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Narodowe Święto Niepodległości

W środku Informatora:

• Program Narodowego Święta Niepodległości str. 3
• Oswoić nastolatka str. I-OPS
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

AKTUALNOŚCI

UROCZYSTA GALA TURYSTYCZNA
W Operze na Zamku w Szczecinie w piątek 29 września br. odbyła się uroczysta gala z okazji
15-lecia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości Gmina Międzyzdroje otrzymała wyróżnienie za wieloletnią współpracę ze ZROT na rzecz promocji Pomorza Zachodniego.
Nasza współpraca rozpoczęła się w 2004 roku,
choć oficjalnie przypieczętowaliśmy przystąpienie
Gminy Międzyzdroje jako członka do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej uchwałą
nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 07 marca 2007r. Wyróżnienie otrzymał
również Bogusław Sutyła, wieloletni członek
Zarządu ZROT oraz Michał Sutyła, którzy ściśle
współpracują ze ZROT w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w branży turystycznej.
ZROT jest organizacją, zajmującą się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju
gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim. Jej działalność opiera się
na współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego oraz innymi instytucjami, współtworzącymi turystykę w regionie.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna skupia w swoich szeregach jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z branży turystycznej
i jest „narzędziem” wsparcia rozwoju turystyki
w województwie zachodniopomorskim. W ramach swojej działalności przygotowuje wydawnictwa turystyczne, organizuje targi turystyczne,
oraz jest koordynatorem wielu projektów, m.in.
koordynowała projekt powstawania portów
jachtowych na terenie Pomorza Zachodniego pn.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski.
Z okazji jubileuszu ZROT otrzymała z rąk
Marszałka Olgierda Geblewicza srebrnego Gryfa
Zachodniopomorskiego. Uroczystą galę uświetniły koncerty Piotra Woźniaka, zespołu „Bez Jacka”
oraz zespołu „Do Góry Dnem”.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Książki za elektroniczne zeznania
Podczas wrześniowej XXXVI Sesji Rady Miejskiej
burmistrz Międzyzdrojów przekazał nagrody
książkowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Międzyzdrojach. Nowe pozycje książkowe
są nagrodą od Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie w konkursie na największą liczbę elektronicznych zeznań podatkowych za
2016 r. Nasza gmina osiągnęła wynik 60 proc.
zeznań drogą elektroniczną w skali województwa,
dzięki czemu zajęliśmy III miejsce. Książki będą

dostępne dla czytelników w naszej wypożyczalni
od 1 października 2017. Wszystkim mieszkańcom,
którzy przyczynili się do uzyskania tego wyniku,
gratulujemy i zachęcamy do czytania.
Bibliotekarze
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Z miejskiego kalendarza imprez: październik / listopad 2017 r.
25 – 26.10.2017r. - Rodzinne
warsztaty plastyczne pn. „Jesień w moim domu”, od godz.
16:00 do 18:00, Miejska Biblioteka
Publiczna;
30.10.2017r. – Spektakl teatralny
pt. „Basia sama w domu”, godz.
18:00, Międzynarodowy Dom
Kultury, bilety w cenie 50 zł;
03.11.2017r. – Koncert zespołu
„Luz Blues”, godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;



09.11.2017r. – Spotkanie z Elżbietą Romanowską, promocja książki pt. „Kobieta nieperfekcyjna”,
godz. 18:00, Miejska Biblioteka
Publiczna;

11.11.2017r. – Narodowe Święto
Niepodległości, program na str. 3;

1 3 . 1 1 . 2 0 1 7 r. – S p o t k a n i e
z Agnieszką Lingas-Łoniewską,
godz. 18:00, Miejska Biblioteka
Publiczna;

15.11.2017r. – „Dzień Seniora”,
godz. 12:00, Międzynarodowy

Dom Kultury;
18.11.2017r. – „10 lat – urodziny zespołu Bryza”, godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;

23.11.2017r. – Jesienny wieczór
poezji i finisaż wystawy zdjęć
Rafała Naumuka, godz. 18:00,
Miejska Biblioteka Publiczna;

25.11.2017r. – Bal Andrzejkowy
„Z miłości do dzieci”, godz. 20:00,
Międzynarodowy Dom Kultury,
bilety w cenie 99,99 zł od osoby;



Redakcja
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Zaproszenie do udziału w uroczystościach Święta Niepodległości
w Międzyzdrojach 11 listopada 2017 roku
Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe obchodzone jest dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.
Ustanowione w ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócone w 1989 roku.
Zapraszamy przedstawicieli instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, spółek, firm,
zakładów, wszystkich Mieszkańców Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy, Lubina oraz naszych Gości, do udziału w uroczystościach
związanych z 99. rocznicą odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskie

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Program uroczystości:
10.30 - zbiórka uczestników przy Placu Stefana kardynała Wyszyńskiego, wystawienie Warty Honorowej przy Pomniku Marynarza,
10.45 - ustawienie kolumny - poczty sztandarowe i delegacje,
11.00 - słowo wstępne, wprowadzenie do uroczystych obchodów,
11.10 - przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów, Niepodległościowy Apel Pamięci,
salwa honorowa,
11.40 - przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Piotra
Apostoła,
12.00 - spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowniczym
Międzyzdrojów”,
- msza święta w intencji Ojczyzny.
W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie:
11.00 - msza święta w intencji Ojczyzny,

14.00 - Powitanie Gości i Mieszkańców Gminy Międzyzdroje w Międzynarodowym Domu Kultury.
Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach:
- nadanie tytułów: “Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”
i “Zasłużony dla Międzyzdrojów”,
- Wykład profesora Mariana Rębkowskiego pt. “Jak powstało
państwo polskie”.
Okolicznościowa Akademia w Międzynarodowym Domu
Kultury:
- program w wykonaniu młodzieży szkoły muzycznej ze Szczecina pod dyrekcją dr Małgorzaty Wieland.

Spotkanie w ramach projektu LAST MILE
V spotkanie partnerów projektu LAST MILE 9-12 października 2017, Pomorze Zachodnie
Wizyta studialna, 10-11.10.2017 – Kamień Pomorski-Rewal-Dziwnów-Międzyzdroje-Wolin
W dniach 9-12 października 2017 w naszym
regionie odbyło 5. międzynarodowe spotkanie
partnerów projektu LAST MILE. W spotkaniu wzięli
udział partnerzy projektu z Austrii, Luxemburga,

Hiszpanii, Słowacji i Bułgarii wraz z zaproszonymi
ekspertami, organizatorami transportu oraz reprezentantami instytucji rządowych i organizacji
turystycznych.
Organizatorem regionalnego spotkania
z ramienia województwa było
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorsk iego
– jeden z partnerów projektu LAST MILE.
W spotkaniu
uczestniczyło
ponad 30 osób.

1 listopada – organizacja ruchu
Straż Miejska w Międzyzdrojach informuje, że w dniu 1 listopada br.
w godzinach 7.00 – 22.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Międzyzdrojach
będą kierowali ruchem przy Cmentarzu Miejskim. W godzinach 12.00 – 15.00
dojazd do bramy cmentarza i na przyległy parking będzie ograniczony
w miarę wolnych miejsc postojowych i możliwy przede wszystkim dla osób
niepełnosprawnych, starszych, niesprawnych ruchowo.
Za utrudnienia przepraszam i proszę o zastosowanie się do poleceń
funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach
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W dniu 11 października 2017 partnerzy projektu gościli z wizytą studialną w Międzyzdrojach.
W trakcie wizyty, Katarzyna Kutereba-Gnitecka,
zastępca burmistrza Międzyzdrojów, przedstawiła
zagadnienia i wyzwania związane z rozwojem
turystyki na obszarze gminy. Zaproszeni goście
zapoznali się z lokalnymi uwarunkowaniami transportowymi, wdrożonymi systemami elastycznego
transportu, potencjałem atrakcji dziedzictwa
krajobrazowego i kulturowego oraz problematyką sezonowego ruchu turystycznego. Ponadto
w ramach spotkania partnerzy projektu mieli
sposobność zapoznania się z m.in. systemami
wypożyczalni rowerowej BalticBike i systemu
UsedomRad oraz z polityką i wyzwaniami transportowymi miasta Świnoujście przedstawionymi
przez Rafała Łysiaka, naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta.
Projekt LAST MILE dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie ulepszania dostępności transportowej, szczególnie na obszarach turystycznych.
We wrześniu list intencyjny dotyczący współpracy
w ramach projektu podpisał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele
gmin: Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski
i Wolin.
Maciej Łapko
Fot. MDK Międzyzdroje

Urząd Miejski w Międzyzdrojach
nieczynny w dniu 02.11.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że 02.11.2017 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach – Zarządzenie
nr 160/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 października
2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w 2017 r. w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach.
Mirosława Nowińska
Inspektor ds. kadr i spraw obywatelskich
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ROZMOWA

