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AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Archeozdroje powstało w 2013 
roku w Międzyzdrojach, stawiając sobie za cel roz-
powszechnianie wiedzy o lokalnej historii i życiu 
dawnych mieszkańców naszego regionu. Wspie-
rani przez władze 
miasta, a także pa-
sjonatów historii Po-
morza Zachodnie-
go, pracujemy nad 
przygotowaniem 
i wybudowaniem 
przekrojowej osady 
rybacko-portowej w Lubinie. Zakres tematyczny 
projektu obejmuje rekonstrukcje stanowisk od 
neolitu po wiek XV, w oparciu o potwierdzone 
odkryciami i badaniami archeologicznymi fakty. 

Przedsięwzięcie to wymaga dużego nakładu 
pracy i funduszy, dlatego też zwracamy się do 
każdego sympatyka Stowarzyszenia i dziejów 
ziemi wolińskiej z prośbą o wsparcie naszej 

inicjatywy. Szczególnie pomocne byłoby przeka-
zywanie darowizn pieniężnych na wkład własny, 
który jest niezbędny do zrealizowania projektu 
budowy osady. Z wielką chęcią przyjmiemy także 

oferty wsparcia w 
formie wolontaria-
tu: szukamy osób 
chętnych podjęcia 
współpracy w orga-
nizowaniu imprez 
plenerowych, zajęć 
dydaktycznych, czy 

realizacji zleceń indywidualnych. Jest to okazja 
do zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej, 
a także obcowania z historią na co dzień. 

Dane Stowarzyszenia: KRS 0000479323
REGON 321452541 
Numer konta: BGŻ 23 2030 0045 1110 0000 

0309 1760                                       Marta Kozłowska
Członek Stowarzyszenia „Archeozdroje” 

Miłośnicy lokalnej historii poszukiwaniXVII Jesienne Biegi Prze³ajowe  
Miêdzyzdroje 2014

Doładuj 
się bieganiem!
W sobotę  27 września br. o godz. 11 na boisku 
przy Gimnazjum nr 1 rozpoczną się XVII Jesien-
ne  Biegi  Przełajowe  Międzyzdroje  2014 pod 
hasłem „Doładuj się bieganiem”! Celem impre-
zy jest popularyzacja biegania, jako najprost-
szej formy ruchu, stymulującej rozwój  fizyczny 
dzieci i młodzieży. Zapewnienie ciekawego, 
sportowego spędzenia czasu oraz integracja 
dzieci i młodzieży szkół gminy Międzyzdroje 
i województwa zachodniopomorskiego.

Prawo startu mają dzieci i młodzież szkół  
podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Odbędzie się również bieg dla 
przedszkolaków, niepełnosprawnych, pra-
cowników oświaty, bieg OPEN dla kobiet 
i mężczyzn oraz po raz trzeci: „Bieg na wysokich 
obcasach” i Nordic Walking!

Zgłoszenie na listach zbiorczych, potwier-
dzone przez dyrektora szkoły i pielęgniarkę 
odnośnie przeciwwskazań do uprawiania bie-
gów, należy przesyłać pod adres: Gimnazjum 
nr 1, ul. Kolejowa 33, 72–500 Międzyzdroje, 
tel./fax.91 32 80 344, e-mail: gimnazjum@gm1.
pl do 26.09.2014 r. oraz w dniu zawodów do 
godz. 10.30. 

Zawodnicy (uczniowie) nie zgłoszeni przez 
szkoły  muszą posiadać zgodę rodziców na udział 
w  biegu oraz ważną legitymację szkolną.

Organizatorzy: 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyz-

drojach, UKS GIMSPORT Międzyzdroje, Ośrodek 
Pomocy  Społecznej w Międzyzdrojach.

Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Od początku września Zachodniopomorska 
Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie prze-
prowadza akcję marketingową pn. ,,Aż Po Mo-
rze”. Akcja ma na celu promocję województwa 
zachodniopomorskiego i zachęcenie turystów 
do odwiedzenia naszego regionu po wakacjach. 
Morze wprawdzie nie nastraja w tym okresie do 
kąpieli, ale są dziesiątki innych miejsc i atrakcji, 
które warto odwiedzić.  W tym celu  ZART ogłosił 
nabór dla Blogera - podróżnika, który przez 30 dni 
będzie zwiedzał najciekawsze miejsca na Pomorzu 
Zachodnim, a wrażeniami z podróży będzie dzielił 
się na blogu. Proces rekrutacyjny trwał prawie 
4 tygodnie. Wpłynęło 170 zgłoszeń osób ze 
wszystkich województw w Polsce.

Blogerką, która poprowadzi AżPoMorze.pl 
została Anita Demianowicz z Gdańska. Oficjalna 
współpraca z Blogerką  rozpoczęła się od kon-
ferencji prasowej, którą pokazała regionalna i 
ogólnopolska telewizja. Organizatorzy podpisali 
dziesiątki umów z hotelami, pensjonatami, gmi-
nami, lokalnymi organizacjami turystycznymi, 
właścicielami atrakcji turystycznych, osobami 

odpowiedzialnymi za opiekę nad Blogerem, który 
będzie korzystał z atrakcji dostępnych o tej porze 
roku dla każdego turysty.

W dniach 8 – 9 września Anita Demianowicz 
odwiedziła Międzyzdroje, poznając  nasze miasto, 
które dotąd kojarzyło się jej przede wszystkim 
z Aleją Gwiazd.  W pierwszym dniu zwiedziła atrakcje 
Wolińskiego Parku Narodowego, stanowisko broni 
V3, w drugim dniu zwiedziła miasto – Aleję Gwiazd, 
molo, Gabinet Figur Woskowych, oceanarium. 
W planetarium obejrzała specjalny pokaz filmu 
o tajemnicach wszechświata, zobaczyła wystawę 
obrazów Eryka von Zedtwitza w Międzynaro-
dowym Domu Kultury. Pani Anita, zachwycona 
historią miasta i jego ludzi, obiecała, że wprawdzie 
jej wizyta w Międzyzdrojach była pierwszą, ale na 
pewno nie ostatnią. 

Anita Demianowicz ukończyła kilka kierun-
ków studiów m.in. filologię polską, logopedię, 
higienę i emisję głosu oraz żywienie i wspoma-
ganie dietetyczne w sporcie, nie wspominając 
o licznych kursach i innych szkołach, jak choćby 
Szkoła Charakteryzacji Filmowej i Teatralnej. Ma 

więc co robić w życiu. Jednak najchętniej czas 
spędza w podróży lub pisząc kolejne z nich 
relacje. W podróż z największą przyjemnością 
wybiera się stopem lub przemierza kolejne 
kilometry na rowerze. Najlepiej poznaje świat 
w pojedynkę, a jeśli w parze to tylko z mężem. 
Długo szukała własnej drogi, przez 5 lat pracowała 
jako przedstawiciel medyczny w firmie farma-
ceutycznej, ale od początku wiedziała, że „to nie 
to”. Od 2012 roku zaczęła podążać drogą swoich 
marzeń. Wyjechała, po raz pierwszy sama, na pięć 
miesięcy do Ameryki Środkowej, co uświadomi-
ło jej, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. 
Pracuje jako dziennikarz – freelancer. Prowadzi 
blog podróżniczy www.banita.travel.pl. W wol-
nym czasie najchętniej biega, jeździ na rowerze 
i uczy się hiszpańskiego.

 Wszystkim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie i uatrakcyjnienie pobytu Blogerki 
w naszym mieście składamy uprzejme po-
dziękowania za okazaną gościnność i owocną  
współpracę. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania 
się z zapiskami i zdjęciami Blogerki na stronie 
internetowej: www.azpomorze.pl. 

Joanna Ścigała
Na podstawie materiałów organizatora

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pomorze  Zachodnie  atrakcyjne  przez  ca³y  rok

Oczami Blogerki

Z dniem 1 września br. wikariuszem parafii pw. 
św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach został 
mianowany ksiądz Marcin Kózka dotychczasowy 
wikariusz parafii pw.  Narodzenia NMP w Gryfinie.

28 sierpnia 2014 roku, na początku LVII Sesji 
Rady Miejskiej, samorządowcy Gminy Międzyz-
droje podziękowali księdzu Mariuszowi Ogórskie-
mu, wikariuszowi parafii pw. św. Piotra Apostoła, 
za siedmioletnią posługę duszpasterską oraz za 
bardzo dobrą współpracę z Gminą Międzyzdroje.

Ksiądz Mariusz, zabierając głos, pożegnał się 
z samorządem Gminy Międzyzdroje, podziękował 
za dobre relacje z władzami, które - jego zdaniem 
-  dobrze gospodarują na terenie gminy. Osobiście, 
jak przyznał, przez siedem lat wiele skorzystał 

z walorów Międzyzdrojów, chciałby tu czasem 
przyjechać i podziwiać ich dalszy rozwój. 

Uroczyste pożegnanie w parafii nastąpiło w 
niedzielę 31 sierpnia br. podczas mszy św. Ksiądz 
proboszcz Marian Jan Wittlieb podziękował 
wikariuszowi słowami św. Pawła Apostoła: „Prze-
mieniaj się przez odnawianie umysłu, abyś umiał 
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe”.

W rozmowie z redakcją ksiądz Mariusz Ogórski 
przyznał, że w nowej parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Kolinie został przyjęty bardzo życzliwie.

Życzymy księdzu Mariuszowi dalszego owoc-
nego spełniania się w posłudze kapłańskiej.

Redakcja         

Podziękowania dla księdza Mariusza 
Dekretem z dnia 28 sierpnia 2014 roku Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, z dniem 
1 września 2014 r., zwolnił księdza Mariusza Ogórskiego z obowiązków wikariusza parafii pw. św. 
Piotra Apostoła i jednocześnie mianował administratorem parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Kolinie (pow. stargardzki).
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WYDARZENIA 

W słonecznej i jeszcze plażowej sobotniej  aurze 
(06 września 2014 r.), na skwerze rekreacyjnym 
w Międzyzdrojach odbył się  „Piknik rodzinny”.  To 
pierwszy festyn rodzinny w plenerze zorganizowa-
ny dla mieszkańców i turystów przez mieszkańców 
Międzyzdrojów – stowarzyszenia i organizacje 
działające na terenie Gminy Międzyzdroje przy 
współpracy z Gminą Międzyzdroje. Koordyna-
torem realizacji działań była firma Green House 
Paweł Kranc. 

