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Jesień na ludowo

Złotą polską jesień w Międzyzdrojach rozpoczniemy w gorących rytmach ludowych. Impreza stała się bardzo popularna,
nie tylko w naszym regionie, ale również w Polsce. Do udziału
w tegorocznej 8. edycji Spotkań Artystycznych Seniorów
zgłosiły się aż 33 zespoły, w tym dwa zespoły śpiewacze
z Międzyzdrojów: Fale i Bryza, co stanowi ogółem liczbę pół
tysiąca samych uczestników. To przerosło nasze oczekiwania.
Sala Teatralna MDK przy tak dużej ilości osób z zespołów staje
się zbyt mała. Trudno jednak odmówić seniorom i emerytom,
którzy tak licznie chcą uczestniczyć w naszej imprezie.

To wielka radość i satysfakcja dla nas jako organizatorów. To
pozytywnie świadczy o uczestnikach, a nas napawa nadzieją
i przekonaniem, że emerytura i siwy włos to nie czas na nudę
lecz też czas na rozrywkę, zabawę i radość z każdego przeżytego dnia. Każdemu z mieszkańców życzę takiego pogodnego
podejścia do trosk i problemów dnia codziennego.
Szanowni Państwo, już dziś zapraszam do czynnego udziału
w naszych Spotkaniach Artystycznych Seniorów.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

aktualności

PROMOCJA JESIENIĄ

Międzyzdroje promują się w Bydgoszczy

Przed nami nowe zaplanowane działania
promocyjne. Już w październiku zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do Poznania na
targi turystyczne „Tour Salon 2010” . W dniach
20 – 23 października br. na terenie hal targowych Międzynarodowych Targów Poznańskich
będziemy obecni jako Gmina Międzyzdroje
w ramach stoiska zachodniopomorskiego.
Ponadto Gmina Międzyzdroje zaplanowała
działania promocyjne podczas organizowanego w
dniu 03 października największego w Warszawie
biegu pn. „Biegnij Warszawo”, którego organizatorem jest Sporting – Bogusław Mamiński. Reklama
Międzyzdrojów została umieszczona w przygotowanym dla uczestników biuletynie, banery
reklamowe, które przez okres sezonu promowały
Międzyzdroje w Bydgoszczy, zostaną umieszczone
na trasie biegu, a nasz spot reklamowy jest emitowany w biurze rejestracyjnym biegu.
Listopad to czas uczestnictwa Gminy Międzyzdroje na największych targach branży turystycznej wschodnich terenów Niemiec. W dniach 17
- 21 listopada 2010r. będziemy promować walory
przyrodniczo – turystyczne naszej gminy w Lipsku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do przygotowania swoich materiałów w celu
ich dystrybucji oraz zaplanowania aktywnego
uczestnictwa w naszych działaniach. O terminach
spotkań powiadomimy drogą elektroniczną
lub telefonicznie. Zainteresowanych proszę o
bezpośredni kontakt z biurem promocji Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, tel. 091/ 32 80 441
lub 3275 654.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz 9 września gościł w stolicy województwa kujawskopomorskiego. Wizyta Międzyzdrojów w Bydgoszczy to kolejny etap współpracy, która rozpoczęła się
w maju tego roku.

Spotkania
Artystyczne Seniorów
01.10.2010 r. (PIĄTEK)

1600 – 1700 Barwny korowód zespołów ulicami
miasta,
Koncert Inauguracyjny
- Sala Teatralna MDK
1830 – 2100 Przeglądy Konkursowe
Zespołów Artystycznych
– Sala Teatralna MDK

02.10.2010r. (SOBOTA)

Przeglądy Konkursowe Zespołów Artystycznych
– Sala Teatralna MDK
1000 – 1300 Część I
1600 – 1900 Część II
2000 Biesiada – Teren amfiteatru

03.10.2010r. (NIEDZIELA)

1200 Uroczysta Msza Święta z udziałem
uczestników SAS
Kościół Parafialny w Międzyzdrojach
16 -18 Koncert Finałowy SAS
- Sala Teatralna MDK
00

00

Plenerowe prezentacje
zespołów SAS 2010:

Promenada Hotel Amber Baltic,
Park Chopina,
Plac Neptuna, Teren amfiteatru,
Plac przy PTTK,
Wapnica nad Jeziorkiem Turkusowym
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W ramach podpisanego wówczas porozumienia, Międzyzdroje promowane były w Bydgoszczy
m.in. poprzez banery na kładkach dla pieszych nad
głównymi ulicami miasta, na plakatach w gablotach
głównego bydgoskiego deptaka – ul. Mostowej, czy
też ulotek promocyjnych w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”. To właśnie tam odbywało
się latem wielkie telewizyjne show - Bydgoszcz Hit
Festiwal. 400 tysięczne miasto nad Brdą przyjęło
nas gościnnie i z otwartym sercem. Liczymy, że ta
współpraca zaowocuje większą ilością turystów
przyjeżdżających z tamtego rejonu Polski.
Film oraz galerię zdjęć z imprezy można zobaczyć na oficjalnej stronie www.bydgoszcz.pl oraz

link do materiałów na naszym profilu w portalu
www.facebook.com/miedzyzdroje
Anetta Czyżak, Paweł Kranc

Amfiteatr - nowy początek
Piaszczysta plaża, rześki powiew wiatru, morski
szum fal, bujna roślinność Wolińskiego Parku
Narodowego, swoisty mikroklimat nie są jedynym
źródłem atrakcji dla turystów przybywających do
Międzyzdrojów. Widownia na wolnym powietrzu,
porywające brzmienia koncertów zespołów muzycznych oraz bogate menu kulinarne są dodatkowym bodźcem dla ciała i ducha, który przyciąga do
nas gości z różnych stron Polski i świata.
Po wielu latach teren skromnego, wymagającego renowacji Amfiteatru otoczonego prowizorycznymi budkami gastronomicznymi, obiekt
doznał istnej metamorfozy. Mimo, że od szeregu
lat istniały różne wizje dokonania zmian w obrębie tego reprezentacyjnego miejsca promenady
dopiero dzięki szczególnym staraniom Burmistrza
Międzyzdrojów polegających na podjęciu trudu
i pokonaniu wszelkich barier prawnych oraz
organizacyjnych, przy niebagatelnym współfinansowaniu miejskich przedsiębiorców, w tym
miejscu powstał przepiękny obiekt Amfiteatru
o niespotykanej architekturze wraz z funkcjonalnymi lokalami użytkowymi, położonymi wokół
dziedzińca, tworzącymi jeden kompleks zwartej
zabudowy o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Obiekt ten jest idealnym rozwiązaniem
architektonicznym, uwzględniającym terytorialne
ograniczenia promenady, doskonale wpisujący się
w nadmorską przestrzeń miasta.
Należy podkreślić, że ten kompleks rozpoczął
proces przebudowy i rewitalizacji miejskiego
bulwaru, a ponadto jest zaczątkiem nowego

przyszłościowego modelu współpracy władz
samorządowych z przedsiębiorcami, tzw. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Zważywszy
na obecnie kształtującą się politykę ustawodawców, a także kierunki Unii Europejskiej, szeroko
rozumiane PPP jest jedyną drogą do rozwoju
regionów. Zarówno Burmistrz jak i Rada Miejska są
zwolennikami takiej współpracy, dlatego zdaniem
wielu odnoszą sukces.
Nowa inwestycja - Amfiteatr zaprezentowała
zarówno mieszkańcom, jak i gościom Międzyzdrojów nową jakość miasta. Jakość, która powinna
przejawiać się w kolejnych realizowanych przez
Gminę inwestycjach.
Wioletta Wadecka
Prezes Zarządu „Promenada” Sp. z o.o.