Bardzo lubię żyć
Przedstawiamy rozmowę z Iwoną Banachowicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach.
- Proszę powiedzieć dlaczego została Pani
nauczycielką?
- Od zawsze czytałam i odkrywałam nowe
pokłady informacji i emocji poprzez literaturę.
Potem spotykałam mądrych nauczycieli, którzy
pokazali mi, że wiedząc więcej żyje się pełniej,
dokładniej, uważniej. Chciałam się tym dzielić.
Smuci mnie, że „żyjemy coraz dłużej, ale mniej
dokładnie i krótszymi zdaniami” (Szymborska),
a przecież to od nas zależy, ile bogactwa zaczerpniemy z każdego dnia.
- Jaka jest Pani opinia na temat posługiwania się przez Polaków, nie tylko tych najmłodszych, językiem polskim?
Czy wtrącane obce słownictwo nie razi Pani?
- Język polski to wspaniała
materia, niezwykle ciekawa
i niełatwa. Lubię rożne odmiany języka, a język środowiskowy i jego odmiany
zaskakują poczuciem humoru, precyzją charakterystyki.
Język młodzieżowy bawi i
wykazuje wnikliwość i inteligencję.
Język literacki to bogactwo, a poza tym stopień
jego znajomość determinuje
postrzeganie nas. Zawsze powtarzam uczniom, że można
przebrać się w markowe
stroje, ale pierwsze wypowiedziane przez nas zdanie
zdradzi, co mamy w głowie. Każda linijka przeczytanego tekstu znajdzie odzwierciedlenie w
składni budowanego zdania, więc czytajmy,
bo po tym, jak się ktoś wysławia można zdiagnozować jego wnętrze. I tego się niczym nie
da oszukać.
Nie walczę ze zmianami języka, język się
rozwija w czasie i często zapożyczenia wzbogacają komunikację, jeśli służą jej precyzji, a nie
są tylko używane ze względu na popularność.
Niezwykle przykre wydawało mi się natręctwo
w powtarzaniu przez pewną grupę ludzi słowa
„dokładnie”, ale to już przechodzi, „masakra” też
już jest nudna.
Język, tak jak moda, daje nam możliwość budowania swojej indywidualności, kalki językowe
są wygodne ludziom, którym brakuje środków
indywidualnego wyrazu. Stosują „dokładnie”
lub „k…”. To protezy językowe, jeśli nie są przemyślaną i zamierzoną konstrukcją językową
o zabarwieniu emocjonalnym.
Nie nadużywajmy więc ich, bo przyznajemy
się do nieporadności językowej.
Razi mnie niepoprawne podawanie dat
(należy mówić 14 maja, a rok dwutysięczny był
tylko przez rok 2000, a od 2001 jest dwa tysiące
pierwszy itd.) i błędne używanie „witam” w mailach. Ale umiem z tym żyć.
- Czy podziela Pani opinię, że w Polsce jest
niski poziom czytelnictwa?
- Fakty i liczby wskazują, jaki jest poziom
czytelnictwa w Polsce. Ponad 60 procent Polaków nie przeczytało przez ostatni rok żadnej
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książki.Ubolewam nad tym, bo wiem, jak czytanie
rozwija język i wyobraźnię. W starożytnej bibliotece aleksandryjskiej widniały słowa „Książki to
lekarstwo dla umysłu”. Rację można też przyznać
Wisławie Szymborskiej, mawiającej, że „czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła”.
Teraz jest kult pięknego wyglądu. Tak modne są teraz siłownie i kluby fitness. Czytanie to
taka siłownia dla umysłu. Jeśli pragniemy mieć
jasny umysł, musimy go ćwiczyć. Bo piękno to
nie tylko fizyczność, ale też niezwykłe wnętrze
i bystry umysł.

- Zawód nauczyciela jest uważany za jeden z bardziej obciążających pod względem
psychicznym. To ogromna odpowiedzialność
za innych. Czego przez lata nauczył Panią ten
zawód?
- Dużo wymagać, od siebie i innych. Wysoka poprzeczka to wyraz szacunku dla siebie
i współpracowników oraz uczniów. Moim mottem w pracy i w życiu są słowa: „Mała wiedza daje
poczucie pewności siebie, duża uczy pokory”.
Buta to przejaw niekompetencji, pycha to
dowód na nieświadomą niewiedzę – jeśli jesteś
przekonany, że wiesz wszystko, dajesz dowód,
że nie masz pojęcia, jak niezmierzone są oceany
wiedzy.
Pokora wobec mądrości i pragnienie choć
ocierania się o ludzi mądrzejszych pcha mnie do
ciągłego poszukiwania, dokształcania, czytania,
myślenia…
Staram się unikać ludzi głośnych, wyniosłych,
rozgoryczonych i napastliwych. I współczuję
im, bo najczęściej to sfrustrowani nieszczęśnicy,
którzy coś starają się w sobie zakrzyczeć.
- Od 1 września 2002 roku pełni Pani funkcję
dyrektora szkoły podstawowej. Od września
pełni także taką funkcję w gimnazjum. Proszę
powiedzieć jaka jest Pani opinia na temat
reformy, która likwiduje gimnazja. Czy jest to
dobra decyzja?
- Każda zmiana generuje postęp, ale zbyt
pospieszne, chaotyczne zmiany, których zasadniczym celem jest zmiana, a nie jej jakość,
mogą przynieść wiele złego. Nieprzygotowana

zmiana wprowadziła wiele niepokoju w środowisku nauczycielskim, wśród rodziców i dzieci.
To nie sprzyja efektywnej pracy i wprowadza
nerwowość, konfliktuje ludzi. Niepotrzebne to
ani dzieciom i rodzicom, ani nauczycielom.
Chcę dołożyć wszelkich starań, aby zmiany
w strukturze oświatowej naszej gminy przyniosły
nową jakość i stworzyły szansę rozwoju uczniom
i nauczycielom. Podejmujemy nowe wyzwania
i mam nadzieję, że uda się pracować w twórczym,
rozwijającym się zespole, bo każdy z jego członków ma ogromny potencjał.
To dla mnie wielkie wyróżnienie kierować
takim zespołem. Z każdym dniem w tym się
utwierdzam i dziękuję współpracownikom za
dużą dozę zaufania, spokój, otwartość, refleksyjność i kulturę bycia.
- Była Pani dyrektorem Technikum Hotelarskiego. Jaka jest różnica w pracy z dziećmi
szkoły podstawowej, a młodzieżą starszą?
- Każdy etap rozwojowy
ma swoje prawa, a mądry nauczyciel znajdzie swoją drogę
do ucznia. Wielka w tym rola
rodziców, którzy jako pierwsi
i najważniejsi przewodnicy
swoich dzieci, wyposażają je
w podstawowe umiejętności
społeczne, przekazują trzy magiczne słowa: „dziękuję, przepraszam i proszę”, uczą kultury
bycia, szacunku dla starszych,
a także dbania o porządek, poszanowania własności innych,
punktualności, pracowitości
i uczciwości.
Nauczyciele przekazują
uczniom wiedzę i na każdym
etapie stosują te formy i metody pracy, które pozwalają wyposażyć uczniów
w umiejętności kluczowe, a także wspierają
rodziców w wychowaniu.
Z uczniami na każdym etapie pracuje się
inaczej, a codzienność szkolna przynosi odmienne radości i trudy. Jedno jest wspólne. Praca
z dziećmi zawsze daje radość.
Cieszę się, że przez dziewięć lat funkcjonowała w Międzyzdrojach szkoła średnia o uprawnieniach szkoły publicznej, dzięki temu młodzi
mieszkańcy naszego miasteczka zdobyli zawód,
zdawali maturę. Jest to duży sukces założycieli
Technikum Hotelarskiego – Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju gminy Międzyzdroje „Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu”, nauczycieli tej szkoły,
władz miasta.
- Proszę opowiedzieć kilka słów o rodzinie.
- Jestem szczęściarą, bo mam dużo osób
do kochania: męża, syna, liczne rodzeństwo
z rodzinami, które się powiększają!
- Jakie są Pani zainteresowania? Jak spędza
Pani wolny czas?
- Lubię powietrze i las, więc często aktywnie.
Zdarzają mi się podróże, małe i duże, a wszystkie
interesujące. Czytam i ciągle się czegoś uczę,
aby mi głowa nie rdzewiała. Chętnie obserwuję
świat, jest taki cudny. Staram się, by dni mi nie
umykały. Bardzo lubię żyć i każdy dzień cenię niezwykle. Jestem wdzięczna losowi, że darował mi
możliwość spotykania na mej drodze mądrych
i dobrych ludzi.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
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I Dzień Kresowego Żołnierza AK w Międzyzdrojach
35 zjazdów żołnierzy AK, w tym 25 zorganizowanych w Międzyzdrojach to długa tradycja, którą - zgodnie z oczekiwaniami żołnierzy, ich rodzin
oraz włodarzy miasta - należy kontynuować, choć może w nieco innym wymiarze. W tym roku 4 października br. po raz pierwszy zorganizowano
Dzień Kresowego Żołnierza Armii Krajowej.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele
pw. św. Piotra Apostoła. Po mszy przy pomniku
trzech wileńskich krzyży uroczyście złożono