W samo południe na scenę wkroczyła królowa 
Jurata, Neptun oraz Burmistrz Międzyzdrojów, 
którzy oficjalnie otworzyli imprezę. Podczas pikniku 
odbywały się animacje przygotowane specjalnie 
dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mogli wziąć 
udział w konkursach sportowych, zorganizowanych 
przez UKS Gimsport. Sportowy akcent na pikniku 
to również akademia golfa, czyli instruktaż  gry 
w golfa oraz konkursy golfowe  przygotowane 
przez Amber Baltic Golf Club. 

Sprzęt strażacki prezentowała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Lubina. Stowarzyszenie „Rodzina” 
wraz z Biblioteką Publiczną przygotowało „Kącik 
malucha”, gdzie najmłodsi mogli m.in. posłuchać 
bajek, a Królowa Jurata (Andżelika Gałecka) 

i Neptun (Szymon Głod) chętnie pozowali do zdjęć 
z uczestnikami pikniku. 

Bardzo ciekawe stoisko i program przygoto-
wały międzyzdrojskie zuchy i  harcerze z Hufca 
Ziemi Wolińskiej. Na pikniku nie zabrakło działań 
profilaktycznych przygotowanych przez fundację 
„Motywacja i Działanie”  oraz zajęć edukacyjnych, 
które przygotowała Stacja Morska Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Każdy, kto jeszcze nie jechał 
kolejką turystyczną po Międzyzdrojach miał na 

pikniku taką okazję. Kolejki „Cyrus” 
i „Holiday Expres” co pół godziny wo-
ziły bezpłatnie uczestników pikniku. 
Gromkie brawa za swoje występy 
otrzymały nasze przedszkolaki 
z przedszkola „Morskie Skarby” oraz 
zespół śpiewaczy „Fale” działających 
przy Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. 

Trudno nie wspomnieć o Sto-
warzyszeniu „Archeozdroje”, które 
przygotowało dwa stoiska średnio-
wieczne,  gdzie m.in. można było na-
uczyć się lepienia z gliny i  tkactwa, 
powróżyć z run, można było nabyć 
przeróżne zioła i przetwory, przygo-

towane wg średniowiecznych receptur. Na scenie 
odbyły się warsztaty taneczne, podczas których 
chętni mogli nauczyć się tańca średniowiecznego.

Pokaz ratownictwa dla dzieci i dorosłych przy-
gotowany przez WOPR Międzyzdroje, przypomniał 
wszystkim, że bezpieczeństwo nad morzem jest 
bardzo ważne. A dla spragnionych strawy swoją 
ofertę gastronomiczną przygotowali strażacy z OSP 
Lubin. Wspaniała ryba wędzona oraz zupa rybna 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Amber 
Baltic Golf postawił na dania z grilla – przepyszna 
kaszanka, karkówka i szaszłyki urozmaiciły i wzbo-
gaciły ofertę gastronomiczną podczas pikniku. 

W trakcie zabawy  rozstrzygnięto konkurs 
kulinarny pn. „ Śledź po międzyzdrojsku”, którego 

zwycięzcą została pani Agata Maciejewska ze 
Stowarzyszenia „Archeozdroje”  z potrawą „ Śledzik 
dla Głodowoja”.    

Uczestnicy mogli również wysłuchać koncertu 
zespołu „Fair Play”. Mocny głos solistki i różnorodny 
repertuar niejednego porwały do tańca. Było we-
soło. O bezpieczeństwo w trakcie zabawy zadbała 
Straż Miejska oraz oddziały policji w Międzyzdro-
jach, energię na piknik bezpłatnie dostarczył 
Międzynarodowy Dom Kultury.  

Już dzisiaj widzimy potrzebę kontynuacji 
przedsięwzięcia. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji pikniku rodzin-
nego w Międzyzdrojach.

Do zobaczenia za rok!                    Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miejski w Międzyzdrojach           

Spotkania 
Artystyczne Seniorów
(26-28 września 2014 r.)
Tradycyjnie złotą polską jesień w Międzyzdrojach 
powitamy pięknymi, różnobarwnymi kolorami 
strojów, ciekawą i bogatą prezentacją muzyczną. 
Od piątku 26 września 2014 r. śpiew, muzykę 
oraz ludowy taniec można będzie usłyszeć i zo-
baczyć wszędzie: w Amfiteatrze, Domu Kultury 
i w plenerze.  

W tegorocznym przeglądzie Artystycznym 
Seniorów łącznie udział weźmie ponad 400 osób 
– 32 kapele i zespoły muzyczne z różnych stron 
Polski. To piękna i radosna impreza, pozwalająca na 
wiele refleksji – wiek emeryta nie musi być przecież 
smutny i samotny. Takiej radości ducha, jak nasi 
emeryci ze Spotkań Artystycznych Seniorów  moż-
na życzyć wszystkim. To warto zobaczyć. Festiwal 
potrwa do niedzieli (28 września br.).

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

PROGRAM ZJAZDU:     

29 września 2014 r. (poniedziałek)

12.30 –  Gimnazjum Nr 1  -  Spotkanie uczniów 
szkół w Międzyzdrojach z Ryszardem Staszkiewi-
czem, żołnierzem 6. Wileńskiej Brygady AK, Żołnie-
rzem Wyklętym, więźniem Centralnego Więzienia 
we Wronkach, oraz wykład Michała Ruczyńskiego 
na temat Żołnierzy Wyklętych.

16.30 – placyk przy rondzie Stefana kardynała 
Wyszyńskiego od strony ul. Zwycięstwa (przy 
masztach)  - Symboliczne odsłonięcie jubileu- 
szowego kamienia ufundowanego z okazji  
XX Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyz-
drojach

17.00 –  Miejska Biblioteka Publiczna - Spotka-
nie z Danutą Szyksznian (na zdjęciu), łączniczką 
AK Garnizonu Wilno; promocja książki „281 dni w 
szponach NKWD” 

30 września 2014 r. (wtorek) 

10.00 – Msza św. w kościele pw. Św. Piotra 
Apostoła w Międzyzdrojach. 

11.30 – hotel „Slavia” – Uroczyste otwarcie 
Zjazdu:

wspomnienie o tych, którzy odeszli, przemó-
wienia okolicznościowe, odznaczenia, wykład 
inauguracyjny – ppłk Dariusz Faszcza – Akcja 
„Burza”, program artystyczny w wykonaniu Zespołu 
Serduszka

15.30 – hotel „Slavia” -  Otwarcie wystawy Ostra 
Brama 1944. Słowo wstępne – Leszek Dobrzyński

15.45 – hotel „Slavia” – Otwarcie wystawy Akcja 
„Burza” na Kresach. Słowo wstępne – dr Krzysztof 
Szczur

16.30 – hotel „Slavia” – Wolna Trybuna (wystą-
pienia uczestników Zjazdu)

1  października 2014 r. (środa) 

10.00-11.30 – hotel „Slavia” – Spotkanie 
Pokoleń z udziałem młodzieży, cz. I – Operacja 
„Burza” i Powstanie Wileńskie, prowadzący: 
Michał Ruczyński, pracownik Delegatury IPN 
w Koszalinie

11.30 – 12.00 – Przerwa – złożenie kwiatów na 
Kawczej Górze

12.00 – 13.30 – hotel „Slavia” – Spotkanie 
Pokoleń z udziałem młodzieży, cz. II – Powstanie 
Warszawskie, prowadzący: Maciej Podbierkowski, 
pracownik Działu Edukacyjnego Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego

15.00 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu  w Mię-
dzyzdrojach (młodzież ze Szczecina)

16.30 –  Sala Teatralna Międzynarodowego 
Domu Kultury - Program artystyczny w wykonaniu 
młodzieży szkół w Międzyzdrojach 

2 października 2014 r. (czwartek) 

16.00 – hotel „Slavia” – Wspomnienia przy 
pieczonym jabłuszku

17.00 – hotel „Slavia” – Koncert w wykonaniu 
zespołu Kamieńskiego Domu Kultury.

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

W dniach 29 września – 03 października br. odbędzie się XXXIII Zjazd Kresowych Żołnierzy AK. Organizatorzy 
w tym roku przygotowali program, który „łączy pokolenia” i przypomina nam, że są wśród nas ludzie, którzy swoim 
życiem walczyli o naszą rzeczywistość – Polskę. 

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z żołnierzami AK. Wszystkie spotkania są otwarte. 

XXXIII Zjazd Kresowych Żołnierzy AK 
w Międzyzdrojach

Piknik rodzinny za nami
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OŚWIATA

Świetlica Środowiskowa „Iskierka”, działająca 
w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej 29, roz-
poczęła realizację programu „Świetlica - Dzieci 
- Praca”, który współfinansowany jest przez Mini-
sterstwo Pracy  i Polityki Społecznej oraz Gminę 
Międzyzdroje na rzecz wsparcia dzieci i rodziny 
pod hasłem: „Pobaw się ze mną”. Na ten cel MPiPS 
przeznaczyło kwotę dofinansowania w wysokości 
80 procent wartości całego zadania, czyli 40 000 zł.

Wszystkie zadania  programowe realizowane są 
we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Międzyzdrojach, Lokalnym Centrum Wolontariatu 
oraz Powiatowym Urzędem Pracy. 

Powyższy program realizowany jest od pierw-
szego września 2014r. Ma on na celu uatrakcyjnie-
nie zajęć w świetlicy, rozszerzenie oferty o zajęcia 
muzyczno - sportowe, zumbę, a przede wszystkim 

poprawę wzajemnych relacji w rodzinie, przez 
wspólną zabawę i spędzanie czasu wolnego. 

W ramach programu Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej świetlica zostanie doposażona 
w sprzęt multimedialny: laptopa, drukarkę, 
sprzęt do karaoke, aparat fotograficzny, a także 
biblioteczkę dla rodziców i dzieci, regały, pomoce 
dydaktyczne (książki, audiobooki, bajki, materiały 
biurowe, sprzęt sportowy). 

W ramach projektu, już w ostatni weekend 
września, odbędzie się rodzinny wyjazd integra-
cyjny do Wisełki, gdzie przewidziano dla dzieci 
i rodziców ciekawe gry terenowe, konkursy z na-
grodami i inne atrakcyjne niespodzianki. 

