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W Międzyzdrojach, podczas Międzynarodowego Festiwalu Gwiazd, Wojciech Waglewski, Fisz i Emade przedstawią pożegnalny kon-
cert swojego pierwszego wspólnego projektu. Na pewno będzie on pełen niespodzianek, improwizacji oraz też rodzinnych refleksji.  
Co jednak najważniejsze - Waglewskich czeka również nagroda związana z tym właśnie projektem. 

Wakacje, 
   Gwiazdy  i…

…Męska Muzyka

Chwile z filmem, teatrem i muzyką 
Między 8 a 12 lipca na publiczność nadmorskiego Festiwalu Gwiazd czeka dawka kultury na naj-
wyższym poziomie! Nie zabraknie polskich i europejskich spektakli oraz filmów, a w elektryzującej 
dawce muzyki wystąpią gwiazdy wielkiego formatu! W tym roku Festiwal ma międzynarodowy 
charakter i został podzielony na trzy wiodące części: filmową, teatralną i muzyczną. Każdego 
dnia zgromadzona publiczność będzie miała okazję podziwiać spektakle dramatyczne i pokazy 
teatrów ulicznych. Wieczory będą zarezerwowane na plażowe pokazy filmów fabularnych, między 
którymi zostanie wyświetlony blok produkcji niezależnych. Nie zabraknie również kameralnych 
występów, jak i pełnych energetyzujących dźwięków, koncertów polskich oraz zagranicznych 
gwiazd! Pięć letnich dni w wakacyjnej stolicy kultury będzie miało swoje spektakularne zakoń-
czenie w postaci finałowego koncertu!                                                                                   Organizatorzy 

Szczegóły programu Międzynarodowego Festiwalu Gwiazd na str. 3
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aktualności

Aby oferta Międzyzdrojów dotarła do szerszego 
grona Wrocławian, działania zostały wsparte rekla-
mą w lokalnej stacji telewizyjnej TVP Wrocław, w 
której emitowaliśmy, przez 2 tygodnie poprzedza-
jące akcję,  spoty reklamowe przed i po wydaniu 
kroniki regionalnej. Ponadto  informacje zostały 
zamieszczone w lokalnej prasie i na stronach 
internetowych. Tak szeroko podjęte działania re-
klamowe okazały się bardzo skuteczne. Odwiedza-
jący nas klienci informowali o oglądanej reklamie 
i zainteresowaniu letnią ofertą Międzyzdrojów. 

W Galerii Dominikańskiej, przy wsparciu  
i współpracy  firmy Green House, autorów strategii 
promocji Gminy,  powstało efektowne stoisko 

w nadmorskim klimacie. Specjalnie w tym celu 
przywieźliśmy piasek z plaży w Międzyzdrojach, 
który umieściliśmy w zamontowanej piaskownicy. 
Ponadto przygotowany  przez obecnego na sto-
isku konferansjera materiał - szum morza i spot 
reklamowy Międzyzdrojów,  wraz z ciekawymi 
zapowiedziami - podkreślał atrakcyjność prezen-
tacji naszego stoiska. 

Bezpośrednia dostępność „kawałka międzyz-
drojskiej plaży” spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem – szczególnie wśród dzieci, które na 
boso chodziły po piaskownicy delektując się nad-
morskim klimatem w czasie, gdy rodzice zbierali 
interesujące ich informacje i materiały. Na uwagę 

zasługuje również cieka-
wa oferta przedstawiona 
przez branżę hotelarską. 
Aktywne uczestnictwo 
hotelu „Aurora” we Wro-
cławiu oraz przygoto-
wane specjalne oferty 
targowe  np. zastosowa-
nie 5% rabatu cen przez 
Hotel Nautilus zyskały 
uznanie odwiedzających 
nas turystów.

Naszą akcję można 
określić jednym zda-
niem: sukces Międzyz-
drojów we Wrocławiu. 

Anetta Czyżak
Inspektor 

ds. promocji 
i współpracy z zagranicą

Pamiątka z wakacji
W połowie czerwca br. w Międzyzdrojach zostały 
zamontowane trzy monidła, czyli tablice wakacyj-
ne, w formie dużych portretów przedstawiających 
ludzi na wakacjach z otworami na głowę tak, aby 
można było zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe. 

Barwne plansze stanęły na Placu Neptuna, na pro-
menadzie przy amfiteatrze oraz przy wejściu na 
plaże obok placu zabaw dla dzieci. Portrety przed-
stawiają Miss i Mistera plaży, rodzinę na wakacjach 
oraz parę opalającą się na plaży. Monidła zostały 
wykonane w ramach strategii marketingowej, 
jaką Gmina Międzyzdroje realizuje w roku 2009.

Tomasz Jakubowski

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Międzyzdrojów i Lubina wraz  z mieszkańcami 
naszej gminy spotkali się w dniu 20 czerwca  br. 
na uroczystym apelu w lubińskiej remizie stra-
żackiej. Punktualnie o godz. 15.00 Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP druh Benedykt Kujda 
przywitał wszystkich zebranych. Następnie głos 
zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP druh Marian Kowalewski, który 
odczytał uchwały Zarządu Wojewódzkiego oraz 
Zarządu Powiatowego w sprawie nadania medali 
i odznaczeń. Tegoroczny Dzień Strażaka na długo 
zapadnie w pamięci szczególnie tym, którzy za 
swoją służbę zostali odznaczeni medalami i od-
znakami. Z rąk Burmistrza Międzyzdrojów p. Lesz-
ka Dorosza oraz Prezesa Zarządu Powiatowego  
Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni 
zostali następujący druhowie:

Złotym medalem:  Piotrowski Sławomir;
Srebrnym medalem: Weremczuk Tomasz;
Brązowym medalem: Kopienka Radosław, 

Osiński Przemysław, Osiński Robert, Wróblew-
ski Artur; 

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:  Mariusz 
Banach, Jarosław Jastrzębski, Maciej Jastrzębski, 
Paweł Pietkiewicz, Mateusz Ratomski.

Ważnym punktem uroczystości było wy-
różnienie wręczone przez Burmistrza Międzyz-
drojów  mieszkańcowi Lubina p. Zbigniewowi 
Kowalskiemu. Jego odwaga i wzorowa postawa 
obywatelska, którą się wykazał, uratowała życie 
płonącemu człowiekowi. Nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez Platformę Obywatelską – 
Koło w Międzyzdrojach wręczył Z-ca Burmistrza  
p. Mateusz Flotyński.

każdego roku w dzień świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach  
i wioskach brać strażacka integruje się podczas oficjalnych uroczystości,  a później podczas festynów.

W obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stają się równymi sobie współpracownikami. Bez podziałów. Każdy z nich 
działa w jednej intencji: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Codziennie ratują, raz w roku - świętują

Brać strażacka została również wyróżniona 
przez PO - Koło w Międzyzdrojach nagrodą rzeczo-
wą w postaci beczki piwa, które po zakończeniu 
części oficjalnej, osobiście druhom serwował  
p. Mateusz Flotyński.

Festyn strażacki poprowadził i zadbał o oprawę 
muzyczną druh Dariusz Oswald. Swoją powinność 
wykonał doskonale, o czym świadczą uczestnicy, 
bawiący się do białego rana.   Marian Kowalewski

Plaża w centrum wrocławskiej galerii
W dniach 20 – 21 czerwca br. Gmina Międzyzdroje promowała swoje walory turystyczne  
w  Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Po raz pierwszy w historii działań promocyjnych urzędu 
Miejskiego tego typu działania prowadzone były  w centrum Handlowym. 
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WyDarzenie

Program Festiwalu: 
śroDa 8.07.2009

13:00 PARADA GWIAZD
Przez ulice miasta i Aleją Gwiazd przejedzie 

kawalkada kolorowych pojazdów i zabytkowych 
samochodów przy akompaniamencie żeńskiej 
orkiestry dętej, zespołów tanecznych i teatrów 
ulicznych. W paradzie udział wezmą gwiazdy  
i goście Festiwalu.