biało-czerwone wiązanki kwiatów, a następnie w
Międzynarodowym Domu Kultury rozpoczęła się
uroczysta gala, prowadzona przez Pawła Knapa,
przedstawiciela IPN oddział Szczecin. Oprawę
artystyczną programu przygotował chór „Canti
Cioccosi” pod kierownictwem Anny Sobierajskiej.
Obecni na uroczystości mogli wysłuchać ciekawego wykładu przygotowanego przez dr Magdale-

nę Semczyszyn pt. „Kresowy
życiorys mjr Danuty Szyksznian”, honorowej obywatelki
Międz yzdrojów.
Niewątpliwie najbardziej doniosłą
uroczystością gali
było nadanie tytułu „Zasłużony
dla Międzyzdrojów” Światowemu
Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Szczecin,
który Rada Miejska
w Międzyzdrojach
przyznała uchwałą
nr XXXVI/377/17
na sesji w dniu 28
września 2017r.
Każdy z obecnych
na gali żołnierzy
kresowych oraz
rodziny tych, którz y już odeszli,
otrzymali specjalny certyfikat nadania tytułu.
W uroczystościach udział
wzięli również uczniowie szkół
z Międzyzdrojów, Wapnicy
i Szczecina, zaproszeni goście,
instytucje oraz mieszkańcy
Międzyzdrojów.
Anetta Czyżak

„Nie było czasu na strach…”
- historia Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej
4 października br. z okazji Dnia Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyła się prezentacja audiobooka pt. „Nie było czasu na strach…”
na podstawie życiorysu Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej pseudonim „Jachna”.
Spotkanie poprowadził Paweł Knap, pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Szczecinie. To dzięki jego inicjatywie w 2016
roku powstała publikacja rozmów Marzeny Kruk
i Edyty Wnuk z Janiną Wasiłojć-Smoleńską, żołnierzem pierwszego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie, a następnie V Brygady Wileńskiej AK.
Z książki możemy dowiedzieć się o dzieciństwie
Janiny, jej walce w partyzantce, o działalności w
podziemiu niepodległościowym, a także o podwójnej karze śmierci, która w wyniku amnestii
została zamieniona na piętnaście lat więzienia.
W rolę „Jachny” wcieliła się znana aktorka Teresa
Lipowska, z którą rozmawiała Anna Maria Buczek.

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 10/2017

Dwa mocne i charakterystyczne głosy pozwoliły,
aby słuchacz mógł wczuć się w klimat przedstawionych wydarzeń.
Przybyli goście mogli wysłuchać fragmentu
słuchowiska, które pojawiło się w Radio Szczecin,
i obejrzeć krótki film, jak powstawał audiobook.
Na zakończenie Paweł Knap odtworzył kilka
nastrojowych utworów z koncertu z Filharmonii
w Szczecinie, których można było wysłuchać
podczas premiery publikacji. Przyjaciele „Jachny” wspominali czule jej osobę. Ze wzruszeniem
słuchaliśmy opowieści o wspaniałej, odważnej
i walecznej kobiecie. O takich ludziach nie można
zapominać.
Bibliotekarze

UM Międzyzdroje

Zaproszenie
Zarząd O/R Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Międzyzdrojach zaprasza
wszystkich seniorów na spotkanie z okazji Dnia
Seniora, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. (środa) o godz. 12:00 w Międzynarodowym Domu Kultury. W programie
przewidziano występy oraz poczęstunek.
Róża Siemak
Przewodnicząca Zarządu

Życzenia Burmistrza
dla Nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Życzę, abyście Państwo z pasją przekazywali wiedzę i kształtowali osobowości
młodych pokoleń.
Życzę satysfakcji w pracy pedagogicznej,
w nieustannym szukaniu dróg docierania
do uczniów w zmieniającej się rzeczywistości.
Życzę dobrej współpracy z rodzicami
uczniów i z członkami Rady Pedagogicznej.
Życzę Państwu pogody ducha i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Leszek Dorosz
5

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXVI Sesji w dniu 28.09.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała nr XXXVI/363/17
w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych,
określenie jej składu oraz podmiotu działania
W uchwale w § 1 wykreśla się z funkcji Przewodniczącego Komisji Janusza Piłata. Miejsce
Przewodniczącego zajmie Filip Szyszkowski.

Uchwała nr XXXVI/364/17
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę
14 420,42 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 14 420,42 zł
(dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 301 245,48
zł (wydatki bieżące - 221 245,48 zł, wydatki
majątkowe- 80 000 zł) i zmniejsza się o kwotę
286 825,06 zł (wydatki bieżące - 8 111,13 zł,
wydatki majątkowe - 278 713,93 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 14 398 zł
z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok
2016 oraz z tytułu zwolnienia prowadzącego
zakład pracy chronionej za 2016 r.
2/ zwiększeniu dochodu w kwocie 22,42 zł
z tytułu środków na realizację projektu „Festiwal
wody” w szkole nr 2 i zwiększeniu wydatku w tej
samej kwocie,
3/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na
łączną kwotę 160 618, 00 zł, z czego:
a/ kwota 114 618 zł na wynagrodzenia
i pochodne w związku z przekształceniem od
01.09.2017 r. 6-letniej szkoły podstawowej
w 8-letnią i zwiększeniem liczby oddziałów oraz
wzrostem zatrudnienia nauczycieli,
b/ kwota 35 000 zł na adaptację pomieszczenia magazynowego znajdującego się
w piwnicy na salę lekcyjną do zajęć plastycznych, technicznych i muzycznych,
c/ kwota 11 000 zł na zakup pomocy naukowych, doposażenie nowych i istniejących
gabinetów lekcyjnych w niezbędne materiały
dydaktyczne i zakup pomocy do zajęć terapeutycznych (wyposażenie nowych pracowni chemii, fizyki, biologii, geografii oraz doposażenie
istniejących pracowni na potrzeby klasy VII-VIII,
wyposażenie gabinetów specjalistycznych:
logopedy, pedagoga i psychologa),
4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 45 000 zł
na opracowanie projektu dla zadania „Budowa
hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy”,
5/zwiększeniu wydatków w przedszkolu na
wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie
20 643,24 zł na zapłatę za nadgodziny,
6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 30 000 zł
na opłaty pocztowe,
7/ zwiększeniu wydatku na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie
8 850,69 zł (na naprawę dachu),
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8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 12 000 zł
na kształcenie pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych,
9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3 000 zł
na podróże służbowe zagraniczne,
10/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie
8 111,13 zł na przeciwdziałanie narkomanii
i realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które sfinansowane będą
ze zmniejszenia wydatków w tej samej kwocie,
11/ z większeniu w ydatku w k wocie
13 000 zł na wynagrodzenia pracowników
(rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),
12/ zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych
w łącznej kwocie 278 713,93 zł z czego:
a/ wykonanie projektów budowlanych na
przebudowę ulic południowo-zachodniego
kwartału w m. Międzyzdroje - 22 388 zł,
b/ przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami - 88 980,09 zł,
c/ przebudowa drogi gminnej dojazdowej
ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego - 24 593,06 zł,
d/ zakup udziałów w spółce Nowe Centrum37 370,50 zł,
e/ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin - 81 267,28 zł,
f/ budowa stałego zjazdu na plażę przy
obiekcie molo - 24 115 zł.

Uchwała nr XXXVI/365/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Międzyzdroje na 2017 r.
W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.” , treść
załącznika nr 11 „Dochody budżetu Gminy
Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.” oraz
treść załącznika nr 13 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r. planowane
na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach”. Zmiany w załącznikach wynikają
z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2017.

Uchwała nr XXXVI/366/17
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 2017-2035
Zmianie ulega treść załączników, w ślad za
zmianami powyższej uchwały.