Wszelkie informacje pod nr tel. 91 32 81 919
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 

do wspólnej zabawy! 
 Ewa Lewandowska

Ewelina Szpakowska

Świetlica Środowiskowa „ ISKIERKA” w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 29 
ogłasza

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 -17.00  

Informacja telefoniczna  91 32 81 919

W świetlicy od września realizowany jest program
ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA  pod hasłem:  „Pobaw się ze mną”

 współfinansowany przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   
 

oraz Gminę Międzyzdroje przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Na dzieci czekają liczne i atrakcyjne niespodzianki, m. in.:
 • Zajęcia sportowo - taneczne,
 • Zumba,
 • Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe 
 • Rodzinne wyjazdy rekreacyjne (biwaki, kino, teatr),
 • Gry, zabawy, konkursy,
 i wiele innych niespodzianek.      

Serdecznie zapraszamy dzieci od 6-tego roku życia 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego w Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II 
1 września 2014 roku rozpoczął się po raz pięt-
nasty rok szkolny w gimnazjum. W trzech kla-
sach pierwszych naukę rozpoczęło 49 uczniów, 
którzy tego dnia ślubowali na Sztandar Szkoły 
m.in. szanować tradycję i kulturę Rzeczpospolitej 
Polskiej,  rzetelnie wypełniać swe obowiązki, 
przyczyniać się swoją pracą do pomnażania 
najwyższych wartości: dobra, miłości i tolerancji.
W klasach drugich naukę rozpoczęło 48 uczniów,  
natomiast w ostatniej, trzeciej klasie, kończącej 
naukę w gimnazjum – 50 uczniów.  Jak ważna jest 
nauka, wiedza, wykształcenie młodego pokolenia 
podkreślili swoją obecnością na otwarciu zastępca 
burmistrza Katarzyna Kutereba – Gnitecka oraz Jan 
Magda przewodniczący Rady Miasta. 

W planach nowego roku szkolnego  priorytetem 
jest podnoszenie jakości kształcenia w zakresie 
umiejętności określonych w podstawie programo-
wej, ale również kontynuacja działań edukacyjnych 
takich, jak: XVII Jesienne Biegi Przełajowe, V Festiwal 
Profilaktyczny,  Poranek Bożonarodzeniowy, Festyn 
Sportowy, Festiwal Projektów Szkolnych. W tym roku 
również zakładamy wykonać projekty dotyczące 
badania losów absolwentów naszego gimnazjum. 
Każdy nowy rok szkolny jest objęty priorytetami 
wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Ten rok dla gimnazjów w Polsce obejmuje 
działania związane z profilaktyką agresji i przemo-
cy w szkołach. Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
natomiast nadzorować będzie działania związane 
z prawidłowością prowadzonych przez szkołę działań 
wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  Współpracu-
jąc z wszystkimi międzyzdrojskimi instytucjami zaj-
mującymi się działaniami profilaktyki – OPS, Policją, 
Fundacją Motywacja i Działanie – nasze gimnazjum 
realizuje ten priorytet od wielu lat.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczy-
cielom, pracownikom szkoły  oraz instytucjom 
współpracującym z gimnazjum życzę dobrego 
roku szkolnego 2014/2015.       

Tamara Starachowska 
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Ruszył program „świetlica - dzieci - praca”

„Grajki – pomagajki” 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Pracownia 
Motywacja i Działanie działająca na zlecenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej rozpoczęła kontynuację zajęć 
prowadzonych w ramach programu psychoeduka-
cyjnego dla dzieci i młodzieży „Grajki - pomagajki”. 
Uczestnicy 1 i 2 edycji programu  w trakcie wakacyj-
nej przerwy mieli czas na uzbieranie zapasu energii, 
którą będą mogli wykorzystać podczas podejmowa-
nia nowych wyzwań, które na nich czekają. 

Jednocześnie Zespół Pracowni Motywacja 
i Działanie rozpoczyna nabór do 3 edycji programu 
„Grajki – pomagajki”, która w najbliższym czasie 
zostanie rozpoczęta.  Wiek uczestników to 6-13 lat. 
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Zajęcia 
prowadzone są w siedzibie Pracowni w Międzyzdro-
jach, ul. Norwida 7/12. Szczegółowe informacje na 
temat programu „Grajki - pomagajki” znajdują się na 
naszej stronie www.motywacjaidzialanie.pl w panelu 
Profilaktyka uzależnień i Promocja zdrowia. 

Program realizowany jest w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego 
Uchwałą Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach.

Pytania / zgłoszenia prosimy kierować pod 
numerem telefonu  699 654 608, e-mail: sekretariat.
mid@gmail.com                                     Elena Duginow

Ośrodek Pomocy Społecznej

1 września rozpoczął się rok szkolny 
we wszystkich szkołach w Polsce, a 
uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Bolesława Chrobrego miało 
szczególny charakter, ponieważ 
w tym dniu dyrektor Iwona Bana-
chowicz pasowała uczniów klas 
pierwszych – 18 sześciolatków i 47 
siedmiolatków. W uroczystości brali 
udział zaproszeni goście: burmistrz 
Leszek Dorosz, sekretarz Henryk 
Nogala, inspektor Wydziału Edu-
kacji Grażyna Dubako, rodzice oraz 
nauczyciele i uczniowie SP1.

Szóstoklasistów czeka w tym roku nowa for-
muła sprawdzianu po klasie szóstej. Będzie się 
on składał z dwóch części: humanistyczno – ma-
tematycznej i językowej. Część obejmującą język 
obcy napiszą uczniowie po raz pierwszy. Część 
humanistyczno – matematyczna przewidziana jest 
na 80 minut, a językową z języka angielskiego na-
piszą uczniowie w ciągu 45 minut 1 kwietnia 2015r.

Nauczyciele zapraszają Rodziców na drzwi 

otwarte 4 razy w ciągu roku: 16 października 2014, 
9 grudnia 2014, 26 marca 2015 i 19 maja 2015 oraz 
na zebrania wychowawców z rodzicami zgodnie 
z ustalonymi terminami.

W szkole przewidziano na ten rok szkolny 
liczne uroczystości, imprezy sportowe i kulturalne 
– Dzień Patrona, Pomagamy Pszczołom, Kiermasz 
Świąteczny, realizacja projektu Comenius, obchody 
świąt itp., do udziału w których zapraszamy!

Nauczyciele SP1

Rozpoczynamy nabór do 3 edycji programu

Witaj Szkoło!
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KULTURA

W każdy czwartkowy, sierpniowy wieczór w 
Kościele pw. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 
odbywały się koncerty muzyki organowej. To już 
tradycja trwająca od 15 lat. W tym roku mogliśmy 
wysłuchać koncertów w wykonaniu: Tomasza Ada-
ma Nowaka z Niemiec, Urszuli Grahm ze Szwecji, 
Andrzeja Chorosińskiego z Polski, któremu to-
warzyszyła aktorka Dominika Figurska recytując 
wiersze ks. Jana Twardowskiego, i na koniec - wspa-
niałego koncertu Piotra Rachonia z cudownym 
śpiewem pieśni religijnych w wykonaniu Anny 
Marii Jopek. 

Anna Maria Wesołowska jest absolwentką Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest 
sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi. 
Orzeka w wydziale karnym. Jest eks-
pertem od przestępczości zorganizo-
wanej i współautorką ustawy o świad-
ku koronnym. Była członkiem składów 
orzekających w procesach łódzkiej 
„Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. 

Napisała do Dziennika Łódzkie-
go cykl felietonów skierowanych 
do młodzieży na temat prawa, któ-
rych część była przedmiotem zajęć 
szkolnych w Łodzi na temat korupcji. 
Zainicjowała program uczestnicze-
nia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 
15–18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła 

w początkowym etapie jeden z pierwszych 
w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci 

– świadków i ofiar przestępstw (Pokój 
Przyjazny Dziecku – tzw. błękitny 
pokój, niebieski pokój). Od 2006 do 
2011 r. w telewizyjnym programie 
TVN „Sędzia Anna Maria Wesołowska” 
grała samą siebie. 1 października 2009 
jako sędzia przeszła w stan spoczynku. 

Podczas wieczoru autorskiego 
Anna Maria Wesołowska będzie pro-
mować poradnik prawny pt. „Bez-
pieczeństwo młodzieży”.  Spotkanie 
finansowane jest przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Międzyzdrojach. 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Sędzia Anna Maria Wesołowska
Zapraszamy na spotkanie z Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się 30 września 2014 r. (wtorek) 
o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyz-
drojach 10 września 2014 odbyło się spotkanie 
w ramach Kongresu Kobiet. Debata między go-
śćmi a czytelnikami nosiła nazwę: Eros, Matka 
Polka i Różowe Lalki, czyli „Nocne czytanki” 
z Kazimierą Szczuką.

Udział w dyskusji wzięli: 
Kazimiera Szczuka jest historyczką i krytyczką 

literatury oraz autorką książek takich jak: „Kopciu-
szek, Frankenstein i inne”, „Milczenie owieczek”. 

Agnieszka Gruszczyńska prowadzi szkolenia 
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz 
koordynuje sieć nauczycieli na rzecz równości.                          
Z wykształcenia jest polonistką i zajmuje się lite-
raturą współczesną i feminizmem.

Anita Kucharska-Dziedzic feministka, preze-
ska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet 
„Baba” w Zielonej Górze. Współorganizatorka 
Regionalnych Kongresów Kobiet w Lubuskiem.

Piotr Lachowicz pracownik Zachodniopomor-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prowa-
dzi warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe. 

Maciej Duda jest doktorem nauk humanistycz-
nych, ekspertem do spraw gender mainstreaming. 
Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania różno-
rodnością, antymobbingu oraz szkolenia z zakresu 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Goście rozpoczęli debatę na temat literatury 
erotycznej na rynku masowym. Był to przegląd 
intymnych doznań kobiet w powieściach począw-

szy od prozy Żeromskiego, Prusa, Orzeszkowej, 
Sienkiewicza po literaturę współczesną. Podczas 
debaty poruszano również kwestie aborcji oraz 
ciąży nieletnich dziewcząt. Przełamywanie tabu 
w tych sprawach  jest bardzo ważne, aby nie trak-
tować kobiet przedmiotowo. 

Kazimiera Szczuka w trakcie spotkania zachęca-
ła do przeczytania swojej najnowszej książki, która 
niebawem ukaże się na rynku. Będzie to druga 
część rozmów z prof. Marią Janion.

