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Sezon na horyzoncie…

miasto gwiazd!
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aktualności

„Wiosna, ach to ty”…. 
30 kwietnia 2011 r. rozpoczął się 

weekend majowy w Międzyzdrojach. 
Tymi słowami z utworu niezapo-

mnianego Marka Grechuty  powitał  
uczestników imprezy w Amfiteatrze 
Zespół Plateau, gdzie gościnnie 
wystąpiła Anna Wyszkoni i Marek 
Jackowski (m.in. Maanam, Anawa).  
Obok klasyków: „Dni, których nie zna-
my”, „Wiosna, ach to Ty” czy „Będziesz 
moją panią”, znalazły się inne piękne 
kompozycje stanowiące przykrój 
twórczości artysty. 

„Wiem, że jesteś tam”
O godz. 20.00 na koncercie Ani 

Wyszkoni z zespołem  Amfiteatr w 
Międzyzdrojach wypełnił się szczel-
nie, mimo przeszywającego zimna. 
Już przy słowach pierwszych utwo-
rów piosenkarka podniosła gorącą 
atmosferę i publiczność bawiła się 

Podczas prac przygotowaw-
czych do sezonu wyremontowaliśmy  
i odświeżyliśmy plac zabaw na pro-
menadzie, oczyściliśmy również 
fontannę w Parku Chopina. Rozpo-
częliśmy od ul. Światowida i doko-
namy remontu wszystkich ławek,  
a także koszy na śmieci. Wymieniliśmy   
i uzupełniliśmy również część zna-
ków drogowych. Posprzątaliśmy 
wiele, do tej pory opuszczonych, 
terenów zielonych.   Dostawiliśmy 
kolejne ławki przy zejściach na 
plażę, natomiast już usytuowane 
remontujemy. Na bieżąco, ręcznie 
sprzątamy plażę, natomiast po 15 
maja sukcesywnie plaża sprzątana 
będzie maszynowo.

Cała baza sprzętowa jaką dys-
ponuje nasz zakład jest po grun-
townych przeglądach i wszelkich 
niezbędnych remontach. W związku 
z czym ze spokojem patrzymy na 
zbliżający się sezon letni. 

Poruszając kwestie przygotowań 
do sezonu, czystości miasta nie 
sposób pominąć wątku podrzuca-
nia „śmieci” do ulicznych koszy, w 
szczególności przez właścicieli lokali 

gastronomicznych. W związku z tym 
apeluję do wszystkich o zaprzesta-
nie tego typu praktyk. Zwracam się 
również z prośbą do wszystkich osób, 
które są świadkami takich zachowań 
o powiadamianie odpowiednich 
służb. 

Szanowni Państwo pamiętajmy, 
że swoim zachowaniem wszyscy 
wpływamy na wizerunek Międzyz-
drojów. To w dużej mierze od nas 
zależy, jak będziemy postrzegani 
na zewnątrz, a co za tym idzie ilu 
turystów do nas wróci, ilu nas poleci, 
choćby za to, że jest tu czysto, schlud-
nie. Pamiętajmy również o tym, że za 
tego typu wykroczenia płacimy my 
wszyscy – podatnicy.

Wszystkich chcących podzielić 
się swoimi uwagami, spostrzeże-
niami i sugestiami, zapraszam do 
kontaktu ze mną na adres: kierownik 
@zosmiedzyzdroje.pl

Licząc na Państwa pomoc, zaan-
gażowanie i wsparcie, życzę samych 
słonecznych dni i wielu turystów.                                                 

Adam Celiński
Kierownik Zakładu  Ochrony 

Środowiska

fantastycznie. Piękny koncert, boga-
ty repertuar i cudowna widownia. 
W takcie koncertu był nagrywany 
materiał do nowego teledysku  płyty 
„Graj chłopaku, graj” . Koncert trwał 
ponad 2 godziny, a później autografy 
i zdjęcia z artystką.