Uchwała nr XXXVI/367/17
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni
oraz rozwiązywania i występowania z nich.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminy
w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa
handlowego. Za utworzeniem Spółki przemawiają między innymi:
- posiadanie osobowości prawnej umożliwiającej samodzielne pozyskiwanie kapitału,
- spółka prawa handlowego może samodzielnie ubiegać się o środki pomocowe,
- spółka prawa handlowego może samodzielnie prowadzić działalność inwestycyjną,
- spółka prawa handlowego ma możliwości
odliczania podatku VAT,
- forma prowadzenia działalności za pomocą
spółki sprzyja bardziej efektywnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu majątku Gminy.
Spółka będzie mogła wykonywać zadania
mieszczące się w sferze użyteczności publicznej.
Jednak mając na uwadze potrzeby gospodarcze i społeczne gminy, jakie mogą powstać
w przyszłości, dopuszcza się możliwość realizacji
przez Spółkę zadań wykraczających poza sferę
użyteczności publicznej. Musi się to jednak odbywać z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, a w szczególności
po spełnieniu przesłanek określonych w art. 10
ustawy o gospodarce komunalnej.
W zakres działalności Spółki wchodzić
będzie działalność polegająca na zarządzaniu
i utrzymaniu obiektów sportowych, zarządzaniu
infrastrukturą plaży, organizowaniu obsługi
i zapewnienia bezpieczeństwa na wodach morskich i zalewu oraz organizowaniu, wspieraniu
i upowszechnianiu kultury fizycznej, ochrony
i promocji zdrowia, działalności na rzecz
wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki
i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami na obszarze Polski
oraz poza jej granicami. Spółka będzie działała
również jako klub sportowy.
W momencie utworzenia spółki Gmina wniesie do niej wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł.
Tworzenie i przystępowanie do spółek
przez Gminę oraz określenie zasad wnoszenia
udziałów należy do wyłącznej właściwości Rady
Miejskiej, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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Uchwała nr XXXVI/368/17
w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach
Zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym Rada Miejska została
upoważniona do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Za takie uznaje się np. boiska
i hale sportowe, lodowiska, sale gimnastyczne,
stadiony, kąpieliska, drogi, tereny rekreacyjne,
parki i obszary zieleni miejskiej. Uchwała w tej
sprawie jest aktem prawa miejscowego. Akty
te wyznaczają adresatom pewien sposób zachowania się: mogą to być nakazy, zakazy lub
uprawnienia. Analogiczną regułę należy odnieść
także do ustalenia regulaminu korzystania ze
skateparku, który zostanie oddany do użytku
w październiku 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/369/17
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie
gminy Międzyzdroje
W związku z rozwojem oraz powstawaniem
nowych punktów sprzedaży w gminie Międzyzdroje, proponuje się projekt przedmiotowej
uchwały. Zaistniała konieczność zmiany ilości
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych:
- do spożycia w miejscu sprzedaży proponowana zmiana zwiększająca o 25% czyli 125
punktów, oraz
- poza miejscem sprzedaży pozostające bez
zmian, czyli 100 punktów.
Zmiana liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w miejscu sprzedaży spowodowana jest zbliżającym się wyczerpaniem limitu,
który określony został w uchwale nr XXV/254/04
z dnia 7.12.2004r. w ilości 100 punktów. Pragniemy zauważyć, iż ostatnia zmiana ilości punktów
sprzedaży miała miejsce w roku 2004, od tego
czasu powstało dużo punktów stałych, jak
i sezonowych, a ma to związek z intensywnym
rozwojem miasta.

Uchwała Nr XXXVI/370/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właściciela nieruchomości usytuowanej przy ul. Komunalnej
w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 568/9
o powierzchni 6.913 m² w sprawie sprzedaży
na poprawienie warunków zagospodarowania
posiadanej nieruchomości, przyległej działki
gminnej – nr 326/28 o powierzchni 251 m²,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały w sprawie sprzedaż ww. działki w trybie
bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXVI/371/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku ze zwolnieniem przez dotychczasowego najemcę mieszkalnego lokalu komunalnego nr 2 położonego przy ul. Światowida16
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w Międzyzdrojach, którego stan techniczny
wymaga znacznych nakładów na remont
umożliwiający przydział przedmiotowego
lokalu w ramach zasobu mieszkaniowego gminy oraz zgodnie z zapisami § 4 pkt. d) uchwały
Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje
w latach 2015-2019, który brzmi:
„przewiduje się wyłączenie z mieszkaniowego zasobu gminy i przeznaczenie ich do zbycia
w trybie przetargu nieograniczonego tych
lokali, które zostały zwolnione przez najemców,
a ich stan techniczny wskazuje na konieczność
poniesienia znacznych nakładów finansowych
na ich przygotowanie do kolejnego przydziału”,
proponuje się przeznaczyć ww. lokal do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XXXVI/372/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
W związku z propozycją złożoną przez Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane„Marbud”
Sp. z o.o. - użytkownika wieczystego działki
usytuowanej przy ulicy Tysiąclecia Państwa
Polskiego, oznaczonej numerem 408, obręb
20 miasta Międzyzdroje, dotyczącą darowania
gminie Międzyzdroje przysługującego spółce
prawa użytkowania wieczystego do ww. działki,
która stała się zbędna dla spółki, proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
w sprawie nabycia przez Gminę Międzyzdroje
prawa użytkowania wieczystego działki nr 408
w drodze darowizny.

Uchwała Nr XXXVI/373/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z zainteresowaniem dotychczasowych dzierżawców, zawarciem kolejnych
umów dzierżawy na tereny o pow. 370 m²
i 77 m², stanowiących części działki nr 418 obręb
19 miasta Międzyzdroje, usytuowanych przy
terenach ogródków działkowych użytkowanych
przez wnioskodawców, z przeznaczeniem na
urządzenie zieleni oraz prowadzenie upraw
ogrodniczych dla własnych potrzeb posesji
przy ulicy Gryfa Pomorskiego 19, proponuje się
przeznaczyć przedmiotowy teren do wydzierżawienia na okres do 1 roku.

Uchwała Nr XXXVI/374/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą
w statucie sołectwa Wicko
W związku z nabytym na podstawie umowy
użyczenia od Skarbu Państwa prawem do części
niezabudowanej działki nr 7/2 o powierzchni
200 m2, położonej w pasie technicznym w obrębie geodezyjnym Wicko, na okres do dnia 19 lipca 2027 roku z przeznaczeniem na urządzeniem
placu zabaw, proponuje się przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko,
w celu umożliwienia mieszkańcom wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmiany
statutu sołectwa, polegającej na wyposażeniu
sołectwa Wicko w prawo do ww. nieruchomości.

Celem konsultacji jest poinformowanie
społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu oraz umożliwienie mieszkańcom
zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania
preferowanych rozwiązań.

Uchwała Nr XXXVI/375/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Lubin nad zmianą
w statucie sołectwa Lubin
W związku z planowanym wyposażeniem
sołectwa Lubin w mienie obejmujące niezabudowaną część nieruchomości o powierzchni
32 200 m2, położoną w Lubinie, stanowiącą
działkę nr 84/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, oraz zmianami § 21 pkt. 2 i § 25 pkt.
4, proponuje się przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Lubin, w celu umożliwienia mieszkańcom wypowiedzenia swojej
opinii w przedmiocie zmiany statutu sołectwa.
Celem konsultacji jest poinformowanie
społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu oraz umożliwienie mieszkańcom
zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania
preferowanych rozwiązań.

Uchwała Nr XXXVI/376/17
w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Międzyzdrojów”
Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów” prof. Marianowi Rębkowskiemu.
Wniosek o nadanie tytułu zgłosił Burmistrz
Międzyzdrojów.
Prof. Marian Rębkowski, urodzony 8 września
1960 roku, jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku
zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii
PAN. Od 2006 roku kierownik Oddziału Instytutu
w Szczecinie. Od 2003 roku profesor w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2007 roku
członek Komitetu nauk Pra- i Protohistorycznych
PAN. Tytuł profesora otrzymał w 2009 r. od 2012
roku członek Ekspertów w narodowym Centrum
nauki. Redaktor blisko 20 prac zbiorowych.
Dotychczasowe prace naukowe prof. M. Rębkowskiego dotyczyły przede wszystkim różnych
aspektów archeologii średniowiecznych miast,
urbanizacji ziem nadbałtyckich oraz kultury materialnej i duchowej ich mieszkańców w wiekach
średnich. W kręgu zainteresowań badawczych
były też studia nad chrystianizacją Pomorza,
zwieńczone książką opublikowaną w 2007 roku.
W latach 2008-2011 Profesor M. Rębkowski,
wraz z dr Andrzejem Janowskim z IAiE PAN
w Szczecinie oraz grupą studentów archeologii
Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadził badania archeologiczne na grodzisku średniowiecznym w Lubinie. Odkryto fundamenty świątyni
oraz cmentarzysko z XII w. Badania potwierdziły,
że są to pozostałości po kościele założonym tu
w 1124 roku przez św. Ottona z Bambergu.
Dzięki tym badaniom zweryfikowano dotychczasowe informacje na temat chronologii
i ukształtowania przestrzennego tego miejsca
w średniowieczu i czasach późniejszych.
Dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzonym przez prof. M. Rębkowskiego,
Lubin stał się ważnym punktem na mapie
wyjątkowych miejsc historycznych Polskim
7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
i Europy. Zainteresowanie środowiska naukowego, wizyty przedstawicieli wielu środowisk
na grodzisku w Lubinie, wpływają na zwiększenie prestiżu Gminy Międzyzdroje. Badania
przeprowadzone przez prof. M. Rębkowskiego
pozwalają na wpisanie naszej Gminy w strategię
promocyjną Pomorza Zachodniego, ukierunkowaną na walory historyczne związane z misją
św. Ottona, oraz utworzenie w 2024 roku szlaku
historycznego św. Ottona w 900 rocznicę misji
chrystianizacyjnej. Dzięki determinacji profesora
i jego osobistego zaangażowania w prace na
grodzisku w Lubinie, gmina Międzyzdroje stała
się ważnym historyczne miejscem w Polsce
i poza jej granicami.

