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Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień pierwszy dzień listopada.
Danuta Gellnerowa

Pamiętamy…
Listopad to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli. Są na naszych cmentarzach miejsca szczególne, które należy
pielęgnować, o których trzeba pamiętać. Tutaj pomocą służą placówki oświatowe.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach opiekuje się grobem śp. Eryka von Zedtwitza, któremu
Rada Miejska w Międzyzdrojach nadała pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów”.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy dba o Lapidarium na cmentarzu w Lubinie (zbiór
pamiątek po mogiłach dawnych mieszkańców Lubina i Wapnicy).
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II porządkuje teren przy Krzyżu Katyńskim oraz pielęgnuje miejsce przy kamieniu pamięci
o byłych mieszkańcach Międzyzdrojów (mogiła zbiorowa z resztkami mogił z innych cmentarzy, które istniały w Międzyzdrojach).
Redakcja
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Pożegnalna Sesja RM
Ostatnia sesja V kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach planowana jest w dniu 9 listopada
2010 r. o godz. 10.00 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20.
Szczegółowy porządek sesji zostanie zamieszczony na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl
Zapraszam Mieszkańców do wzięcia udziału
w sesji.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pan Jerzy Wojtyś

Prezes Zak³adu Wodoci¹gów
i Kanalizacji - Sp. z o. o.
W związku z Pana przejściem na emeryturę
z dniem 01 września 2010 roku, po 48. latach
pracy, w tym 41 lat w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach, składamy serdeczne
podziękowania za trud całego zawodowego życia,
w służbie dla Gminy Międzyzdroje.
Pańska odpowiedzialna postawa w kierowaniu
ZWiK, zaangażowanie i doświadczenie, zawsze
mobilizowały załogę i gwarantowały zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańcom
i gościom w tak ważnych obszarach życia.
Jeszcze długo Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Międzyzdrojach będzie kojarzony z Kierownikiem Jerzym Wojtysiem.
Dzisiaj, kiedy może się Pan czuć spełnionym
zawodowo człowiekiem, który tak długo dawał
z siebie tak wiele, przyszedł czas na zwolnienie
tempa i więcej wypoczynku.
Na dalsze lata, życzymy Panu dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Pan Henryk Kamiñski
Kierownik Zak³adu Ochrony
Środowiska w Miêdzyzdrojach

W związku z Pana przejściem na emeryturę
z dniem 01 października 2010 roku, po 20. latach
pracy w Zakładzie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, składamy serdeczne podziękowania
za trudną służbę na rzecz ochrony środowiska
w Gminie Międzyzdroje.
Pańska odpowiedzialna postawa w kierowaniu
ZOŚ, zaangażowanie i doświadczenie, były przykładem dla pracowników i mobilizowały załogę
do należytego wypełniania trudnych obowiązków.
W okresie pracy musiał się Pan mierzyć z transformacją organizacyjną zakładu, dyrektywami
unijnymi, przeprowadzkami, górą śmieci i próbą
zmiany mentalności mieszkańców i turystów. Dzisiaj nastał czas zwolnienia tempa i wypoczynku.
Na dalsze lata życzymy Panu dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

Zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych
z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada 2010 r.
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 RP, przywrócone
w roku 1989 (z Wikipedii, wolnej encyklopedii).
Stało się już tradycją, że dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone jest w
Gminie Międzyzdroje szczególnie uroczyście. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, partii politycznych, placówek oświatowych oraz wszystkich mieszkańców
Międzyzdrojów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina do udziału w uroczystościach związanych z 92. rocznicą
odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
Michał Sutyła
Leszek Dorosz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Międzyzdrojów
w Międzyzdrojach

Program uroczystości:
10.30

10.45
10.50
11.30
11.45

- zbiórka uczestników przy rondzie w okolicach ulicy
Światowida,
- okolicznościowe pieśni i utwory muzyczne,
- Warta Honorowa przy Pomniku Marynarza wystawiona
przez Placówkę Straży Granicznej w Świnoujściu i
harcerzy z Międzyzdrojów
- ustawienie kolumny – pocztów sztandarowych i
delegacji z wiązankami kwiatów,
- przejście kolumny do Pomnika Marynarza i złożenie
symbolicznej wiązanki kwiatów.
- przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św.
Piotra Apostoła,
- refleksja przy kamieniu „Duchowych Budowniczych
Międzyzdrojów”,

12.00
14.00

11.00

- msza święta w intencji Ojczyzny,
- akademia w Międzynarodowym Domu Kultury:
- koncert chóru kameralnego Canti Giocosi
pod kierunkiem Anny Sobierajskiej,
- przedstawienie słowno-muzyczne „Tobie Ojczyzno”
w wykonaniu młodzieży Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Międzyzdrojach pod kierownictwem
Pani Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz,
- pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołów śpiewaczych
„Fale” i „Bryzy” z Międzyzdrojów.
- msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
w Lubinie pw. Matki Bożej Jasnogórskiej.

PLEBISCYT NA STRAŻAKA ROKU 2010
„Głos Szczeciński” oraz „Głos Koszaliński”
ponownie ogłosiły plebiscyt pod nazwą
„Strażak Roku 2010”. Jest on prowadzony
w trzech kategoriach: strażak zawodowiec,
strażak ochotnik, jednostka ochotniczej
straży pożarnej.
Z Gminy Międzyzdroje do plebiscytu
z w kategorii „Strażak Ochotnik” wytypowany
został druh Mariusz Banach z OSP w Lubinie.
Dla tych, którzy znają osobiście druha
Mariusza argumentacja jest zbyteczna.
Pozostałym w kilku zdaniach przedstawię
jego sylwetkę.
Mariusz Banach – lat 46, żonaty, czworo dzieci. Na co dzień jest pracownikiem
Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, a po pracy wyjątkowo oddanym
społecznikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubinie.
Do OSP przystąpił 22 lata temu. Przez ten
czas dał się poznać jako wzór strażaka ochotnika. Jego postawa podczas akcji ratowniczo
gaśniczych (m.in. pożar domu socjalnego w
Kamieniu Pomorskim, akcje powodziowe na
terenie powiatu, poszukiwanie zaginionych
itp.) jak i w życiu codziennym nie budzi żadnych
zastrzeżeń. Jako długoletni naczelnik OSP w Lubinie przyczynił się do jej rozwoju jak i wychowania
następnego pokolenia strażaków ochotników,
czego najlepszym przykładem są jego trzej syno-

wie (Mariusz, Kamil i Remigiusz), którzy są również
członkami OSP. Za swoją postawę został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Druhu Mariuszu! Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki plebiscytu. Marian Kowalewski

Szukali zaginionych w lasach WPN
W dniu 26 września br. o godz. 20.04 dyspozytor Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kamieniu Pomorskim wezwał do
akcji ratowniczej Ochotniczą Straż Pożarną
z Lubina.
Zadaniem uczestników akcji było odnalezienie
zaginionych: kobiety z czworgiem dzieci w lasach
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WPN. Strażacy niezwłocznie przystąpili do poszukiwań. Ponad trzygodzinna akcja poszukiwawcza
zakończyła się sukcesem. Błądzących w ciemnościach odnaleziono i bezpiecznie odprowadzono
do domu.
W akcji udział wzięli druhowie: Zbigniew
Szczerbicki, Mariusz Banach, Remigiusz Banach,

Jarosław Jastrzębski, Damian Jastrzębski, Robert
Osiński, Waldemar Osiński, Szymon Duliniec, Bartosz Kotwica, Sławomir Piotrowski, Piotr Oleksy.
Dziękujemy Wam Druhowie za waszą niezłomną postawę i niesienie pomocy, bez względu
na porę dnia i nocy oraz zagrażające niebezpieczeństwo.
Marian Kowalewski
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Wyróżnienia dla Międzyzdrojów
W dniach 13 i 14 października 2010 roku
w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, odbyło się
VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
Podczas Forum, wybitni znawcy samorządu – Michał Kulesza, Jerzy Regulski, Olgierd Dziekoński,
Paweł Swianiewicz i wielu innych, przy udziale
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”,
biorąc pod lupę wszystkie wskaźniki społeczne,
ekonomiczne i prorozwojowe w okresie V kadencji
(2007 – 2010, ale liczone w latach 2007 – 2009),
wskazali najzamożniejsze samorządy w Polsce.
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz miał po
co jechać do Warszawy.
W kategorii najzamożniejsze miasta małe (do
20 000 ludności, około 800 miast), Międzyzdroje
uplasowało się na II miejscu w kraju (Wspólnota
nr 37/991 z 11 września 2010 roku).
Miejsca Międzyzdrojów w ostatnich latach:
2001 - XII, 2002 – XVIII, 2003 – VIII, 2004 – VIII,
2005 – XIII, 2006 – XV, 2007 – VII, 2008 – III, 2009
– II – zamożność w przeliczeniu na 1 mieszkańca
8033,37 zł. W roku 2010 (po podsumowaniu

całego roku), będzie również miejsce na podium.
W rankingu na inwestycje komunalne bez
inwestycji sportowych (a szkoda – hala sportowa),
zdobyliśmy wysokie V miejsce w kraju.
W rankingu, w którym wzięto pod uwagę
wszystkie wskaźniki Międzyzdroje zajęło IX
pozycję i zostało uhonorowane „Diamentem
Samorządowym”.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy

29. Zjazd Kresowych ¯o³nierzy AK

witała wszystkich przybyłych oraz podziękowała
za współorganizowanie zjazdu burmistrzowi
i dyrektorowi MDK Jadwidze Bober.
Wicewojewoda Andrzej Chmielewski wręczył odznaczenia żołnierzom AK. Następnie
zapaleniem symbolicznych zniczy i minutą ciszy
uczczono pamięć poległych w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem. Krótkie wystąpienie na temat
tragedii Smolińskiej wygłosił dr Piotr Niwiński,
historyk z Gdańska. Następnie Tadeusz Kawecki,
członek Koła Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie, snuł wspomnienia o Wilnie.

w Wiatraku. Wszystkim, którzy pomogli nam
w organizacji tego zjazdu bardzo dziękuję.
IS: Na uroczystym otwarciu zjazdu, miasto
otrzymało ważne odznaczenie.
D.Sz.: Miasto Międzyzdroje, gdzie przez 20
lat odbywały się tak ważne lekcje żywej historii,
zostało wyróżnione medalem Pro Memoria (Ku
Pamięci). Międzyzdroje jest pierwszym miastem w
Polsce, które otrzymało takie odznaczenie. Na ręce
Burmistrza Międzyzdrojów Pana Leszka Dorosza
przekazał je Wicewojewoda Zachodniopomorski
Pan Andrzej Chmielewski.