Zielona Przeprowadzka

Od 6 września br. rozpoczęły się prace związane z przebudową Promenady. W związku z tym
rośliny wieloletnie oraz kwiaty jednoroczne
z rabat zostały przeniesione naprzeciw Punktu
Informacji Turystycznej „Balbinka”.
Wszystkich chętnych którzy chcieliby się
zaopiekować kwiatami i zagospodarować je na
swoich posesjach w przyszłym roku, zapraszamy
w połowie października po odbiór roślin, które
sukcesywnie będą wysadzane i wykładane za
„Balbinką” przy parkingu.
Anida Kostrzewa
brygadzistka „Zielonej brygady”
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wydarzeniA

MEMORIAŁ SPORTOWĄ WIZYTÓWKĄ MIĘDZYZDROJÓW
XII Memoriał im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego ponownie cieszył się wielką popularnością wśród kibiców, którzy we wtorkowe
popołudnie 17 sierpnia 2010 roku, szczelnie zapełnili trybuny kameralnego Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach. Dzięki rosnącemu zaangażowaniu i wsparciu Gminy oraz rozbudowie programu zawodów do 12 konkurencji, Mityng staje się silną marką na arenie nie tylko krajowych
lecz także europejskich zawodów lekkoatletycznych, ściągając do Międzyzdrojów znanych sportowców oraz tłumy turystów.
Organizatorzy Mityngu – Gmina Międzyzdroje
i Klub Biegacza„Sporting”, zadbali o udział w zawodach klasowych zawodników, podnosząc poziom
sportowy konkurencji dzięki m.in. zapewnieniu
nagród finansowych w każdej konkurencji, a także
dbając o tak ważne sprawy jak zakwaterowanie i
wyżywienie zaproszonych sportowców.
W memoriałowym konkursie skoku o tyczce,
z wynikiem 5,70 m, zwyciężył brązowy medalista
ME w Barcelonie – Przemysław Czerwiński, pokonując m.in. zwycięzcę mityngu z cyklu Diamond
League w Londynie – Łukasza Michalskiego,
Brazylijczyka Gomes Da Sllva - mistrza Igrzysk
Panamerykańskich z 2007r., mistrza i rekordzistę
Ameryki Południowej, Rosjanina Aleksandra
Gripicha - 5 zawodnika Mistrzostw Świata
z 2009r. i Ukraińca Denysa Yurchenko - brązowego
medalistę Igrzysk Olimpijskich z 2008r, halowego
wicemistrza Europy w 2005r. i 2007r., brązowego
medalistę Halowych Mistrzostw Świata z 2004r.
W konkursie pchnięcia kulą, zwyciężył mistrz Danii
- Kim CHRISTIANSEN, pchając kulę na odległość
18,36 m. „Brązowe” rekordzistki Polski w sztafecie
4 x100m – Daria Korczyńska i Marta Jeschke zajęły
w biegu na dystansie 100 m pierwsze 2 miejsca,
uzyskując odpowiednio 11,67 s i 11, 80 s. Kibice
mogli też obejrzeć dalekie skoki w wykonaniu

kobiet. Zwycięstwo z wynikiem 6,78 odniosła Teresa Dobija, pokonując młodzieżową rekordzistkę
kraju Annę Jagaciak. Najbardziej emocjonującym
biegiem mityngu okazało się 5000 m panów,
którzy przy wspaniałym dopingu kibiców ustanowili świetne rezultaty. Zwyciężył specjalista
w tej konkurencji, tegoroczny złoty medalista MP na
5000 m - Radosław Kłeczek, który poprawił swój
rekord życiowy - 13.43.37 co jest najlepszym wy-

Hala dla wszystkich

1 września 2010 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej
Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ulicy Leśnej 17. Podczas
ceremonii otwarcia nadano hali imię Andrzeja Grubby.
Hala sportowa to wielofunkcyjny obiekt przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych,
przeprowadzania treningów i ćwiczeń gimnastycznych. Hala posiada wymiary 40 m x 20 m
i umożliwia przeprowadzanie zajęć sportowych
w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy,
gimnastyka sportowa, lekkoatletyka, zapasy. Hala
Sportowa została zaprojektowana w taki sposób,
aby w jednym czasie mogły z niej korzystać 3
grupy trenujące. Kotary dzielące płytę główną na
3 części umożliwiają równoczesne i niezależne
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych
w każdej części. Na pierwszym piętrze hali mieści
wyposażona w niezbędny sprzęt do przeprowasię widownia wyposażona w krzesełka dla 237
dzania treningów siłowych oraz salka do aerobiku,
osób. Na tym samym piętrze znajduje się siłownia
fitness, treningów zapasów, judo oraz zajęć rekreacyjnych i korekcyjnych. Ponadto
wewnątrz obiektu mieści się sala
konferencyjna wyposażona w krzesła, stoliki i rzutnik multimedialny.
Hala dysponuje czterema szatniami
z bezpośrednim dostępem do kabin
prysznicowych oraz toalet. W każdym
z pomieszczeń szatniowych znajdują
się 22 szafki zamykane na kluczyk.
Obiekt w pełni przystosowany jest dla
osób niepełnosprawnych. Wewnątrz
hali znajduje się winda osobowa,
toalety dla osób niepełnosprawnych,
urządzenie do transportu wózków inwalidzkich po schodach oraz zjazdy.
Rafał Błocian
Kierownik hali sportowej

Harmonogram otwarcia i cennik korzystania z hali na str. 8
Informator Międzyzdrojski nr 9/2010

nikiem uzyskanym w tej konkurencji przez Polaka
w XXI wieku. Na nietypowym dystansie - 600 m
rywalizowały panie. Na „swoim” Stadionie, czasem
1:30,92 min, zwycięstwo odniosła Agnieszka
Leszczyńska, która pokonała utytułowane rywalki,
m. in. Ewelinę Sętowską-Dryk i Danutę Urbanik.
Podkreślić także należy sympatyczną oprawę
zawodów poprzez zaproszenie profesjonalnych
spikerów – Piotra Dębowskiego i Romana Tobołę
oraz organizację koncertu artystycznej gwiazdy
wieczoru - legendarnej grupy Smokie – UK
Legends.
Opuszczając Stadion, goście i kibice zapowiadali udział w kolejnym XIII Mityngu im. W.Komara
i T.Ślusarskiego, który odbędzie się w środę 17
sierpnia 2011 roku i dla wielu lekkoatletów będzie
ostatnią okazją do sprawdzenia swej formy w
Europie przed wylotem do Korei na Mistrzostwa
Świata w lekkiej atletyce.
Robert Leszczyński

Na poświęcenie
hali sportowej im. Andrzeja Grubby
Grecka he aule, aula łacińska,
Słowiańska obszerna sala kultury
dzisiaj i teraz sportowej wśród licznych znaczeń klasyki
językowej zawiera wymiary
dworu królewskiego, owej
książęcej komnaty, mieszkania,
które – jak nawa kościoła
dokonuje uświęcenia ciał
przenikniętych duchem woła
dworzan, na podwórcu
jak przedsionek pałacowy,
do zajmowania miejsc zwycięsko
powtarzanych
pracowicie sportowo odbijanych,
jak ping-pongowymi kulami.
A chociaż Homer
i to znaczenie wymienia,
niech się ta aula nigdy
w „zagrodę dla bydła” nie zmienia;
dlatego ją świętym znakiem
poświęcamy
i o to prosimy Ciebie, Boże naszej
kultury duchowej i fizycznej:
Ojcze Stworzycielu,
Synu Zbawicielu,
Duchu Uświęcicielu.
Amen.
ks. Marian Jan Wittlieb
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inwestycje
WYKAZ PRZYGOTOWANYCH
PRZEZ FIRMĘ
NAJDA CONSULTING WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
DLA MIĘDZYZDROJÓW
W LATACH 2007 – 2009.
Wszystkie zlecone przez Gminę Międzyzdroje projekty opracowane przez naszą firmę
uzyskały dofinansowanie.
1. Tytuł projektu: „Wprowadzenie nowej formy
turystycznego zagospodarowania Promenady
Gwiazd w Międzyzdrojach”,
konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2008/1,
Program dofinansowania: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 5 Turystyka,
kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1. Infrastruktura
turystyczna, Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura
turystyki,
wartość projektu: 22 977 212,86 zł,
wartość dofinansowania: 9 167 461,14 zł.

INWESTYCJE GMINY MIĘDZYZDROJE
W LATACH 2007 - 2010
DOKUMENTACJE PROJKETOWE
• Budowa drogi ul. Ludowej i 1000-lecia
Państwa Polskiego w tym kanalizacja wod-kan,
deszczowa i oświetlenie uliczne
• Przebudowa drogi w ulicy Komunalnej wraz
z budową kanalizacji deszczowej
• Budowa parkingu miejskiego wraz z budową
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia
• Dalsza rozbudowa cmentarza komunalnego
• Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach
Rybackiej i Mickiewicza
• Przebudowa drogi w ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Promenada Gwiazd oraz remont drogi
Wesołej, Dąbrówki, Spokojnej, Zdrojowej i Morskiej

• Przebudowa Promenady centrum wartość
inwestycji 22 195 328,69 zł, kwota dofinansowania
9 167 461,14 zł
• Przebudowa drogi gminnej: Kolejowej,
C.K. Norwida, i Stromej wraz z przebudową
skrzyżowań wymienionych dróg z drogami
i ul. M. Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach,
Piaskowej, Ustronie Leśne wraz z przebudową
sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci
wodno-kanalizacyjnej w Międzyzdrojach wartość
inwestycji 5 503 929,15 zł, kwota dofinansowania
2 784 599,00 zł
• Regionalna platforma cyfrowa. Gmina
Międzyzdroje z Europejskiego Funduszu Roz-