14:00 OTWARCIE AREN FESTIWALU - scena 
na promenadzie. Prezentacja gwiazd i programu.

15:00 Warsztaty teatralne GALERIA ANI-RUSZ 
(Ukraina) - ATRIUM MDK.

15:45  ODSŁONIĘCIA POMNIK A JANA  
MACHULSKIEGO - Promenada Gwiazd.

17:00 Spotkanie z gwiazdą: LOU BEGA- TARAS 
HOTELU AMBER BALTIC

17:30 WESOŁO, CHOĆ GOŁO. GŁUPIO, ALE 
ZDROWO. - MDK

Obsada: Szymon Szurmiej, Andrzej Grabowski 
i ich goście.

19:30 Spotkanie z aktorami spektaklu Wesoło, 
choć goło. Głupio, ale zdrowo. – MDK

20:00 Koncert LOU BEGI (Niemcy)
22:00 Kino na plaży - VABANK - PLAŻA PRZED 

HOTELEM AMBER BALTIC
Projekcja filmu z udziałem aktorów filmu  

i przyjaciół Jana Machulskiego.
Scenariusz i reżyseria: Juliusz Machulski
Obsada: Jan Machulski, Leonard Pietraszak,  

Witold Pyrkosz, Ewa Szykulska, Elżbieta Zającówna.
PO ZMROKU Teatr uliczny HAPPY FIRE
Gdy zapadną ciemności, a dzieci pójdą spać, 

wypatrujcie niepowtarzalnego spektaklu ognia. 
Idźcie w stronę światła.

23:30 Nocne granie - RAMONA REY - KLUB 
SCENA

Przed klubem Scena zostanie rozwinięty czer-
wony dywan, którym przejdą gwiazdy do sekcji 
VIP. Impreza będzie otwarta również dla widzów.

czWartek 9.07.2009
11:00 Warsztaty teatralne GALERIA ANI-RUSZ 

(Ukraina) - ATRIUM MDK
12:00 Warsztaty filmowe cz. I – KLUB SCENA/

PARK CHOPINA – KASKADERKA, prowadzący: 
Ryszard Janikowski

14:00 Teatr uliczny Teatr uliczny KET (Ukraina) 
– PROMENADA

15:30 Teatr kukiełkowy dla dzieci AMMAZON 
- ATRIUM MDK (Ukraina)

17:00 Spotkanie z twórcami i aktorami filmu 
ŻART (ROZYGRYSZ): Andrei Kudinenko (Reżyser), 
Ivan Aleksieyev, Yevgeni Dimitriev - TARAS HOTE-
LU AMBER BALTIC

19:00 Koncert muzyczny WOJCIECH WAGLEW-
SKI, FISZ, EMADE – Męska Muzyka - MDK

20:30 JUBILEUSZ MAJKI JEŻOWSKIEJ - 30 LECIE 
PRACY ARTYSTYCZNEJ

Scena na promenadzie
21:45 Kino na plaży - ŻART - ROZYGRYSZ 

(Rosja)
Plaża przed hotelem Amber Baltic - Europejska 

premiera nowego rosyjskiego filmu Rozygrysz, z 
udziałem twórców i aktorów.

PO ZMROKU Teatr uliczny HAPPY FIRE
23:30 Nocne granie - MIKRO MUSIC - KLUB 

SCENA

PiĄtek 10.07.2009
11:00 Teatr kukiełkowy dla dzieci AMMAZON 

- CALINECZKA - ATRIUM MDK (Ukraina)
12:00 Warsztaty filmowe – KLUB SCENA – 

Efekty specjalne
Prowadzący: Bogusław Krawczyk
15:00 Spotkanie z gwiazdą EDWARD LINDE-

LUBASZENKO
TARAS HOTELU AMBER BALTIC

16:30 Magiczne nutki MAGDA FEMME - ZIE-
LONY TARAS HOTELU AMBER BALTIC. Femme 
zaśpiewa kołysanki do snu dla dzieci.

18:00 KLIMAKTERIUM I JUŻ - MDK
Reżyseria: Cezary Domagała, Scenografia i 

kostiumy: Tatiana Kwiatkowska,
Obsada: Elżbieta Jarosik, Krystyna Sienkiewicz, 

Elżbieta Jodłowska, Hanna Chojnacka, Grażyna 
Zielińska, Ewa Złotowska

19:30 Spotkanie z aktorami spektaklu KLIMAK-
TERIUM I JUŻ – MDK

20:00 Koncert MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK I 
GOSPEL JOY – PLENER

W Międzyzdrojach Miecz wystąpi w towa-
rzystwie znanego w Polsce poznańskiego chóru 
Gospel Joy. 

22:00 Kino na plaży - MŁODE WINO (Czechy) - 
PLAŻA PRZED HOTELEM AMBER BALTIC

Scenariusz i reżyseria: Tomas Barina
Obsada: Krystof Hladek, Lukas Langmajer, 

Tereza Voriskova, Vaclav Postranecky, Tomas Mo-
tonoha, Lucie Benesova.

PO ZMROKU Teatr uliczny HAPPY FIRE
23:30 ALA JANOSZ I HOODOO BAND - KLUB 

SCENA
Podczas “Nocnego grania”, Alicja Janosz  

wspólnie z zaprzyjaźnionym Hoodoo Band zapre-
zentują premierowy materiał z mającej się ukazać 
niebawem, debiutanckiej płyty.

0:00 Kino na plaży - FREE RAINER (Niemcy) - 
PLAŻA PRZED HOTELEM AMBER BALTIC

Scenariusz i reżyseria: Hans Weingartner
Obsada: Moritz Bleibtreu, Elsa Schulz-

Gambard, Milan Peschel, Gregor Bloeb 
SoBota 11.07.2009

12:00 Warsztaty filmowe – KLUB SCENA – 
Montaż

Prowadzący: Jarosław Barzan
14:00 Spotkanie z gwiazdą - STANISŁAW 

MIKULSKI
ZIELONY TARAS HOTELU AMBER BALTIC
15:00 MATEMATYKA MIŁOŚCI ESTHER VILLAR 

- MDK
Reżyseria: Alicja Albrecht, Muzyka: Astor Piaz-

zolla, Reżyseria światła: Maciej Igielski. Obsada: 
Małgorzata Zajączkowska, Piotr Woźniak, Machina 
del Tango

17:00 Spotkanie z gwiazdą - TOMASZ KARO-
LAK – TARAS HOTELU AMBER BALTIC

18:30 PIOSENKI Z TEATRU - MDK
Obsada: Krystyna Janda, oraz Wojciech Bor-

kowski - fortepian, Andrzej Łukasik - kontrabas, 
Marek Wroński - skrzypce, Adam Lewandowski 
- perkusja

„Piosenki z teatru” to koncert, na który składają 
się piosenki z trzech przedstawień teatralnych: 
„Białej bluzki” Agnieszki Osieckiej, „Kobiety za-
wiedzionej” Simone de Beauvoir oraz „Marleny” 
- opowieści o Marlenie Dietrich.