Uczestnicy Kongresu przypłynęli na jachtach 
do mariny w Wapnicy, skąd popłynęli dalej do Świ-
noujścia, gdzie odbyło się kolejne spotkanie  cyklu 
NAWIGRACJE, tym razem dotyczące wolności. 

Bibliotekarze

 

O literaturze erotycznej z Kazimierą Szczuką

„Od muzyki piêkniejsza jest tylko cisza” 

XV Międzyzdrojskie Czwartki Organowe
Tak znakomitych artystów mogliśmy zaprosić 

do Międzyzdrojów dzięki zaangażowaniu Marii 
Klorek i Mai Piórskiej oraz gościnności proboszcza 
ks. prałata dr Mariana Wittlieba, a także dzięki 
darczyńcom. 

XVI edycję Czwartków Organowych mogliśmy 
zorganizować dzięki pomocy finansowej z Urzędu  
Marszałkowskiego, Wydział Kultury oraz naszych 
stałych sponsorów. Za dotychczasową współ-
pracę i wsparcie finansowe bardzo dziękujemy: 
Mirosławowi Pałczyńskiemu – Kino 7 D, Teresie, 
Bogusławowi i Michałowi Sutyłom – Biuro Viking 

Tour, Lidii i Andrzejowi  Orczykowskim – Klub 
Paradise, Teresie i Jerzemu Zygnanowskim, Jerze-
mu Chabince – Bagiński & Chabinka SPA, Beacie 
i Bogusławowi Mamińskim – Sporting Kamienica, 
Renacie Dobrzańskiej, Robertowi Kozłowskiemu 
i Łukaszowi Tereszczykowi – Bistro&Pub NEMO, 
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Międzyzdro-
jach oraz Ewie i Stanisławowi Sapałom – Hotel 
Marina, Teresie i Mirosławowi Tyszkiewiczom – Ho-
tel Aurora, Małgorzacie Wierzbickiej – Kwiaciarnia 
Tulipan i Beacie Klawie - Kwiaciarnia Fiołek  oraz 
Andrzejowi Mleczko.

Jadwiga Bober 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr LVII/556/14 
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2014

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 
dochodów i wydatków  na kwotę  226 562,09 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 321 558,09 zł 
(dochody bieżące) i zmniejsza się dochody o  kwotę  
94 996,00 zł (dochody majątkowe).

Wydatki zwiększa się o kwotę  690 030,99 zł  
(wydatki bieżące – 353 271,09 zł; wydatki majątkowe 
– 336 759,90 zł) i zmniejsza się o kwotę 463 468,90zł 
(wydatki bieżące – 31 713,00 zł; wydatki majątkowe 
– 431 755,90 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od 

czynności cywilnoprawnych w kwocie 284 358,09 zł,
2/zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 

37 200,00 zł na realizację programu „go!pro. Art.
notDrugs” opartego na nowoczesnej profilaktyce  
polegającej na wzmacnianiu i kształtowaniu norm 
przeciwko używaniu narkotyków (17 200,00zł), 
oraz na remont pomieszczenia znajdującego się na 
poddaszu w siedzibie OPS, w którym prowadzone 
są terapie uzależnień alkoholowych (20 000,00 
zł). Wydatki te sfinansowane będą ze zwiększenia 
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 37 200,00 zł,

3/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dotacji na 
zadanie pn. „Budowa drogi ulicy Komunalnej” na 
kwotę 94 996,00 zł (dotacja z budżetu państwa 
będzie wynosić 805 004,00 zł),

4/ zwiększeniu wydatków na wypłatę odszkodo-
wań zasądzonych wyrokami sądu wraz odsetkami 
i kosztami sądowymi:

a/ odszkodowanie za uszkodzenie motocykla 
(22 988,44 zł); odsetki (7 106,89zł); koszty zastępstwa 
procesowego i sądowe (8 564,22 zł),

b/ odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lo-
kalu socjalnego (53 007,33 zł); odsetki (2 830,30 zł); 
koszty procesu i sądowe (1 999,91 zł),

5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
24 600,00 zł na naprawę i wykonanie tablic ogło-
szeniowych na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje,

6/ zwiększeniu wydatku o kwotę 100 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na utrzymanie budynków i lokali 
mieszkalnych (plan po zmianach  1 132 428,00 zł),

7/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 o kwotę 
25 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 
Turnieju Weteranów we wrześniu 2014 roku, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w tej 
samej kwocie w dziale Kultura Fizyczna,

8/ zwiększenie wydatków w przedszkolu w łącz-
nej kwocie 38 261,00 zł z przeznaczeniem na wyna-
grodzenia pracowników (z czego  kwota 32 612,00zł 
przeznaczona na wypłatę odpraw emerytalnych),

9/zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 (dot. 
świetlicy szkolnej) w łącznej kwocie 6 713,00 zł, 
które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatków 
w rozdziale 80101- 4 500,00 zł i w rozdziale 80106 
- 2 213,00 zł,

10/ uzupełnieniu środków na wydatki majątkowe 
w łącznej kwocie 80 570,00 zł:

a/ „Budowa drogi ulicy Komunalnej …” 30 000,00 zł;
b/ „Remont nieruchomości w mieszkaniowym 

zasobie gminy” 40 000,00 zł,
c/ „Poprawa zaopatrzenia w wodę gmin Dziwnów 

…” 10 570,00 zł,
11/ uzupełnieniu środków na wydatki bieżące w 

łącznej kwocie 25 000,00 zł:
a/ pielęgnację zieleni w pasie drogowym - 

5 000,00 zł,
b/ wycinkę i redukcję drzew – 5 000,00 zł,
b/ koszty postępowania sądowego (dotyczy 

spraw windykacji zaległości) – 15 000,00 zł,

12/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Budo-
wa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 
w ul. Małej” 15 000,00 zł ,

13/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Budo-
wa hali warsztatowo – garażowo – socjalnej” (opłata 
przyłączeniowa) – 7 337,69 zł,

14/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Bu-
dowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych” 
(opłata przyłączeniowa) – 917,21 zł,

15/ zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego pn. 
„Budowa sieci sanitarnej w ulicy Niepodległości 
na odcinku od skrzyżowania drogi ulicy Wodziczki 
z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. 
Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach” 
w kwocie 50 691,58 zł, z uwagi na włączenie go do 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Międzyzdroje” i zwiększeniu wydatków 
na jego realizację z odpowiednią czwartą cyfrą 
paragrafu dla środków unijnych i wkładu własnego,

16/ zwiększeniu wydatku z tytułu dotacji dla 
MDK na zadanie pn. „Remont świetlika na dachu 
MDK” w kwocie 13 825,00 zł, który sfinansowany 
będzie ze zmniejszenia wydatku z tytułu dotacji dla 
MDK na zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego 
budynku MDK”,

17/zmniejszeniu wydatku na zadanie pn. „Geo-
termia Międzyzdroje …” w kwocie 198 820,90 zł,

18/ zmianie nazwy zadania z „Dofinansowania 
zakupu dwóch samochodów pożarniczych” na 
„Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.”

Uchwała Nr LVII/557/14 
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024

W uchwale zmienia się treść załącznika nr 1, 
który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 
2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika 
nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr LVII/558/14 
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w  sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/429/06 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 
2006r.  w sprawie uchwalenia Gminnego progra-
mu ochrony środowiska

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska, nakłada na gminy obowiązek opraco-
wania gminnych  programów ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r.  Prawo ochrony środowiska gminny program 
ochrony środowiska uchwala rada gminy. Gminny 
program sporządza się na  4 lata, z tym, że przewi-
dziane w nim działania w perspektywie obejmują 
kolejne 4 lata.   

Niniejszy program jest dokumentem, który 
aktualizuje obowiązujące dotychczas opraco-
wanie uchwalone przez Radę Miejską Uchwałą 
Nr XLIII/429/06 z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego programu ochrony śro-
dowiska, zmienione Uchwałą Nr LXI/616/10 Rady 
Miejskiej z dnia 28 października 2010r. w  sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego programu ochrony środo-
wiska. Ma charakter programowy i wyznacza cele 
i kierunki działań przewidziane na terenie gminy w 

zakresie strategicznego zarządzania w dziedzinie 
ochrony środowiska w powiązaniu z racjonalną 
gospodarką przestrzenną, w poszanowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju.

Projekt dokumentu pn. Program ochrony śro-
dowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla ww. projektu,  
zgodnie z przepisami  ww. ustawy oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko,  uzyskał pozytywne opinie:

- Zarządu Powiatu Kamieńskiego:  Uchwała Nr 
181/534/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Po-
morskim z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie opinii 
do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środo-
wiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021,

- Zachodniopomorskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie: 
Opinia Sanitarna z dnia 6 czerwca 2014r., znak 
NZNS.7040.3.99.2014,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie – pismo z dnia 3 czerwca 2014r., znak 
WOPN-OS.410.117.2014.MP. 

Przy opracowywaniu Programu zapewniono 
również udział społeczeństwa (na podstawie art. 39 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko). Informację  o przystąpieniu do opracowania 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gmi-
ny Międzyzdroje na lata 2014-2017 z perspektywą 
na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dla ww. projektu podano na stronie 
internetowej (adres: bip.miedzyzdroje.pl), na tablicy 
informacyjnej w siedzibie tutejszego Urzędu oraz w 
Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje 
(Nr 5 /63/ maj 2014r.), z załączoną informacją, że 
społeczeństwo ma prawo wnosić uwagi i wnioski 
do projektu Programu w terminie 21 dni od daty 
podania informacji do wiadomości publicznej (od 
15 maja 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r.). W tym 
czasie do tutejszego organu ochrony środowiska 
nie wniesiono uwag,  nie wpłynął żaden wniosek.

Uchwała Nr LVII/559/14 
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w  sprawie zmiany Uchwały  Nr XV/144/03 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  29 
grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia in-
dywidualnej ochrony przyrody w drodze uznania 
za pomnik przyrody

Zgodnie z art.  44 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, ustanowienie  pomnika 
przyrody  następuje w drodze uchwały rady gminy.

Stosownie  do przepisu art. 44 ust. 2  rada  gminy 
w uchwale  określa nazwę danego obiektu, jego 
położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele 
ochrony, a w razie potrzeby ustalenia dotyczące 
jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego 
obiektu, wybrane spośród zakazów wymienionych 
w art. 45 ust. 1.