***
Bardzo dziękuję za ogromną po-

moc, owocną współpracę  i wsparcie 
naszych działań: 

-  okolicznościowych: Czesławie 
Tomczak i Karolowi Tomczakowi  
z Hotelu Slavia, 

-  kulturalnych:  Mirosławowi 
Tyszkiewiczowi z Hotelu Aurora, 
Annie Dubrawskiej Dyrektorowi Ho-
telu Vestina i Rybak – za sponsoring 
noclegów  dla artystów zespołu Ani 
Wyszkoni oraz Ryszardowi Żołnie 
Firma „PRO LEX”.  

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Na początku maja uruchomiono na gminnej 
stronie www.miedzyzdroje.pl, Bazę Usług 
Hotelarskich, która wprowadza do międzyz-
drojskiej branży usług hotelarskich nową 
identyfikację wyróżniających się obiektów 
noclegowych dla turystów. Każda z usług 
zamieszczonych w bazie powiązana jest  
z tabliczką numerowaną, która wydawana 
jest w Biurze Ewidencji Działalności Go-
spodarczej.

Z naszej bazy skorzystało już 100 pierw-
szych beneficjentów, którzy zgłosili swój 
udział. Baza zawiera listę usługodawców 
podzielonych na takie kategorie, jak: pen-
sjonaty, hotele, kwatery prywatne, pola 
namiotowe, itp. 

Aby uzyskać więcej informacji o danej 
usłudze hotelowej, należy kliknąć na wybra-
ną kwaterę. Wówczas ukażą się informacje 
o obiekcie t.j.: udogodnienia, opisy obiektu, 
adres i kontakt, a nawet zdjęcia.

Aby skorzystać z bazy, pokazując w niej 
swoją działalność, należy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy. Po załatwieniu wszyst-
kich formalności związanych z zamiesz-
czeniem danych na stronie, kwaterodawca 
otrzymuje tablicę z przydzielonym dla niego 
numerem. Formularz oraz umieszczenie na 
stronie jest bezpłatne. 

Tomasz Rychłowski
Mł. Referent ds. promocji, kultury, 

sportu i org. społecznych

W dniach 7 – 8 maja po raz 20. odbył się Piknik 
nad odrą, wyjątkowa impreza plenerowa na 
Wałach chrobrego w Szczecinie.  W tym roku po 
raz pierwszy państwem partnerskim imprezy były 
niemcy. Dzięki temu liczba wystawców z całej 
Polski powiększyła się o wystawców niemieckich. 

Program imprezy obejmował: XX Targi Turystycz-
ne Market Tour (prezentacje regionów, miast i gmin,  
a także biur podróży i obiektów noclegowych), 

Festiwal Wyrobów i Kuchni Regionalnych (promo-
cja regionalnej kuchni i wyrobów województwa 
zachodniopomorskiego) oraz Wielkie Gotowanie 
(czyli gotowanie regionalnych przysmaków w garze  
o pojemności 2,5 tys. litrów). W tym roku  odwie-
dzający imprezę mieli okazję skosztować bardzo 
smacznej zupy rybnej Anny Jagiellonki. Do zupy, 

którą częstował osobiście prezydent Szczecina Piotr 
Krzystek, ustawiła się długa kolejka. 

Wśród wystawców było dużo producentów zdro-
wej żywności. Można było spróbować tradycyjnie pie-
czonego chleba, wiejskiej kiełbasy, pysznych miodów. 

Imprezie towarzyszył bogaty program imprez 
muzycznych – pokazy tańca towarzyskiego dzieci  
i młodzieży, występy zespołów ludowych, przejazd 
motocykli. Do zwiedzania były dostępne rosyjskie 
okręty wojenne, które  cumowały przy nabrzeżu.

Stoisko Gminy Międzyzdroje zostało przygotowa-
ne w ramach programu ,,Razem można 
więcej” we współpracy z Zachodnio-
pomorską Agencją Rozwoju Turystyki 
w Szczecinie. Międzyzdroje reprezen-
towali pracownicy referatu Promocji  
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta. 
Bardzo dużym zainteresowaniem od-
wiedzających stoisko międzyzdrojskie 
cieszyły się plany miasta, informator  
o bazie noclegowej, informator kul-
turalno – turystyczny gmin Powiatu 
Kamieńskiego. Mogliśmy pochwalić się 
i zaprosić do nowej atrakcji w naszym 
mieście – planetarium, które zostało 
otwarte 30 kwietnia przy kinie ,,Eva”.