2. Tytuł projektu:„Przebudowa ulicy Kolejowej
C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia
grodowego”,
Program dofinansowania: Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”,
wartość projektu: 8 450 100,00 zł,
wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł.
3. Tytuł projektu: „Budowa i przebudowa ulicy
Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”,
Program dofinansowania: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 2 Rozwój
infrastruktury transportowej i energetycznej,
Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy
województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa,
konkurs nr RPOWZ/2.1.2/ 2009/1,
wartość projektu: 7 375 360,00 zł,
wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł.
4. Tytuł projektu: „Budowa i przebudowa ulicy
Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”,
Program dofinansowania: Program Wieloletni
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”,
wartość projektu: 7 347 300,00 zł,
wartość dofinansowania: 2 600 000,00 zł.
5. Tytuł projektu: „Rekultywacja nieczynnego
wysypiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”,
Program dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
wartość projektu: 2 931 783,40 zł.
wartość dofinansowania: 2 257 398 zł.
6. Tytuł projektu: „Rozbudowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach”,
Program dofinansowania: Ministerstwo
Sportu i Turystyki,
wartość projektu: 14 182 748,27 zł,
wartość dofinansowania: 1 500 000 zł.
Dyrektor Najda Consulting
Andrzej Najda
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• Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ulicy
Nowomyśliwskiej i Wodziczki
• Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości
• Przebudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej,
C.K. Norwida i Stromej
• Budowa kawiarni parkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
w Międzyzdrojach przy ulicy Parkowej
Inwestycje Planowane do realizacji
• Budowa i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Skłodowskiej w Międzyzdrojach
2011-2012
• Przebudowa Ulicy Orlej w Międzyzdrojach
2010-2011
• Modernizacja mechanicznej oczyszczalni
ścieków w Międzyzdrojach 2010-2011
• Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób
niepełnosprawnych 2011 – 2012
Projekty Gminy Międzyzdroje,
które uzyskały dofinansowanie
ze środków zewnętrznych
• Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1
wartość inwestycji 14 208 541,17 zł brutto kwota
dofinansowania 1 500 000,00 zł

woju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu
3 – Rozwój lokalny - Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – wartość
projektu 319 808,38 zł kwota dofinansowania
239 855,00 zł
• Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Gimnazjum
nr 1 w Międzyzdrojach wartość inwestycji 391 505,
20 zł., kwota dofinansowania 200 000,00 zł.
• Budowa i rozbudowa ulicy Nowomyśliwskiej
w Międzyzdrojach wartość inwestycji 5 263
520,09zł kwota dofinansowania 2 600 000,00 zł
• Budowa boiska ORLIK w Wapnicy wartość
inwestycji 1 281 000,00 zł, kwota dofinansowania
666 00,00 zł
• Budowa boiska ORLIK w Międzyzdrojach
wartość inwestycji 1 050 000,00 zł, kwota dofinansowania 666 00,00 zł
• „Szkolenie drogą do zapewnienia wysokiej
jakości usług świadczonych przez JST w obszarze
wysp Uznam-Wolin” W projekcie udział biorą
cztery Gminy Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów
i Świnoujście. Liderem projektu jest Miasto Świnoujście. Wartość projektu: Wkład własny 98 740,
24 zł; Kwota dofinansowania 1 579 405,10 zł; Całość
projektu : 1 678 145,34 zł.
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inwestycje

INWESTYCJE GMINY MIĘDZYZDROJE W LATACH 2007 - 2010
W latach 2007 - 2010 Gmina Międzyzdroje wykonała inwestycje za kwotę ok. 87 milionów złotych z tego: ok. 20 mln.
to środki zewnętrzne (UE), ok. 22 mln. – należności odzyskane od Urzędu Morskiego, ok. 15 mln. – kredyty i obligacje,
ok. 30 mln. – sprzedaż nieruchomości
INWESTYCJE
W TRAKCIE REALIZACJI
Gazyfikacja Sołectw – 631 000,00 + Vat – opłata przyłączeniowa
Promenada „Centrum” – ogłoszono przetarg
na realizację inwestycji w terminie 2010 - 2011
– ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
25.11.2009 r. Termin składania ofert upłynął
08.01.2010r. cena oferty 22 195 328,69. Umowę
z wykonawcą podpisano 17.02.2010r.
Przebudowa drogi gminnej: Kolejowej, C.K.
Norwida, i Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami i ul.
M. Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach,

Rozbudowa sieci wodociągowej ulica Polna i
Miernicza umowa z dnia 12.04.2007 r. cena brutto
87 966, 88 zł.
Budowa oświetlenia ul. Turkusowa Wapnica
cena brutto 19 849,40 zł.
Remont dachu kaplicy na cmentarzu w Międzyzdrojach umowa z dnia 15.05.07 cena brutto
9 638,00 zł.
Naprawa dróg gminnych umowa z dnia 25.06.
2007 cena brutto 42 864,15 zl.
Rewitalizacja wiaduktu w m. Lubin cena brutto
43 800, 00 zł.
Witacz Międzyzdroje umowa z dnia 19.07.2007
r. cena brutto 74 566,99 zł.
Remont ulicy Dobrej w m. Lubin umowa z dnia

Piaskowej, Ustronie Leśne wraz z przebudową
sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci
wodno-kanalizacyjnej w Międzyzdrojach wartość
umowy brutto 5 503 929,15 złotych termin realizacji do 15.11.2010r.
I etap rozbudowy Cmentarza Komunalnego w
Międzyzdrojach przy ulicy Cmentarnej , działka nr
165, 64/2, obręb 22 wartość umowy brutto 566
511,03 złotych; termin realizacji 28.10.2010 r.
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
przy ulicy Leśnej 17 w Międzyzdrojach w ramach
programu moje boisko – ORLIK 2012. Wartość
umowy brutto 1 349 790,00 złotych; termin realizacji 15.11.2010r.
Remont nawierzchni chodników i zjazdów na
ulicach; Bohaterów  Warszawy, Wesołej, Cichej,
Spokojnej, Myśliwskiej, Mieszka I, Mickiewicza,
Niepodległości w Międzyzdrojach i ulicy Głównej
w miejscowości Lubin.  Wartość umowy brutto:
852 830,94 złotych. Termin realizacji 30.11.2010r.

17.08.2007 r. cena brutto 539 641,88 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy gimnazjum nr 1
w Międzyzdrojach umowa z dnia 28.08.2007 r. cena
brutto 391 505,20 zł.
Budowa placu zabaw przy przedszkolu
w Międzyzdrojach umowa z dnia 20.09.2007r. cena
brutto 130 525,84 zł.
Docieplenie budynku wraz z wymianą obróbek
blacharskich, wymianą stolarki drzwiowej, remont
schodów ulica Ludowa umowa z dnia 16.10.2007
r. cena brutto 103 271,55 zł.
Rozbudowa sieci wod. kan. w ul. Wąskiej
m. Wicko umowa z dnia 14.11.07r. cena brutto
124 000,00 zł.
Remont przyziemia kaplicy na cmentarzu
w Międzyzdrojach umowa z dnia 07.12.07 r. cena
brutto 69 000,00 zł.
Budowa remont nawierzchni drogi gruntowej
ul. Wąska Wicko cena brutto 53 000,00 zł.
Przebudowa budynku „Balbinka” na punkt
Informacji Turystycznej. Termin realizacji –
15.06.2008r. cena brutto 145 058,00 zł.
Rozbudowa placu zabaw Amber Baltic umowa
z dnia 07.07.08 r. cena brutto 435 000,00 zł.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiniu, ul Wodna. Termin realizacji – 2009 rok. Cena
brutto – 68 244,00 zł
Rozbudowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w Miejscowości Lubin, ul. Główna. Termin
realizacji – 2008 rok. Cena brutto – 31 000,00 zł
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy
Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach. Termin
realizacji – 2008 rok. Cena brutto – 38 064,00 zł