Przy określaniu  w uchwale zakazów zostało 
zmienione ich brzmienie, co w świetle przepisu art. 
44 ust. 2 ustawy jest niedopuszczalne.

Niniejsza zmiana ma na celu usunięcie tych 
nieprawidłowości.

Ponadto uchwała została uzupełniona o:
- określenie sprawującego nadzór nad uznanymi 

pomnikami przyrody,
- ustalenia dotyczące czynnej ochrony pomników  

przyrody,

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska w Międzyzdrojach na  LVII Sesji  w dniu 28.08.2014 r. oraz na LVIII w dniu 9.09.2014  podjęła następujące uchwały:
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

/ Zachęcamy Państwa do  spotkań w ramach 
dyżurów radnych. Szanując Państwa czas,  

celem usprawnienia spotkań, prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania 
z  dyżurującym radnym  - tel. 91 3275647  

lub e-mail rada_miejska@miedzyzdroje.pl /

24.09.2014 r. - Rafał WOLNY

01.10.2014 r. - Jan BURZYŃSKI

08.10.2014 r. - Adam JAKUBOWSKI 

15.10.2014 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

22.10.2014 r. - Piotr NOGALA

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Rafał WOLNY 
w czwartki od godz. 15.00-16.00    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki od 13.00-14.00
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00-13.00
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl   

Mieszkańców sołectw, zapraszamy do kontak-
towania się z sołtysami pod niżej podanymi 
nr telefonów: 
Krystyna Brzezińska, Sołtys Lubina – 603620073;
Bożena Magda, Sołtys Wapnicy – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl   
Grzegorz Muklewicz, Sołtys Wicka – 606973138. 

- nazwy pomników przyrody, na podstawie ogło-
szonego przez Burmistrza Międzyzdrojów konkursu 
na imiona drzew będących pomnikami przyrody pn. 
„Nazwij międzyzdrojskie pomniki przyrody”. 

Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właści-
wym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie pismem z dnia 9 lipca 2014r., znak: 
WOPN-OG.623.25.2014.MKP, uzgodnił projekt 
uchwały  z uwagami, które zostały uwzględnione 
w niniejszym projekcie.

Uchwała Nr LVII/560/14 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/528/14 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 maja 
2014r.  w sprawie  zniesienia pomnika przyrody

Stosownie do art. 44 ust. 3  ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zniesienie formy 
ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze 
uchwały.

W Uchwale Nr LIV/528/2014 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
zniesienia pomnika przyrody  w   1 w ust. 1 błędnie 
został wskazany do uchylenia pkt 30. Znoszony po-
mnik przyrody  to pkt 32 w załączniku do Uchwały 
Nr XIV/144/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
indywidualnej ochrony przyrody w drodze uznania 
za pomnik przyrody. 

Uchwała Nr  LVII/561/2014 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziału w nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego lokal użytkowego, 
stanowiącego budynek pensjonatowy, usytuowany 
przy ul. Ludowej 10 w Międzyzdrojach wraz z udzia-
łem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę 
nr 385 o powierzchni 1.152 m2.

Uchwała Nr  LVII/562/2014 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

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

W związku z wnioskiem przedstawiciela wspól-
noty mieszkaniowej w budynku przy ul. Morskiej 1 w 
Międzyzdrojach o wydzierżawienie części przyległe-
go terenu gminnego z przeznaczeniem na miejsca 
parkingowe, proponuje się przeznaczyć do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 
części działki nr 225/3 o powierzchni 88 m².

Uchwała Nr  LVII/563/2014 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr  LII/517/2014 
Rada Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 
maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi 
w Międzyzdrojach

W związku z omyłką w numerze działki, wskaza-
nej w § 1. uchwały Nr  LII/517/2014 Rada Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 3 maja 2014 r. w sprawie 
nadania nazwy placowi w Międzyzdrojach jako 
działkę nr 1/1, określającej położenie placu, któremu 
nadawano nazwę, zmienia się treść ww. paragrafu, 
wskazując aktualnie istniejącą działkę nr 1/6, powsta-
łą z podziału działki  1/1.

Uchwała Nr  LVII/564/2014 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

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

W związku z wnioskami współwłaścicieli nie-
ruchomości przyległych, położonych przy ul. 
Światowida 10 i 12, proponuje się przeznaczyć do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na 

okres 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkami 
gospodarczymi, położoną w Międzyzdrojach, obręb 
20, stanowiącą działkę nr 243/4 o powierzchni 393 m². 

Uchwała Nr  LVII/565/ 014 
z dnia  28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości

W związku z uchwaloną zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: 
Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliw-
ską, Komunalną, która dopuściła podział terenu 
przeznaczonego pod usługi handlu, usytuowanego 
u zbiegu ulicy Komunalnej i Niepodległości w 
Międzyzdrojach, proponuje się przeznaczyć do 
sprzedaży wydzieloną zgonie z planem miejscowym 
działkę nr 576/2 o powierzchni 8.000 m2

Uchwała Nr LVIII/566/14 
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gmi-
ny Międzyzdroje

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach 
publicznych jednostki samorządu terytorialnego 
mogą emitować papiery wartościowe na finanso-
wanie planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b Ustawy z dnia 
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wy-
łącznych właściwości rady gminy należy podejmo-
wanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji na 
łączną kwotę 3 000 000 zł. 

Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji 
komunalnych pozwolą na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu Gminy.

Gmina zamierza wyemitować 4 serie obligacji 
– 2 serie po 500 000 zł i kolejne 2 serie po 1 000 000 
zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 
2021-2024.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, 
kupnem  lub transferem papierów wartościowych 
są wyłączone z obowiązku stosowania ww. ustawy. 

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Burmi-
strzowi dokonanie wszelkich czynności związanych 
z przygotowanie i przeprowadzeniem emisji obli-
gacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających 
z emisji obligacji.

Uchwała Nr LVIII/567/14 
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 3 000 

000,00 z tego na zadania własne w: 700-70005-
0770-02 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) 3 000 
000,00. 

 Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy 
o kwotę 3 000 000 zł i wynosi  8 195 105,08 zł. Pla-
nowany deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wy-
emitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych  w kwocie 4 573 153,86 
zł ,z pożyczki w kwocie 621 951,22 zł oraz z emisji 
obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000 zł.  

Uchwała Nr LVIII/568/14 
z dnia 9 września 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2014-2024

W uchwale zmienia się treść załącznika nr 1, 
który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały, zmienia się treść załącznika nr 
2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały oraz zmienia się treść załącznika 
nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr LVIII/569/14 
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2014 rok

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany:
- załącznika nr 3 „Przychody i rozchody bu-

dżetu Gminy Międzyzdroje w 2014r.” w związku 
z  ustaleniem planowanego deficytu budżetu gminy 
na kwotę 8 195 105,08zł  dopisuje się przychód 
z tytułu papierów wartościowych (obligacji) 
w kwocie 3 000 000 zł,

- ponadto zmienia się zapis § 9 pkt 3  w sprawie 
ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na finansowanie planowanego de-
ficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
do kwoty 3 621 951,22zł. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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WYBORY 2014

Burmistrz Mi dzyzdrojów 
 
     /-/  Leszek Dorosz 

Wybory 
samorządowe 

w dniu 16 listopada 
2014 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym gło-
sowanie na kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach, Rady Powiatu 
Kamieńskiego i Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz na Burmistrza 
Międzyzdrojów odbędzie się w dniu 16 
listopada 2014 r., a ewentualna druga tura 
wyborów na Burmistrza odbędzie się 30 
listopada 2014 r. Lokale wyborcze w dniach 
głosowania czynne będą w godzinach od 
7.00 do 21.00.

W naszej Gminie utworzonych jest pięć 
stałych obwodów głosowania. Dodatkową 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej 
utworzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
W tych wyborach siedziby Obwodowych 
Komisji Wyborczych będą mieścić się w:

- Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kolejowej 33 
w Międzyzdrojach – obwód nr 1,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. C.K. 
Norwida 15 w Międzyzdrojach – obwód nr 2,

- Międzynarodowym Domu Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdro-
jach – obwód nr 3 – dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych,

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 
13  w Międzyzdrojach – obwód nr 4,

- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jodłowej 
3 w Wapnicy – obwód nr 5.

Zmiany w prawie wyborczym spowodo-
wały ponadto konieczność zwiększenia w 
Gminie Międzyzdroje liczby okręgów z 4 do 15 
i przekształcenie okręgów wielomandatowych 
w okręgi jednomandatowe, co oznacza, że 
w każdym okręgu wyborczym utworzonym 
w gminie niebędącej miastem na prawach po-
wiatu, a taką gminą jest Gmina Międzyzdroje, 
wybiera się 1 radnego.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybie-
rania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu 
i sejmiku województwa oraz wyborach wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje 
wszystkim obywatelom polskim, którzy naj-
później w dniu głosowania kończą 18 lat oraz 
stale zamieszkują na obszarze naszej gminy, co 
jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru 
wyborców.  W tych wyborach nie wydaje się 
zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów 
są umieszczane na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.miedzyzdroje.pl w zakład-
ce WYBORY 2014 oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

Mirosława Nowińska
Urzędnik wyborczy 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
 liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwały 

Nr XXXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mię-
dzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2823, ze zm.: z 2014 r. poz. 2344 i poz. 3013 ) w związku z rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1134) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji 
wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
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Mistrzostwa w zapasach
W dniu 13.09.2014r. w Stargardzie Szczecińskim 
odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół 
w zapasach w stylu wolnym. W zawodach udział 
wzięło ponad 50 klubów z Polski oraz z Niemiec 
i Ukrainy. Nasz międzyzdrojski klub UKS GIMSPORT 
w zawodach reprezentowali następujący zawodnicy  
- w kategorii dzieci: Tristan Belter, Jakub Chabinka, 
Dawid Marchelak, Mikołaj Domitrz, Oliwier Hanisz, 
- w kategorii młodzik: Natalia Jaworska, Adrian 
Jaworski, Jakub Marchelak, Adam Bagrowski.

Bardzo dobry występ zaliczyła Natalia. Zdobyła 
złoty medal w swojej kategorii wagowej, pokonując 
zawodniczki z Polski i Ukrainy. Zarząd klubu składa 
serdeczne gratulacje wszystkim zawodnikom i czeka 
na kolejne sukcesy oraz pragnie podziękować rodzi-
com za wsparcie i pomoc podczas wyjazdu.