20:30 TOUCH AND GO (Wielka Brytania)  
– SCENA NA PROMENADZIE

22:00 Kino na plaży – POZWÓL MI WEJŚĆ  
- LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN (SZWECJA) - PLAŻA 
PRZED HOTELEM AMBER BALTIC

Scenariusz: John Ajvide Lindqvist, Reżyseria: 
Tomas Alfredson

Obsada: Kare Hederbrant, Lina Leansdersson, 
Per Ragnar, Henrik Dahl

PO ZMROKU Teatr uliczny HAPPY FIRE
23:30 Nocne granie - DJ ANIMAL DEE - IMPRE-

ZA VIP - KLUB SCENA
nieDziela 12.07.2009

11:30 Magiczne nutki MAGDA FEMME - SCENA 
W PARKU Koncert składa się ze skocznych i we-
sołych pioseneczek o charakterze edukacyjnym 
do zabawy, uczenia się rytmu, kolorów, liczenia.

14:00 TEATR ULICZNY DAR - NIEMY FILM  
– PROMENADA

15:00 Spotkanie z gwiazdą BOHDAN STUPKA 
– TARAS HOTELU AMBER BALTIC,

17:00 Kiev Show Ballet A6 (Ukraina) niepowta-
rzalny pokaz wielu stylów tańca - MDK

18:30 Spotkanie z Gwiazdą KRZYSZTOF KOL-
BERGER - TARAS HOTELU AMBER BALTIC

21:30 GALA FINAŁOWA – MUZYCZNE PO-
DRÓŻE PO FILMOWEJ EUROPIE - SCENA NA 
PROMENADZIE

Orkiestra symfoniczna, pod batutą Rafała 
Rozmusa, w repertuarze filmowym.

Wręczanie nagród dla najsympatyczniej-
szych gwiazd: Olgi Lipińskiej, Majki Jeżowskiej, 
Stanisława Mikulskiego, Krzysztofa Kolbergera, 
Bohadana Stupk.

Organizatorzy: Gmina Międzyzdroje, 
Międzynarodowy Dom Kultury, 

Studio „AGART”.

W tym roku Międzyzdroje staną się miejscem, w którym przenikać się będzie teatr z muzyką i filmem. Na uczestników Festiwalu 
czekają premierowe pokazy filmowe, niecodzienne występy teatralne, a także niezwykłe spotkania z twórcami i aktorami, nie tylko 
rodzimego, ale również zagranicznego środowiska artystycznego. A wszystko rozpocznie się 8 lipca od wielkiej Parady Otwarcia.

Międzynarodowa fuzja sztuki na Festiwalu Gwiazd 
Międzyzdroje 8-12 Lipca 2009
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z Prac raDy MiejSkiej

ucHWaŁy raDy MiejSkiej
uchwała nr Xlii/418/09

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na 2009 rok.

UZASADNIENIE
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów i wydatków na kwotę 955 789 zł. 
Dochody zwiększa  się o kwotę 666 000 zł z tytułu 

pozyskania środków na dofinansowanie zadania  
pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych” w ramach 
Programu, Moje Boisko Orlik 2012 (kwota 333 000 zł 
zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/288/09 Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
wskazanym jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa zachodniopomorskiego w ramach 
Programu Orlik 2012 oraz kwota 333 000 zł zgodnie 
z pismem Ministra Sportu i Turystyki znak DIS/60668/
ES/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.)

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 621 789 zł. Kwota 
w wysokości 16 740 zł dotyczy dotacji otrzymywanych 
z Gminy Świnoujście oraz Gminy Wolin z przeznacze-
niem na utrzymanie Europejskiego Centrum Róż-
norodności Biologicznej (konieczność zmniejszenia 
dochodów wynika ze zmniejszenia wydatków na 
ECRB w wysokości 25 000 zł) oraz kwota 1 605 049 zł 
dotyczy sprzedaży nieruchomości.

Wydatki zwiększa się o kwotę 849 591 zł z czego 
kwota w wysokości 716 000 zł przypada na wydatki 
inwestycyjne, a kwota w wysokości 133 591 zł przy-
pada na wydatki bieżące.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 805 380 zł z czego 
cała kwota dotyczy wydatków bieżących. 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Moje boisko 

Orlik 2012”  na kwotę 666 000,00zł, które sfinansowane 
będzie ze zwiększenia dochodów na tą samą kwotę,

2/ zwiększeniu wydatków na zadania z zakresu 
kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 55 200 zł       
i zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 o kwotę 4 800 zł. 
Wymienione wydatki będą sfinansowane ze zmniej-
szenia wydatków z tytułu dotacji dla klubów 
sportowych. Zwiększenie wydatku w szkole nr 1 
wynika z zatrudnienia na umowę zlecenie trenera 
prowadzącego rozwojowe zajęcia pozalekcyjne  
i pozaszkolne z wykorzystaniem siłowni szkolnej  
(do 30.06.2009 r. umowa zlecenie zawarta pomiędzy 
Gminą a trenerem), 

3/ zmniejszeniu wydatków w szkole nr 1 na  kwotę 
310 600 zł,

4/ zmniejszeniu wydatków na  kwotę 87 829 zł   
i zwiększeniu wydatków na kwotę 23 591 zł w szkole 
nr 2,

5/ zmniejszeniu wydatków w gimnazjum na  
kwotę 271 340 zł,

6/ zmniejszeniu wydatków w przedszkolu na  
kwotę 173 447,76 zł, 

7/ zmniejszeniu wydatków w Ośrodku Pomocy 
Społecznej na  kwotę 128 170 zł,

8/ zmniejszeniu wydatków w Europejskim Cen-
trum Różnorodności Biologicznej na  kwotę 25 000 zł,

9/ innych zmniejszeniach na łączną kwotę 
748 993,24 zł

Ponadto uzupełnia się środki o kwotę 50 000 zł na 
zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
inwestycji polegającej na budowie hali targowej na 
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów 
nr 70/23,70/27 położonych przy ul. Bohaterów War-
szawy w Międzyzdrojach”. Zwiększenie wydatku jest 
konieczne na skutek wzrostu opłaty za przyłączenie 
do sieci energetycznej. Uzupełnia się także środki na 
utrzymanie terenów zielonych na kwotę 50 000 zł.

uchwała nr  Xlii/419 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodręb-

nienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
na 2010 rok.

UZASADNIENIE
Rada Miejska, po porozumieniu  z sołtysami, 

nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego,  gdyż przepisy  o funduszu sołeckim są 
niekorzystne  dla naszej Gminy  z powodu wysokiego 
współczynnika dochodu na jednego mieszkańca. 
Wyliczone środki wyniosłyby od 8.000 do 10.000 tys. 
zł. na sołectwo. Przyznanych funduszy nie można 
łączyć na rzecz innego  sołectwa. Składane  przez Rady 
Sołeckie  wnioski należy skrupulatnie analizować. 
W kontekście braku Rozporządzenia, co do zwrotu 
środków, przy poważnym ryzyku  zmiany ustawy  
o finansach publicznych, procedury są zagmatwane 
i skomplikowane.

uchwała nr Xlii/420/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2009 r.
w  sprawie zmiany uchwały nr XXVi/349/09 

rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 
2009r.  w sprawie zatwierdzenia zestawienia przy-
chodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

UZASADNIENIE
Zmiany wprowadzone niniejszym projektem 

uchwały dotyczą niżej wymienionych wydatków: 
– zmniejszenie w paragrafie „4270” wydatku z prze-
znaczeniem na konserwację rowów melioracyjnch  
o kwotę w wysokości 10000,00 zł.