INWESTYCJE  ZREALIZOWANE
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego umowa z dnia 30.03.2007r. cena brutto  
5 882 608, 23 zł.
Przebudowa budynku wczasowego na cele
mieszkalne przy ulicy Ludowej 2 w Międzyzdrojach umowa z dnia 04.04.07 r. cena brutto
445 000,00 zł.
Remont chodnika przy ul. Konopnickiej umowa
z dnia 06.04.07 r. cena brutto 14 203,06 zł.
Remont ciągu pieszego w parku ul. Krasickiego
umowa z dnia 06.04.07 r. cena brutto 23 038,54 zł.
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Opracowanie projektu i wykonanie systemu
monitoringu wizyjnego miasta - umowa z dnia
10.07.08 r. cena brutto 328 683,91 zł.
Remont nawierzchni drogi ul. Małej Wapnica
umowa z dnia 10.07.08 r. cena brutto 33 600,00zł.
Remont nawierzchni drogi ul. Okrągłej
Wapnica umowa z dnia 10.08.08 r. cena brutto
33 400,00 zł.
Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej
położonej na działkach nr 107/1, 100/3 umowa
z dnia 04.09.08 r. cena brutto 33 000,00 zł.
Zjazd na plażę ulica Cicha 203 138,90 (środki
własne) + 166 746,00 (środki zewnętrzne Urząd
Morski) łącznie koszt inwestycji 369 884,90 zł
brutto.
Droga 001 Zalesie – Wapnica – Lubin I Etap
1 051 102, 00 (środki własne) + 750 000,00 (środki
zewnętrzne) łącznie koszt inwestycji 1 801 102,00
zł brutto.
Droga 001 Zalesie – Wapnica – Lubin II Etap
1 160 000, 00 (środki własne) + 1 040 000,00 (środki
zewnętrzne) łączny koszt inwestycji 2 200 000,00
zł brutto.
Budowa amfiteatru. Cena brutto 9 473 305,62
zł.
Regionalna platforma cyfrowa. Gmina Międzyzdroje ” wartość inwestycji 319 808,38 zł.
Budowa i rozbudowa ulicy Nowomyśliwskiej.
Termin realizacji listopad 2009r. Cena brutto
5 263 520,09 zł.
Budowa boiska ORLIK w Wapnicy. Termin realizacji listopad 2009r. Cena brutto 1 363 276,98 zł
Remont drogi ulicy Podgórnej. Termin realizacji
28.08.2009r. Cena brutto 371 885,43 zł
Remont nawierzchni „Plac Neptuna”. Termin
realizacji 22.06.2009r. Cena brutto 174 704,61zł
Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych - realizacja 2008, 2009. Cena
3 500 000,00 zł brutto.
Budowa i oddanie do użytku w dniu 1 września 2010 r., wielofunkcyjnej hali sportowej
im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Międzyzdrojach wartość inwestycji
14 208 541,17 zł brutto.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Remont chodników
W ramach zadania pn: „Remont i przebudowa
nawierzchni chodnikowych i wjazdów ulic
miejskich w Międzyzdrojach” wykonane i kontynuowane są roboty przy kładzeniu nawierzchni
chodnikowych z kostki betonowej typu „polbruk” na ulicach: Bohaterów Warszawy, Niepodległości, Wesołej i Cichej; Kolejno wykonywane
będą nawierzchnie również na ulicach:
- Spokojnej, Mieszka I, Myśliwskiej (odcinek od
ul. Mieszka I do Przedszkola Miejskiego), Mickiewicza i Głównej w Lubinie.
Zawarta umowa na wykonanie ww. zadania
przewiduje rozszerzenie zakresu robót o remonty nawierzchni kolejnych ulic na terenie gminy
i miasta Międzyzdroje.
Roboty wykonywane są na podstawie rozstrzygnięcia przetargu publicznego przez firmę EDBO
ze Szczecina. Termin zakończenia robót określony
został na 15.12.2010 r.
Tadeusz Konopacki
5

z prac rady miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała nr LVII/581/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26.08.2010 r.

Uchwała Nr LVII/583/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na
raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej
jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia
2007r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego
Związku Gmin R-XXI (druga z uchwał podjętych
w sprawie zmiany statutu).
				

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Międzyzdroje lub jej jednostkom
podległym.
Należność może zostać umorzona w całości lub
części, jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił
majątek nie podlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów;
2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub
siedziby dłużnika;
4) zaistnieje stwierdzenie przypadku ciężkiej,
długotrwałej choroby dłużnika lub jego bliskiego
członka rodziny;
5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kwoty dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne;
7) należność nie przekracza bądź jest równa
wysokości kosztu jednego upomnienia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów
w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego
przed wszczęciem egzekucji administracyjnej;
8) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.

Uchwała Nr LVII/584/ 10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Przy WPN I w Lubinie” na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin
gminy Międzyzdroje.
Uchwała dotyczy obszaru położonego w Lubinie,
oznaczonego na rysunku studium symbolami ZP/
UT,M,UZ (o powierzchni 14,88 ha), sporządzenie
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest zasadne z następujących powodów:
- w latach ubiegłych część terenu została sprzedana osobom fizycznym i prawnym na cele realizacji zabudowy wypoczynkowej i mieszkaniowej,
- część terenu jest we władaniu Gminy Międzyzdroje i wymaga podziału na działki budowlane w oparciu o przemyślane powiązania komunikacyjne,
- istnieje duża presja Inwestorów do kupna parcel
budowlanych i szybkiej realizacji zamierzeń ekstensywnej zabudowy wypoczynkowo-mieszkaniowej związanej z turystyką i rehabilitacją,
- obszar objęty planem nie wymaga uzyskania
zgody na przeznaczenie gruntów rolniczych na
cele nierolnicze,
- obszar objęty planem posiada w pełni uzbrojenie w podstawowe media infrastruktury technicznej, a stopień zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje (przyjętego uchwałą
Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2010r.) pokrywa się w 100%.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego „Przy WPN I” w Lubinie pozwoli na realizację
zamierzeń planistycznych.

Uchwała Nr LVII/582/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Uchwała Nr LVII/585/ 10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia
2007r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego
Związku Gmin R-XXI.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Przy WPN II w Lubinie” na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin
gminy Międzyzdroje.

Zarząd Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie wystąpił z pismem znak:
CZ/K/0713-11/10 z dnia 12 lipca 2010r. o podjęcie
dwóch uchwał w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie.
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Dotyczy obszaru położonego w Lubinie, oznaczonego na rysunku studium symbolami M,UT
(o powierzchni 12,40 ha), sporządzenie planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest zasadne z powodów, które zostały

wyszczególnione w uchwale powyżej, a stopień
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje (przyjętego uchwałą Nr LV/573/10 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca
2010 r.) pokrywa się w 100%. Podjęcie uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla
wypoczynkowo-mieszkaniowego „Przy WPN II”
w Lubinie pozwoli na realizację zamierzeń planistycznych.

Uchwała Nr LVII/586/ 10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Widok” na obszarze
obejmującym część miejscowości Lubin gminy
Międzyzdroje.
Uchwała dotyczy obszaru położonego w Lubinie,
oznaczonego na rysunku studium symbolami
UT, M (o powierzchni 14,12 ha). Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje
(przyjętego uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010r.) pokrywa się w 100%.

Uchwała Nr LVII / 587 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
W związku z wnioskiem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w sprawie
przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Międzyzdrojach
przy ulicy Książąt Pomorskich 8, nabytej przez
Gminę od Funduszu Wczasów Pracowniczych
Sp. z o.o. w dniu 13 lipca 2010 r., proponuje się
podjęcie uchwały w sprawie przekazania przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym i gospodarczym na rzecz OPS
z przeznaczeniem na siedzibę jednostki oraz prowadzenie działalności statutowej jednostki.

Uchwała Nr LVII / 588 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 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 20 lat nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Światowida
9b, stanowiącej działkę nr 234 o powierzchni 164
m², obręb 20, dla której Sąd Rejonowy w Świnouj-
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ściu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW Nr 17896.W związku z wnioskiem
K.W.G. s.c., powstałej na bazie trzech podmiotów gospodarczych o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Międzyzdrojach
przy ulicy Światowida 9b, stanowiącej działkę nr
234 o powierzchni 164 m² na okres 20 lat, który
to czas pozwoliłby podmiotowi dzierżawiącemu
na zainwestowanie znacznych środków w przedmiot dzierżawy, proponuje się podjęcie uchwały
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w/w
nieruchomości na wnioskowany okres. Inwestycja przeprowadzona przez dzierżawcę miałaby
na celu kompleksową modernizację istniejących
na przedmiotowej działce obiektów i stworzenie
zabudowy w połączeniu z sąsiednimi budynkami,
co pozwoli stworzyć jednolitą, ciągłą zabudowę.

Uchwała Nr LVII / 589 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Międzyzdroje w latach 2010 – 2014.
Uchwała wprowadza wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2010 – 2014, który obejmuje:
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
w kolejnych latach;
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach;
- wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami
wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
- opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Uchwała Nr LVIII / 590 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje
w latach 2010 – 2014.
W związku ze zgłoszoną przez nadzór prawny
Wojewody uwagą dotyczącą konieczności publikacji podjętej na sesji w dniu 26 sierpnia 2010 r.
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uchwały Nr LVII/589/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2010 –
2014, która w ocenie nadzoru stanowi akt prawa
miejscowego ze względu na zawarte w jej treści
zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, proponuje się podjęcie przedłożonej
zmiany w/w uchwały.
Zmiana dotyczy wyłącznie treści § 3 podjętej
uchwały, który otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.” w miejsce zapisu
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W uchwale nr LVII/581/10 z dnia 26 sierpnia 2010
r. Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
wprowadza się zmiany dotyczące skreślenia paragrafu 8 uchwały, a dotychczasowy paragraf 9
i 10 otrzymują odpowiednio numerację 8 i 9.

Uchwała Nr LVIII/591/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 września 2010r.

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

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyzdroje na lata
2010 - 2020.