Wiceprezes UKS „GIMSPORT” 
Rafał Jaworski

Na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach wystarto-
wały „Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne”. 
W pierwszych zawodach, podczas słonecznej 
pogody 11 września br., udział wzięło w sumie 95 
zawodników ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 
Uczestniczyły reprezentacje następujących szkół: 
SP 1 Międzyzdroje, SP 2 Wapnica, SP Dziwnów, PSP 
Kołczewo, SP 6 Świnoujście, SP Wolin oraz Gimna-
zjum 1 Międzyzdroje, Gimnazjum Publiczne Pome-
rania w Dziwnowie oraz zawodniczki MKL Maraton 
Świnoujście. Młodzi lekkoatleci będą uczestniczyć 
w kolejnych jesiennych i wiosennych edycjach 
„Czwartków Lekkoatletycznych”, aby mieć szansę na 
udział w Finale Ogólnopolskim. Szczegółowe wyniki 
znajdują się na stronie internetowej UKS Chrobry 
Międzyzdroje www.uks.jupe24.pl. 

Głównym organizatorem zawodów jest UKS 
Chrobry Międzyzdroje przy pomocy Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ZOŚ Międzyzdroje, SP 1 
Międzyzdroje, Pracowni Motywacja i Działanie oraz 
KB Sporting Międzyzdroje. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy byli i będą nadal zaangażowani 
w organizacje zawodów lekkoatletycznych.

Najbardziej wartościowe wyniki zawodników z 
Międzyzdrojów:

Dziewczęta szkoły podstawowe:
Laura Macherzyńska (SP 1 Międzyzdroje) – 60m 

– 9,11, skok w dal – 3,93m
Melania Włóka (SP 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 53,86

Wiktoria Kalemba (SP 1 Międzyzdroje) – skok 
w dal – 3,78m

Chłopcy szkoły podstawowe:
Aleksander Rzeźnik (SP 1 Międzyzdroje) – 60m 

– 8,67, skok w dal – 4,25m
Hubert Leśniewski (SP 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 48,35,  skok w dal – 4,42m
Kamil Dwornik (SP 1 Międzyzdroje) – 1000m 

– 3:39,65, skok w dal – 3,65m
Seweryn Ogiński (SP 1 Międzyzdroje) – skok 

w dal – 3,62m
Jarosław Nesteruk (SP 2 Wapnica) – piłeczka 

palantowa – 30m

Dziewczęta gimnazjum:
Ola Niedzielska (Gim. 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 52,08, skok w dal – 3,73m
Chłopcy gimnazjum:
Aleksander Kopaczka (Gim. 1 Międzyzdroje 

– 100m – 13,12
Sebastian Poskart (Gim. 1 Międzyzdroje) – 100m 

– 13,56
Paweł Małolepszy (Gim. 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 49,70
Dawid Stasiak (Gim. 1 Międzyzdroje) – 300m 

– 50,72, skok w dal – 4,27m
Dominik Kujda (Gim. 1 Międzyzdroje) skok 

w dal – 4,03
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne

Zawodniczki „Chrobrego” rozpoczęły 5 września 
nowy sezon 2014/2015 w I Lidze Kobiet tenisa 
stołowego. Pierwsze spotkanie z zespołem Galaxy 
Białystok nasze zawodniczki rozegrały na własnym 
parkiecie w hali sportowej im. Andrzeja Grubby. 
Tenisistki z Białegostoku przyjechały w mocnym 
składzie mając w swoich szeregach między innymi 
dwie zawodniczki grające na co dzień w Ekstraklasie 
Kobiet. Natomiast w zespole „Chrobrego” wystąpiła 
po raz pierwszy nowa zawodniczka Joanna Kie-
drowska, która jest bardzo dużym wzmocnieniem w 
nowym sezonie. Oprócz Joanny w drużynie UKS-u 
wystąpiły Wioleta Witkowska, Sylwia Wandacho-
wicz oraz Anna Zielińska.

Spotkanie nie należało do łatwych dla obu dru-
żyn. Po rozegraniu dziesięciu pojedynków lepsze 
okazały się tenisistki UKS „Chrobry” Międzyzdroje 
ustalając wyniki końcowy na 6:4. Tym samym nasz 
zespół zdobył pierwsze, ważne punkty w nowym 
sezonie.                                                      Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Przebieg meczu:
I Liga Kobiet tenisa stołowego

Stół Wynik

Przez 7 dni w luksusowych warunkach i przy wspa-
niałej pogodzie przygotowywały się do nowego 
sezonu 2014/2015, odbywając przynajmniej dwie 
jednostki treningowe dziennie pod okiem swoich 
szkoleniowców. W ramach relaksu i odnowy bio-
logicznej zawodniczki korzystały ze wszystkich 
dobrodziejstw ośrodka. Ćwiczenia na przyrządach 
usytuowanej na wolnym powietrzu siłowni, pływanie 
oraz zajęcia kondycyjne były dopełnieniem sporto-
wego „wypoczynku”.

 Dziewczęta wzięły również udział w specjalnie 
zorganizowanym szkoleniu na temat pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Udzielanie pomocy 
osobom poszkodowanym oraz obsługa defibryla-

tora to kluczowe zagadnienia, które były omawiane 
i prezentowane na szkoleniu.

Chłopcy natomiast, swoją obozową przygodę 
sportową przeżywali w dniach 9 – 16 sierpnia 
2014 r. w miejscowości Łasko.

W trakcie obozu został zrealizowany bogaty 
program sportowy. Treningi odbywały się trzy 
razy dziennie we wszystkich grupach wiekowych 
i zgodnie z posiadanym przez uczestników stopniem 
zaawansowania. Podczas treningów ćwiczący do-
skonalili swoje umiejętności techniczne, zwinność, 
gibkość i koordynację.

Niewątpliwą atrakcją dla chłopców był wyjazd 
do Gorzowa Wielkopolskiego na mecz drużyn 

żużlowych ekstraligi pomiędzy Stalą Gorzów
a Unią Tarnów. Nasi podopieczni byli pod wielkim 
wrażeniem  tego typu imprezy sportowej.

Trenerzy bardzo pozytywnie oceniają przepracowa-
ny czas podczas obozu, którego efekty są już widoczne. 
Nasze piłkarki pokonały w pierwszym spotkaniu 
nowego sezonu (w dniu 06.09.2014) drużynę Zalewu 
Stepnica 0:1. Zwycięstwo tym bardziej cenne, że 
odniesione na terenie przeciwnika. Również siatkarki 
(Sara Sporszyl i Natalia Szkiela) stanęły na podium 
w Otwartym Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej Plażo-
wej, rozgrywanym w dniu 23. 08. 2014 r. na międzyzdroj-
skiej plaży. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd K.S. „FALA” Międzyzdroje 

Obozy sportowo-rekreacyjne Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje
W dniach 03-10.08.2014 żeńska część klubu sportowego Fala Międzyzdroje - czyli III ligowe piłkarki oraz uzdolnione siatkarki, przebywały na obozie 
sportowym w Gminnym Centrum Edukacji i Turystyki w Trzebieży. 
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OGŁOSZENIE, AKTUALNOŚCI

Obiekt usytuowany jest w Parku Zdrojowym 
od strony promenady i Międzynarodowego 
Domu Kultury. Budynek składa się z parteru 
oraz podpiwniczenia o łącznej pow. użytkowej 
wynoszącej 245,5m2. Dodatkowo znajdą się 
dwa oddzielnie posadowione zewnętrzne tarasy 
o łącznej powierzchni użytkowej 50,0m2.

Dzierżawca zostanie wyłoniony w przetargu 
pisemnym nieograniczonym. Zarząd Spółki ogłosi 
przetarg ofertowy około 07 listopada br., poprzez 
ogłoszenie w regionalnej prasie oraz na stronach 
internetowych www.miedzyzdroje.pl i www.
promenada-miedzyzdroje.pl

Oferty będzie można składać w biurze 
PROMENADA Sp. z o.o., przy ul. Turystycznej 2/17 
w Międzyzdrojach, od dnia ogłoszenia przetargu 
do dnia przetargu, w którym oferty zostaną komi-
syjnie otwarte i rozpatrzone. 

Warunki przetargu:
Minimalna roczna stawka dzierżawy jednego 

metra kwadratowego powierzchni użytkowej 
budynku wraz z powierzchnią użytkową tarasów 
(łącznie 295,5 m2 ) wynosi brutto 500 zł.

W ofercie pisemnej kandydat na dzierżawcę 
winien przedstawić koncepcję prowadzenia 
„Kawiarni Parkowej”, zgodną z charakterem jej 
prestiżowej lokalizacji i zakładanym rodzajem 
prowadzonej działalności gastronomicznej, która 
nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy 
pod rygorem zapłaty kary umownej i rozwiązania 
umowy dzierżawy. Ponadto obiekt w swej nazwie 
musi zawierać człon „Parkowa” lub „Chopin”. Oferty 
nie zawierające koncepcji bądź zawierające kon-
cepcję niezgodną z powyższymi warunkami będą 
odrzucane. Powołana komisja przetargowa ma 
prawo żądać uzupełnienia bądź sprecyzowania 
założeń koncepcji opracowanej przez oferenta. 
Oferent ma prawo przedstawić wyjaśnienia uzu-
pełniające lub precyzujące charakter przedłożonej 
koncepcji niezależnie od oczekiwań powołanej 
komisji przetargowej.

Kryterium decydującym o wyborze oferty 
będzie kryterium finansowe – wysokość propo-
nowanej rocznej stawki dzierżawy jednego metra 
kwadratowego łącznej powierzchni użytkowej 
budynku i tarasów.

 W razie złożenia co najmniej dwóch ofert rów-
norzędnych finansowo, zostanie przeprowadzone 
w dniu przetargu dodatkowe postępowanie prze-
targowe, w trakcie którego oferenci mogą zmienić 
swoją ofertę dotyczącą wysokości proponowane-
go czynszu rocznego. Minimalne postąpienie od 
ceny ofertowej wynosić będzie 50,- zł (słownie 
złotych:  pięćdziesiąt 00/100).

Czynsz będzie aktualizowany o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.