Uchwała Nr XXXVI/377/17
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Międzyzdrojów”
Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów” Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Szczecin.
Wniosek o nadanie tytułu zgłosił Burmistrz
Międzyzdrojów.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin jest stowarzyszeniem
kombatanckim, działającym od 1989 roku,
zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej
oraz członków organizacji niepodległościowych,
które kontynuowały walkę po rozwiązaniu AK.
Zarząd Okręgu ma swoja siedzibę w Szczecinie
przy Wałach Chrobrego 4.
Związek od 25 lat organizuje w Międzyzdrojach Zjazdy Kresowych Żołnierzy AK Organizatorzy Zjazdów w sposób znaczący przyczyniają
się do kultywowania tradycji patriotycznych
i zachowania dziedzictwa i pamięci histerycznej
Polski. Zjazdom Światowego Związku Żołnierzy
AK towarzyszy zawsze bogaty program: konferencje, wykłady naukowe o tematyce historycznej, spotkania pokoleń, występy zespołów
muzycznych i tanecznych, wystawy i prelekcje
tematyce kresowej i patriotycznej. Wieloletnia
organizatorką Zjazdów jest mjr Danuta Szyksznian, od 2009 roku Honorowa Obywatelka
Międzyzdrojów. W ramach organizowanych
Zjazdów w przestrzeni publicznej Międzyzdrojów pojawiły się elementy małej architektury
tj. pamiątkowe tablice i epitafia, symbole historii
i pamięci. W 2016 roku na przykościelnym placu
stanął pomnik – kopia trzech krzyży wileńskich
na górze Trzykrzyskiej w Wilnie. Na pamiątkowej
tablicy widnieją słowa:
„Kresowym Żołnierzom Armii Krajowej,
Którzy, rozrzuceni po świecie, w Międzyzdrojach
Znaleźli swoja Małą Ojczyznę.
Wśród grona przyjaciół, w okruchach wspomnień
Pozostali wierni młodzieńczym ideałom
Obrońców Ziem Kresowych i kresowym korzeniom”.
Stowarzyszenie poprzez swoje działania,
prowadzone na terenie naszej Gminy, na stałe
wpisuje się w 70–letnią historię powojennych
Międzyzdrojów.

Uchwała Nr XXXVI/378/17
w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla
Międzyzdrojów”
Nadaje się pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla
Międzyzdrojów” Pani Emmie Paetrow.
8

Wniosek złożyła grupa mieszkańców naszej
Gminy.
Św. pamięci Pani Emma Paetrow urodziła
się w 1900 roku w Uckermunde w Niemczech.
Ukończyła szkołę położnych w Greiswaldzie.
W 1936 roku rozpoczęła prace jako położna
w Kołczewie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku
pozostała na Wyspie Wolin. W latach 1953 – 1972
pracowała w Izbie porodowej w Międzyzdrojach.
Odebrała ponad 6 tysięcy porodów. Pracowała z
ogromną pasją i autentycznym powołaniem do
tego zawodu, stosując nowoczesne formy porodu. W pamięci jej pacjentek zapisała się jako
osoba bardzo serdeczna i ciepła w kontaktach
z drugim człowiekiem, w relacjach z matkami
i ich noworodkami.
„Nie umierają nigdy Ci, którzy pozostają
w naszej Pamięci”

Uchwała Nr XXXVI/379/17
w sprawie skargi Pani E. Sz. na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę
p. E.Sz. na działalność Burmistrza na posiedzeniu
w dniu 07 września 2017 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią
pisma p. E.Sz., skierowanego do Burmistrza
w dniu 13 lipca 2016 r., treścią skargi z dnia
17 lipca 2017 r., pismem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Magdy do skarżącej BRM.1510.351.17 MN oraz pismem skierowanym
do p. E.Sz. przez Burmistrza z dnia 31.07.2017 r.
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie, postanowiła uznać skargę
p. E. Sz. za zasadną, gdyż skarżąca nie otrzymała
odpowiedzi na swoją prośbę, przedstawioną
w piśmie z dnia 13.07.2016 r. Odpowiedź taka
wpłynęła dopiero 31.07.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/380/17
w sprawie uznania właściwości Rady
Miejskiej do rozpoznania skargi Pana R.R.
na działalność Burmistrza Międzyzdrojów
Rada Miejska postanawia uznać swoją
właściwość do rozpoznania skargi p. R.R. z dnia
3.09.2017 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów i przekazać skargę Komisji Rewizyjnej
w celu zbadania zasadności zarzutów objętych
skargą.

Uchwała Nr XXXVI/381/17
w sprawie zawiadomienia Pana R.R.
o niezałatwieniu skargi w terminie
Zawiadamia się skarżącego, że skarga z dnia
3.09.2017 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów, nie może zostać załatwiona w terminie,
wynikającym z art. 35 §3 Kpa. Przyczyną jest
konieczność uznania właściwości Rady Miejskiej
do rozpatrzenia złożonej skargi i przekazania jej
uchwałą do Komisji Rewizyjnej RM, celem zbadania jej zasadności. Wyznacza się nowy termin
załatwienia Pani skargi na dzień 27 października
2017r., po odbyciu XXXVII Sesji Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

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
08.11.2017 r. -

Dorota KLUCHA

15.11.2017 r. - Andrzej
		KOŚCIUKIEWICZ
22.11.2017 r. - Zbigniew
		MITTELSTÄDT
29.11.2017 r. - Katarzyna
		NATKAŃSKA
06.12.2017 r. -

Janusz PIŁAT

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 – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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Wizyta pracowników z Hortobágyi Nemzeti Park
W dniach 11-15.09.2017 r. w Wolińskim Parku Narodowym gościli pracownicy Działu Edukacji z węgierskiego parku Hortobágyi Nemzeti Park.
Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach realizacji polsko – węgierskiego projektu edukacji przyrodniczej „Klub
Przyjaciół Parku Narodowego”, którego inicjatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt został sfinansowany ze środków
Ambasady Węgier i EFRWP.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń w
zakresie metod edukacyjnych stosowanych w obu
parkach narodowych, opracowanie materiałów

cyjnego mającego na celu wymianę młodzieży polsko-węgierskiej, skierowanego do
młodzieży ze szkół podstawowych, leżących
w granicach parków. Podczas wizyty
uczestniczyliśmy w licznych warsztatach, a także przeprowadziliśmy cykl
wyjazdów terenowych pozwalających
przybliżyć gościom z Węgier atrakcje
Wolińskiego Parku Narodowego.
Rewizyta studyjna pracowników
WPN i EFRWP odbyła się w dniach
18-22 października, tym razem w
Hortobágyi Nemzeti Park.
Mamy nadzieję,że stworzony
wspólnie projekt poszerzy świado-

dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć z
młodzieżą stowarzyszoną w Klubach Przyjaciół
Parku Narodowego. Docelowo projekt zakłada
wymianę młodzieży – wolontariuszy z obu krajów i ich współpracę na rzecz ochrony przyrody
parków narodowych.
Celem wizyty studyjnej było poznanie się
edukatorów WPN, EFRWP i Hortobágyi Nemzeti
Park, prezentacja walorów przyrodniczych parków
i możliwość ich wykorzystania podczas planowanych wspólnych programów i zajęć edukacyjnych.
Motywem przewodnim wizyty było zapoczątkowanie współpracy między Wolińskim Parkiem
Narodowym, a Hortobágyi Nemzeti Park, a także
wypracowanie modelu i metod projektu eduka-

mość ekologiczną, uwrażliwi na piękno przyrody
młodzież polską i węgierską. Liczymy na to, że zaowocuje to długotrwałą
współpracą pomiędzy
obydwoma parkami w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Uczestnikami zespołu
projektowego byli:
Marek Dylawerski
Elżbieta Waliszewska
– Lorent
Anna Mysińska
Krzysztof Lipiński
Monika Kruszyna
WPN