Rada Miejska wyraziła zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres do 4 lat terenu położonego w Międzyzdrojach, obręb 20, stanowiącego
część działki nr 430/3 o powierzchni 250 m², dla
której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr 45493, wskazanego kolorem czerwonym na
załączniku mapowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjnej.
Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej

Podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyzdroje pozwoli na pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie działań w sferach
rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta, z uwagi na:
- obecnie trwający Konkurs na dotację rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego, którego wynikiem będzie przyznanie dotacji do 50%
kosztów programu rewitalizacji miasta,
- możliwość utworzenia funduszu rozwoju obszarów miejskich z udziałem Międzyzdrojów
w ramach funduszu „Jessica”, którego zadaniem
będzie udzielanie tanich pożyczek na projekty
związane z celami rewitalizacji miasta.
Każda jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana uzyskaniem wsparcia dla programu rewitalizacji, zobowiązana jest przygotować
i złożyć lokalny program rewitalizacji, zgodny
z wytycznymi, których spełnienie warunkuje
udział w konkursie na dotację.
Przyjęta przez Radę Miejską w Międzyzdrojach
Uchwała Nr XXXI/294/08 z dnia 06 listopada
2008r. w sprawie programu rewitalizacji Międzyzdrojów pod nazwą: „Koncepcja Rewitalizacji
Zabudowy Nadmorskiej Gminy Międzyzdroje”
wymaga aktualizacji z uwagi na nowe wymogi
formalne opracowania i nowe kryteria dopuszczające do udziału w konkursie na dotację rewitalizacji, które określił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr LVIII/592/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14.09.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/581/10 z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu udzielania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr LVIII / 593 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 14 września 2010 r.

odbywających się w poniedziałki,
w godz. od 14.30 do 15.30
w Urzędzie Miejskim
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH

Teresa PURGAL 27.09. 2010
Adam WRÓBEL 04.10.2010
Rafał WOLNY 11.10.2010
Piotr WÓJCIK 18.10.2010
Mateusz BOBEK 25.10.2010
Jan BURZYŃSKI 08.11.2010
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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Oferta hali przy SP 1
Hala sportowa otwarta jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 22.00,
- w soboty i niedzielę w zależności od potrzeb,
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30 hala sportowa udostępniana jest przede
wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży
uczącej się w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz innych placówek oświatowych na terenie
gminy Międzyzdroje.
Siłownia otwarta jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 - 20.00.
Cennik korzystania z usług hali sportowej:

Z opłat zwolnione są kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyzdroje.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Międzyzdrojów oraz pobliskich miejscowości do regularnego
korzystania z hali sportowej im. Andrzeja Grubby. Wszelkie informacje dotyczące wynajęcia można
uzyskać pod numerami telefonów: Tel/fax: 91 32 80 611, Tel. kom. 665 722 607, e-mail: hala.kierownik@
miedzyzdroje.pl,
Rafał Błocian
Kierownik hali sportowej

INWESTYCJE W TOKU - BURMISTRZ PRZEPRASZA

Zapaśnicy z sukcesami
Pod koniec roku szkolnego 2009/2010 w klubie GIMSPORT przy Gimnazjum nr 1 powstała
sekcja zapaśnicza, której trenerami są panowie: Artur Sobolewski i Krzysztof Skrzyński.
Sprawami organizacyjnymi zajmuje się pan
Artur Jaworski.

W sierpniu w ramach XIV FESTIWALU SŁOWIAN
I WIKINGÓW nasza sekcja zapaśnicza wzięła udział
w IV WOLIŃSKIM FESTYNIE ZAPASÓW w stylu wolnym, zdobywając IV miejsce. Głównym sędzią tych
zawodów był mistrz świata i Europy, wicemistrz
olimpijski Andrzej Supron.
W sobotę 11.09.2010 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyły się X MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE W KLASYFIKACJI DRUŻYN SZKOLNYCH.
Zawodnicy naszego klubu w tym turnieju zajęli
wysokie III miejsce przywożąc do szkoły piękny
puchar!
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali pomysł
powstania nowej sekcji w klubie GIMSPORT.
Dziękuję pani Elżbiecie Jakubiak – kierowniczce
Ośrodka Pomocy Społecznej za zakup maty do
ćwiczeń. Młodzież ma jeszcze jedną alternatywę
spędzania wolnego czasu.
Zapraszamy na zajęcia do sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 1 w dniach: wtorki, środy i
piątki w godzinach 18.30 – 20.00.
Danuta Jakubiak
Prezes UKS Gimsport

Taneczne Grand Prix
w Międzyzdrojach!
Międzyzdrojom została przyznana organizacja
Grand Prix Polski w kategorii Młodzież w terminie 21-22 maja 2011 r. Jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla Tanecznego Klubu Sportowego
Jantar Międzyzdroje, ale również dla całego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Międzyzdroje obok Szczecina i Szczecinka
są jednym z trzech miast naszego regionu,
które otrzymało prawo organizacji imprezy tej rangi w 2011 roku. Fakt ten jest również docenieniem
osiągnięć wieloletniej pracy Pani Anny Zjawińskiej,
uznanego szkoleniowca i organizatora wielu znaczących imprez tanecznych województwa. Decyzje
tego rodzaju zawsze mają charakter personalny
i są świadectwem zaufania zarówno władz okręgowych jak i krajowych Polskiego Towarzystwa
Tanecznego do osoby organizatora.
Wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć
tanecznych Waszego ośrodka inspirowanego przez
profesjonalizm, kreatywność i determinację Pani
Anny Zjawińskiej jest również przyznanie Międzyzdrojom organizacji Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego w tańcu sportowym w roku 2010.
Antoni Grycmacher
P R E Z E S ZO PTT
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kultura, oświata

Spotkanie ze sztuką
Zakończył się już 5. jubileuszowy ogólnopolski plener malarski w Międzyzdrojach. Od 8 do 17
września br. profesjonalni malarze z całej Polski, w tym: Michał Cender, Mira Skoczek- Wojnicka,
Halina Nowicka, Tomasz Klimczyk, Wiorika Zagórowska, Maciej Dobosz, Iwo Birkenmajer, Wojciech
Górecki, Ryszard Miłek i Małgorzata Kadecka, gościli w Międzyzdrojach.
Tegoroczny plener malarski był zaproszeniem
do wyłonienia z miejskiej infrastruktury aury
i nastroju Międzyzdrojów. Wyobraźnia artystów
stanęła przed wyzwaniem uchwycenia i ukazania
na płótnie energii miasta. Głębokiej metafizyki
miasta, która odnaleźć można w przestrzeni pomiędzy morzem, plażą oraz pięknymi zakątkami
naszego miasta i gminy.
Plener w Międzyzdrojach postrzegany jest
w środowisku artystów jako ważne wydarzenie,

Dzieci mają nowe
miejsce zabaw

W ramach ministerialnego projektu Radosna
Szkoła, Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach pozyskała pomoce dydaktyczne do
miejsca zabaw w szkole. Ich zadaniem jest
zapewnienie możliwości organizacji zabaw
ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.

gdzie chcą być. Jest to przede wszystkim sukces miejsca, w którym się odbywają plenery.

Międzyzdroje są inspiracja dla sztuki, wyzwalają
dobry nastrój do tworzenia i wspólnych spotkań.
Efektem ich pracy jest wystawa malarstwa współczesnego w Foyer Międzynarodowego Domu Kultury, która można zwiedzać do końca października.
Wernisaż wystawy poplenerowej odbył się 18
września 2010 r. Wydarzeniu towarzyszył koncert
Basi Stępniak – Wilk z zespołem, śpiewającej
autorki i kompozytorki z Krakowa. Po raz kolejny
w Międzyzdrojach uczestnicy spotkania mogli
uczestniczyć w prawdziwej „uczcie dla ducha”.
Międzyzdroje w kraju posiadają już swoją
markę promocyjna – miasta gwiazd, ale cały czas
trzeba pielęgnować tę zaszczytną nazwę oferując
bogatą ofertę artystyczną. Dzięki zaangażowaniu,
zrozumieniu potrzeb i wsparciu finansowemu
Burmistrza Międzyzdrojów oraz Radnych Rady
Miejskiej, taki cel może realizować Międzynarodowy Dom Kultury, dla dobra mieszkańców oraz
turystów odwiedzających naszą gminę.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Miejsce zabaw - już popularnie zwane przez
dzieci „małpim gajem” - jest wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko
potrzeby ruchu, i obejmuje w szczególności duże,
miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach
i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód,
elementy umożliwiające pokonywanie wysokości,
a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo
– ruchową.
Miejsce zabaw znajduje się w auli szkolnej
i oprócz przyrządów do zabaw, wyposażone
jest w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne
i usprawniający małą motorykę (układanki czy
kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw
i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie dzieci mają możliwość
wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy
temu obszar sali, w którym znajdą się urządzenia
pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie
w dogodnej pozycji (materace, pufy).
W ostatnich dwóch latach w auli szkolnej odbywały się lekcje wychowania fizycznego, ponieważ
sala gimnastyczna została wyburzona, bo na jej
miejscu powstawała hala sportowa. Od 1 września
2010 uczniowie szkoły podstawowej odbywają
zajęcia sportowe w hali, a w auli mogą bawić
i uczyć się aktywnie, młodsze dzieci.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1
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Finał Biegów Śniadaniowych w Międzyzdrojach
Przy pięknej, słonecznej pogodzie i w towarzystwie wielu znanych postaci świata sportu 17 sierpnia
2010, zakończyliśmy tegoroczne Biegi Śniadaniowe. W Międzyzdrojach na biegaczy czekały: fantastyczna atmosfera i mnóstwo radosnych kibiców na trasie oraz pyszne, sportowe śniadanie na mecie.
Na początku warto wspomnieć o kolejnym
rekordzie, który padł podczas zapisów do biegu,
odbywających się dzień wcześniej. Tysiąc osób
zarejestrowaliśmy w niecałe półtora godziny! Nasza ekipa miała pełne ręce roboty, ale
dzięki dobrej organizacji ogromne ilości chętnych mogły sprawnie zapisywać się do biegu.
Start tradycyjnie już zorganizowano na
Alei Gwiazd. Przy aplauzie przeszło tysiąca
biegaczy powitano biegnących z nami VIP-ów.
Byli wśród nich:
Leszek Dorosz - burmistrz Międzyzdrojów,
pięciokrotny uczestnik Biegów Śniadaniowych,
Jacek Wszoła - jeden z najsłynniejszych
polskich skoczków wzwyż, dwukrotny (złoty
i srebrny) medalista olimpijski,
Krzysztof Kosedowski - brązowy medalista
olimpijski w boksie w wadze piórkowej,
Antoni Niemczak - najsłynniejszy polski
maratończyk, przez wiele lat posiadacz najlepszego
w Polsce wyniku w maratonie,
Mieczysław Kierlewicz - członek legendarnego
Wunderteamu, uczestnik rozegranego 1958 roku
meczu lekkoatletycznego Polska - USA,
Zdzisław Hoffmann - mistrz świata w trójskoku,
aktualny rekordzista Polski w tej dyscyplinie,
Andrzej Banasiak - przedstawiciel Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
Roman Pogorzelec - burmistrz Żar, rodzinnego