IS: Podczas uroczystego otwarcia zjazdu
przekazała Pani buławę, symbol władzy młodszemu pokoleniu.
D.Sz.: Moje uprawnienia dotyczące organizacji zjazdów przekazałam Zespołowi Szkół Nr 4
im. Armii Krajowej w Szczecinie na ręce Dyrektorów Zdzisława Szkudlarka i Pawła Masłowskiego
oraz polonistki Jolanty Szyłkowskiej. Mam do nich
pełne zaufanie, że dalej to poprowadzą. Ja sama
w przyszłorocznym jubileuszowym spotkaniu
chciałabym uczestniczyć już jako gość.
IS: Jest Pani autorką wielu książek historycznych, jaka jest ich myśl przewodnia?
D.Sz.: Naszym największym obowiązkiem jest
zatrzymać skrzydło przeszłości, wybrać z niego
najszlachetniejsze ziarna, złożyć w dużej siewni
i wyjść z nimi na siew. To czynię swoimi książkami,
to jest moja walka piórem.
IS: Jakie ma Pani przesłanie dla ludzi młodych.
D.Sz.: Żeby o Polskę walczyli zdobytą wiedzą
i mądrością. Ojczyznę mamy jedną i mamy obowiązek o nią dbać.
IS.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani
dużo zdrowia.
Redakcja

Piórem i m¹drości¹

Walczy o pamięć
Rozmowa z Panią Danuta Szyksznian – organizatorką 20-tu Zjazdów Kresowych Żołnierzy
Armii Krajowej w Międzyzdrojach.
Informator Samorządowy: Pani Danuto, to
już 20-ty zjazd w Międzyzdrojach, kawał czasu
i ogrom pracy.
Danuta Szyksznian: Za nami już 29 zjazdów,
w tym 20 w Międzyzdrojach. Po pierwszym
zorganizowanym tutaj, powiedzieliśmy sobie, że
chcemy się spotykać w waszym mieście. Obecny
jubileuszowy był szczególny, co było akcentowane
w programie otwarcia zjazdu.
Międzyzdroje przyjmują nas bardzo serdecznie
i gościnnie. W Hotelu Slavia u Państwa Czesławy
i Andrzeja Tomczaków czujemy jak u siebie
w domu, jak u mamy i taty. Zawsze otrzymywaliśmy wymierne wsparcie władz samorządowych
i czuliśmy serdeczność mieszkańców. Międzynarodowy Dom Kultury z Panią Dyrektor Jadwigą
Bober i załogą, podejmował nas bardzo serdecznie. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Pan
Ireneusz Lewicki pomógł zorganizować biesiadę
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Klub Biegacza „Sporting” Międzyzdroje
zaprasza do odwiedzenia oficjalnej strony
internetowej klubu – www.kbsporting.pl
Oprócz aktualnych informacji dotyczących
udziału naszych zawodników w zawodach i
zgrupowaniach, można na niej uzyskać informacje o imprezach organizowanych przez
Klub a także zakresie usług oferowanych dzięki
wsparciu Gminy – jej mieszkańcom z wykorzystaniem bazy sportowej Klubu.
Jednocześnie Zarząd Klubu Biegacza
„Sporting”, na łamach Informatora, chciałby
serdecznie podziękować włodarzom gminy
oraz radnym V kadencji za zaangażowanie
i pomoc w dotychczasowy rozwój naszego
Klubu.
Tomasz Kozłowski
wiceprezes KB „Sporting”

Potem była część artystyczna. Uczennica Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie pięknie wykonała
piosenkę „Mała dziewczynka z AK”. Następnie
uczniowie klas: III a i III b Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach wspaniale zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny „Tobie Ojczyzno”,
przygotowany pod kierunkiem Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz. Dla nich to nie był tylko występ.
Rozumieli, że dając z siebie wszystko, również
wiele zyskują, bo obcowania z tą „żywą historią”,
nie zastąpi żadna lekcja. Z wielką tremą, drżącym
głosem, ogromną dumą i przejęciem przypomnieli naszym zacnym gościom czasy, które oni znają
tylko z podręcznika, ale głęboko je przeżywają.
Łzy w oczach zebranych i wzruszenie odbierające
im głos, to największe podziękowanie i coś, co
zostanie na zawsze w umysłach tych młodych,
wspaniałych ludzi.
Tego dnia wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali
opracowane przez Panią Bogumiłę Bursę ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach, okolicznościowe biuletyny.
Ewa Sobolewska-Kaśkosz, Red.

Żywa lekcja historii
We wtorek, 12. października br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach
odbyły się główne uroczystości 29. Zjazdu
Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.
Na początku krótki koncert fortepianowy
wykonała Pani Inna Zholudeva z MDK. Gości
powitał burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, a otwarcia dokonała Danuta SzyksznianOssowska, główna organizatorka, która również

„SPORTING”
W SIECI
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Lokalna
Grupa Rybacka
„Zalew Szczeciński”
w strategii
W dniu 14 października b.r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało
do publicznej wiadomości informację
dotyczącą wyboru lokalnych grup
rybackich (LGR) do realizacji lokalnych
strategii rozwoju obszarów rybackich
(LSROR).
Po d c z a s we r y fi k a c j i z ł ożo nyc h
wniosków na wybór LGR ustalono, że
13 z 61 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów
formalnych i zostało odrzuconych. Z
pozostałych 48 do realizacji LSROR
wybranych zostało 26 stowarzyszeń,
w tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - jako jedna z trzech
z województwa zachodniopomorskiego.
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu powstała
z inicjatywy: Gminy Miasta Świnoujście,
Gminy Międzyzdroje, Gminy Wolin i Gminy
Stepnica. Skupia ponad 60 podmiotów
z sektora publicznego, społecznego i
gospodarczego.
Statutowym celem Stowarzyszenia jest opracowanie i wdrożenie wizji
zrównoważonego rozwoju obszarów
rybackich na terenie gmin: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin oraz Stepnica, prowadzącej do poprawy jakości ż ycia społeczności z wiązanych
z rybactwem.
W konkursie Lokalna Grupa Rybacka
Zalew Szczeciński zajęła ogółem 15 miejsce
i 4 miejsce spośród wniosków złożonych
w pierwszej turze. Opracowana przez
Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju
Obszarów Rybackich otrzymała 29 punktów na 31 możliwych.
Kolejnym etapem prac Lokalnej Grupy
Rybackiej „Zalew Szczeciński” jest podpisanie z instytucją zarządzającą umowy
o realizację LSROR.
Do LGR będzie należała selekcja projektów, o dofinansowanie których będą
się ubiegać beneficjenci. Organ statutowy LGR - Komitet - będzie oceniał
i wybierał te projekty, których operacje będą zgodne z LSROR, w tym
najlepiej wpłyną na rozwój obszaru
w powiązaniu z sektorem rybackim.
Kwota budżetu ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego jaką
dysponuje LGR Zalew Szczeciński wynosi
34 612 736,00 zł. Projekty będą mogły
być realizowane wyłącznie na terenie
gmin, które weszły w skład LGR Zalew
Szczeciński.
Przepisy wykonawcze, informacje
dotyczące Osi 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007 – 2013” oraz lista LGR poddanych
ocenie i weryfikacji zamieszczone są na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Magdalena Dunder
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
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Kulturalne wydarzenia 2010
Jesień to czas podsumowań i planów na rok 2011. Za nami bogaty i gorący rok w zakresie działań kulturalnych, festiwali muzycznych i artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych.
To był rok ważnych rocznic: dwusetna rocznica
urodzin F. Chopina, 45. rocznica Międzynarodowego
Festiwalu Pieśni Chóralnej, 20-lecie działalności Międzynarodowego Chóru Akademickiego Interra Pax,
którego założycielem był śp. Profesor Jan Szyrocki
oraz 15. rocznica wakacyjnych spotkań z gwiazdami - Wakacyjny Festiwal Artystów z jego twórcą
w roli głównej p. Waldemarem Dąbrowskim 5. edycja
Turnieju Tańca Towarzyskiego, 5. rocznica Pleneru
Malarskiego.
W kalendarzu imprez znalazły się również nowe
ważne medialnie wydarzenia. W tym roku po raz
pierwszy odbyły się wybory Miss Polonia Ziemi
Zachodniopomorskiej. Każdego roku wzbogacamy
ofertę kulturalną i możliwości bezpośredniego kontaktu z artystami podczas koncertów i spotkań. Może
to się odbywać dzięki hojności i mądrości Burmistrza
Międzyzdrojów p. Leszka Dorosza , „rajców miejskich”
oraz operatywności pracowników Międzynarodowego Domu Kultury i partnerów wspierających
realizację projektów kulturalnych. Na szereg imprez
kulturalnych i plenerowych wstęp był bezpłatny lub
symboliczny - dla celów porządkowych.

Spotkania Artystyczne
Seniorów
Jesień rozpoczęliśmy w radosnych rytmach
ludowej muzyki. Międzyzdroje przez 3 dni (od 01
do 03 października) tętniły życiem, zabawą i śpiewem. W Spotkaniach Artystycznych Seniorów udział
wzięły 33 zespoły i 500 uczestników. Sala Teatralna
nie pomieściła nawet wszystkich uczestników. To
największa impreza kulturalna skupiająca tak dużą
liczbę uczestników.