Woliński Park Narodowy
zaprasza do Galerii Stare Muzeum
na wystawę pt. „Sochocińskie
guzik – ślad dawnej tradycji”
Gmina Sochocin, skąd pochodzi wystawa, położona jest w województwie mazowieckim nad rzeką Wkrą, gdzie od drugiej połowy XIX wieku zaczął rozwijać
się przemysł guzikarski w oparciu o poławiane w rzece muszle. Przed II wojną
światową głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji guzików były
muszle rodzimych małży i muszle małży morskich pochodzące z basenów
Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Po wojnie, gdy dostęp do surowca
był utrudniony, rzemieślnicy zwrócili się w stronę muszli słodkowodnych
występujących w Wiśle, Bugu i Narwi. Guziki produkowane były ręcznie
na prostych maszynach rzemieślniczych - borowni, tokarce czy dziurkarce.
Na wystawie prezentowanej w Galerii Stare Muzeum WPN można
poznać szczegóły procesu produkcji sochocińskich guzików z muszli. Prezentowane są surowce, półprodukty i odpadki produkcyjne oraz finalny
produkt - guziki. Wystawie towarzyszy także projekcja 10 – minutowego filmu
dokumentalnego o historii i wytwarzaniu sochocińskich guzików.
Dodatkową atrakcją jest udostępniona przez Katedrę Hydrobiologii,
Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT ze Szczecina wystawa muszli pochodzących z Morza Bałtyckiego i różnych rejonów świata. W oparciu o tę
kolekcję pracownicy Działu Edukacji WPN przeprowadzą w listopadzie br.
dla uczniów z placówek edukacyjnych leżących w gminach położonych w
granicach Wolińskiego Parku Narodowego warsztaty dotyczące budowy,
biologii i różnorodności mięczaków.
Mieszkańców i turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.
Młodzież szkolną zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych
mięczakom.
WPN
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KULTURA I OŚWIATA
Międzynarodowe certyfikaty ekologiczne rozdane

Zielona flaga dla SP 2 w Wapnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy po raz kolejny otrzymała międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”.
Certyfikat przyznano na okres 3 lat. To wyróżnienie potwierdza wyjątkowe zaangażowanie uczniów i nauczycieli
w działania proekologiczne.
Posiedzenie Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju miało miejsce 21 września 2017 roku.
Podczas spotkania zostały zatwierdzone aplikacje
o certyfikat Zielonej Flagi oraz Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej za rok szkolny 2016/17.
Aby zdobyć certyfikat „Zielonej Flagi” szkoła
musiała spełnić tzw. siedem kroków. Należało

stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać
grupę uczniów, która będzie realizowała projekt.
Następnie w szkole przeprowadzony był audyt,
który miał wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji
projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych
działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu

Święto Pieczonego Ziemniaka
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działań. Przez cały czas realizacji projektu szkoła
jest monitorowana, a jej projekt poddawany
ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji
z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.
Iwona Samołyk, Alicja Grzywaczewska
SP2 Wapnica
6 października 2017 r. w Szkole Podstawowej
nr 1w Międzyzdrojach odbyło się coroczne Święto
Pieczonego Ziemniaka. Gospodarzami spotkania
byli uczniowie klas Ia, Ib i klasy II wraz z rodzicami
i wychowawczyniami. Gośćmi w ramach kolejnego spotkania integracyjnego byli wychowankowie
i opiekunowie z OREW w Przybiernowie. Podczas
uroczystości dowiedzieliśmy się skąd ziemniak
pojawił się na naszym stole. Uczniowie razem
z gośćmi uczestniczyli w zawodach sportowych,
w których ziemniak występował w roli głównej.
Najbardziej dzieciom podobały się zawody, w których po zakupy ziemniaczane jeździły hulajnogą,
oraz skoki w workach.
Spotkanie zakończyło się ucztą ziemniaczaną.
Stoły uginały się od pieczonych ziemniaków,
dipów w wielu smakach, sałatek ziemniaczanych,
a nawet pojawiła się zapiekanka ziemniaczana. Jak
co roku było to udane i niezapomniane spotkanie
integracyjne.
Edyta Mittelstädt, Iwona Szczawińska i Anna Marszał
Organizatorki spotkania
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Autorski wieczór
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza
na spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską,
które odbędzie się 13 listopada 2017 r. (w poniedziałek)
o godz. 18.00.
Agnieszka Lingas-Łoniewska z wykształcenia jest polonistką. Jej debiut pisarski to powieść „Bez przebaczenia”.
W swych książkach łączy sensację z romansem. Jest autorką
m.in. „W szpilkach od Manolo”, trylogii „Szukaj mnie wśród
lawendy”, czy „Zbrodni pozamałżeńskich”. Jest członkiem
Stowarzyszenia Autorów Polskich w oddziale we Wrocławiu
oraz członkiem kapituły Literackiego Debiutu Roku. Wiele
lat pisała „do szuflady”. Myśl o wydaniu tego co napisała,
kiełkowała w niej długo. Pisze przede wszystkim powieści
obyczajowe, ma ich ponad 20 w swym dorobku pisarskim. Nie
spoczywa na laurach. Uważa, że proces doskonalenia pisania
trwa nieustannie. Autorka zawsze pisze to, co leży jej na
sercu i czuje w danym momencie. Jej powieści przepełnione
są emocjami i stanowią uczuciową mieszankę wybuchową.
Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską sfinansowane jest
przez Instytut Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego w międzyzdrojskiej Bibliotece.
Bibliotekarze

Elżbieta Romanowska w
międzyzdrojskiej bibliotece
9 listopada 2017 w czwartek o godz. 18.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbędzie się
spotkanie autorskie z aktorką Elżbietą Romanowską.
Jest mieszkanką Wrocławia i absolwentką tamtejszej PWST.
Występowała m.in. na deskach Opery na Zamku w Szczecinie,

ELŻBIETA
ROMANOWSKA

Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w

w Międzyzdrojach

brała udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Gra zarówno w teatrze jak i filmie. Najbardziej znaną jej rolą
jest postać Joli z serialu pt. „Ranczo”. W 2016 roku dołączyła
do obsady serialu „Barwy szczęścia”. Mówi o sobie, że jest

Promocja książki jej autorstwa

„Kobieta nieperfekcyjna”

niepoprawną optymistką spoglądającą na życie przez różowe
okulary. Elżbieta Romanowska jest autorką książki pt.„Kobieta
nieperfekcyjna”, którą będzie można zakupić podczas spotka-

9 listopada 2017

nia w międzyzdrojskiej bibliotece. W swojej książce aktorka
przekonuje, że perfekcja wcale nie jest najważniejsza. Udział

(czwartek)

w telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami” był rodzajem

godz. 18.00

terapii, która odmieniła jej życie. Podczas spotkania opowie
o swojej drodze aktorskiej, codziennych zmaganiach i pozytywnej energii, która daje siłę na dalsze życie.

Organizatorzy:

Zapraszamy
Bibliotekarze
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SPORT

XX JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Tegoroczne, jubileuszowe zawody zostały otwarte przez Iwonę Banachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Międzyzdrojach, ponieważ od 1 września 2017 roku klasy gimnazjalne kontynuują naukę w strukturze tej placówki, zgodnie ze zmianami
prawnymi wynikającymi z reformy oświaty.
W swoim wystąpieniu dyr. Banachowicz podkreśliła, że dwudziestolecie biegów w Międzyzdrojach
jest efektem pracy i zaangażowania Tamary
Starachowskiej, wieloletniej dyrektor Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach oraz nauczycieli tej Szkoły.
Zawody rozpoczęli najmłodsi. W Biegu
Malucha wystartowały dzieci do szóstego roku
życia. Drugim był Bieg Niepełnosprawnych,
a następne w kolejności to: Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych, Bieg Szkół Podstawowych, Bieg
Pracowników Oświaty, Bieg Szkół Gimnazjalnych,
Bieg Open i Bieg Na Wysokich Obcasach (wyniki
do wglądu na stronie szkoły).
Równolegle z rozgrywkami sportowymi
odbywały się zajęcia dla uczniów i zainteresowanych gości, podczas których Anna Bednarczyk
Szczuraszek wraz z uczniami prezentowała
zasady segregowania śmieci. W tej formie w tym
roku uczniowie naszej szkoły realizowali założenia programu Sprzątanie Świata. Cały tydzień
poprzedzający dzisiejsze spotkanie, uczniowie
z nauczycielami realizowali zadania opracowane
w celu popularyzacji zasad segregacji. Uczniowie
klas podstawowych zbierali śmieci, przygotowywali hasła, realizowali na wszystkich przedmiotach
i lekcjach wychowawczych zadania związane z tematyką segregacji, a uczniowie klas gimnazjalnych
przygotowali prace plastyczne i fotograficzne, które

zaprezentowali 30 września
w formie wystawy obok budynku przy ul. Kolejowej 33.
W organizacji tych działań i
ich atrakcyjności wspierał nas
Zakład Ochrony Środowiska,
za co bardzo dziękujemy!
Zawodom, które cie szyły się zainteresowaniem
u czest n ików, ro d z i ców
i mieszkańców, towarzyszyły
liczne atrakcje. Rada Rodziców przygotowała smaczną
grochówkę, zaś rodzice słodki poczęstunek. Rodzice
każdej klasy przygotowali
blachę domowego ciasta
(a klas jest 24!), uczestnicy
imprezy nie opierali się tym
smakowitościom i szczodrze obdarowali Samorząd
Uczniowski datkami na jego
funkcjonowanie.
Spędziliśmy aktywny
i miły dzień. Dziękujemy, że
byliście z nami!
Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy
Fot. Tomasz Krawczyk