miasta Tadeusza Ślusarskiego
Franciszek Wołowicz - wiceburmistrz Żar,
Leszek Pajewski - dyrektor Funduszu Wczasów
Pracowniczych w Miedzyzdrojach,
Krzysztof Odliwański - przedstawiciel firmy NIKE,
Marcin Urbaś - rekordzista Polski w biegu na
200 metrów,
Bogusław Mamiński - pomysłodawca Biegów
Śniadaniowych, wicemistrz świata w biegu na 3 km
z przeszkodami,

Rozgrzewkę do biegu, w rytm energetycznej
muzyki, poprowadził Marcin Urbaś, dzięki czemu
właściwie przygotowani, już po paru minutach
mogliśmy ruszyć na trasę biegu prowadzącą ulicami
Międzyzdrojów.
Tradycyjnie tempo było rekreacyjne, a atmosfera doskonała. Radość i optymizm, które
niósł ze sobą biegnący tłum, udzielał się spotykanym po drodze kibicom. Stawka biegaczy
była naprawdę różnorodna. Biegło mnóstwo
wczasowiczów, dla których nierzadko była to
pierwsza przygoda z bieganiem. Było także
sporo trenującej młodzieży, która wraz z opiekunami przyjechała na obozy sportowe, które
przez cały rok odbywają się w Międzyzdrojach.
Wielu spotykanych po drodze kibiców dołączało do nas, dzięki czemu na metę dotarła
znacznie większa grupa niż pojawiła na starcie.
Meta usytuowana była przy Stadionie Miejskim, na którym już kilka godzin później rozpoczęły się zmagania lekkoatletów. Najpierw
po południu odbyły się zawody dla młodzieży,
a wieczorem mityng im. Władysława Komara
i Tadeusza Ślusarskiego.
Podsumowując ten dzień można powiedzieć, że w
Międzyzdrojach odbyło się prawdziwe święto sportu
i biegania (fotorelacja na stronie www.biegnijwarszawo.pl/biegi-sniadaniowe). Aż trudno uwierzyć, że to
koniec tegorocznej edycji Biegów Śniadaniowych. Możemy jednak zapewnić, że w przyszłym roku ponownie
zagościmy nad polskim morzem, aby zachęcać do
biegania i zdrowego trybu życia.
Marcin Kiedrowicz

GALA BOKSU ZAWODOWEGO CZYLI SEASIDE BOXING SHOW – MIĘDZYZDROJE 2010
Już po raz drugi - w dniu 18 sierpnia br. - na
terenie amfiteatru w Międzyzdrojach odbyła się
Gala Boksu Zawodowego. Gmina Międzyzdroje
wraz z organizatorem imprezy – firmą „Babilon
Promotion” z Mińska Mazowieckiego, przygotowała prawdziwą ucztę dla koneserów boksu.
Na terenie amfiteatru przygotowano profesjonalny ring, ustawiono bramki wejściowe dla
zawodników oraz krzesła dla uczestników imprezy.
Zakontraktowano 6 pojedynków bokserskich
o charakterze międzynarodowym w tym 1 walkę
w formule K1 waga do 91 kg.
Główną atrakcją wieczoru była 10 rundowa
walka o pas federacji WBC Baltic w wadze do 80 kg.
pomiędzy Pawłem Gałażewskim a Abdeladerem
Benzina – reprezentantem Francji. Paweł Głażewski
(13-0, 4 KO) pokonał jednogłośnie na punkty (99-89,
100-87 i 99-88) Abdelkadra Benzinię (13-12, 4 KO).

Popularny „Głaz” wywalczył tym samym pas WBC
Baltic oraz międzynarodowe mistrzostwo Polski
wagi półciężkiej.
Imprezę pod okiem zawodowych sędziów z Begii
i Ukrainy prowadził Ireneusz Bieleninik a transmitowała ją na żywo stacja Canal+ sport.
Serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy,
w tym szczególnie dziękujemy pracownikom
Międzynarodowego Domu Kultury (Panu Arturowi
Duszyńskiemu oraz Piotrowi Czajkowskiemu, którzy
wykazali ogromne zaangażowanie i pomoc podczas
„małej” awarii elektryczności w trakcie trwania
imprezy).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już
w przyszłym roku na kolejne emocje sportowe!
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji

Aktywne wakacje UKS „Chrobry”

Dobrą formą błysnął również Zdzisław Witkowski, któremu po bardzo ciężkiej i zaciętej grze
ćwierćfinałowej nie udało się jednak awansować
do czołowej „4”.
Następnego dnia odbyły się zawody kategorii „A” kobiet i mężczyzn. Wśród kobiet
3 miejsce zdobyła Sylwia Wandachowicz, która w
całym turnieju przegrała jedynie z mistrzynią Niemiec z 2008 roku – Tanją Hein Hoffman. 3 miejsce
zajął również trener międzyzdrojskich zawodników
– Jacek Wandachowicz.
Okres przygotowań trwał do 31 sierpnia.
Jednak to nie koniec treningu, zajęcia trwają cały
czas, a teraz nasi pingpongiści posiadają doskonałe
warunki do rozwijania swoich umiejętności w nowopowstałej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby.
Aktualnie na naszych zawodników czeka wiele turniejów indywidualnych oraz rozgrywek ligowych,
w których występują.
Krzysztof Borkowicz

Jak wszyscy dobrze wiemy wakacje już się skończyły i przyszedł czas pracy, jednak zawodnicy
UKS „Chrobry” Międzyzdroje swoje urlop zakończyli już 22 lipca. Właśnie wtedy pingpongiści
z Międzyzdrojów udali się do Zakopanego, by odbyć przygotowania kondycyjne do zbliżającego
się sezonu 2010/2011.
Pobyt trwał 8 dni, w ciągu których rep re ze nt a n c i „ C h ro b re g o” p r ze by l i w i e le górskich szlaków. Zdobyli m.in. Giewont,
szczyt Starobociański, Nosal oraz wiele innych trudnych podejść. Międzyzdrojanom
w przygotowaniach towarzyszyli zawodnicy
z zaprzyjaźnionego klubu MOKS Białystok.
Po powrocie tenisiści przez tydzień trenowali
na miejscu, w Międzyzdrojach. Następnie grupa
starszych zawodników wyjechała na obozy do
Grudziądza i Drzonkowa, gdzie ponownie trenowali z pingpongistami z Białegostoku. Treningi
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odbywały się 3 razy dziennie przez 14 dni. Dzieci
uprawiające tenis stołowy w Międzyzdrojach
w tym samym czasie przygotowywały się w Sianowie na czternastodniowym obozie dla nieco
młodszych zawodników.
Aby sprawdzić swoją formę po intensywnych
przygotowaniach starsza kadra UKS „Chrobry”
Międzyzdroje udała się na międzynarodowy
turniej do stolicy Niemiec – Berlina. Ciężka praca
przyniosła swoje efekty. W kategorii „B” 3 miejsce
w grze pojedynczej zajął Krzysztof Borkowicz, a
w deblu z Jakubem Dudzińskim (Białystok)- 2.
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KS „Fala” Międzyzdroje