A oto wyniki przeglądu:
Nagrodę Grand Prix tegorocznych Spotkań
Artystycznych Seniorów otrzymał zespół z kapelą
„ Smolniczanie” z Gminy Leśna na Dolnym Śląsku.
Z uwagi na bardzo wyrównany poziom najlepszych prezentacji, Jury przyznało 3 równorzędne
nagrody:
I nagrodą Jury wyróżniło:
Zespół „Górzanie” z Piławy Górnej
oraz zespół „Sami swoi” z Tomaszowa Mazowieckiego
II nagrodę otrzymują:
Zespół „Ale babki” ze Świdnicy
oraz kapela „Mierzęcice” z Mierzęcic

III nagrodę zdobyły:
Zespół „ Kalina ” z Nowego Miasteczka
Zespół „ Pod gruszą ” z Międzyrzecza
Wyróżnienia otrzymali:
Zespół „Uśmiech” z Łobza
Zespół „ Cantilena” z Czerwieńska
Zespół „ Mierzęcanki ” z Mierzęcic
Zespół „Radojewiczanie” z Dąbrowy Biskupiej
Zespół „Malwy” z Przytoru
Zespół „Bryza” z Międzyzdrojów
Zespół „ Jarzębiny” ze Świeszyna
Nagrodę specjalną za podkreślanie w repertuarze
walorów nadmorskiego regionu Jury przyznało:
- zespołowi „Fale” z Międzyzdrojów, który obchodzi
w tym roku 10-lecie istnienia.
- zespołowi „Keja” z Warszowa
Nagrody Extra dla najwytrwalszych otrzymali:
Pani Zosia Zychman ze Świeciechowa k/Sandomierza Pani w wieku około 90 lat z zespołu „ Górzanie”.
Impreza coraz bardziej się rozkręca i przyciąga do
Międzyzdrojów coraz liczniejsze grono zainteresowanych Seniorów.
****
„Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej
pracować, jeszcze trudniej umierać a najtrudniej
cierpieć”.

Czas wspomnieñ
Jesień to też czas na refleksje i wspomnienia,
o tych którzy pamiętają, uczestniczyli i tworzą naszą
polską historię. Już po raz 29. odbył się zjazd Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.
Zjazdowi towarzyszyło wiele ważnych wydarzeń
i spotkań. W dniu 12.10 br. w Międzynarodowym Domu
Kultury odbyło się uroczyste otwarcie zjazdu, na które
piękny program słowno-muzyczny pt.
„Tobie – Ojczyzno” przygotowała Pani
Ewa Sobolewska-Kaśkosz z uczniami
z Gimnazjum Nr 1. Piękne wzruszające chwile, za które należą się
specjalne podziękowania Pani Ewie
i uczniom Gimnazjum – za program, postawę i zrozumienie chwili,
a przede wsz ystkim za podtrz ymywanie pamięci i tradycji. Pragnę podziękować również Dyrektorom, Wychowawcom i Uczniom
z naszych szkół podstawowych i gimnazjum za czynny udział w tych wydarzeniach. Na uwagę i pochwałę zasługuje
dojrzała postawa i zachowanie dzieci
i młodzieży. To dobrze rokuje oraz napawa nadzieją, że warto od najmłodszych
lat wpajać najmłodszym tę żywą lekcję
historii.
Do obejrzenia programu „Tobie – Ojczyzno”
zapraszamy ponownie w dniu 11 listopada 2010 r.
o godz. 14.00 – zapraszam wszystkich - naprawdę
warto przeżyć jeszcze raz te wzruszające chwile oraz
podziwiać naszą zdolna młodzież i zespoły śpiewacze
„Fale i Bryze”, działające przy MDK.
Szczególne podziękowania pragnę złożyć Państwu Czesławie i Andrzejowi Tomczak z Hotelu Slavia
za ogromną pomoc uczestnikom zjazdu, osobiste
zaangażowanie oraz stworzenie wszystkim domowej
atmosfery.
Jadwiga Bober
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury
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AKTUALNOŚCI

Na cmentarzu

MTBS buduje

W dniu 1 listopada obchodzić będziemy dzień
Wszystkich Świętych, dlatego z ogromną radością
informuję o oddaniu do użytkowania nowego
parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza
komunalnego w Międzyzdrojach.
Dodatkowe miejsca postojowe, zminimalizują
rokroczny problem parkowania samochodów. Pragnę również poinformować o wykonaniu z kostki
brukowej, tak długo oczekiwanych, nowych alejek
na cmentarzu komunalnym w Lubinie (na zdjęciu).
Wszystkich zainteresowanych dzierżawą terenów
pod handel w obrębie cmentarza komunalnego
w Międzyzdrojach w okresie świąt zapraszam do składania ofert w siedzibie Zakładu Ochrony Środowiska,
przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach, bądź
drogą elektroniczną na adres zosmiedzyzdroje@
neostrada.pl
Przypominam również, że zgodnie z ustawą
o cmentarzach i chowaniu zmarłych „po upływie lat 20
ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie temu
i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok.

Zgodnie z planami w lipcu 2010 roku,
rozpoczęto prace związane z inwestycją
MTBS Sp. z o.o., polegające na budowie
budynku mieszkalno - usługowego
przy ulicy C. K. Norwida 7 w Międzyzdrojach. Wykonawcą inwestycji jest
Zakład Wielobranżowy „FASADA”
Sp. z o.o. ze Szczecina.
W budynku przewidziano miejsce na
32 lokale mieszkalne i 12 lokali użytkowych. Z tej liczby ¾ lokali mieszkalnych,
oferowanych jest najemcom gminnym
w systemie TBS, natomiast pozostała część
wystawiona została na sprzedaż.
W chwili obecnej prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem robót. Aktualnie wykonawca na poziomie pierwszej
kondygnacji od północnej strony budynku
zrealizował wylanie ścian konstrukcyjnych
w 70 procentach, natomiast wylanie płyty
fundamentowej zostanie ukończone
w terminie do 25 października br. Do
końca października powstaną wszystkie
ściany parteru, natomiast w listopadzie
wylany zostanie strop nad parterem
oraz ściany pierwszego piętra budynku.
Przewidywany termin zakończenia całości
prac określony jest na grudzień 2011 roku.
Zarząd Spółki planuje w roku 2012
rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalno-usługowego, na działce
usytuowanej przy ulicy C. K. Norwida
1 – 5 w Międzyzdrojach, w którym także
znajdować się będą lokale mieszkalne
i usługowe. Planuje się przeznaczenie
części lokali mieszkalnych na sprzedaż na
wolnym rynku, co ułatwi sfinansowanie
przyszłej inwestycji.
Dariusz Bielecki
Inspektor ds. technicznych

Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może
być odnowione”. Dlatego też, wzorem roku poprzedniego na grobach zamieszczone zostaną naklejki
informujące o przeznaczeniu grobu do likwidacji
z powodu braku opłaty.
Adam Celiński
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
Trwa pierwszy etap rozbudowy cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach. Do chwili obecnej
na terenie nowej części cmentarza komunalnego
wykonano:
- ogrodzenie nowopowstałej części terenu cmentarza,
- oświetlenie terenu,

- ułożono sieć wodociągową,
- na ciągach pieszych oraz drogach wewnętrznych
ułożono podbudowę.
Wykonawca obecnie układa nawierzchnię
z kostki betonowej na terenie parkingu, który zostanie
udostępniony jeszcze w październiku br. Trwają prace
związane z zagospodarowaniem pól grzebalnych
i terenów zielonych.
Zakończenie I etapu w/w zadania planowane jest
w grudniu 2010r.
Ponadto na terenie cmentarza komunalnego
w Lubinie wykonane zostały utwardzenia nawierzchni alejek i sięgacza do kwater grzebalnych
z urządzeniem miejsc pod pojemniki śmietnikowe
i uporządkowaniem terenu cmentarza. Alejki wykonane zostały z materiału staroużytecznego (kostki
betonowej typu polbruk grub. 6 cm) pozyskanego
z rozbiórki dotychczasowej nawierzchni Promenady.
Wykonane roboty w znacznym stopniu wpłynęły na
poprawę bezpieczeństwa pieszych i estetykę miejsc
użyteczności publicznej.
Antoni Łozowski
Podinspektor ds. inwestycji

Targowisko już gotowe!
Na targowisku miejskim inwestycja „Międzyzdrojskiego Rynku” Sp. z o.o. przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem prac. Część przeznaczona pod
targowisko została oddana do użytkowania w sierpniu. Dzierżawcy punktów handlowych zdecydowali
jednak, iż opłacalnym będzie rozpoczęcie działalności dopiero wraz z otwarciem całego pasażu, czyli
w kwietniu 2011r. Na kilka stoisk spółka nie podpisała
jeszcze umów dzierżaw.
Z rozpoczęciem działalności nie zamierza jednak
czekać największy dzierżawca spółki Jeronimo Martins, czyli popularna Biedronka. Sam sklep ma rozpocząć działalności na początku roku 2011. W głównej
hali sklepu położone są już tynki, a obecnie kładziona
jest podłoga. Jeszcze w październiku zamontowane
zostaną frontowe witryny oraz podwieszane sufity.
Wszystko wskazuje więc, że za kilka miesięcy będziemy mogli w naszym mieście porównywać ceny
w dwóch różnych dyskontach spożywczych.
Ciągle są jeszcze do nabycia niektóre lokale
użytkowe na pierwszym piętrze pasażu. Wszystkich
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zainteresowanych kupnem lokalu użytkowego lub
dzierżawą punktu na rynku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 508120116. Zarząd spółki
zaprasza również na stronę internetową inwestycji
www.miedzyzdrojskirynek.pl
Mateusz Flotyński
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów

Gminne chodniki
Burmistrz Międzyzdrojów informuje
mieszkańców Gminy Międzyzdroje, że
zakończone zostały roboty drogowe
przy zadaniu pn: „Remont i przebudowa nawierzchni chodnikowych
i zjazdów na ulicach miejskich w Międzyzdrojach”.
Prace prowadzone były na ulicach:
Bohaterów Warszawy, Wesołej, Cichej,
Spokojnej, Mieszka I, Mickiewicza, Niepodległości oraz na ul. Głównej Lubinie.
Roboty prowadzone przez firmę EDBO
sp. z o.o. w Szczecinie zakończone zostały
ze znacznym wyprzedzeniem terminu
umownego.
W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowo-finansowego robót w terminie do
15 grudnia 2010 r. wykonane zostaną dodatkowo nawierzchnie ulicy Myśliwskiej
na odcinku od Przedszkola Miejskiego do
ulicy Nowomyśliwskiej po stronie lewej,
ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kopernika do ul. Bohaterów Warszawy po
stronie lewej oraz odcinka ulicy Głównej
i Turkusowej na terenie Lubina i Wapnicy.
Wiesław Krystek
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR LX/596/2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
w dniu 7 października 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na
2010 r.
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie
dochodów na kwotę 350 487,18 zł i zmniejszenie wydatków na kwotę 519 723,34 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 58 082,99 zł i zmniejsza się o kwotę 408 570,17 zł. Wydatki zwiększa się o
kwotę 179 938,57 zł i zmniejsza się o kwotę 699 661,91 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę
169 236,16 zł i wynosi 24 691 236,53 zł i zostanie pokryty
przychodami:
1/ z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie
14 679 798 zł,
2/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
4 222 123,53 zł,
3/ ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie
7 000 000 zł
UCHWAŁA NR LX/597/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/492/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok
Uzasadnienie:
Proponuje się zmianę załącznika „Limity wydatków
Gminy Międzyzdroje na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych”.
W załączniku do niniejszej uchwały zmiany polegają na:
1/ w zadaniu nr 7 „Przebudowa ul. Kolejowej, C. K.
Norwida i Stromej w Międzyzdrojach”- na skutek zwiększenia wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie o kwotę 40 000 zł zmianie ulega
kwota planowanego wydatku w 2010 r. i wynosi 5 740
000 zł, zwiększają się także łączne nakłady finansowe o
kwotę 40 000 zł,
2/ w zadaniu nr 10 „Budowa drogi- Gryfa Pomorskiego- las w Międzyzdrojach”- na skutek zmniejszenia
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie o kwotę 300 000 zł zmianie ulega kwota
planowanego wydatku w 2010 r. i wynosi 1 038,12 zł,
pozostałe wydatki zostały przesunięte o 1 rok, w związku
z czym okres realizacji inwestycji to lata 2010-2014,
3/ w zadaniu nr 15 „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej” - zrezygnowano z planowanego
wydatku w roku 2010 i 2011, zmieniono kwotę planowanego wydatku w roku 2012 i wprowadzono planowany
wydatek w roku 2013, w związku z czym okres realizacji
inwestycji to lata 2008-2013, zmieniono także kwotę
łącznych nakładów finansowych.
UCHWAŁA NR LX / 598 / 10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku R - XXI
Dokonano wyboru przedstawicieli Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI:
1. Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów
2. Adam Celiński – Kierownika Zakładu Ochrony
Środowiska
UCHWAŁA NR LX / 599/ 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie uzgodnienia granic pasa ochronnego na
terenie miasta i gminy Międzyzdroje
Uzasadnienie:
Uzgodniono granicę pasa ochronnego na terenie
miasta i gminy Międzyzdroje przedłożony przez Urząd
Morski w Szczecinie. Przebieg granicy pasa ochronnego
opisany został w projekcie zarządzenia Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie oraz przedstawiony na projekcie
granic pasa ochronnego w skali 1: 35 000, stanowiących
załączniki do niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR LX/600/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Międzyzdrojach:
określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
określa zasady ustalania poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
Uzasadnienie:
W związku ze zmianą stawki opłaty miejscowej na
rok 2011 oraz uściśleniem zapisów odnośnie jej poboru
dokonano następujących zmian w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały nr XVI/141/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 roku.
Zmiana stawki opłaty miejscowej za każdy dzień
pobytu z 1,78 zł na 1,90 zł - § 3.
Wprowadzenie zapisu - § 4 ust.3:
„Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów płatna
jest do dnia 10 każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została pobrana w kasie Urzędu
Miejskiego lub na rachunek bankowy.”
Zmiana stawki wynagrodzenia z tytułu poboru
opłaty miejscowej z 10 na 20 % - § 5 ust.1.
Wprowadzenie zapisu:
„1. Inkasenci będący osobami fizycznymi mają
obowiązek ewidencjonowania pobranych opłat na kwitariuszu przychodowym pobranym w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Inkasenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi
lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej będący podatnikami podatku od
towarów i usług, mają obowiązek ewidencjonowania
wpłat na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat
gotówkowych, o ile nie dokonują poboru opłaty w oparciu o kwitariusze wydane na podstawie umowy zawartej
z Burmistrzem Międzyzdrojów, zgodnie z treścią ust.4.
W takim wypadku wypłata wynagrodzenia następuje
po przedłożeniu faktury VAT.
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust.1 jest prawidłowe rozliczenie inkasa na
podstawie pobranego kwitariusza lub druków stosowanych do wpłat gotówkowych w jednostkach własnych.
4. Warunkiem wydania kwitariusza jest zawarcie
przez inkasenta umowy z Burmistrzem Międzyzdrojów
określającej zasady wydawania oraz terminy zwrotu
kwitariusza.” - § 6 – poprzednio brak zapisu.
Dotychczasowa uchwała Nr XVI/141/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 roku
utraci moc obowiązującą. W tym stanie rzeczy podjęcie
przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
UCHWAŁA NR LX/602/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami wskazanymi w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Uzasadnienie:
Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz organami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (organizacje pozarządowe) projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza
się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny
zasięg działania obejmuje obszar Gminy Międzyzdroje. Ogłoszenie o konsultacjach Burmistrz zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.
bip.miedzyzdroje.pl, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.
pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Międzyzdroje w terminie 7 dni od dnia sporządzenia bądź

otrzymania informacji o sporządzeniu projektu aktu
prawa miejscowego.
UCHWAŁA NR LX / 603 / 2010
Rada Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Wicku gmina Międzyzdroje.
Dokonano zmiany nazwy gminnej drogi publicznej,
stanowiącej działki: nr 125, nr 120/26 i część działki nr
124, obręb 25 – Wicko, gmina Międzyzdroje, z ulicy
Kolonijnej na ulicę „Widokową”.
Uzasadnienie:
Ze względu na trudności z lokalizacją nieruchomości
oznaczonych adresami przy ulicy Kolonijnej w Wicku,
a usytuowanymi przy ulicy nazywanej zwyczajowo
„Na Skarpie”, stanowiącej zgodnie z obowiązującym
planem miejscowym drogę publiczną usytuowaną na
działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr
125, nr 120/26 i część działki nr 124, obręb 25 – Wicko,
proponuje się zmianę nazwy części dotychczasowej
ulicy Kolonijnej na ulicę „Widokową”.
Gmina zwróciła się do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych przy w/w ulicy, której dotyczy
zmiana o składanie propozycji nowej nazwy.
Do urzędu wpłynęła jedna propozycja nazwy –
ul. „Widok”.
Proponuje się nazwanie wskazanej części drogi ul. Widokowa.
UCHWAŁA NR LX / 604 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
okres 30 lat terenu położonego w Międzyzdrojach,
obręb 20, stanowiącego działkę nr 82/1 o powierzchni
1.615 m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr 38509 oraz część działki nr 83/1 o powierzchni 1.761
m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
15075, wskazanego kolorem czerwonym na załączniku
mapowym.
Uzasadnienie:
D.W.A Spółka z o.o. - właściciel działki położonej
przy ulicy Promenada Gwiazd 5, wystąpiła do Gminy z
wnioskiem dotyczącym zawarcia umowy dzierżawy na
okres 30 lat gminnego terenu przyległego do posiadanej nieruchomości, stanowiącego działkę nr 82/1 oraz
część działki nr 83/1 o łącznej powierzchni 3.376 m².
Wnioskodawcy przewidują na przedmiotowym terenie
budowę parkingu podziemnego, dwukondygnacyjnego dla obsługi hotelu, który wybudowany ma zostać
na sąsiedniej nieruchomości. Ponadto na płycie w/w
parkingu Spółka planuje urządzenie przejścia na plażę
oraz placu publicznego, ogólnodostępnego, zgodnie
z przedłożoną koncepcją zagospodarowania terenu.
Dla terenu objętego wnioskiem trwa procedura
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy funkcja
dla przedmiotowej działki określona została jako: tereny
zieleni urządzonej (ZP), tereny usług turystycznych (UT),
tereny zabudowy mieszkaniowej (M), tereny związane z
przestrzeniami jachtowymi (PW) i tereny usług komunikacyjnych – parkingi (KS).
Uchwała dotyczy odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres
30 lat, w celu realizacji przedsięwzięcia wskazanego
przez wnioskodawcę.
UCHWAŁA NR LX / 605 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Międzyzdrojach,
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obręb 21, stanowiącej działkę nr 21/2, o powierzchni
46 m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
26156.
Uzasadnienie:
W związku z zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ulicy
Zwycięstwa 42 (działka nr 21/1 o pow. 108 m²) nabyciem
przyległej nieruchomości komunalnej, stanowiącej
działkę nr 21/2 o powierzchni 46 m² na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, proponuje się przeznaczyć w/w działkę gminną do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
UCHWAŁA NR LX / 606 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Międzyzdrojach,
obręb 19, stanowiącej działkę nr 192, o powierzchni 63
m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
14962.
Uzasadnienie:
W związku z wystąpieniem właścicieli nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa
Pomorskiego 43 (działka nr 193 o pow. 389 m²) o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przyległego terenu
gminnego, stanowiącego działkę nr 192 o powierzchni
63 m², proponuje się w celu docelowego uregulowania
stanu prawnego, przeznaczyć do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w/w działkę
gminną nr 192.
Uchwała Nr LX / 607 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, obręb 21, stanowiącej działkę
nr 460/1, o powierzchni 369 m², dla której Sąd Rejonowy
w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW Nr 15722.
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego działkę gminną położoną w
Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej, stanowiącą działkę
nr 460/1 o powierzchni 369 m²
Dla terenu w/w działki brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, funkcja dla
przedmiotowej działki określona została jako tereny
zabudowy mieszkaniowej (M).
Uchwała Nr LX / 608 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, obręb 19, stanowiącej działkę
nr 210, o powierzchni 315 m², dla której Sąd Rejonowy w
Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW Nr 14859.
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego działkę gminną położoną w
Międzyzdrojach, stanowiącą działkę nr 210 o powierzchni 315 m². Przedmiotowa działka nie ma bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej.
Zainteresowanie nabyciem w/w działki zgłaszali:
współwłaściciel nieruchomości sąsiedniej, położonej
przy ulicy Myśliwskiej 20 oraz właściciele nieruchomości
przyległej położonej przy ulicy Sportowej 3.
Dla terenu przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
funkcja dla przedmiotowej działki określona została
jako: tereny zabudowy mieszkaniowej (M).