Czynsz będzie płatny na rachunek bankowy 
PROMENADA Sp. z o.o. wg poniższych opcji do 
wyboru przez Dzierżawcę:

• jednorazowo do dnia 30 czerwca, począwszy 
od 2015r.,

• w dwóch ratach: I rata do dnia 30 kwietnia, 
II rata do dnia 31 sierpnia, począwszy od 2015r., 
przy czym, w celu zabezpieczenia wszelkich 
roszczeń wynikających z umowy 25-letniej 
dzierżawy obiektu, PROMENADA Sp. z o.o. wy-
maga od Dzierżawcy uiszczenia jednorazowej 
wpłaty (kaucja gwarancyjna) na rachunek ban-
kowy Wydzierżawiającego do dnia 12.12.2014r. 
w wysokości brutto 500.000,- zł (słownie złotych: 
pięćset tysięcy 00/100). Powyższa jednorazowa 
wpłata będzie corocznie uszczuplana o kwotę 
20.000,-zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 
00/100) na poczet rocznego czynszu dzierżawy 
obiektu, o którym mowa w pkt 1, w okresie 
25-ciu lat dzierżawy obiektu,  jeżeli w danym 
roku kalendarzowym dzierżawca nie naruszy 
postanowień umowy dzierżawy w taki sposób, 
aby powstały jakiekolwiek roszczenia finansowe 
po stronie wydzierżawiającego lub gdy dokona 
takich naruszeń, ale usunie ich skutki oraz pokryje 
związane z tym roszczenia na pierwsze wezwanie 
wydzierżawiającego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
m.in. wpłata wadium w kwocie 10.000,- zł (słownie 
złotych:  dziesięć tysięcy 00/100); 

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy 
PROMENADA Sp. z o.o., prowadzony  przez Bank 
BGŻ S.A. o numerze: 49 2030 0045 1110 0000 0151 
4460 na trzy dni robocze przed dniem przetargu.

Wadium stanowić będzie część jednorazo-
wej wpłaty, o której mowa w pkt. 6 niniejszego 
ogłoszenia.        

Umowa dzierżawy obiektu zostanie zawarta 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
przetargu, po spełnieniu warunku wpłaty kaucji 
gwarancyjnej na rachunek bankowy Wydzierża-
wiającego.

Uczestnik przetargu jest zobowiązany okazać 
organizatorowi przetargu: 

• dokument tożsamości oraz nie starszy niż 
trzy miesiące dokument świadczący o formie 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 
określający sposób reprezentacji uczestnika (np. 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego), 

• aktualny dokument lub pisemne oświadcze-
nie wykazujące umocowanie do działania w imie-
niu i na rzecz innego podmiotu, o ile nie wynika to 
z ww. dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych 
biorących udział w przetargu we własnym imieniu 
i na własną rzecz),

• dowód uiszczenia wadium.
Uczestnik przetargu – niezależnie od obo-

wiązków określonych w pkt 9 - jest zobowiązany 
złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się 
i akceptacji warunków uczestnictwa przetargu, 
ogłaszanym w prasie oraz w internecie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji 
gwarancyjnej określonej w pkt 6, o ile wybrana 
zostanie oferta wpłacającego. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się przez wybranego 
oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, w tym 
w razie niedokonania wpłaty kaucji gwarancyjnej. 
W pozostałych przypadkach wadium podlega 
zwrotowi w ciągu 7 dni od ustalenia wyników 
przetargu.

Zgodnie z postanowieniami aktu założyciel-
skiego PROMENADA Sp. z o.o. w Międzyzdrojach 
protokół z przetargu wymaga zatwierdzenia przez 
jej Radę Nadzorczą.

PROMENADA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
odwołania lub unieważnienia przetargu bez ko-
nieczności podawania przyczyn. Poniesione przez 
uczestnika przetargu koszty, oprócz wpłaconego 
wadium, związane z uczestnictwem w przetargu 
nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące ofer-
ty można uzyskać w biurze PROMENADA 
Sp. z o.o. przy ul. Turystycznej 2/17 w Międzyzdro-
jach, w godz. od 9:00 do 17:00 w dni robocze oraz 
poprzez adres @mail: w.wadecka@promenada-
-miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem 
+48 512 007 770

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań
Wioletta Wadecka 

- prezes PROMENADA Sp. z o.o.

Informacja w sprawie ogłoszenia przetargu
Zarz¹d PROMENADA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Miêdzyzdrojach informuje, ¿e wydzier¿awi na okres 25-ciu lat obiekt 
us³ugowy o funkcji gastronomicznej – „Kawiarniê Parkow¹”, znajduj¹c¹ siê w Parku Zdrojowym im. F. Chopina 
przy ul. Parkowej w Miêdzyzdrojach.
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Międzyzdroje OPEN 2014
W znakomitej obsadzie został rozegrany turniej 
tenisa stołowego Międzyzdroje OPEN 2014, który 
odbył się 30 sierpnia 2014 r. w Hali sportowej im. 
A. Grubby w Międzyzdrojach. Podczas turnieju 
można było podziwiać grę takich zawodników, 
jak Bartosz Such, aktualny nr 1 w Polsce w ran-
kingu 2014 oraz Wicemistrz Polski Seniorów 
w grze pojedynczej. Ponadto w turnieju wystąpili 
brązowy medalista Mistrzostw Czech, Miroslav 
Horejsi oraz Jakub Perek aktualny Mistrz Polski 
w Miksta. Oprócz wielu utytułowanych zawod-
ników z Polski, można było zobaczyć tenisistów 
z Niemiec, Czech oraz Chin. Fantastycznie spisały 
się zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje, któ-
re w doborowej obsadzie potrafiły znaleźć się 
w czołowej czwórce (Anna Zielińska II miejsce oraz 
Joanna Kiedrowska IV miejsce). Organizatorami 
zawodów był UKS Chrobry Międzyzdroje oraz 
Miasto i Gmina Międzyzdroje.

Wyniki
Turniej OPEN mężczyzn
1. Bartosz Such
2. Miroslav Horejsi
3. Jakub Perek
4. Paweł Chmiel
Turniej OPEN kobiet
1. Agnieszka Maluszczak
2. Anna Zielińska
3. Renner Linda
4. Joanna Kiedrowska
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło bezpo-

średnio po turnieju podczas gali podsumowania 
sezonu 2013/2014 Zachodniopomorskiego 
Związku Tenisa Stołowego w MDK Międzyzdroje. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali wartościowe nagro-
dy oraz bursztynowe rakietki na pamiątkę.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. na dzień przed 
turniejem Międzyzdroje OPEN 2014 odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Weteranów organizowany 
również przez UKS Chrobry Międzyzdroje. Tym 
razem na parkiecie Hali sportowej im. A. Grubby 
w Międzyzdrojach o jak najlepsze miejsca walczyli 
weterani sklasyfikowani w różnych kategoriach 
wiekowych.

Wyniki
Kategoria Weterani
40+
1. Jacek Łukasiewicz
2. Mirosław Rudka
3. Waldemar Witkowski
50-59
1. Sławomir Karwatka
2. Mirosław Dobrzański 
3. Henryk Dzida
4. Andrzej Witkowski
60-69
1. Janusz Żukowski
2. Marian Strzałka 
3. Jan Nowak
4. Edward Drużba
Gry podwójne weterani
I kategoria
1.  Sławomir Karwatka/Jacek Łukasiewicz
2. Henryk Dzida/ Witkowski Andrzej
3. Mirosław Rudka/ Adam Kołodziej
II kategoria
1. Mirosław Dobrzański/ Edward Płuciennik
2. Jan Nowak/Janusz Żukowski
3. Marian Strzałka/ Waldemar Witkowski
4. Marian Lewandowski/Edward Drużba

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I WTK Seniorów
Pierwszy Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Se-
niorów został rozegrany 14 września 2014 r. w 
Międzyzdrojach w hali sportowej im. Andrzeja 
Grubby. Organizatorem zawodów był UKS Chrobry 
Międzyzdroje oraz Zachodniopomorski Związek 
Tenisa Stołowego. Fantastycznie zaprezentowały 
się przed własną publicznością zawodniczki „Chro-
brego”, które indywidualnie zgarnęły pierwsze 
cztery miejsca. Bardzo dobra gra naszych tenisistek 
jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się 
ważnymi meczami w I Lidze Kobiet tenisa stołowego.

Wyniki zawodniczek z Międzyzdrojów:
1. Anna Zielińska
2. Joanna Kiedrowska

3. Wioleta Witkowska
4. Adriana Kołaszewska
Wśród mężczyzn najlepszy zawodnik UKS Chro-

bry Międzyzdroje, Artur Szczurowski zajął piąte 
miejsce. Przed nami jeszcze dwa WTK-i podczas, 
których tenisiści będą zdobywać punkty upraw-
niające do udziału w Ogólnopolskich Turniejach 
Klasyfikacyjnych.

Najmłodsi zawodnicy „Chrobrego” wystąpili na-
tomiast w I Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Kadetów. Najlepiej spośród wszystkich zawodni-
czek w województwie wypadła Weronika Zygan, 
która indywidualnie była bezkonkurencyjna i zajęła 
pierwsze miejsce.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Podczas gali zakończenia sezonu w Międzynarodo-
wym Domu Kultury w Międzyzdrojach w dniu 30 
sierpnia 2014 r. Zachodniopomorski Związek Tenisa 
Stołowego podsumował mijający sezon startowy 
2013/2014, w którym we współzawodnictwie mię-
dzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie 
wiekowe od seniora do skrzata oraz rozgrywki 
drużynowe, zwyciężył zdecydowanie Uczniowski 
Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje. Już po raz 
dwunasty UKS Chrobry Międzyzdroje zwycięża 
w tej klasyfikacji potwierdzając swoją najwyższą 
pozycję w województwie zachodniopomorskim. 
Obecna pozycja to już dominacja w województwie 
i przynależność do silnych liczących się w kraju 
ośrodków tenisa stołowego, tak pod względem bazy, 
organizacji, jak i wyników sportowych.

Zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje we 
współzawodnictwie klubowym indywidualnym 
zgromadzili łącznie 8921 pkt. Dla porównania drugi 
klub w klasyfikacji UKS Zalew Stepnica zgromadził 
ponad dwa razy mniej punktów - 3979 pkt. Na tak 
dobry wynik punktowy zapracowali wszyscy zawod-
nicy klubu, a w szczególności seniorzy i seniorki. 
W klasyfikacji klubowej, drużynowej  UKS Chrobry 
Międzyzdroje również zgromadził największą liczbę 
punktów – 8965 pkt. Drugi klub w klasyfikacji UKS 
Champion Police uzbierał łącznie 3961 pkt. W sumie 
we współzawodnictwie indywidualnym i drużyno-
wym klub z Międzyzdrojów zdobył 17886 pkt.