- wprowadzenie w paragrafie „4210”zakup mate-
riałów i wyposażenia, nowego wydatku w wysokości 
10000,00 z przeznaczeniem na zakup pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów i koszy plażowych.

W dniu 4 czerwca 2009r. wpłynął do Urzędu 
wniosek Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach z prośbą o zakup pojemników do 
selektywnej  zbiórki odpadów i koszy plażowych, 
które zostaną ustawione przy wejściach na plażę oraz 
na terenie plaży przy wydmach.

uchwała nr Xlii/421/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych   oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych.

UZASADNIENIE 
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. 
Określa się górne stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem 
§ 2, w wysokości:

1) za odbieranie odpadów z pojemników o obję-
tości  60 l – 3,40 zł:

2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości   
110 l – 6,30 zł ( wcześniej było 5,50 zł) 

3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
120 l – 6,80 zł ( wcześniej było 6,00 zł)

4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości   
240 l  – 13,70 zł (wcześniej było 12,00)

5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
1100 l  – 62,60 zł (wcześniej było 55,00 zł)

6) za odebranie odpadów z kontenerów o obję-
tości powyżej 1100 l – 52,60 zł/m³ ( wcześniej było 
45,00 m ³)

7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub 
nazwą podmiotu świadczącego usługi, o objętości 
120 l  – 5,10 zł ( pozostaje na dot. poziomie)

8) za odebranie odpadów luzem – 81,90zł/m3 
(wcześniej było 75,00 zł) 

2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości  w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w wysokości - 14,10zł/m³  
(poprzednio było 13.00 ).

§ 2. 
W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny, stawki opłat za usłu-
gi, o których mowa w §1 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
60 l  - 2,40 zł; 

2) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
110 l – 4,40 zł (wcześniej było  3,83 zł) 

3) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
120 l  – 4, 80 zł (wcześniej było 4,20 zł)

4) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości   
240 l – 9,60 zł (wcześniej było 8,40 zł)

5) za odebranie odpadów z pojemnika o objętości 
1100 l – 43,80 zł (wcześniej było 38,50 zł)

6) za odebranie odpadów z kontenerów o objęto-
ści powyżej 1100 l –  36,80/m3 (wcześniej było 31,50 zł) 

7) za odebranie odpadów z worków, z logo lub 
nazwą podmiotu świadczącego usługi.

o objętości 120 l – 2,40 zł. (wcześniej było 2,10 zł ). 
8) za odebranie odpadów z remontów luzem – 

59,40 zł/m3 (wcześniej było 52,50 m³) 
§ 3. 

Do stawek opłat określonych w § 1 i § 2 dolicza się 
podatek  od towarów i usług w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami.      

Jest to min. wzrost opłat , który wynika  ze wzrostu 
opłaty za korzystanie  ze środowiska od 1.01.09 r., 
z 75.00 zł /t na 100,00 zł/t ,co daje wzrost o 25 zł/t 
tj.33,33% .

uchwała nr  Xlii/422/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia p.n. „Budowa kompleksu boisk 
wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Wapnicy”.

UZASADNIENIE
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinanso-

wanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy w ramach  
Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” Gmina Międzyz-
droje otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
dofinansowanie w wys. 333.000,00 zł.

uchwała nr Xlii/423/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Międzyzdroje umowy o udzielenie po-
mocy finansowej przedsięwzięcia p.n. „Budowa 
kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie 
pomocy finansowej  budowy kompleksu boisk wraz  
z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
w ramach  Programu „Moje Boisko-Orlik 2012 Gmina 
Międzyzdroje otrzymała z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki dofinansowanie w wys. 333.000,00 zł.

uchwała nr Xlii/424/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2009 r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawie-

nie  nieruchomości 
UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem podmiotu zainteresowa-

nego dzierżawą terenu będącego przedmiotem pro-
jektu uchwały z przeznaczeniem na skład materiałów 
sypkich, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawie-
nia na okres 3 lat teren gminny o powierzchni 1.100 
m2 sytuowany na działce nr 563/1, z przeznaczeniem 
funkcję składową. 

uchwała nr  Xlii/425/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2009 r.
w sprawie  zamiany  nieruchomości
UZASADNIENIE 
Proponuje się dokonanie zamiany części nieru-

chomości pomiędzy Gminą Międzyzdroje i Spółką  
z o.o. „Prima II”, w ten sposób, iż Gmina przeniesie na 
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH  

odbywających się w poniedziałki, w godz. od 14.30 do 15.30 
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KontaKt: tel. 091 32 75 647 • e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - MICHAŁ SUTYŁA 

we wtorki i czwartki od godz. 12.00 – 15.30
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - ROMAN PAWŁOWSKI   

w  środy od 15.30 – 16.30

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - BEATA KIRYLUK 
w piątki  od 13.00 – 14.00

Imię i nazwisko radnego Data dyżuru

6.07.2009 r.
13.07.2009 r.
20.07.2009 r.
27.07.2009 r.
3.08.2009 r.

10.08.2009 r.
17.08.2009 r.

z Prac raDy MiejSkiej

Wiesław KotWICa
andrzej KośCIUKIeWICz

Jan PIŁat
teresa PURGaL
adam  WRÓBeL 

Rafał WoLnY
Piotr WÓJCIK

spółkę, będącą właścicielem nieruchomości przyległej 
zabudowanej obiektem handlowym „Feniks” prawo 
własności do działki gminnej nr 74/1 o pow. 1.096 
m2 natomiast spółka przeniesie na gminę prawo 
własności do działek nr 72/1 i nr 72/3 o łącznej po-
wierzchni 78 m2

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudo-
wy spółka zamierza na działkach: nr 72/2 i nabytej od 
gminy działce nr 74/1 wybudować obiekt hotelowy, 
natomiast przejęte przez gminę działki stanowić mają 
tereny komunikacyjne.

Przedmiotowa zamiana dokonana może być za 
dopłatą różnic w cenach zamienianych nierucho-
mości.

uchwała nr Xlii/426/09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości .
UZASADNIENIE
Proponuje się przeznaczyć w/w nieruchomość do 

sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi - na poprawienie warunków zagospodarowania 
posiadanych nieruchomości 9 działek gminnych 
wydzielonych zgodnie z przebiegiem wskazanym  
w obowiązującym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

Działki, będące przedmiotem projektu uchwały, 
zgodnie planem miejscowym przeznaczone są na 
powiększenie nieruchomości sąsiednich nie będących 
własnością gminy. 

uchwała nr  Xlii/427/09/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29.06.2009 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
UZASADNIENIE
Proponuje się dokonanie zmiany w obowiązującej 

uchwale Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad sprze-
daży lokali mieszkalnych, polegającej na dopisaniu  
w par. 9 wskazującym nieruchomości wchodzące  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wyłączane ze 
sprzedaży na zasadach obowiązujących w niniejszej 
uchwale, nieruchomości położonej przy ulicy Ludowej 
2 w Międzyzdrojach.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się  
7 lokali mieszkalnych.