Okres przygotowawczy
w wykonaniu wyspiarzy

Zgodnie z Wydziałem Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej o mistrzostwo„A” Klasy grupy I w lidze będzie rywalizować 12
zespołów. Zmagania ligowe ruszyły z dniem 21 sierpnia, rywalami
naszej pierwszej drużyny będą zespoły: KS Pomorzanin Przybiernów
(beniaminek), LKS Mewa Resko (spadkowicz z ligi okręgowej), DKS
Jantar Dziwnów, LZS Sowianka Sowno, LZS Błękitni Trzygłów, KS
Orzeł Prusinowo, LKS Pionier Żarnowo, LKS Iskra Golczewo, LKS Bałtyk
Gostyń, LKS Bizon Cerkwica, LKS Bałtyk Międzywodzie
Drużyna Fali Międzyzdroje swoje przygotowania do sezonu
2010/2011 rozpoczęła 20 lipca pod dalszym przywództwem trenera
Piotra Wiśniewskiego.
Po bardzo udanym sezonie 2009/2010 r. gdzie Fala zajęła II miejsce w tabeli. Zarząd jednoznacznie stwierdził, że pierwszą drużynę
trzeba wzmocnić i konsekwentnie stworzyć zespól na miarę walki o
awans. Już na pierwszych zajęciach stawiło się 25 zawodników, w
tym kilka nowych twarzy deklarujących się, aby wzmocnić szeregi
naszej drużyny, wszyscy byli do dyspozycji trenera Wiśniewskiego.
Piłkarze Fali w/w okresie rozegrali kilka spotkań:
Fala - Pomorzanin Przybiernów                   
3:1
Pomorzanin Przybiernów - Fala                   
2:1
Fala Międzyzdroje - Nielba II Wągrowiec     
1:1
Fala Międzyzdroje - Olimpia Nowogard        
2:1
Fala Międzyzdroje - Piast Karsko                  
3:2
W meczach kontrolnych trener Fali próbował różnych wariantów
gry. Jak sam mówi, drużyna jest przygotowana do rozgrywek i tego,
aby osiągnąć awans do klasy okręgowej. Między innymi do zespołu
ściągnięto nowych zawodników, którzy mają podwyższyć poziom
rywalizacji sportowej w nadchodzącym sezonie.
Do drużyny dołączyli zawodnicy z Prawobrzeża Świnoujście
Konrad Kuliński, Radosław Mączniański - wypożyczenie; Mączniański
Dariusz - transfer definitywny są to kolejno napastnik i obrońca oraz
pomocnik/napastnik, Kupczyk Łukasz (wolny zawodnik)pomocnik/
napastnik - wychowanek Floty Świnoujście a ostatnio grający w Orzeł
Łożnica. Również do drużyny dołączył były zawodnik Gryfa Słupsk
Matyszewski Tomasz (wolny zawodnik) oraz Szumlewski Łukasz
(wolny zawodnik) z Jantara Dziwnów.
Kadra na nadchodzący sezon:
Bramkarze:
ROPĘGO ROBERT, MAJTAS PAWEŁ, JAKUBOWSKI TOMASZ
Obrońcy:
TOKARZ DARIUSZ, CADER DARIUSZ, JASZCZUR JAKUB, KRUPIŃSKI
WOJCIECH, MACZNIAŃSKI RADOSŁAW, RĄCZEWSKI JAN, STRASZEWSKI TOMASZ, POPŁAWSKI EMILIAN, SKUT DANIEL, GERA TOMASZ,
ZAKRZEWSKI ZIEMOWIT, MATYSZEWSKI TOMASZ
Pomocnicy:
MIKOŁAJCZYK Paweł, GAŁCZYŃSKI ANDRZEJ, OSTAPOWICZ
SEBASTIAN, GAJDA MIŁOSZ, STRZELECKI KRZYSZTOF, AKSMAN
JAROSŁAW, SŁODKOWICZ ADAM, KUPCZYK ŁUKASZ
Napastnicy:
KRÓL PAWEŁ, GŁOGOWSKI MACIEJ, MĄCZNIAŃSKI DARIUSZ,
KARASIEWICZ PIOTR, SZUMLEWSKI ŁUKASZ, KULIŃSKI KONRAD
Sztab szkoleniowy:
PIOTR WIŚNIEWSKI - I Trener, JAN RĄCZEWSKI - II Trener ,
PIOTR KARASIEWICZ - kierownik drużyny, JANUSZ KLEIN - kierownik
drużyny
Harmonogram rozgrywek na rundę Jesień 2010 r.:
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH    
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy „A” grupa 1 ZZPN
Seniorzy 2010/2011
Kolejka 1 21 Sierpień 2010 r. - (sobota) 18.00
„Fala” Międzyzdroje - „Błękitni” Trzygłów
Kolejka 3 04 Września 2010r. - (sobota) 15.30
„Fala” Międzyzdroje - „Sowianka” Sowno
Kolejka 4 11 Września 2010r. - (sobota) 15.30
„Fala” Międzyzdroje - „Orzeł” Prusinowo
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Kolejka 6 25 Września 2010r. - (sobota) 14.30
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Gostyń
Kolejka 8 09 Październik 2010r. - (sobota) 13.30
„Fala” Międzyzdroje - „Bizon” Cerkwica
Kolejka 10 23 Październik 2010r. - (sobota) 13.30
„Fala” Międzyzdroje - „Mewa” Resko
SPOTKANIA PIŁKARSKIE   NA WYJAZDACH
Kolejka 2 29 Sierpień 2010r. (niedziela) godz. 17.00
zbiórka godz. 14.30, wyjazd spod stadionu godz. 15.00
„Fala” Międzyzdroje - „Jantar” Dziwnów
Kolejka 5 19 Września 2010r. (niedziela) godz. 16.00
zbiórka godz. 13.30, wyjazd spod stadionu godz. 14.00
„Fala” Międzyzdroje  - „Pomorzanin” Przybiernów
Kolejka 7 03 Październik 2010r. (niedziela) godz. 16.00
zbiórka godz. 14.00, wyjazd spod stadionu godz. 14.30
„Fala” Międzyzdroje - „Bałtyk” Międzywodzie
Kolejka 9 16 Październik 2010r. (sobota) godz. 15.00
zbiórka godz. 12.30, wyjazd spod stadionu godz. 13.00
„Fala” Międzyzdroje - „Iskra” Golczewo
Kolejka 11 30 Październik 2010r. (sobota) godz. 14.00
zbiórka godz. 11.30, wyjazd spod stadionu godz. 12.00
„Fala” Międzyzdroje - „Pionier” Żarnowo

Dobry początek sezonu
Ruszyła runda rozgrywkowa 2010/11. Pierwszy mecz rozegrany
został w dniu 21.08.2010 r. z drużyną Błękitnych Trzygłów wygrany
przez Wyspiarzy 1-0, kolejne spotkanie wyjazdowe okazało się nieudane, gdyż ulegliśmy Jantarowi Dziwnów 0-2. Natomiast kolejne
dwa spotkania to już, wysokie wygrane z Orłem Prusinowo 5-0 oraz z
Sowianką Sowno 7-0. Po 4 kolejkach nasza I drużyna zajmuje wysokie
drugie miejsce w swojej grupie rozgrywkowej z dorobkiem 9 pkt.,
zdobywając 13 bramek tylko dwie tracąc, oby tak dalej.
Więcej informacji o naszej drużynie seniorskiej można uzyskać
na stronie //fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl/

Juniorzy KS „Fala”
Międzyzdroje
Również zgodnie z ewidencją Wydziału Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej nasz młodzieżowy zespół Juniorów
rozgrywki ligowe prowadzić będzie w I klasie juniorów na szczeblu
Województwa Zachodniopomorskiego. Fala Międzyzdroje znalazła
się w I grupie. Zmagania ligowe ruszyły z dniem 4 września. Rywalami będą zespoły:
- UKS Dąb Dębice
- KS Orzeł Rega II Mrzeżyno
- MLKS Światowid Łobez
- LKS Pomorzanin Nowogard
- MKS Sparta Gryfice
- LKS Vineta Wolin
- MGLKS Sarmata Dobra
- LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal
- MGLKS Gryf Kamień Pomorski
Podsumowanie okresu przygotowawczego
do sezonu 2010/11
Fala Międzyzdroje w okresie przygotowawczym rozegrała
8 sparingów - 4 wygrała, raz zremisowała, a 3 razy schodziła z
boiska pokonana. Końcowy bilans bramkowy: 30-23 na korzyść
Międzyzdrojan.
Oto wyniki:
Fala Międzyzdroje 7:0 Pogoń Barlinek
(Wojewódzka Liga Juniorów),
Fala Międzyzdroje 2:5 Nielba Wągrowiec
(Seniorska Klasa Okręgowa),
Fala Międzyzdroje 4:4 Ogniwo Babinek (Seniorzy - Klasa A),
Fala Międzyzdroje 2:3 Dąb Wieliszew
(Wojewódzka Liga Juniorów),
Fala Międzyzdroje 7:4 Unia Swarzędz