Zawodnicy z Międzyzdrojów na olimpiadzie karate
W sobotę 14 października 2017 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie odbyła się „Zachodniopomorska Olimpiada Karate Dzieci i Młodzieży”. W zawodach udział wzięli zawodnicy z trzech Federacji Karate województwa zachodniopomorskiego.
W kategorii kata, kumite i grappling.
Zmagania zawodników w konkurencji kata, kumite i grappling był bardzo wyrównane i zacięte,
a większość finałowych walk kończyła się dopiero
po drugiej dogrywce.
Dekoracji zwycięzców Zachodniopomorskiej Olimpiady dokonali: Krystyna Rytlew-
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ska, radna Rady Miejskiej w Wolinie, oraz
Andrzej Sawicki, prezes Wolińskiego Klubu
Karate Kyokushin.
Organizatorem turnieju był Woliński Klub
Karate Kyokushin, a współorganizatorem Polska
Federacja Kyokushin Karate przy wsparciu finan-

sowym Gminy Wolin. Patronat medialny; portal
internetowy - zka.pl
Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące
miejsca medalowe:
Zofia STASIEWICZ – II miejsce w kumite
dziewcząt 7-8 lat do 30 kg, II miejsce w grapplingu
dziewcząt 8-9 lat do 27 kg
Martyna PALUCH – III miejsce w kumite
dziewcząt 7-8 lat do 30 kg, II miejsce w grapplingu
dziewcząt 6-7 lat do 29 kg
Julia KARWICKA – I miejsce w kumite juniorek
14 lat w kategorii OPEN, II miejsce w kata juniorek
do 15 lat
Adrian CZACHERSKI – II miejsce w kumite
chłopców 7-8 lat do 30 kg, II miejsce w grapplingu
chłopców 7-8 lat do 32 kg
Michał KARWAN – I miejsce w kumite chłopców 8-9 lat do 29 kg, III miejsce w grapplingu
chłopców 8-9 lat do 30 kg
Marcel PALUCH – II miejsce w kumite juniorów
13-14 lat w kategorii OPEN
Kacper DOMITRZ – I miejsce w kumite juniorów 15-16 lat w kategorii OPEN
Oliwer RUDNICKI – I miejsce w kata juniorów
do 14 lat
Antonina SIDORUK – III miejsce w grapplingu
dziewcząt 8-9 lat +31 kg
Aleksander ZAGRODNIK – I miejsce
w grapplingu chłopców 8-9 lat do 36 kg.
Zarząd MKS Bushido
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Anna Rejchert w czołówce tabel
Podczas corocznego mitingu zakończenia sezonu
w Białogardzie wystartowała grupa lekkoatletów
UKS Chrobry Międzyzdroje. Była to ostatnia szansa
na poprawienie własnych rekordów życiowych
w tym sezonie. Najlepiej tę okazję wykorzystała
Anna Rejchert, która zarówno w biegu na 100m13,50 oraz w biegu na 200m-28,19 ustanowiła
nowe rekordy.
Warto dodać, że Ania jest najzdolniejszą
zawodniczką w klubie oraz województwie
w swojej kategorii rocznika 2004, legitymującą
się najlepszymi rezultatami w województwie
zachodniopomorskim na dystansach 60m-8,75,
100m-13,50, 200m-28,19 oraz 300m-43,77. Wynik
na 300m w Polsce plasuje Anię na 6. miejscu.

Na tak wspaniałe wyniki Anny składa się wiele
czynników, ale przede wszystkim talent, ciężka
praca na treningach oraz duże wsparcie rodziców. Gratulujemy sukcesów i z nadzieją patrzymy
w przyszłość na rozwój kariery.
Pozostałe wyniki naszych zawodników:
Wiktoria Kalemba (2003) 100m-14,43 200m-29,55,
Dominik Kujda (2001) 100m-12,57 200m-24,90 PB,
Rozalia Woźniak (2004) 100m-15,17 200m-32,70,
Marta Karwan (2003) 100m-16,33 200m-37,25,
Natalia Lewandowska (2005) 100m-15,01 PB
200m-30,82 PB, Alina Janeczek pchnięcie kulą
(2003) -7,60 PB.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

„Chrobry” III Zawody z cyklu Międzyzdrojskich
Czwartków Lekkoatletycznych
liderem
I Ligi Kobiet
Po rozegraniu trzech spotk ań
w I Lidze Kobiet tenisa stołowego
zawodniczki UKS „Chrobry” Międzyzdroje znajdują się na pierwszym miejscu w tabeli ligowej. Podczas ostatnich spotkań podopieczne trenera
Jacka Wandachowicza rozegrały dwa
pojedynki zakończone zwycięstwem.
Pierwsze z nich odbyło się na wyjeździe z IKS Noteć Inowrocław i zakończyło się zwycięstwem 8:2. Punkty
kolejno zdobywały: Sylwia Wandachowicz 1,5 pkt., Maja Krzewicka 2,5
pkt., Anna Zielńska 2 pkt. oraz Wioleta Witkowska 2 pkt. Na drugi dzień
nasze zawodniczki podejmowały na
własnym parkiecie w Międzyzdrojach
UKS Dojlidy Białystok, który przed
meczem wydawał się być wymagającą drużyną. W końcowym efekcie
tenisistki „Chrobrego” ustaliły wynik
spotkania 9:1 na własną korzyść
nie dając przeciwniczkom złudzeń
kto w tym meczu jest mocniejszy.
W tym spotkaniu punkty zdobywały:
Sylwia Wandachowicz 2,5 pkt., Maja
Krzewicka 2,5 pkt., Anna Zielińska 2,5
pkt. oraz Wioleta Witkowska 1,5 pkt.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Za nami trzecie zawody IV Edycji cyklu „Międzyzdrojskich
Czwartków Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów, które
odbyły się 19 października 2017 r. na Stadionie Miejskim
w Międzyzdrojach. Organizatorem zawodów był Uczniowski
Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje. W zawodach rywalizowało 66 uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP
Wysoka Kamieńska, SP 2 Wapnica oraz PSP Kołczewo. Ponadto
w zawodach wystartowało 31 uczniów z roczników 2004-2002
z Międzyzdrojów, Dziwnowa, Wysokiej Kamieńskiej, Kołczewa
oraz Wapnicy. Tym razem pogoda była bezwietrzna i słoneczna
czemu sprzyjało osiąganie samych rekordów życiowych.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację zawodów, a przede wszystkim nauczycielom, wolontariuszom z Fundacji Motywacja
i Działanie oraz ratownikom WOPR Międzyzdroje. Kolejne
zawody odbędą się dopiero w kwietniu 2018 r., na które już
teraz serdecznie zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów
biegania. Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki można znaleźć
na stronie internetowej organizatora w zakładce Czwartki
Lekkoatletyczne www.uks.jupe24.pl.
Klasyfikacja Szkół:
1. SP Wysoka Kamieńska – 3273 pkt.
2. SP Dziwnów – 3059 pkt.
3. SP 1 Międzyzdroje – 2871 pkt
4. SP 2 Wapnica – 1893 pkt.
5. PSP Kołczewo – 1789 pkt.
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA:
dziewczęta:
Kornelia Orszulak (SP Wysoka Kamieńska) 2006 r.
– skok w dal – 4,13
Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) 2005 r. – 300m
– 47,93, skok w dal – 4,13

Szkolna Liga Biegowa
W dniu 9 października odbył się ostatni bieg
Szkolnej Ligi Biegowej, podczas którego zostali
udekorowani najlepsi biegacze. Organizatorami
byli Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
oraz UKS „Chrobry” Międzyzdroje. Szkolna Liga
Biegowa to cykl trzech biegów przełajowych na
dystansie ok. 850m. Podczas całego cyklu dzieci
zbierały punkty za poszczególne miejsca zdobyte
w biegach.
W kategorii dziewcząt bardzo dobrze spisała
się Hanna Szymańska, która ustanowiła rekord
trasy klas piątych wynikiem 3:24. W kategorii
chłopców dobrze zaprezentował się Szymon
Kozłowski uczeń klasy czwartej, który również
ustanowił rekord klas czwartych wynikiem 3:13.
Podsumowując, w trzech biegach Szkolnej Ligi
Biegowej wystartowało 29 uczniów.
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Pełne wyniki można zobaczyć na stronie
internetowej www.uks.jupe24.pl. Opiekunami
oraz koordynatorami biegów byli nauczyciele wy-