Na nieruchomości położonej przy ul. Ludowej 
2 gmina poczyniła znaczne nakłady inwestycyjne, 
natomiast najemcy lokali w tym budynku nie są 
zainteresowani nabyciem lokali na obowiązujących 
warunkach.  

uchwała nr Xlii/428/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29.06.2009 r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu 

mieszkalnego
UZASADNIENIE
Na nieruchomości przy ul.  Kolejowej 15  

w Międzyzdrojach znajduje się budynek mieszkalny,  
w którym znajduje się 11 lokali, w tym trzy (dwa lokale 
mieszkalne i jeden użytkowy) zostały już sprzedane. 
W budynku pozostało 8 lokali gminnych w tym jeden 
socjalny. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego  na powyższym 
terenie przewiduje się: CM.04 – teren centralny miasta 
i strefa koncentracji usług; powyżej parteru szczegól-
nie preferowane są funkcje: pensjonatowa, hotelowa, 
mieszkaniowa, biurowa; partery budynków przezna-
czone są na funkcje usługowe: handel detaliczny, 
gastronomia, obiekty rozrywkowe; zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej w parterach.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXVI/246/08 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r.  
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  
wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale położone 

w budynkach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż 
mieszkalne. 

Ze względu na chęć nabycia lokalu nr 2 w parterze 
budynku oraz zamiarem dokonywania sukcesywnych 
sprzedaży pozostałych lokali na rzecz ich najemców 
proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały 
umożliwiającej zbywanie lokali w parterze budynku 
przy ul. Kolejowej.

uchwała nr  Xlii / 429/ 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia 
umowydzierżawy nieruchomości na okres prze-
kraczający trzy lata 

UZASADNIENIE
W związku z chęcią wypełnienia porozumienia 

zawartego pomiędzy byłymi dzierżawcami terenu 
gminnego – działki nr 257/2 obręb 20 miasta Międzyz-
droje i umożliwienia Paniom Sokół i Oleskiej prowa-
dzenia działalności gastronomicznej, proponuje się 
przeznaczenie wskazanych w załączniku do uchwały 
terenów do wydzierżawiania na okres 30 lat w trybie 
bezprzetargowym.

Przedmiotowe tereny wydzierżawiony być mają  
z przeznaczeniem na wybudowanie obiektów gastro-
nomicznych z zapleczem socjalnym po uprzednim do-
konaniu zmiany obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego 
w/w zabudowę.    

Po dokonaniu zabudowy terenu wydzierżawione-
go na okres co najmniej 10 lat pozwoli dzierżawcom 
wystąpić o nabycie dzierżawionego terenu w trybie 
bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami.

u c H W a Ł a   nr  Xlii/430 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca  2009r.
W sprawie zmiany uchwały nr XXX/286/09 rM 

w M-jach z dnia 9 X 2008 r. w sprawie ustalenia mi-
nimalnych  stawek czynszu za dzierżawę nierucho-
mości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje.

UZASADNIENIE
W związku z propozycją przeznaczenia do 

wydzierżawiania na okres 30 lat w trybie bezprze-
targowym na rzecz Pań Sokół i Oleskiej terenów 
stanowiących części działki nr 83/1 o powierzchni 
3.986 m², obręb 20 miasta Międzyzdroje proponuje się 
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 
dla przedmiotowych terenów w wysokości 0,60 zł net-
to miesięcznie za metr kwadratowy dzierżawionego 
terenu w miesiącach: lipcu i sierpniu oraz  0,50 zł netto 
miesięcznie za metr kwadratowy dzierżawionego 
terenu w pozostałych miesiącach.

u c H W a Ł a   nr  Xlii/431 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca  2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości na okres przekraczający 
trzy lata.

UZASADNIENIE
Zgoda na zawarcie na okres 30 lat umowy 

dzierżawy nieruchomości przy ul. Nowomyśliwskiej  
w Międzyzdrojach (działki o pow. 3.691 m ², 2.100 m², 
4.943m², 1.680 m²) w celu kompleksowego zagospo-
darowania terenu: motel, stacja benzynowa, parking 
poziomowy, sklepy 

u c H W a Ł a   nr  Xlii/432 / 09
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca  2009 r.
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany w zmianie planu szczegółowego zago-
spodarowania przestrzennego „Promenady”  
w Międzyzdrojach 

UZASADNIENIE:
Podjęcie przedmiotowej  uchwały obejmującej  

zmianami planistycznymi cały obszar miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ograniczo-
ny ulicami: Wesołą, Wczasową, Bohaterów Warszawy  
i Dąbrówki w Międzyzdrojach pozwoli na  uporządko-
wanie i uatrakcyjnienie obszarów planistycznych po-
przez  dostosowanie ich do zamierzonych rozwiązań, 
umożliwiających realizację procesów inwestycyjnych.

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
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naSze SPraWy - ośWiata

TELEFON ZAUFANIA 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:  

116 111
Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła 
bezpłatny (zarówno z telefonów 
stacjonarnych jak i komórkowych)  
i ogólnopolski  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 

Telefon Zaufania działa w dni powszednie, od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00.

Pytania do konsultantów można kierować także poprzez 
stronę internetową www.116111.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są przez wyspecjalizowanych 
psychologów i pedagogów, którzy zapewniają przede 
wszystkim: anonimowość oraz dyskrecję. Porozmawiają  
z dzieckiem o każdym problemie z którym nie jest ono w stanie 
sobie samo poradzić. 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to 
pierwsza linia uruchomiona w Polsce, przy wsparciu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Numer został przydzielony  
w 14 krajach UE. Polska jest piątym krajem członkowskim,  
w którym pod numerem 116 111 działa telefon zaufania  
dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona została do tej pory 
w Czechach, Rumunii, na Słowacji, i na Węgrzech.

Pamiętajmy!!!
Nie ma problemów ważnych i nieważnych – dziecko może 

zadzwonić  w każdej sprawie, która jest dla niego trudna. 
Opracowała: Małgorzata Musialska

Ośrodek Pomocy Społecznej

Często dostrzegacie, że coś dziwnego dzieje 
się z waszą córką bądź synem. Niestety, narkotyki 
są ostatnim powodem na liście podejrzeń, gdyż 
zmiany zachodzą powoli i niedostrzegalnie. 

Dziecko używając narkotyków zmienia się we 
wszystkich dotychczasowych aspektach życia. Po 
pierwsze obserwujemy zmianę osobowości. Dziec-
ko staje się agresywne, wrogie, drażliwe często 
depresyjne, mniej angażuje się w sprawy domowe, 
nie dotrzymuje słowa, kłamie, miewa skłonności 
do izolacji, unika rodziców. Po drugie zmiany 
dotyczą kontaktów z rówieśnikami; pojawiają się 
nowi znajomi, którzy unikają rodziców, a i samo 
dziecko też niechętnie ich przedstawia. Po trzecie 
dziecko zaczyna zaniedbywać obowiązki szkolne: 
przynosi gorsze oceny, spóźnia się do szkoły, nie 
otrzymuje promocji do następnej klasy, wreszcie 
przerywa szkołę lub zostaje z niej wyrzucone. 

Innym sygnałem, że dziecko źle funkcjonuje 
jest zmiana nawyków żywieniowych. Dziecko wy-
kazuje na przemian raz nadmierny apetyt później 
wstręt do jedzenia. Zaobserwować można również 
bezsenność dziecka, a potem odsypianie. 

Bardzo ważne są zmiany dotyczące wyglądu 
zewnętrznego dziecka: w krótkim czasie może 

Jak rozpoznać, czy Twoje dziecko  miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi?

Wakacje, młodzież, narkotyki

wystąpić wyraźny spadek masy ciała, nadpobu-
dliwość bądź zmęczenie, trudność z mówieniem 
bądź wielomówność. Wyraźnie rozszerzone bądź 
zwężone jak szpilki źrenice. Nos zaczerwieniony, 
opuchnięty, z chronicznym katarem. 