UCHWAŁA NR LX / 609 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości
położonej w Lubinie, obręb 24 gminy Międzyzdroje,
stanowiącej działkę nr 81/1, o powierzchni 8.384 m²,
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 16839.
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego działkę gminną położoną
w Lubinie, gmina Międzyzdroje, stanowiącą działkę nr
81/1 o powierzchni 8.384 m². Przedmiotowa działka
nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Aktualnie w/w działka jest przedmiotem umowy
dzierżawy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. Głównej 60, na okres do 31.12.2010
r. z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej zieleni.
Dla terenu przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
funkcja dla przedmiotowej działki określona została
jako: tereny zabudowy mieszkaniowej (M) oraz tereny
usług turystycznych (UT).
UCHWAŁA NR LX / 610 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, obręb 16, stanowiącej działkę
nr 20/2, o powierzchni 4.240 m², dla której Sąd Rejonowy
w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW Nr 23482.
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego działkę gminną położoną
w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego (las),
stanowiącą działkę nr 20/2 o powierzchni 4.240 m².
Na w/w działce usytuowanych jest 5 obiektów
stanowiących nakład dzierżawców - dwóch podmiotów umów dzierżawy zawartych aktualnie na okres
do 31.12.2010 r. z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności wypoczynkowo-rekracyjnej.
Gmina przewiduje zawrzeć z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejne umowy dzierżawy na okres do
30.09.2013 r. i przeznaczyć działkę nr 20/2 do zbycia z
obciążeniem zawartymi umowami.
Dla terenu przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
funkcja dla przedmiotowej działki określona została jako:
tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny usług turystycznych (UT), tereny zabudowy mieszkaniowej (M)i tereny
usług komunikacyjnych – parkingi (KS).
UCHWAŁA NR LX / 611 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
okres 10 lat terenu położonego w Międzyzdrojach, obręb 20, stanowiącego część działki nr 256 o powierzchni
40 m², dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
17636.
Uzasadnienie:
Strony umowy dzierżawy terenu usytuowanego przy
zejściu na plażę przy hotelu Amber, zawartej na okres do
31.12.2012 r. z przeznaczeniem na usytuowanie toalet
ogólnodostępnych zwrócili się do Gminy o przedłużenie
obowiązującej umowy na okres do 10 lat.
Obecnie usytuowany na dzierżawionym terenie
obiekt ma charakter tymczasowy i winien zostać
rozebrany po upływie 120 dni od dnia wybudowania.
Lokalizacja w tym miejscu toalet całorocznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i poniesienia
wysokich kosztów wykonania projektu. Ze względu na
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powyższe dzierżawcy wnioskują o przedłużenie okresu
dzierżawy oraz rozszerzenie terenu dzierżawionego z
20 m² do 40 m².
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat w/w
teren gminny o powierzchni 40 m² z przeznaczeniem
na lokalizację całorocznych toalet ogólnodostępnych.
UCHWAŁA NR LX / 612 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na
okres 10 lat terenu położonego w Międzyzdrojach
opacznej powierzchni 37.885 m², stanowiącego: działkę
nr 83/3, obręb 19, o powierzchni 4.472 m², dla której Sąd
Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 19595, część działki
nr 83/5, obręb 19, o powierzchni 26.203 m², dla której
Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 19594 oraz część
działki nr 21, obręb 16, o powierzchni 7.210 m², dla której
Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr 23480..
Uzasadnienie:
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu pola namiotowego przy ulicy Polnej w Międzyzdrojach proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat teren
gminny o łącznej powierzchni 37.885 m², stanowiący:
działkę nr 83/3, obręb 19, część działki nr 83/5, obręb
19 oraz część działki nr 21, obręb 16, z przeznaczeniem
na prowadzenie na w/w terenie dotychczasowej działalności, tj. pola namiotowego.
Aktualnie zawarta umowa dzierżawy obowiązuje do
31.12.2012 r. i dotyczy w części terenu niezbędnego pod
przedłużenie ulicy Orlej. Ze względu na pomniejszenie
przedmiotu dzierżawy o teren wydzielony pod drogę
publiczną, dzierżawca wnioskuje o powiększenie dotychczas dzierżawionego terenu pola namiotowego o
w/w część działki nr 21 obręb 16 o pow. 7210 m², który
pozwoli na usytuowanie na przedmiocie dzierżawy nowego obiektu recepcji i zlokalizowanie na dodatkowym
terenie placu zabaw i boiska.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

odbywaj¹cych siê w poniedzia³ki,
w godz. od 14.30 do 15.30
w Urzêdzie Miejskim
ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 5 – pokój nr 14
KONTAKT: tel. 91 32 75 647
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH

Mateusz BOBEK - 25. 10. 2010 r.
Jan BURZYŃSKI - 8. 11. 2010 r.
Na swoje dyżury zapraszają również :
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
- MICHAŁ SUTYŁA
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
- BEATA KIRYLUK
w piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– ROMAN PAWŁOWSKI
w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl
Spotkania z radnymi są również możliwe w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.
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OŚWIATA

Międzyzdrojskie spojrzenie na artystyczna twórczość w Europie

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach rozpoczął się kolejny rok
intensywnej pracy w ramach unijnego programu
edukacyjnego Comenius. Projekt ten zakłada rozwijanie efektywnej współpracy z innymi szkolnymi
placówkami w Europie oraz wzajemną naukę wynikającą z poznawania innych kultur narodowych.
Grupy partnerskie opierają swoje działanie na
pomysłach i ideach wypracowywanych wspólnie
podczas spotkań roboczych. Partnerami szkoły
w tym projekcie są: Wielka Brytania, Włochy,
Szwecja, Węgry, Grecja, Hiszpania. Dwuletni plan
działań szkół nosi tytuł „Spojrzenie na artystyczną
twórczość w Europie”.
W zamierzeniach tych nie chodzi bynajmniej
o gromadzenie jakiejś pełnej encyklopedycznej
wiedzy o twórcach naszego kontynenty, lecz
rzeczywisty kontakt z tym, co żywe w tradycji
i w życiu codziennym innych nacji. Efektem ma
być przybliżenie i lepsze rozumienie artystycz-

nej twórczości pochodzącej
z różnych krajów.
Praca została rozdzielona na kilka etapów.
W minionym roku uczniowie
zajmowali się muzyką i tańcem – zarówno tradycyjnym,
jak i współczesnym. W ramach
lekcji nauczania zintegrowanego, muzyki, plastyki
i innych przedmiotów uczniowie tworzyli prace plastyczne
inspirowane muzyką obcych
kompozytorów, przygotowywali komiksy biograficzne o
polskich twórcach, tańczyli krakowiaka, ćwiczyli
taniec nowoczesny, wykonywali też wiele barwnych plakatów o życiu i pracy kompozytorów.
W tym roku uczniowie poznają bliżej malarstwo
polskie – gromadzą reprodukcje obrazów, szukają
informacji na temat twórców, sporządzają plakaty
informacyjne. Będą również niebawem malować
prace wzorujące się na najbardziej znanych artystach polskich. Przygotowane zostaną ponadto
układanki (puzzle)z kopii dzieł polskich malarzy.
Wszystkie te dokonania dokumentowane są
zdjęciami i nagraniami, którymi reprezentanci
szkół wymieniają się podczas spotkań organizowanych w poszczególnych krajach partnerskich.

HALA SPORTOWA tętni życiem
Minął już ponad miesiąc - 1 września 2010 nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej w Międzyzdrojach- najnowocześniejszego obiektu sportowego w powiecie, przy udziale znakomitych Gości:
Pana Ministra Sportu Adama Giersza, Pana Senatora Andrzeja Persona, Pani Ireny Szewińskiej,
i wielu innych z przedstawicielami miejscowych władz na czele z Panem Burmistrzem – Leszkiem
Doroszem i Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej – Michałem Sutyłą.
Uroczystość rozpoczęto od odsłonięcia tablicy
z nazwą hali – uchwałą Rady Miejskiej hala otrzymała imię Andrzeja Grubby. Już następnego dnia
po uroczystościach hala rozpoczęła sportowe
życie.

Podsumujmy miniony miesiąc:
Odbywają się lekcje wychowania fizycznego
dla uczniów gminy Międzyzdroje, najwięcej lekcji
maja uczniowie SP1, gdyż hala powstała w miejscu
dawnej sali gimnastycznej i jest to jedyne miejsce,
gdzie uczniowie mogą ćwiczyć, po dwóch latach
zajęć wychowania fizycznego bez sali gimnastycznej. Uczniowie są bardzo szczęśliwi, że mogą
odbywać zajęcia w tak komfortowych warunkach,
wyczekują więc każdej lekcji z radością.
Ponadto w hali zajęcia sportowe nieodpłatne
mają:
ST Jantar – wykorzystanych 18 godz.
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Międzyzdrojski Klub Karate – 17 godz.
Międzyzdrojska Sekcja Piłki Siatkowej – 10
godz.
UKS Chrobry – 66 godz.
SKS SP1 – 35 godz.
SKS Gimnazjum – 7 godz.
Bezpłatnie zajęcia na sali
maja także członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
„Radość”.
We wrześniu wynajęto halę
na zajęcia płatne:
Urząd Miejski Międzyzdroje
– 5 godz.
FC NOVA Katowice (klub I ligi
halowej piłki nożnej) – 1,5 godz.
Siłownia – 2 karnety i 20
godz.
Zaplanowaliśmy zajęcia na
najbliższą przyszłość – październik, listopad 2010;
Zajęcia cykliczne będą odbywały się zgodnie
z ustalonym harmonogramem. Zaplanowano
także otwarte imprezy sportowe z udziałem szerokiej publiczności, na które bardzo serdecznie
zapraszamy. Informacje będą się w miarę zbliżania
terminów ukazywały na plakatach. A będą to:
Wojewódzka Olimpiada w Zapasach w Stylu
Wolnym o Puchar Międzyzdrojów – 30 października 2010;
Turniej Piłki Halowej o Puchar Międzyzdrojów
– 6 listopada 2010;
Turniej Tańca Towarzyskiego – 27 i 28 listopada
2010.

