna Zielińska trzecia na
Grand Prix Polski
Fantastycznie wypadła Anna Zielińska, zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje
podczas Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym rozegranego w
dniach 16-18.10.2015 r. w Nowej Rudzie. Tenisistka z Międzyzdrojów zajęła bardzo
wysokie trzecie miejsce wśród 64 najlepszych zawodniczek w kraju.
Podczas turnieju Ania pewnie przebrnęła przez
w grze pojedynczej Katarzynie
fazę grupową oraz 1 rundę awansując następnie
Grzybowskiej. Zdobyta lokata jest
do 1/8 finału, w którym zmierzyła się z Martą
jedną z najlepszych w kategorii
Smętek. Nasza zawodniczka zwyciężyła w tym
seniorek w karierze Ani Zielińskej.
pojedynku 4:1. W 1/4 finału Zielińska trafiła na
W tych samych zawodach druga
Paulinę Knyszewską z KS Bronowianki Kraków,
z naszych zawodniczek Joanna
z którą wygrała 4:2. Dopiero w półfinale nasza
Kiedrowska zajęła 25. miejsce.
zawodniczka uległa aktualnej Mistrzyni Polski
Rafał Błocian
UKS Chrobry
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OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
OGŁASZA NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2015 r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5
1. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, stanowiącej działkę nr 487/47 o powierzchni
159 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00017618/2
Cena wywoławcza nieruchomości - 41.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 4.100,00 zł
2. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącej działkę nr 460/1 o powierzchni
369m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW
SZ1W/00015722/0
Cena wywoławcza nieruchomości - 137.000,00zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 13.700,00 zł
3. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Lubinie przy ul. Głównej 14a, stanowiącej działkę nr 9/4 o powierzchni
475m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00036366/9
Cena wywoławcza nieruchomości - 37.000,00zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 3.700,00 zł
4. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Lubinie przy ul. Głównej 16, stanowiącej działkę nr 8/3 o powierzchni
775 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00017829/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 60.000,00zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 6.000,00 zł
5. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Lubinie przy ul. Głównej 16, stanowiącej działkę nr 8/6 o powierzchni
1.452m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00017829/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 104.000,00zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 10.400,00 zł
6. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Lubinie przy ul. Głównej 16, stanowiącej działkę nr 8/1 o powierzchni
4.759m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00017829/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 257.000,00zł
sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
Wadium - 25.700,00 zł

7. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącej działkę nr 93/2 o powierzchni 1.653m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW
SZ1W/00040417/3
Cena wywoławcza nieruchomości - 120.000,00zł
Do uzyskanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT ze stawka 23%
Wadium - 12.000,00 zł
8. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącej działkę nr 120/30 o powierzchni
1.439m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00045586/3 oraz działkę nr 120/34 w udziale do ½ o powierzchni
327m2 dla której Sąd rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW
SZ1W/00048166/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 123.000,00 zł
Do uzyskanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT ze stawka 23%
Wadium - 12.300,00 zł
9. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącej działkę nr 120/35 o powierzchni
1.660m2 , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą
KW SZ1W/00045590/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 127.000,00zł
Do uzyskanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT ze stawka 23%
Wadium - 12.700,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie do dnia 10 listopada 2015 r. (włącznie) wadium w wysokości
wskazanej powyżej z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego:
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach
NR KONTA: 38203000451110000000547180.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy
ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327
56 66 lub 91 327 56-32.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.
miedzyzdroje.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
OGŁASZA NA DZIEŃ 15 GRUDNIA 2015r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Miedzyzdrojach przy ul. Ksiażąt Pomorskich 5
1. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, położonej
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącej działkę nr 20/2 o
powierzchni 4.240 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę
wieczystą KW SZ1W/00023482/4
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.600.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
Wadium 160.000,00 zł
2. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, położonej
w Wicku, stanowiącej działkę nr 120/37 o powierzchni 25.961m2, dla której
Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW SZ1W/00036750/8
Cena wywoławcza nieruchomości - 686.000,00 zł
Do uzyskanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ze stawką 23%
Wadium 68.600,00 zł
3. NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, położonej
w Wicku, stanowiącej działkę nr 120/44 o powierzchni 37.738m2, dla której
Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW SZ1W/00036750/8
Cena wywoławcza nieruchomości - 2.206.000,00 zł
Do uzyskanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ze stawką 23%
Wadium 220.600,00 zł
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Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie do dnia 9 grudnia 2015r. (włącznie) wadium w wysokości podanej powyżej z określeniem, której nieruchomości dotyczy. Za datę wniesienia
wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego:
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach
NR KONTA: 38203000451110000000547180
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy
ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327
56 66 lub 91 327 56 32.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
www.miedzyzdroje.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
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