Ważnymi sygnałami ostrzegawczymi mogą być 
akcesoria do palenia marihuany, rurki, puste małe 
torebeczki, krople do oczu itp. 

Oczywiście bezspornym dowodem na to, że 
nasze dziecko bierze narkotyki jest pozytywny 
czynnik badania moczu (testy do wykrywania nar-
kotyków dostępne są w aptekach!) ale pamiętajcie, 
że powinniście być obecni przy samej czynności 
oddawania moczu przez swoje dziecko – młodzi lu-
dzie mają 1001 sposobów żeby oszukać rodziców.

Drodzy Rodzice bądźcie czujni!
Jeżeli zauważysz u swojego dziecka sygnały 

mogące świadczyć o używaniu narkotyków 
kontaktuj się z Poradnią ds. Uzależnień w Mię-
dzyzdrojach przy Ośrodku Pomocy Społecznej   
tel. 0-91-32-81-053 lub 32-80-311 wew. 16

Karolina Flacht 
Poradnia Uzależnień w Międzyzdrojach

Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

Źródło: raport G. Sobiszewskiej

Dobiegł końca pierwszy rok nauki uczniów  
w Technikum Hotelarskim w Międzyzdrojach. Była 
to dla wszystkich  wzruszająca chwila, bo tyle ma-
rzeń, ale i obaw towarzyszyło powstaniu szkoły, że 
uroczystość  zakończenia pierwszego roku nauki 
napawa inicjatorów jej powstania, radością i dumą. 

Zakończenie z udziałem członków 
organu prowadzącego – Międzyzdroj-
skiego Klubu Biznesu, przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, 
Nauczycieli, Rodziców i Uczniów od-
było się 19 czerwca br. 

Uroczystość w pierwszej części 
zdominowana była podziękowaniami, 
przede wszystkim tym, którzy mieli 
swój udział w powstaniu, finansowa-
niu oraz organizacyjnym wspieraniu 
Technikum, czyli: członkom Klubu 
Biznesu, którzy przez kilka miesięcy 
w całości finansowali funkcjonowanie 
TH; paniom Teresie Purgal i Tama-
rze  Starachowskiej, które wspierały 
działania zmierzające do zaistnienia 
nowej placówki na edukacyjnej 
mapie naszej gminy; hotelarzom, 
udostępniającym swoje obiekty  
i pracowników w celu organizacji 
zajęć praktycznych; rodzicom, którzy 
nam zaufali; uczniom, którzy dzielnie 
kroczyli po wyboistych ścieżkach 
nauki, niekiedy tylko nieco zbaczając ze szlaku…

Tego dnia wręczone zostały przez  dyrektor 
tecnikum Iwonę Banachowicz i członka MKB  
Leszka Pajewskiego świadectwa i nagrody naj-
lepszym uczniom, a zostali nimi w roku szkolnym 
2008/2009:

Piotr Małolepszy ze średnią ocen 5.0 i wzoro-
wym zachowaniem;

Krzysztof Borkowicz – 4.8 i wzorowe zacho-
wanie;

Weronika Wolny – 4.6 i wzorowe zachowanie.
Uczniowie otrzymali bardzo cenne nagrody 

– laptopy i aparat fotograficzny, ponieważ celem 
organu prowadzącego - MKB jest promowanie 
jakości, wysokich wyników oraz kultury osobistej. 

Pozostali  wyróżnieni uczniowie to:
Maciej Tabor – za dobre wyniki w nauce i dobre 

zachowanie;

Krzysztof Borkowicz i Robert Błażeniuk za 
wybitne osiągnięcia w sporcie; również otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe. 

Ideą naszej szkoły jest wypracowanie swoistej 
elitarności, która ma się przejawiać w profesjonali-
zmie uczniów, a w przyszłości pracowników hoteli. 

Dlatego też w minionym roku szkolnym dy-
rektor podjęła działania, efektem których było 
pozyskanie dla uczniów stypendiów unijnych  
w wysokości 2 tys. zł dla każdego ucznia spełnia-
jącego kryteria. Jeśli uczeń chce się uczyć, wybrał 

tę szkołę i wpisuje się w jej wymogi, 
podejmowane są działania zapewnia-
jące wszelką pomoc, czego dowodem 
są ww. nagrody i stypendia. 

Dziękujemy hotelom: 
Amber Baltic – p. dyr. Joannie 

Świekatowskiej;
Aurora – państwu Tyszkiewiczom;
Marina – p. Ewie Sapale;
SPA Bagiński & Chabinka – pani 

Annie Kopience;
FWP – panom Leszkowi Pajewskie-

mu i Jackowi Więzowskiemu;
Sporting – pani Beacie Mamińskiej.
To był dobry rok, bo dał, dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu wielu 
osób oraz wsparciu instytucji samorzą-
du terytorialnego – Urzędu Miejskiego 
i Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach 
oraz Starostwa Powiatowego w Ka-
mieniu Pomorskim - naszej gminie 
pierwszą szkołę ponadgimnazjalną 
dla młodzieży  i szanse na zdobycie 

ciekawego zawodu wielu uczniom, a w przyszło-
ści możliwość pozyskania profesjonalnej kadry 
obiektom hotelarskim i gastronomicznym w Mię-
dzyzdrojach i okolicy. 

Iwona Banachowicz
Dyrektor TH

Zakończenie roku w Technikum Hotelarskim 

najlepsi nagrodzeni

zaczęły się wakacje i jak co roku tysiące wczasowiczów odwiedzi naszą miejscowość, wielu naszych 
młodych mieszkańców wyjedzie na obozy, festiwale by cieszyć się życiem. chciałoby się wierzyć, 
że przede wszystkim mowa tu o bezpiecznych sposobach spędzania czasu wolnego. Bywa jednak, 
że jest to również czas, w którym młodzi ludzie rozpoczynają inicjacje narkotykową. Dlatego 
zapraszamy cię Drogi rodzicu do zwiększenia swojej czujności wobec twojego dziecka. 
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aktualności 

PROGRAM IMREZY:
Piątek 31.07. 09 - Plaża, przy hotelu amber 

Baltic
11:00 - Ogródek bokserski pokazowy trening, 

zabawa z publiczności, konkursy zręcz-
nościowe z nagrodami (dla wszystkich 
chętnych). 

Poprowadzi Mistrz Polski w wadze 
super ciężkiej Piotr Jurczyk

13:00 - Turniej przeciągania liny  
(zespoły dwu i czteroosobowe) dla 
wszystkich chętnych

13:40 - Strongman Family  (zawody 
strongman dla drużyn rodzinnych) dla 
wszystkich chętnych

15:20 - Pokazy fitness i lekcje aerobiku
Plac przy Promenadzie Gwiazd
17:00 - Siłownia na świeżym powietrzu
 – trening pokazowy mistrzyñ fitness, 

połączony z seminarium dotyczącym 
efektywnego odchudzania, suplementacji, 
odpowiedniego planu treningowego itp.

18:00 - Boks, karate i inne sztuki walki 
(pokazy i walki), pokazy taneczne, fashion 
promanade” (pokazy mody), pokazy Dj.

Sobota 1.08.09 Plac przy Promenadzie 
Gwiazd

Do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego 
Parku narodowego

Ekspozycja stała obejmuje spreparowane 
zwierzęta ponad 100 gatunków (w tym największą 
w Polsce kolekcję batalionów w szacie godowej), 
skamieniałości znalezione na Wolinie i Rugii oraz 
wystawę „Wczesnośredniowieczne osadnictwo Sło-

wian na wyspie Wolin”, a także transmisję na żywo  
z gniazda orła bielika. Podczas wakacji będzie można 
również zapoznać się z wystawą czasową „II wojna 
światowa na Pomorzu Zachodnim”. 