Prócz zapisów cyfrowych - do Włoch, Szwecji,
Węgier Grecji, Hiszpanii i WielkiejBrytanii - wędrują
też mniejsze formaty prac oraz korespondencja
w postaci listów i kartek.
Trudno nie zauważyć, że uczniowie jednocześnie z tymi poczynaniami rozwijają umiejętności
prezentacji i komunikacji, a także poszerzają znajomość języka angielskiego.
Wiosną wszystkie dokonania zostaną wyeksponowane w szkole podczas dorocznego Dnia
Comeniusa. Będzie to impreza otwarta dla
każdego, kto jest zainteresowanych unijnym
programem.
Milena Karpowicz
Hala tętni życiem, planujemy szereg różnorodnych działań.
Wszystkie bieżące informacje o hali oraz dane
do kontaktów znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: www.hala.miedzyzdroje.vel.pl;
na którą serdecznie zapraszamy!
Iwona Banachowicz – dyr. SP1
Starogard 13.09.2010

Urz¹d Miasta w Miêdzyzdrojach
W imieniu męża, syna i własnym serdecznie dziękuję
za upamiętnienie dokonań sportowych naszego
syna Andrzeja w postaci nazwania jego imieniem
wspaniałej hali sportowo - widowiskowej.
Pragnę też podziękować za nadesłane materiały w postaci wycinków prasowych traktujących o uroczystości związanej z tym wielkim
wydarzeniem, które pozostanie na zawsze w naszej
pamięci jako wielkie i miłe przeżycie. Fragmenty
tych artykułów znajdą się w 7. kronice wycinków
prasowych traktujących o przeżyciach i osiągnięciach naszego syna. Szczególne podziękowanie
ślę za bardzo miłe przyjęcie nas w wyjątkowy
i serdeczny sposób.
Z wyrazami szacunku
- Alojzy, Jerzy i Ludomira
Grubbowie

Pogadanki
o dopalaczach
W związku z narastającym problemem tzw. „dopalaczy”, wśród uczniów Gimnazjum Nr 1 przeprowadzone zostały pogadanki informujące o skutkach
zażywania tych substancji. Z młodzieżą spotkała
się pani Bernadetta Kujda z Komisariatu Policji
w Międzyzdrojach. W najbliższym czasie planowane są również spotkania dla rodziców.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum Nr 1
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OŚWIATA

Nauczycielka z wyróżnieniem
Alina Poskart, nauczycielka historii i WOS-u w Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach, w bieżącym
roku szkolnym została uhonorowana nagrodą Kuratora Oświaty
za osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.
Pani Alina osiąga znaczące sukcesy w pracy dydaktycznej. W roku
szkolnym 2009/2010 jej uczniowie
uzyskali tytuły: laureata w konkursie
„Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych” organizowanym przez Muzeum Powstania War-

szawskiego w Warszawie; laureata
(I miejsce i wyróżnienie) w konkursie literacko-historycznym dla
uczniów gimnazjów województwa
zachodniopomorskiego w ramach
obchodów 30-lecia Solidarności;
finalisty II Małej Olimpiady Wiedzy o
Społeczeństwie w Szczecinie. Dwóch
uczniów uzyskało w roku szkolnym
2009/2010 tytuły finalistów konkursu
przedmiotowego z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie.
Nauczycielka współpracowała ze
środowiskiem lokalnym organizując
z uczniami miejskie uroczystości

świąt państwowych (3 maja, 11 listopada) oraz prowadząc wśród gimnazjalistów konkurs o międzyzdrojskim
samorządzie lokalnym w Dniu Samorządowca (26 maja 2009r.). Prowadzi
również znaczącą działalność w szko-

le pisząc scenariusze i przygotowując
młodzież do występów teatralnych
na imprezach m.in. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – miejski finał
w 2009 i 2010 roku, finał XIV (2009r.)
i XV (2010r.), Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego pod patronatem
Zachodniopomorskiego Kuratorium
Oświaty odbywającego się w Międzyzdrojach.
Jest nauczycielem wybitnym,
cenionym w gronie oraz wśród
rodziców i uczniów. Umiejętnie, spokojnie i z taktem rozwiązuje wszelkie
sprawy wychowawcze, motywując
do pracy i zaangażowania.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum Nr 1

Dzień Edukacji Narodowej

Autorka wierszyków wśród dzieci

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany
Dniem Nauczyciela, przypada 14 października
i jest obchodzony na pamiątkę powołania przez
króla Stanisława Augusta w 1773 roku Komisji
Edukacji Narodowej.
Międzyzdrojskie obchody tego święta oświaty
odbyły się w Międzynarodowym Domu Kultury
w piątek 08.10.2010r. Gospodarzem spotkania był
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz. Uroczystość
poprowadzili: Elwira Korcz - dyrektor przedszkola
oraz Henryk Nogala - sekretarz miasta.
Specjalnie ułożonymi na tę okoliczność limerykami Sekretarz Miasta powitał licznie przybyłe grono
pedagogiczne, pracowników oświaty, przedstawicieli instytucji ściśle współpracujących z oświatą,
emerytowanych pedagogów oraz przedstawicieli
Rady Miejskiej,
Podczas uroczystości wyróżnieni nauczyciele, mistrzowie w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, otrzymali nagrody burmistrza
i nagrody dyrektora.
Z ust wszystkich zabierających głos płynęły życzenia dla wszystkich pracowników oświaty. Wyrażenie
podziękowań za wiele godzin trudnej pracy, ale
również za cierpliwe wysłuchiwanie, za wskazywanie
właściwej drogi, przekazał nauczycielom i pracownikom oświaty również Burmistrz. Całą uroczystość
uświetnił występ kabaretu„Szarpanina ze Szczecina” .
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

5 października Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach odwiedził ciekawy gość – germanistka, leksykograf,
logopeda, adiunkt językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci w jednej
osobie – pani Agnieszka Frączek.
Przez cztery godziny uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 1
w Międzyzdrojach i Nr 2 w Wapnicy ogarnęła prawdziwa „frączekomania”, czyli zabawa w rymowanie, zabawa frazeologizmami,
homonimami. Dzieciakom bardzo spodobała się zabawa z mułem
mądralą, krowami jeżdżącymi na nartach czy ze strusiami na cisie,
by wspólnie wyjaśnić znaczenie idiomów np.„nabić kogoś w butelkę”,
czy „pęknąć ze śmiechu” oraz by odnaleźć znaczenia wyrazów m.in.
„klucz”, „pączki” i „kanapka”.
Pani Agnieszka Frączek dała się poznać czytelnikom jako osoba
bardzo otwarta, która szybko nawiązuje kontakt z najmłodszymi,
odpowiadała na wszystkie pytania nawet te trudne np. w czym jest
najlepsza? Mistrzyni humoru - tak nazwały ją dzieci po spotkaniu opowiadała, iż w domu czeka na nią mąż, 8-letnia córka (to za jej
sprawą zaczęła pisać książki dla dzieci), pies labrador i dwa kociaki:
Zakrętka i Kapselek, które przejęły psie zwyczaje. Największymi
pasjami pani Agnieszki, oprócz pisania „trzeszczących wierszyków”
i„wierszy trudnych niesłychanie” czy też„wyliczanek bez trzymanki”,
są wyprawy z córką na Mazury, jazda na rowerze, rolkach i nartach.
Pani Frączek jest autorką ok. 150 książek, począwszy od bardzo
poważnych związanych z badaniem starych ponad 300-letnich
słowników polsko-niemieckich skończywszy na kilkustronicowych
książeczkach dla najmłodszych dzieciaków. Uwielbia czereśnie,
pomidory i wszystkie kolory tęczy, ponadto Agnieszka Frączek

zdradziła przybyłym na spotkanie, iż dzięki temu, że przyjechała do
Międzyzdrojów powstanie nowy wiersz o wsi Kaczynos, by uzupełnić
cykl wierszy o polskich miastach i wsiach mających„ciekawe nazwy”
m.in. „Pszczółki”, „Lizaki” i „Całowanie”. Po pełnej wrażeń rozmowie
z autorką dzieci wraz z nauczycielami zostały zaproszone na tort,
który wzbudził duże zainteresowanie wśród młodych czytelników,
ponieważ był w kształcie ogromnego żółwia z książki Pani Agnieszki
Frączek pt.„Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta”. Po poczęstunku dzieci
niczym „chytra hydra” otoczyły autorkę, by zdobyć jej autografy i
dedykacje do zakupionych książek. Zapraszamy do czytania przezabawnych książek Pani Frączek. Autorka pracuje nad kolejną, tym
razem będzie to książka o przysłowiach.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

“A RED BENCH” czyli CZERWONA ŁAWECZKA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego kolejny raz korzysta z gościnności Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach,
aby na scenie teatralnej wystawić szkolne
przedstawienie. Tym razem jest to anglojęzyczny spektakl pod tytułem “A red bench”
przygotowany przez jedną z klas szóstych pod
kierunkiem nauczyciela języka angielskiego.
Ściśle rzecz biorąc premiera przedstawienia
miała już miejsce wiosną tego roku, kiedy to oglądali je uczniowie szkoły podstawowej. Wówczas
spektakl bardzo się podobał - wykonawcy usłyszeli
wiele słów uznania zarówno od rówieśników, jak
i od dorosłej części publiczności. Zabawne skecze
i wesołe piosenki składające się na występ zostały tak znakomicie zagrane i zaśpiewane przez
uczniów, że nawet ewentualna nieznajomość słów
nie przeszkadzała w odbiorze przedstawienia. Specyficzny humor prezentacji, elementy pantomimy,
muzyka oraz efekty dźwiękowe, a także język obcy
na scenie – wszystko to sprawiło, że przedstawienie
było wyjątkowe.