Nela Zygmunt (SP Przytór) 2008 r.
– skok dal – 3,30
Hanna Szymańska (SP 1 Międzyzdroje) 2006 r.
– 60m – 8,91
Oliwia Przygodzka (SP Wysoka Kamieńska) 2007 r.
– piłka palantowa – 25,00
Maja Surma (SP Dziwnów) 2005 r. – 60m – 9,19
chłopcy:
Dawid Buczek (SP 2 Wapnica) 2005 r.
– 60m – 8,86
Kacper Solecki (SP Wysoka Kamieńska) 2007 r.
– piłka palantowa – 35,00
Dominik Świątczak (PSP Kołczewo) 2005 r.
– 300m – 52,25
Czarek Muszyński (SP Wysoka Kamieńska)
2007 r.
– skok w dal – 3,44
Najbardziej wartościowe rezultaty Grand
Prix Gimnazjum:
Weronika Stefańska (PSP Kołczewo) 2004 r.
– 100m – 14,06
Artur Udycz (Gim. Dziwnów) 2003 r.
– 300m – 43,40
Dominik Kujda (UKS Chrobry) 2001 r.
– 100m -12,27, skok w dal – 5,27
Anna Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r.
– 300m – 46,15
Wiktoria Kalemba (Gim. Międzyzdroje) 2003 r.
– skok w dal – 4,30
Jakub Galacki (Gim. Dziwnów) 2003 r.
– pchnięcie kulą 5kg – 10,25
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
chowania fizycznego Leszek Nyrkowski, Zdzisław
Piątkowski oraz Paweł Nogala.
Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa nr 1
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Burmistrz Międzyzdrojów
zawiadamia
o konsultacjach społecznych nad zmianą
w statucie sołectwa Lubin
i
zaprasza do udziału w konsultacjach
poprzez wypełnienie ankiety
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom sołectwa Lubin
wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmiany statutu sołectwa,
polegającej na:
1) wyposażeniu sołectwa Lubin w mienie obejmujące niezabudowaną
część nieruchomości o powierzchni 32 200 m2, położoną w Lubinie,
stanowiącą działkę nr 84/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne;
2) zmianie § 21 pkt. 2, który przyjmuje nową treść: „na żądanie, co najmniej
20 mieszkańców uprawnionych do głosowania”;
3) zmianie § 25 pkt. 4, który przyjmuje nową treść „Dla ważności uchwały
wymagana jest obecność przy głosowaniu, co najmniej 20 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do udziału w zebraniu”.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 16 października do
27 października 2017 roku w formie ankiety.
Ankieta dostępna będzie:
• u Sołtysa sołectwa Lubin,
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
www.miedzyzdroje.pl,
• w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 5, pok. 10.
Wypełnioną ankietę proszę przesłać lub doręczyć w terminie od
16 października do 27 października 2017 roku do:
Sołtysa sołectwa Lubin,
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. 10.

Burmistrz Międzyzdrojów
zawiadamia
o konsultacjach społecznych nad zmianą
w statucie sołectwa Wicko
i
zaprasza do udziału w konsultacjach
poprzez wypełnienie ankiety
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom sołectwa
Wicko wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmiany statutu
sołectwa, polegającej na wyposażeniu sołectwa Wicko w nabyte na
podstawie umowy użyczenia od Skarbu Państwa, prawo do części
niezabudowanej działki nr 7/2 o powierzchni 200 m2, położonej
w pasie technicznym w obrębie geodezyjnym Wicko, na okres do
dnia 19 lipca 2027 roku z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 16 października
do 27 października 2017 roku w formie ankiety.
Ankieta dostępna będzie:
• u Sołtysa sołectwa Wicko,
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
www.miedzyzdroje.pl,
• w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5, pok. 10.
Wypełnioną ankietę proszę przesłać lub doręczyć w terminie od
16 października do 27 października 2017 roku do:
• Sołtysa sołectwa Wicko,
• Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich
5, pok. 10.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne
dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej
SN- 15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych
w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowanych
w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach
do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Zachodniej
w Międzyzdrojach, podjętego Uchwałą Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007r.
(Dz. U. Woj. Zach. Nr 75, poz. 1209).
Wnioskodawca: COMFORTIME BALTICA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, pełnomocnik: Anita Klepczarek-Kukuła, MODOarchitectura Sp. z o.o., ul. Kramska 13, 61-765 Poznań.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony
o przybycie do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki
w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl
(Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę o kontakt: tel. 91 32 75 651.
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Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne
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Cisza nocna to znane pojęcie, jednak zakłócanie spokoju
jest w równym stopniu niedozwolone o każdej porze dnia
Wszyscy, którzy mieszkają w sąsiedztwie innych domów, wiedzą
jak dokuczliwi potrafią być mieszkańcy okolicznych nieruchomości,
w szczególności w nocy, nad ranem lub w niedzielę. Głośna muzyka,
wszelkie prace związane z wykorzystaniem kosiarek, pił tarczowych,
pies sąsiada – to tylko kilka przykładowych sytuacji, które mogą nas
wyprowadzić z równowagi.
W związku z interwencją mieszkańców dot. zakłócania spokoju,
apeluję do naszej społeczności, aby powstrzymać się od hałaśliwych
prac, w szczególności w niedzielę oraz w godzinach nocnych. Mało
osób zdaje sobie sprawę, że hałas to też zanieczyszczanie środowiska,
w którym żyjemy. Może on mieć również poważne skutki zdrowotne.
„Władcy” kosiarek, innych hałaśliwych urządzeń budowlano-remontowych uważają, że niedziela to najlepszy czas, aby nadrobić zaległości
z tygodnia. Tylko dlaczego kosztem sąsiadów?
W codziennych sytuacjach najczęściej odpuszczamy sobie interwencję, zwłaszcza jeśli zakłócanie spokoju ma miejsce w ciągu dnia. Często
wynika to z przeświadczenia, że jedynym argumentem jest naruszanie
ciszy nocnej. Tak jednak nie jest. Ten okres przeznaczony na wypoczynek
nie został jasno zdefiniowany w przepisach. Przyjmuje się, że trwa on od
godziny 22 do 6 rano, jednak może być uregulowany inaczej, np. przez
spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową.
Co więcej, choć kodeks wykroczeń mówi o zakazie zakłócania
„spoczynku nocnego”, nie jest to jedyne działanie, które może zostać
zgłoszone do odpowiednich służb i karane grzywną.
Art. 51. § 1 kodeksu wykroczeń opisuje następujące czyny jako
podlegające karze: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny
albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”
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Jasno wynika z niego, że wystarczy zakłócanie spokoju o dowolnej
porze dnia i nocy, aby domagać się stosownej reakcji, na przykład od
wezwanego patrolu policji czy funkcjonariuszy straży miejskiej.
Powyższy artykuł należy do najczęściej stosowanych przepisów
prawa wykroczeń. Określa typowe wykroczenia przeciw porządkowi
publicznemu, o istotnym ujemnym znaczeniu społecznym.
Sąsiedzi powinni powstrzymać się od głośnych prac w dzień powszechnie uważany za dzień wolny od pracy. Nie chodzi w tym wypadku
nawet o przepisy karne, ale o zwyczajne dobre obyczaje sąsiedzkie.
Zastosowanie może mieć tutaj również art. 144 kodeksu cywilnego:„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego
prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”
Warto przed podjęciem kroków prawnych rozwiązywać sprawę
„po sąsiedzku”, aby uniknąć konfliktu między sąsiadami.
W wielu przypadkach wystarczy pójść i porozmawiać z sąsiadem,
zarówno takim, który głośno słucha muzyki, kosi trawę w dzień świąteczny, jak i z takim, którego pies nie daje nam spokoju. Często nie są oni
świadomi tego, że ich czworonóg szczeka wtedy, kiedy akurat są w pracy.
W skrajnych przypadkach, kiedy prośby nie poskutkują lub hałasy są
uciążliwe, możemy kierować sprawę na drogę sądową.
Jeżeli ktoś wybitnie przeszkadza nam swoim zachowaniem, dzwońmy
na policję, straż miejskąi nie dajmy się zbyć pod byle pretekstem. Gdy już
policjanci przyjeżdżają, to nie bójmy się z kolei skierować sprawy do sądu.
Wyrok i konkretna grzywna niejednemu sąsiadowi da wiele do myślenia.
Każdy ma prawo do spokoju w swoim domu.
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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