Otwarte codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) 
w godzinach 9.00 – 17.00, bilet normalny 5 zł, bilet 
ulgowy 3 zł. 

Koło Muzeum znajdują się woliery z żywymi 
puchaczami i bielikiem. W budynku obok (willa  

z początku XX wieku) prezentowana będzie „Chińska 
terakotowa armia cesarza Qin” prezentująca repliki 
znalezisk archeologicznych z monumentalnego 
grobowca pierwszego cesarza Chin Qin Shi Huang 
Di (terakotowe posągi wojowników i koni, rydwan 
itd.) – wstęp płatny oddzielnie.

Do zagrody Pokazowej Żubrów 
Obok „króla puszczy” można zobaczyć 

jelenia i łanię, koziołka (sarnę), dziki oraz 
bieliki. Otwarte codziennie (z wyjątkiem 
poniedziałku) w godzinach 10.00 – 18.00, 
bilet normalny 5 zł, bilet ulgowy 3 zł. Doj-
ście pieszo ok. 1500 m od ul. Leśnej lub 
parkingu Kwasowo (dojazd do parkingu 
samochodem w kierunku Wisełki).

na punkty widokowe na zatokę 
Pomorską 

Kawcza Góra (dojście ok. 1000 m  
z Międzyzdrojów), góra Gosań (najwyższe 
wzniesienie na polskim wybrzeżu – do-
jazd samochodem w kierunku Wisełki) 
oraz na Wsteczną Deltę Świny (44 wysep-
ki na Zalewie Szczecińskim) na Wzgórzu 
Zielonka w Lubinie.

nad jezioro turkusowe w Wapnicy
Dawniej kopalnia kredy zalana wodą. 

Tafla  o pięknej zielonkawej barwie wody.
na szlaki turystyczne
Szlak czerwony biegnący brzegiem 

morza u stóp najwyższego na polskim wybrzeżu klifu 
(do Wisełki ok. 13 km*), szlak zielony prowadzący 
nad Jeziora Warnowskie (8 km*), szlak niebieski 
prowadzący nad Jezioro Turkusowe (8 km*), na 
Wzgórze Zielonka (10 km*) oraz na wybrzeże Zalewu 
Szczecińskiego (do Wolina 26 km*).

*odległości z Międzyzdrojów 
Jacek Misiak

Referent ds. edukacji WPN

nadleśnictwo zaprasza
Wszystkich odwiedzających nadmorskie tereny, 
Nadleśnictwo Międzyzdroje zaprasza na piesze  
i rowerowe wycieczki, które pozwolą poznać 
tutejszą przyrodę - unikalną w skali kraju. 

Występuje tu wyjątkowe bogactwo zbioro-
wisk roślinnych (w tym bardzo cenne i rzadkie 
występujące na wydmach, torfowiskach i łąkach 
solniskowych), ciekawe i rzadkie gatunki fauny,  
a w szczególności liczne ptactwo. 

Na letnie spacery szczególnie polecamy 
ścieżkę przyrodniczą „Paprocie”, która położona 
jest w pobliżu Międzyzdrojów. Ścieżka powstała 
w 2007r. we współpracy z Wolińskim Parkiem 
Narodowym. Jest doskonałym miejscem obser-
wacji przyrodniczych ze względu na wyjątkowo 
bujną roślinność. Wzdłuż trasy o długości ok. 3 
km spotkają Państwo liczne tablice ze zdjęcia-
mi i opisami roślin i siedlisk przyrodniczych.  
Dzieci, dorosłych, sympatyków przyrody, a także 
botaników zachęcamy do spacerów ścieżkami 
przyrodniczymi Nadleśnictwa Międzyzdroje. 

Szerszą informację znajdą Państwo na 
stronie internetowej nadleśnictwa: www.
szczecin.lasy.gov.pl/miedzyzdroje lub pod 
numerami telefonu: 91 32 80 116, 694 457 263

Magdalena Gołębiewska
Nadleśnictwo Międzyzdroje

14:00 - Siłownia na świeżym powietrzu – tre-
ningi pokazowe mistrzów i konkursy z nagroda-
mi,między innymi wyciskanie na ławce na ilość 
powtórzeń (dla wszystkich chętnych)

15:00 - Zawody Strongman Classic FSSiU 09  
- dla wszystkich chętnych.

Od 1 lipca do końca sierpnia br. w Muzeum WPN można 
oglądać wystawę Chińskiej Armii Terakotowej cesarza Qin 
Shi Huangdi, znaną jako ósmy cud świata.

Woliński Park narodowy zaprasza

Festiwal Siły, Sprawności i Urody Pierwsza trójka z tych zawodów kwalifikuje się 
do startu w dniu następnym w Pucharze Polski 
Strongman Eliminate Your Opponent 

17:00 - Szóste Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w wyciskaniu odważnika 24 kg FSSiU Lift 
(dla wszystkich chętnych)

18:00 - Szóste Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w Podciąganiu na Drążku 

19:00 - Turniej tańca Dance Challange (dla 
wszystkich chętnych)

20:00 - Blok wieczorny a w nim: Wybory Miss, 
Zawody Kulturystyczne (dla wszystkich chętny-
ch),pokazy akrobatyczne, konkursy.

niedziela 2.08.09 Plac przy Promenadzie 
Gwiazd

16:00 - Siłownia na świeżym powietrzu 
– treningi pokazowe mistrzów i konkursy z 
nagrodami – w tym Extreme Squat (zawody 
extremalnych przysiadów)

17:00 - Międzynarodowe Zawody FSSiU 
Gierewoi Sport (dla wszystkich chętnych)

18:30 - Zawody Bench Press (wyciskanie 
sztangi leżąc)

20:30 - Puchar Polski Strongman Elimina-
te Your Opponent (dziesięciu zawodników), 
w przerwach pokazy fitness, sztuk walki, 
akrobatyki.

Wszystkich zainteresowanych bezpo-
średnim uczestnictwem w organizowanych 
zawodach prosimy o bezpośredni kontakt 
z organizatorem: Firmą Fit Word – tel. 
792520237, GG-11483125, skype-strongman.
pl,mail - strongman@strongman.pl

Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji  i współpracy z zagranicą

już od sześciu lat w Międzyzdrojach odbywa się organizowany przez firmę Fit Word Festiwalu 
Siły, Sprawności i urody. impreza ta promuje i upowszechnia sporty siłowe w naszym kraju  
a przy okazji uatrakcyjnia pobyt turystów  podczas letnich wakacji w naszej gminie.

W roku 2009 Festiwal Siły Sprawności i urody odbędzie się w terminie 31 lipca – 02 sierpnia. 
impreza ma charakter plenerowy i każdy może znaleźć ciekawy dla siebie program. Serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. 
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Ratownicy wodni informują!
WIBOR
W razie zauważenia zagrożenia w wo-

dzie, przy plaży w Międzyzdrojach, dzwoń 
pod numer kom. 601 100 100.

Stanowisko dowodzenia na plaży- pierwsza 
wieża po prawej stronie wchodząc na molo – 
wieża nr 7.

Baza ratowników firmy Wibor – ulica Leśna 24 
w Międzyzdrojach.

Teren kąpieliska strzeżonego – 6 wież po 
wschodniej stronie mola (od numeru 1 do 6),  
6 wież po zachodniej stronie mola (od numeru 7  
do 12 ), oraz 50m na kąpiele zorganizowane pomię-
dzy wieżami numer 1i 2 - razem odcinek 1310 m.