Dodatkowo Prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Tenisa Stołowego wręczył nagrody naj-
lepszym zawodnikom za osiągnięcia indywidualne. 

Wśród wyróżnionych oczywiście nie zabrakło za-
wodników UKS Chrobry Międzyzdroje. Najlepszym 
skrzatem w sezonie 2013/2014 okazał się Michał 
Wandachowicz, który w swojej kategorii wiekowej 
nie ma sobie równych. Wśród młodziczek wyróż-
nienie otrzymała Agata Konicka, która jest nadzieją 
naszego klubu. W kategorii seniorek najlepszą za-
wodniczką w województwie została Anna Zielińska. 
Oprócz wyróżnień indywidualnych klub z Międzyz-
drojów otrzymał puchar za awans drużyny do II Ligi 
tenisa stołowego oraz pierwsze miejsce w III Lidze. 

Działacze Zachodniopomorskiego Związku 
Tenisa Stołowego złożyli na ręce Burmistrza Miasta i 
Gminy Międzyzdroje Leszka Dorosza podziękowanie 
za wspieranie tenisa stołowego w naszej gminie 
oraz pogratulowali tak wspaniałego klubu. Osobne 
podziękowanie otrzymał Waldemar Witkowski Pre-
zes UKS Chrobry Międzyzdroje za wspaniałą pracę 
w klubie oraz sukcesy.

Prezes Klubu wraz Zarządem podziękował Lesz-
kowi Doroszowi Burmistrzowi Międzyzdrojów  oraz 
Janowi Magdzie Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach za wsparcie rozwoju tenisa sto-
łowego w naszym klubie. Ponadto osobne podzię-
kowania otrzymała Iwona Banachowicz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Serdeczne podziękowania 
za wsparcie Chrobrego należą się  Jerzemu Chabince 
Prezesowi SPA Bagiński&Chabinka oraz Jerzemu 
Nowakowi właścicielowi Caffe Pizza Virgo, a także po-
zostałym osobom, które wspierają działania naszego 
klubu.                                                              Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry Międzyzdroje podsumował 
sezon 2013/2014

W ostatni weekend zawodniczki UKS Chrobry 
Międzyzdroje rozegrały dwa wyjazdowe spotkania 
w I Lidze Kobiet tenisa stołowego. Pierwsze z nich 
odbyło się 12 września 2014 r. w Chełmnie z tamtej-
szym drugim zespołem LUKS II Chełmno. Spotkanie 
od początku do końca przebiegało pod dyktando 
naszych zawodniczek, które ostatecznie zwyciężyły 
10:0. Punkty dla naszego zespołu zdobywały: Joanna 
Kiedrowska 2,5 pkt., Anna Zielińska 2,5 pkt., Sylwia 
Wandachowicz 2,5 pkt. oraz Wioleta Witkowska 
również 2,5 pkt. Były to łatwe punkty dla naszego 
zespołu. Na drugi dzień UKS Chrobry Międzyzdroje 
zmierzył się z LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno. Przed 
spotkaniem oba zespoły posiadały w składzie zawod-
niczki na podobnym poziomie, dlatego też mecz za-
powiadał się emocjonująco. Po rozegraniu dziesięciu 
gier ostatecznie lepszy okazał się zespół z Chełmna, 
który zwyciężył wynikiem 6:4. Punkty dla naszego 
zespołu zdobywały: Joanna Kiedrowska 2 pkt., Anna 
Zielińska 1 pkt. oraz Wioleta Witkowska 1 pkt. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Liga Kobiet tenisa stołowego
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OGŁOSZENIA

Uwagi i reklamacje 
dotyczące odbierania 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

(kontakt)
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące 

świadczonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej  Sp. z  o.o. usługi odbierania odpadów 
od właścicieli nieruchomości, proszę zgłaszać 
pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
tel. 91 32 75 657, e-mail: um_wiolettasosinska
@miedzyzdroje.pl.

Aktualny Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje dostępny jest na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz na stro-
nach: www.miedzyzdroje.pl i www.bip.miedzyz-
droje.pl (zakładka: Referat Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska -> Odpady komunalne 
-> 2014 rok).                                                     Ewa Scholz

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol 
- III rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 
30 września 2014r. upływa termin wniesienia 
III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia 
w roku 2014.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mię-

dzyzdrojach 
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzę-

du: BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 
1110 0000 0054 7180

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer 
zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę jako III rata.

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Burmistrz Międzyzdrojów oraz Rada Miejska w Międzyzdrojach                     

zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje                             
 urodzonych w roku 1954 i wcześniej na bezpłatne szczepienia przeciw grypie. 

Poniżej podajemy adresy placówek wykonujących bezpłatne szczepienia:

Przychodnia przy ul. Kopernika 4       
tel. 91 32 80 179   
od poniedziałku do piątku                           
w godzinach  od 8.00 do 18.00                              
preferowane godziny od 12.00 do 16.00

Przychodnia przy ul. Polnej  57              
tel. 91 32 82 605                                    
od poniedziałku do piątku (oprócz środy)         
w godzinach od 8.00 do 11.00                             
i od 16.00 do 18.00

UWAGA!
Wymagane będzie okazanie dowodu osobistego.

W imieniu zarządu PROMENADA Sp. z o.o., informuję, 
że wkrótce zostanie oddany do użytkowania obiekt 
usługowy, służący prowadzeniu działalności gospo-
darczej - Kawiarnia Parkowa z pełną techniczną infra-
strukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt, 
będący teraz w budowie, znajduje w prestiżowym 
miejscu  na terenie Parku Zdrojowego im. Fryderyka 
Chopina. Jego oryginalna architektura nawiązywać 
będzie do zabudowy usługowej Amfiteatru na 
promenadzie.  

Budynek składa się z parteru oraz podpiwnicze-
nia połączonego wydzieloną klatką schodową. Na 
zewnątrz budynku powstaną dwa ogrodzone tarasy. 
Na parterze znajdzie się sala dla konsumentów wraz 
z wydzielonym miejscem na bar, toaletę, pomiesz-
czenie gospodarcze, klatkę schodową prowadzącą 
na dół budynku oraz pomieszczenie do gromadzenia 
odpadów stałych z niezależnym wejściem z zewnątrz. 
Na dole znajdzie się druga sala dla konsumentów, 
toaleta, zaplecze kuchenne (w tym kuchnia właściwa, 
rozdzielnia kelnerska, zmywalnia i magazyn), zaple-
cze socjalne dla personelu (w tym pokój personelu, 
prysznic i toaleta) oraz pomieszczenia gospodarcze. 

Popyt na wysokiej jakości bazę gastronomiczną w 
Międzyzdrojach jest wciąż bardzo widoczny. Miasto 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów 
z kraju oraz z zagranicy ceniących sobie walory mia-
sta i troskę o podnoszenie jakości zamieszkiwania, 
obsługi i odpoczynku w Międzyzdrojach. Budynek 
kawiarni ma dodatkowo wzmocnić ten wizerunek, 
udostępniając konsumentom nowe kameralne miej-
sce spotkań. Celem Spółki, zajmującej się m.in. rewita-
lizacją miejskich nieruchomości, jest uatrakcyjnienie 
oferty miasta i odkrycie walorów danego miejsca 
- w nowym i lepszym dla otoczenia wymiarze. Ka-
wiarnia w Parku Chopina to także nowy zakład pracy, 
zatrudnienie osób, nowe pośrednie i bezpośrednie 
wpływy finansowe dla przedsiębiorców i budżetu 
państwa. Budynek, jego architektoniczna bryła, 
niebagatelne parkowe otoczenie oraz odpowiednia 
kulinarno-artystyczna oferta z pewnością przyczynią 
się do wygenerowania odpowiednich przychodów.

 PROMENADA Sp. z o.o. kieruje do Państwa 
ofertę 25-letniej dzierżawy całego obiektu wraz 
z dwoma niezależnymi tarasami o łącznej powierzch-
ni użytkowej 295,5m2. Mając na względzie wyjątkową 
lokalizację proponujemy przetarg ofertowy, którego 
celem będzie wybór najkorzystniejszej oferty po-
prowadzenia kawiarni przez przyszłego dzierżawcę, 
spełniającej takie kryteria, jak: cena (wysokość rocz-
nego czynszu), pomysł (koncepcja, plan) działania 
obiektu i zawarcie członu „Parkowa” lub „Chopin” 
w nazwie obiektu.

Wszystkich chętnych namawiamy do skorzy-
stania z możliwości poprowadzenia autorskiego, 
kulinarnego biznesu w Międzyzdrojach i zapoznania 
się ze szczegółową informacją dotyczącą przetargu 
ofertowego na łamach niniejszego wydania Infor-
matora Samorządowego (informacja na str. 10), 
a wkrótce także na stronie internetowej www.prome-
nada-miedzyzdroje.pl, w zakładce oferty.

Wioletta Wadecka
Prezes Zarządu PROMENADA Sp. z o.o. 

w Międzyzdrojach

Kawiarnia Parkowa wkrótce gotowa
Zapraszamy zainteresowanych dzier¿aw¹ 

1. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę nr 9/4 
o powierzchni 475 m²,  

2. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę  
nr 8/3 o powierzchni 775 m²,  

3. Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę nr 8/6 
o powierzchni 1.452 m²,  

4. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę  nr 8/1 
o powierzchni 4.759 m²,  

5. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 
1.653m2, 

6. Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę 
nr  120/44 o powierzchni 37.738m2,

7. Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,

8. Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  

nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 o po-
wierzchni 327m2 w udziale do ½,

9. Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę 
nr 120/35 o powierzchni 1.660m2,

10. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
w Międzyzdrojach Obr. 20,  stanowiącą działkę 
nr 70/34 o powierzchni 4.455m2 oraz działkę nr 70/39 
o powierzchni 1.567m2,  

Proponujemy do oddania w użytkowanie 
wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą budynków:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Mię-
dzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa, stanowiącą działkę 
nr 439/1 o powierzchni 22.596m2

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można 
uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.pl lub 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer 
telefonu  91 32 756 66.

Edyta Konarzewska
Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży   
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 

po³o¿onych na terenie gminy Miêdzyzdroje.
Proponujemy do sprzeda¿y:

Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oswiaty i Zdrowia