(II Małopolska Wojewódzka Liga Juniorów),
Fala Międzyzdroje 3:2 Champion Pionki (Klasa Okręgowa),
Fala Międzyzdroje 1:2 MUKP Dąbrowa Górnicza,
Fala Międzyzdroje 4:3 MUKP Dąbrowa Górnicza
Fala jako drużyna w tych spotkaniach prezentowała się całkiem
dobrze. Podczas spotkań trener Piotr Karasiewicz dał szansę gry
wszystkim zawodnikom, próbując różnych wariantów gry. Drużyna
Juniorów jest już niemal kompletna także po wzmocnieniach. Drużynę wzmocnili: Miłosz Gajda, Oskar Dąbek oraz Tomasz Szubert z
Prawobrzeża Świnoujście, Marek Baszkiewicz ostatnio występujący
w Pogoni Szczecin, z trampkarzy - Patryk Rychter i Kamil Krupski oraz
po roku przerwy do zespołu wrócił Artur Kozłowski.
Sparingowym Królem Strzelców został Filip Żabiński, który
zdobył 8 bramek, za nim Aleksander Sikora (6 bramek), a trzecie
miejsce zajął Miłosz Gajda (4 bramki).
Najlepszym Asystentem został Piotr Rutkowski, który otwierał kolegom drogę do bramki czterokrotnie. Po trzy asysty zgromadzili: Marcin Malujdy, Miłosz Gajda i Piotr Bursa.
Według pomeczowych ocen użytkowników naszego serwisu
internatowego Najlepszym Zawodnikiem został Robert Ropęgo, który
wyprzedził Piotra Rutkowskiego i Aleksandra Sikorę.
Frekwencja na meczach i treningach była bardzo dobra,
zawodnicy pomimo wakacji i wakacyjnych zajęć stawiali się na
każdy mecz i trening.
Terminarz rozgrywek ligi: I KLASY JUNIORÓW
Gr. 1 ZZPN
SPOTKANIA PIŁKARSKIE W MIĘDZYZDROJACH
Kolejka 1 04 Wrzesień 2010r. – (sobota) 13.00
„Fala” Międzyzdroje      – „UKS Dąb” Dębica
Kolejka 2 11 Wrzesień 2010r. (sobota) 13.00
„Fala” Międzyzdroje      - „KS Orzeł Rega II” Trzebiatów
Kolejka 4 25 Wrzesień 2010r. – (sobota) 12.00
„Fala” Międzyzdroje       - „LKS Vineta” Wolin
Kolejka 6 09 Październik 2010r. – (sobota) 11.00
„Fala” Międzyzdroje      - „MGLKS Gryf” Kamień Pomorski
Kolejka 8 23 Październik 2010r. – (sobota) 11.00
„Fala” Międzyzdroje      - „MKS Sparta” Gryfice
SPOTKANIA PIŁKARSKIE   NA WYJAZDACH
Kolejka 3 19 Września 2010r. (niedziela) godz. 12.00
Zbiórka godz. 09.30, wyjazd spod stadionu godz. 10.00
„Fala” Międzyzdroje - „Pomorzanin” Nowogard
Kolejka 5 03 Październik 2010r. (niedziela) godz. 13.00
Zbiórka godz. 10.30, wyjazd spod stadionu godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje   - „Wybrzeże” Rewal
Kolejka 7 17 Październik 2010r. (niedziela) godz. 12.00
Zbiórka godz. 09.30, wyjazd spod stadionu godz. 10.00
„Fala” Międzyzdroje - „Sarmata” Dobra Nowogardzka
Kolejka 9 31 Październik 2010 (niedziela) godz. 13.00
Zbiórka godz. 10.30, wyjazd spod stadionu godz. 11.00
„Fala” Międzyzdroje - „Światowid” Łobez

Liga ruszyła start sezonu
Pierwszy mecz Fali Międzyzdroje w I klasie juniorów: po 15
latach przerwy Juniorzy znów grają w I Klasie na szczeblu województwa zachodniopomorskiego i od razu zwycięstwo! W swoim
debiutanckim spotkaniu Międzyzdrojanie pokonali Dąb Dębice 3:1.
Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny była drużyna Regi II Trzebiatów, zwycięstwo Fali 4-0, po dwóch kolejkach Juniorzy są Liderem w
swojej grupie rozgrywkowej. Oby dobra passa trwała do końca rundy.

Grupy Młodzieżowe KS Fala
W dniu 12 września 2010 roku młodzieżowa grupa Orlik
przebywała na turnieju piłki nożnej w Krzęcinie gdzie rywalizowała
o „Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego” z zespołami”: A.P.
Gavia Choszczno, LKS Błękitni Gonne Małe, UKS Junior Energetyk
Gryfino, MKS Pogoń Barlinek, UKS Olimpia Bobolice, MKS Drawa
Drawno, Orlik Krzęcin. Nasza drużyna zajęła wysokie II miejsce.
Piotr Karasiewicz
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AKTUALNOŚCI - komunikaty

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 126.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena wywoławcza 153.000 zł + podatek VAT w stawce 22%
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w październiku 2010 r.
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6
o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza – 140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w październiku 2010 r.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach,
działka nr 341 o pow. 494 m². Cena wywoławcza – 970.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10%
bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 12 października 2010 r.
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach,
działka nr 328 o pow. 839 m². Cena wywoławcza – 1.550.000 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w
nieruchomości został ogłoszony na dzień 12 października 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 został ogłoszony na dzień 12 października 2010 r. Cena wywoławcza – 2.750.000 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 zostanie ogłoszony w czwartym kwartale
2010 r. Szacunkowa cena – 26.500.000 zł brutto
Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Ratownicy opuścili plażę

W sezonie 2010, podobnie jak w ubiegłych
latach firma Wibor Ratownictwo Morskie zabezpieczała, 1310m linii brzegowej. Łącznie,
blisko 40 ratowników czuwało nad bezpieczeństwem plażowiczów na 12 stanowiskach
ratowniczych.
Do 15.09.2010 na kąpielisku strzeżonym, ratownicy udzielali pomocy blisko 20 osobom. Były
to wypadki spowodowane przeceną własnych
możliwości, nieznajomością ukształtowania dna
morskiego, a także zasłabnięcia w wodzie.
Dzięki uprzejmości władz Międzyzdroje,
przystąpiliśmy także do programu Bezpieczne
Kąpieliska Zachodniopomorskie i jesteśmy
w czołówce tychże kąpielisk.

Dziękujemy bardzo za udany sezon i zapraszamy do bezpiecznej kąpieli za rok.
Pozdrawiam Krzysztof Kozub

Wybory samorządowe 2010 - ważniejsze daty
do 2 października 2010 r. - zawiadomienie
odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania
kandydatów na radnych
do 22 października 2010 r. do godz. 2400 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym
list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw.
27 października 2010 r. do godz. 2400 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
do 6 listopada 2010 r. - rozplakatowanie
obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych
komisji wyborczych o zarejestrowanych listach

kandydatów na radnych zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach
umieszczone w zgłoszeniach list; b) gminnych
komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
do 7 listopada 2010 r. - powołanie przez
gminną komisję wyborczą obwodowych komisji
wyborczych, - sporządzenie spisów wyborców w
urzędzie gminy,
19 listopada 2010 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej
21 listopada 2010 r. godz. 800 - 2200- głosowanie
Mirosława Nowińska
urzędnik wyborczy

INFORMACJA

o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program
ochrony środowiska dla
Gminy Międzyzdroje”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.
Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz
art. 21 ust. 2 pkt. 7 i 23 lit. a , art. 39 ust. 1 i art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Burmistrz
Międzyzdrojów podaje do publicznej informacji
informację o przystąpieniu do opracowywania
projektu dokumentu pn.„Program ochrony środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2009 -2012
z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości :
- zapoznania się z projektem ww. dokumentu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
wyłożonymi do wglądu w Urzędzie Miejskim w
Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr
2, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek,
wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 15.30,
w środę w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątek
w godzinach od 8.00 do 14.00,
- składania uwag i wniosków :
- w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach
lub przesłania pocztą na adres Urzędu: ul.
Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje,
- ustnie do protokołu, w Urzędzie Miejskim w
Międzyzdrojach, pok. nr 2,
- w formie elektronicznej na adres e-mail:
um@miedzyzdroje.pl,
w terminie 21 dni od daty publicznego
ogłoszenia, tj. od dnia 1 października 2010r.
do dnia 21 października 2010r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Międzyzdrojów.
Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (ogłoszenia, obwieszczenia), wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 5.
Dane o projekcie i prognozie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
.Wykaz dostępny jest na ww. stronie internetowej
(Publicznie Dostępny Wykaz Danych: Karta typu
C nr 2010/C/0003 i Karta Typu F nr 2010/F/0001).
Ewa Scholz
Inspektor ds. ochrony środowiska
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