WOPR – MIĘDZYZDROJE
jeśli zauważysz sytuację niebezpiecz-

ną w morzu, dzwoń pod numer kom. 
609 405 329.

Stanowisko dowodzenia – baza WOPR  
– ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1.

Teren kąpieliska strzeżonego – 3 ostatnie wieże 
po zachodniej stronie mola – odcinek 300 m.

Ogółem w sezonie letnim ratownicy będą 
czuwać nad bezpieczeństwem w wodzie na dłu-
gości 1610 m.

PoDatki i oPŁaty 
lokalne
Przypominamy, że na podstawie Uchwały Nr 
XVI/141/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty 
miejscowej, opłatę miejscową pobiera się od 
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę  
w celach wypoczynkowych, turystycznych lub 
szkoleniowych na terenie miejscowości: Mię-
dzyzdroje,  Lubin, Wapnica, Wicko. 

Opłata miejscowa wynosi 1,78 zł za każdy 
dzień pobytu.  Pobór opłaty miejscowej następu-
je w drodze inkasa i dokonuje się jej w pierwszym 
dniu pobytu. Poboru opłaty dokonują inkasenci 
na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem 
Międzyzdrojów: 

od osób przebywających w hotelach, pen-
sjonatach, domach wypoczynkowych, schroni-
skach, obozowiskach turystycznych i podobnych 
zakładach - kierownicy lub wyznaczeni przez 
nich pracownicy, 

od osób pozostałych - kwaterodawcy. 
Przypominamy o zgłaszaniu faktu wynajmu 

pokojów, do celów podatkowych, pok. Nr 12 
Referat Budżetu i Finansów w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, 
środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00.

Informujemy również o planowanych  
w najbliższym czasie kontrolach podatkowych  
w zakresie podatków i opłat lokalnych przez  
upoważnionych pracowników Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach.

Zofia Gódzińska - inspektor ds. finansowych

Sanepid informuje
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim informuje 

o pracy Stacji w okresie sezonu letniego, od 22 czerwca 2009 r. do 22 sierpnia 2009 r.
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 18.35

w soboty w godz. 10.00 – 17.35
Dyżur pod telefonem alarmowym  694 493 754

Przyjęcia interesantów codziennie oprócz niedzieli w godz. 12.00 – 14.00
Telefon do Stacji 0 91 / 38 20 144 Tel. / fax: 0 91 38 24 170

komendant Straży Miejskiej 
-  eugeniusz Suchłabowicz

Dzielnicowy rejonu 1
Starszy inspektor robert Hagaj – rejon 

służbowy miasta Międzyzdroje obsługuje ulice:
Zwycięstwa numery parzyste, Lipowa, Gintera, 

Norwida, Przy wodociągach, Bukowa, Ustronie 
Leśne, Kolejowa numery nieparzyste od Leśnej do 
ulicy Ustronie Leśne.

Dzielnicowy rejonu 2
inspektor Straży Miejskiej Wojciech Dedo 

- rejon służbowy miasta Międzyzdroje obsługuje 
ulice:

Zwycięstwa - numery nieparzyste, Promenada 
Gwiazd, Parkowa, Traugutta, Kościuszki, Pomor-
ska, Ludowa, Turystyczna, Campingowa, Książąt 
Pomorskich, 1000-lecia Państwa Polskiego, Krasic-
kiego, Światowida, Plac Neptuna, Krótka numery 
parzyste, Gryfa Pomorskiego numery parzyste na 
odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy Krótkiej.  

Dzielnicowy rejonu 3
inspektor Straży Miejskiej Dariusz oswald 

- rejon służbowy miasta Międzyzdroje obsługuje 
ulice:

Niepodległości numery nieparzyste, Kolejowa 
od ulicy Niepodległości do ulicy Leśnej i od ulicy 

STRAŻ MIEJSKA W MIĘDZYZDROJACH
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5.  Telefon  - 0913275640

leśnej do ulicy Ustronie Leśne, numery parzyste, od 
ulicy Ustronie Leśne cała ulica Kolejowa w stronę 
dworca PKP, Piaskowa, Konopnickiej, Skłodowskiej-
Curie, Słowiańska, Marii Dąbrowskiej, Orzeszkowej, 
Emilii Plater, Stroma, Wiejska, Piastowska, Góra 
Filaretów, Za Torem.

Dzielnicowy rejonu 4
Starszy Strażnik Straży Miejskiej Przemy-

sław Wróbel - rejon służbowy miasta Międzyzdroje 
obsługuje ulice:

Gryfa Pomorskiego – Las, Gryfa Pomorskiego 
numery parzyste do ulicy Krótkiej, Dąbrówki, 
Wesoła, Wczasowa, Cicha, Spokojna, Poprzeczna, 
Plażowa, Rybacka, Kopernika, Zdrojowa, Mickiewi-
cza, Morska, Bohaterów Warszawy, Krótka numery 
nieparzyste.

Dzielnicowy rejonu 5
aplikant Wojciech zwierzchowski - rejon 

służbowy miasta Międzyzdroje obsługuje ulice:
Orla, Polna, Aleja Róż, Miernicza, Armii Krajo-

wej, Usługowa,  Nowomyśliwska,  Adama Wodzicz-
ki, Komunalna, Myśliwska, Sportowa, Mieszka I, 
Gryfa Pomorskiego numery nieparzyste do ulicy 
Niepodległości, Niepodległości numery parzyste.

Dzielnicowy rejonu 6
Mł. inspektor Daniel Francukiewicz - obsłu-

guje miejscowości: Lubin, Wapnica, Wicko-Zalesie.

komendant komisariatu – asp. adam Bączek

Dzielnicowi Komisariatu:
mł. asp. Paweł Sobczak – rejon służbowy 

miast Międzyzdroje, tel. służbowy - 0913825538
obsługuje ulice: Niepodległości, Wodziczki, 

Wolińska, Nowomyśliwska, Myśliwska, Armii Kra-
jowej, Usługowa, Miernicza, Polna, Orla, Aleja Róż, 
Sportowa, MieszkaI, Komunalna,Góra Filaretów,  
M. Dąbrowskiej, Słowiańska, M. Skłodowskiej, 
Orzeszkowej, Konopnickiej, Emilii Plater, Piastow-
ska, Stroma, Wiejska, Kolejowa, Gryfa Pomorskiego, 
Wesoła, Wczasowa, Dąbrówki, Cicha, Spokojna, 
Poprzeczna, Plażowa, Mickiewicza, Bohaterów 
Warszawy, Rybacka, Kopernika, Zdrojowa, Morska, 
Krótka, Światowida, Plac Neptuna, Krasickiego, 
Parkowa, Promenada Gwiazd, Książąt Pomorskich, 
Traugutta, 1000-lecia PP, Kościuszki, Pomorska, 
Ludowa, Turystyczna, Campingowa, Zwycięstwa, 
Kościelna, Lipowa, Leśna, Gintera, Bukowa, Norwi-
da, Ustronie Leśne, Cmentarna, Przy Wodociągach.

koMiSariat  Policji  W  MiĘDzyzDrojacH
UL. MICKIEWICZA  14

Telefon sekretariat – 0913825535   Telefon Dyżurny - 0913825536

mł.asp. tomasz cesarski – rejon służbowy 
gmina Międzyzdroje, tel. służbowy - 0913825748

obsługuje miejscowości:  Wapnica, Lubin, Zale-
sie, Wicko, Grodno I, Grodno II, Lubiewo
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