16 listopada sztuka zostanie ponownie wystawiona w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury.
Organizatorzy i wykonawcy gorąco zapraszają do
obejrzenia przedstawienia w tym dniu. O szczegó-
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łach będzie można przeczytać na plakatach. Nawet
najlepsze aktorstwo potrzebuje zawsze widza, aby
stać się prawdziwym teatrem.
Milena Karpowicz
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XIII Jesienne Biegi Przełajowe
25 września 2010 r. na terenach przyległych do Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach odbyły się XIII Jesienne Biegi Przełajowe. W biegach uczestniczyli: przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
sprawni inaczej, nauczyciele oraz wszyscy
chętni w kategorii open. W biegach wzięło
udział 238 biegaczy. Pogoda dopisała,
zawody przebiegły sprawnie.

Zwycięzcom puchary i nagrody wręczali: zastępca burmistrza Mateusz Flotyński, olimpijczyk Bogusław Mamiński,
dyrektor Gimnazjum Tamara Starachowska oraz Henryk Nogala. Sponsorami pucharów i nagród byli: Bank Spółdzielczy w
Międzyzdrojach, Biuro Podróży i Turystyki
„VIKING TOUR” w Międzyzdrojach, Rada
Miejska w Międzyzdrojach, Klub Gimsport.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania biegów.

MEDALIŚCI:
Przedszkole - dziewczęta
1. Burza Aurelia Międzyzdroje, 2. Tetrycz Izabela Międzyzdroje,
3. Buca Anna Międzyzdroje
Przedszkole - chłopcy
1. Brzozowski Miłosz Świnoujście, 2. Gałda Norbert Międzyzdroje,
3. Aksman Jakub Międzyzdroje
Sprawni inaczej
1. Mrówczyńska Dominika, 2. Zawiślak Joanna, 3. Janeczek Katarzyna
szkoły podstawowe kl. I-II - dziewczęta
1. Kalibabka Gracja SP Dziwnów, 2. Aulich Aleksandra SP 1 Międzyzdroje,
3. Pieroszkiewicz Róża SSP Ładzin
szkoły podstawowe kl. I-II - chłopcy
1. Stasal Oliver SSP Ładzin, 2. Popowicz Kacper SSP Ładzin,
3. Szyłejko Szymon SSP Ładzin
szkoły podstawowe kl. III-IV - dziewczęta
1. Matyla Natalia SP 2 Wapnica, 2. Szarzyńska Małgorzata SP Gryfice,
3. Domaradzka Olga Wysoka Kamieńska
szkoły podstawowe kl. III-IV - chłopcy
1. Wołosiewicz Adam Wysoka Kamieńska, 2. Poskart Sebastian SP 1 Międzyzdroje
3. Wieczorek Zygmunt Gryfice
szkoły podstawowe kl. V-VI - dziewczęta
1. Szmygin Ada Świnoujście, 2. Ratajczyk Roksana Płoty, 3. Kowalska Sylwia Płoty
szkoły podstawowe kl. V-VI
1. Strzelecki Paweł SP 1 Międzyzdroje, 2. Potrzebny Wiktor SP 1 Międzyzdroje,
3. Kasprzyk Szymon Wysoka Kamieńska
gimnazja kl. I-II - dziewczęta
1. Kecler Aleksandra Płoty, 2. Żuchowska Diana GM 1 Międzyzdroje,
3. Janik Natalia GM 1 Międzyzdroje
gimnazja kl. III - chłopcy
1. Brzozowski Michał Świnoujście, 2. Czarnecki Krzysztof Świnoujście,
3. Szyłejko Adrian GM 1 Międzyzdroje
szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta
1. Wysocka Żaneta Płoty, 2. Dąbrowska Eliza Ładzin
szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy
1. Chwałko Cyprian, 2. Wojnarski Dawid UKS Sprinter Wolin,
3. Czerniec Rafał UKS Sprinter Wolin
Nauczyciele - kobiety
1. Mimier Zofia Gimnazjum nr 1 Międzyzdroje, 2. Sołtysiak Iwona Gimnazjum nr 1
Międzyzdroje, 3. Rupniewska Elżbieta Gimnazjum nr 1 Międzyzdroje
Nauczyciele - mężczyźni
1. Kecler Szymon, 2. Musiał Bartłomiej SP Wysoka Kamieńska,
3. Nogala Paweł SP2 Wapnica
Bieg Open - kobiety
1. Wysocka Żaneta Płoty, 2. Kecler Katarzyna Płoty,
3. Chwałko Weronika Gimnazjum nr 1 Międzyzdroje
Bieg Open - mężczyźni
1. Kecler Szymon, 2. Musiał Bartłomiej Wysoka Kamieńska,
3. Szyłejko Adrian Gimnazjum nr 1 Międzyzdroje
Danuta Jakubiak
Prezes UKS Gimsport

Zapaśnicy o puchar Miêdzyzdrojów
30 października 2010 r. w godz. 10.00
– 17.00 w Hali Sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
odbędzie się Wojewódzka Olimpiada
Młodzieży i Dzieci w zapasach w
stylu wolnym o puchar Międzyzdro-

jów. Głównym organizatorem jest
Uczniowski Klub Sportowy „Gimsport” przy Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Międzyzdrojach.
Danuta Jakubiak
Prezes UKS „Gimsport”

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA
AMATORÓW O PUCHAR MIĘDZYZDROJÓW
W dniu 6 listopada 2010 roku o godzinie 10.00 w Hali Sportowej
im. Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach odbędzie się Halowy
Turniej Piłki Nożnej dla Amatorów o Puchar Międzyzdrojów.
Będzie to pierwsza tego typu impreza sportowa organizowana w nowo
wybudowanej hali przy ul. Leśnej
w Międzyzdrojach. Turniej ma na
celu wzbudzenie zainteresowania
oraz aktywności sportowej wśród
mieszkańców miasta i okolic. Organizatorami imprezy są: Urząd Miejski w
Międzyzdrojach oraz Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby.
W turnieju będzie uczestniczyć
sześć lokalnych drużyn piłkarskich. Planowany jest występ drużyn firmowych,
podwórkowych, związków zawodowych, itp. Każda z drużyn będzie się
składać z pięciu zawodników (4 w polu
+ bramkarz) oraz zawodników rezerwowych. Drużyny będą podzielone na
dwie grupy, w których rozegrają mecze
systemem „każdy z każdym”. Następnie
drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce
w grupach rozegrają między sobą
finał oraz mecz o 3 miejsce w turnieju.
Drużyny które zajmą pierwsze cztery
miejsca w turnieju otrzymają puchary

oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, SPA Bagiński & Chabinka, Hotel
Amber Baltic oraz hurtownię pana
Waldemara Witkowskiego. Pozostałym
uczestnikom turnieju zostaną wręczone
pamiątkowe medale. Szczegółowe
informacje na temat programu minutowego turnieju będą podane na stornie
internetowej hali sportowej (www.hala.
miedzyzdroje.vel.pl).
Podczas turnieju będą rozprowadzane bilety w formie losów. Bilet w
cenie 1 zł będzie można kupić podczas
imprezy w holu wejściowym hali sportowej i będzie on uprawniał do wzięcia
udziału w losowaniu. Główną nagrodą
w losowaniu podczas turnieju będzie
rower miejski. Losowanie głównej
nagrody oraz wręczenie nagród zwycięzcom Halowego Turnieju Piłki Nożnej
dla Amatorów o Puchar Międzyzdrojów
przewidywane jest na godzinę 14.00.
Rafał Błocian
p.o. Kierownika Hali Sportowej

Mali pingpongiści z Międzyzdrojów
W poprzednim sezonie wiele razy przytaczałem sukcesy najmłodszej kadry
tenisistów stołowych UKS „Chrobry” Międzyzdroje. Przyszedł kolejny, a kariery naszych młodych zawodników odnotowują następne tryumfy.
W kategorii żaczek i żaków udział
mogą brać pingpongiści z III i IV klasy
szkoły podstawowej. Właśnie w tej grupie
rozgrywkowej nasze „dzieci” zdobywają
czołowe miejsca w województwie zachodniopomorskim. Niedawno odbył się
turniej tej kategorii, w którym brali udział
zawodnicy„Chrobrego”. Ceremonia rozpoczęcia zawodów zakończyła się rozdaniem
nagród dla najlepszych pingpongistów
w ubiegłym roku, byli nimi: Weronika
Zygan oraz Bartosz Blatkiewicz (oboje
reprezentanci Międzyzdrojów). Mimo,
że uczęszczają dopiero do III klasy szkoły
podstawowej, świetnie zaprezentowali
się w tej rywalizacji. Weronika wśród
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dziewcząt zajęła 3. miejsce. W ślady swojej
koleżanki poszedł Bartek, i także zajął 3.
pozycję. To świetne wyniki podkreślając
fakt, że wyżej sklasyfikowani zawodnicy
byli starsi od nich.
Jednymi z czynników dobrych wyników w sporcie są trening oraz dobre
warunki do ćwiczenia. UKS „Chrobry”
Międzyzdroje takie warunki posiada.
Od 1 września tenisiści klubu korzystają
z bardzo nowoczesnej Hali Sportowej im.
Andrzeja Grubby. Taki obiekt umożliwia
wprowadzenie wielu nowych elementów
treningowych, które pozwalają rozwijać
się zarówno najmłodszym, jak i tym starszym w tej dziedzinie sportu.
Krzysztof Borkowicz

INFORMATOR MIÊDZYZDROJSKI NR 10/2010

SPORT

KS „Fala” Międzyzdroje
Zawodnik KS „Fala” bêdzie
gra³ w „Amice” Wronki
Marcin MALUJDY (na zdjęciu), zawodnik Klubu
Sportowego „Fala” Międzyzdroje, od tego sezonu
rozgrywkowego reprezentować będzie barwy
Klubu Sportowego „Amica” Wronki. Został wypożyczony on na
roczny kontrakt.
Podczas gry w
Lidze Wojewódzk i e j J u n i o rów
będzie nabierał
nowych doświadczeń. Jest
to wychowanek
naszego klubu,
który swoją przygodę związaną z
grą w piłkę nożna rozpoczął od
kategorii Orlik,
następnie jako
Tr a m p k a r z , w
chwili obecnej jest już Juniorem i reprezentował
nasz klub w II klasie Juniorów w sezonie rozgrywkowym 2009/2010, wraz z drużyną wywalczył
awans do I klasy juniorów na szczeblu województwa zachodniopomorskiego.
Jest to zasługa samego zawodnika, który sumiennie trenował, podwyższając swoje
umiejętności piłkarskie podczas treningów oraz
rozegranych meczów, ale także prowadzonych
go szkoleniowców (Piotra Wiśniewskiego, Jana
Rączewskiego oraz Piotra Karasiewicza).

Ostatnie spotkania ligowe
w wykonaniu Wyspiarzy
Seniorzy KS „Fala” Miêdzyzdroje
Nasza pierwsza drużyna do tej pory w rundzie rozgrywkowej 2010/2011 rozegrała osiem
spotkań, bilans jest następujący: czterokrotnie
odniesiono zwycięstwa, trzykrotnie nasza seniorska drużyna schodziła z boiska jako pokonana oraz
jeden raz remisując 1:1 – w ostatnim spotkaniu,
gdzie podejmowała u siebie drużynę „Bizona”
Cerkwicę. Szanse na awans do wyższej grupy
rozgrywkowej oddalają się, jednak pozostały do
rozegrania w tej rundzie jeszcze trzy spotkania,
bądźmy dobrej myśli, że zostaną wygrane i drużyna awansuje w tabeli wyżej.
Tabela po ośmiu kolejkach jest następująca:
Iskra Golczewo
Pomorzanin Przybiernów
Mewa Resko
Fala Międzyzdroje
Jantar Dziwnów
Sowianka Sowno
Bałtyk Międzywodzie
Orzeł Prusinowo
Bizon Cerkwica
Pionier Żarnowo
Bałtyk Gostyń
Błękitni Trzygłów

m
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
8
8

pkt Z
19 6
18 5
16 5
13 4
13 4
13 4
12 4
9 3
8 2
6 2
5 1
3 1

R
1
3
1
1
1
1
0
0
2
0
2
0

Fala Międzyzdroje - Błękitni Trzygłów
Jantar Dziwnów - Fala Międzyzdroje
Fala Międzyzdroje - Sowianka Sowno
Fala Międzyzdroje - Orzeł Prusinowo

P
1
0
2
3
3
3
3
5
3
6
5
7

Seniorzy KS Fala 2010/11 Stoją: Kopczewski Grzegorz, Kuliński Konrad, Kupczyk Łukasz, Mączniański
Dariusz, Mikołajczyk Paweł, Matyszewski Łukasz, Cader Dariusz, Ostapowicz Sebastian, Straszewski
Tomasz, Trener - Wiśniewski Piotr, Szumlewski Łukasz, Strzelecki Krzysztof; Siedzą: Popławski Emilian,
Mączniański Radosław, Jakubowski Tomasz, Majtas Paweł, Tokarz Dariusz, Prezes - Rączewski Jan
Pomorzanin Przybiernów
- Fala Międzyzdroje
Fala Międzyzdroje - Bałtyk Gostyń
Bałtyk Międzywodzie
- Fala Międzyzdroje
Fala Międzyzdroje - Bizon Cerkwica

2-0
3-0
3-1
1-1

Juniorzy KS „Fala” Miêdzyzdroje
Drużyna Juniorów prowadzi rozgrywki w tym
sezonie rozgrywkowym w I klasie na szczeblu
województwa zachodniopomorskiego do tej pory
rozegrała sześć spotkań, bilans jest następujący:
czterokrotnie wygrywała, raz przegrała oraz raz
zremisowała. W ostatnim spotkaniu wygrywając
wysoko 10 : 0 z drużyną z „Gryf” Kamień Pomorski,
a bramki dla naszej drużyny zdobyli: Filip Żabiński
– 3, Miłosz Gajda -3 oraz po jednej Piotr Rutkowski,
Piotr Bursa i Aleksander Sikora.
Tabela po szóstej kolejce przedstawia się
następująco:
Światowid Łobez
Pomorzanin Nowogard
Fala Międzyzdroje
Sparta Gryfice
Sarmata Dobra
Vineta Wolin
Dąb Dębice
Wybrzeże Rewalskie Rewal
Gryf Kamień Pomorski
Rega Trzebiatów

m pkt
5 15
6 15
6 13
6 9
6 7
6 7
6 6
5 5
5 3
5 1

Z
5
5
4
3
2
2
2
1
1
0

R
0
0
1
0
1
1
0
2
0
1

P
0
1
1
3
3
3
4
2
4
4

+/30 / 3
10 / 6
24 / 5
17 / 16
13 / 20
8 / 12
11 / 14
12 / 24
13 / 28
6 / 16

Fala Międzyzdroje - Dąb Dębice
3-1
Fala Międzyzdroje - Rega Trzebiatów
4-0
Pomorzanin Nowogard - Fala Międzyzdroje 1 - 0
Fala Międzyzdroje - Vineta Wolin
4-0
Wybrzeże Rewalskie Rewal
3-3
- Fala Międzyzdroje
Fala Międzyzdroje - Gryf Kamień Pomorski 10 - 0
Najlepsi strzelcy ligi Fala Juniorzy:
Miłosz Gajda
– 6 bramek
Aleksander Sikora
– 6 bramek
Filip Żabiński
– 4 bramki
Piotr Bursa
– 3 bramki
Piotr Rutkowski
– 2 bramki
Dariusz Kozłowski
– 1 bramka
Robert Ropęgo
– 1 bramka

Podziêkowania
dla wspó³partnerów
Nasi partnerzy dzięki którym nasze drużyny
występować będą w nowych strojach oraz dresach
w tej rundzie rozgrywkowej.
Składamy ogromne podziękowania dla:
Rezydencji Flotylla, Firm: DOMBUD II i COPACABANA SPORT, SPA Bagiński &Chabinka,
AUTOKOMu, Sklepu Elektryczno-Samochodowego, Mariana BUŚKO, p. Doroty KLUCHY, p. Tomasza
ROMANA.
W imieniu Piłkarzy, Trenerów, Zarządu i Rodziców: SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Oprac. Piotr Karasiewicz
Jan Rączewski

+/23 / 4
23 / 10
23 / 12
18 / 8
19 / 15
10 / 15
15 / 13
14 / 26
11 / 14
16 / 27
7 / 21
9 / 23
1-0
2-0
5-0
7-0
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Juniorzy KS Fala 2010/11 Stoją: Ropęgo Robert, Żabiński Filip, Malujdy Michał, Kozłowski Artur, Malujdy Marcin, Stolarczuk Krzysztof, Baszkiewicz Marek, Kozłowski Dariusz, Krupski Kamil, trener – Piotr
Karasiewicz Klęczą: Ryter Paweł, Bursa Piotr, Straszewski Patryk, Dabek Oskar, Rutkowski Piotr, Gajda
Miłosz, Michalski Dawid.
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Wybory samorządowe 2010
Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie na kandydatów na radnych do Rady Miejskiej,
Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz Burmistrza odbędzie się w dniu 21 listopada 2010 r.,
a ewentualna druga tura wyborów Burmistrza
odbędzie się 5 grudnia 2010 r.
W naszej Gminie są utworzone cztery stałe
obwody głosowania. W tych wyborach nie zmienią
się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych,
będą one mieścić się w:
- Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kolejowej 33 w
Międzyzdrojach – Obwód Nr 1
- MDK przy ul. Bohaterów Warszawy 20 w
Międzyzdrojach – Obwód Nr 2

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 13
w Międzyzdrojach – Obwód Nr 3
- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jodłowej 3
w Wapnicy – Obwód Nr 4.
Lokale w Gimnazjum oraz w Międzynarodowym Domu Kultury będą dostosowane do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wszelkie informacje dotyczące wyborów są
umieszczane na stronie internetowej Urzędu
www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce WYBORY
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego.
Mirosława Nowińska

Organizacja
na cmentarzu
Straż Miejska informuje, że w dniu 1 listopada
2010 roku w godzinach od 9:00 do 20:00 dojazd
do cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach
będzie monitorowany przez strażników. Osoby
niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz
taksówki będą miały pierwszeństwo na dojazd
do bramy cmentarnej. Zaopatrzenie punktów
handlowych dozwolone jest do godziny 9:00.
Dyżury Funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w dniu 01.11.2010 r.
I zmiana 8:00
- 14:00
II zmiana 14:00 - 20:00

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania
nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.
Proponujemy do sprzedaży:
1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki:
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej
działkę nr 120/34 o pow. 327 m², cena wywoławcza 157.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena wywoławcza 162.000 zł + podatek VAT w stawce 22%
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony na dzień 23 listopada 2010 r.
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6 o pow. 1.475 m².
Cena wywoławcza – 135.000 zł + podatek VAT w stawce 22%.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 listopada 2010 r.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341 o pow. 494 m².
Cena wywoławcza – 950.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w listopadzie 2010 r.
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328 o pow. 839 m².
Cena wywoławcza – 1.500.000 zł brutto. Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w listopadzie 2010 r.
5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m².
Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w listopadzie 2010 r.
Cena wywoławcza – 2.500.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
6. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m².
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 07 grudnia 2010 r. Szacunkowa cena – 26.500.000 zł brutto
7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2 o powierzchni 1.468m2. Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 listopada 2010 r., cena wywoławcza 83.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22%
8. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m2 i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m2 , cena wywoławcza 125.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22%,
- działka nr 8/5 o powierzchni 1.317 m2 ,cena wywoławcza 111.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22%,
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m2 , cena wywoławcza 145.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22%
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 listopada 2010r.
9. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m2 , cena wywoławcza 400.000,00 zł plus należny
podatek VAT ze stawką 22% . Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2011 roku
10. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Światowida, działka nr 243/1 o powierzchni 245m2,
cena nieruchomości 89.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22%. Przetarg na przedmiotową nieruchomość odbędzie się 23 listopada 2010r.
11. Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 54a, działka nr 10 o powierzchni 426 m2,
cena wywoławcza 240.000,00 zł plus należny podatek VAT ze stawką 22% . Przetarg na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 23 listopada 2010 r.
Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu do zbycia w drodze przetargu znajdują się trzy nieruchomości niezabudowane położone:
- w Międzyzdrojach , Obr. 21 , działka nr 460/1 o powierzchni 369 m2,
- w Międzyzdrojach , Obr. 19, działka nr 210 o powierzchni 315 m2,
- w Lubinie , Obr. 24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m2.
Planowane przetargi na powyższe nieruchomości - pierwszy kwartał 2011 r.
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami
Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.
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