Piknik nad Odrą należy do jednych 
z najważniejszych plenerowych imprez 
turystycznych w Polsce. Z roku na rok 

impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
odwiedzających oraz  wystawców. Piknik nad Odrą 
w Szczecinie  to ważna impreza promocyjna dla 
miasta, doskonałe źródło wiedzy o najnowszych pro-
pozycjach dla turystów i dla przedstawicieli branży 
turystycznej.                                              Joanna Ścigała

Inspektor ds. promocji, 
bioróżnorodności i zabytków

Kurort na pikniku

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, chciałbym się 
z Państwem podzielić tym co zrobiliśmy i tym co jeszcze przed 
nami.

MDK rozpoczął  sezon artystyczny
19.04.2011 r. – prawdziwe święto sztuki w sali teatralnej MDk - odbył się 
oryginalny program muzyczno-poetycki „Droga krzyżowa – muzyczne 
obrazy i impresje”, z udziałem znanego artysty Jana nowickiego. Myślę, 
że każdy kto uczestniczył w tym programie mógł odnieść niesamowite 
wrażenia, nie tylko artystyczne lecz również duchowe. to był czas przy-
gotowań do świąt Wielkiej nocy, niesamowita okazja do przeżycia czegoś 
pięknego na żywo, a jednocześnie spotkania się z wielką gwiazdą, jakim 
niewątpliwie jest p. Jan nowicki. Jako  organizatorzy liczyliśmy, że będzie 
ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem. ale cóż życie pokazało 
nam, że wielka sztuka w naszym mieście nie zawsze znajduje poparcie  
i uznanie. Szkoda, że tak mało osób skorzystało z tej okazji. 

Ruszyła Baza Usług 
Hotelarskich
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WyDarzenia

Pani Anita znalazła się 
w piątce finalistów woje-
wódzkiego konkursu, któ-
rego finał odbył się 5 maja 
w Książnicy Pomorskiej  
w Szczecinie podczas inau-
guracji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek. Na-
grodę i dyplom w imieniu 
Marszałka Woj. Zachodnio-
pomorskiego Olgierda Ge-
blewicza wręczył wicemar-
szałek Andrzej Jakubowski. 
To kolejny sukces Biblioteki 
w Międzyzdrojach - po ze-
szłorocznym tytule „Biblioteka Roku”. 

W podsumowaniu Cecylia Judek 
- przewodnicząca Okręgu Zachod-
niopomorskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz Andrzej 
Jakubowski, wicemarszałek woj. 
zachodniopomorskiego, powiedzieli, 
iż pani Anita to „człowiek - instytucja”. 

W piątce wyróżnionych
anita cieślak, pracownik Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach,  została 
wyróżniona w konkursie im. Stanisława Badonia na Bibiotekarza roku 
Województwa zachodniopomorskiego. 

Dodatkowe gratulacje i słowa uzna-
nia należą się również w związku  
z jubileuszem 35-lecia pracy zawo-
dowej pani Anity, która przypada 
w  tym roku. 

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej

105 urodziny świętował Józef Rze-
czycki, najstarszy mieszkaniec gminy 
i wyspy Wolin. Z tej okazji w domu 
odwiedzili go gospodarze miasta,  

a także najbliżsi, dziennikarze i przy-
jaciele. Od burmistrza gminy Leszka 
Dorosza - obok gorących życzeń 
- w urodzinowym prezencie jubilat 
otrzymał bukiet kwiatów i komplet 

Urodziny najstarszego 
mieszkańca gminy

szklaneczek z logo Międzyzdrojów.
Józef Rzeczycki urodził się 1-go 

maja 1906 roku niedaleko Wilna w 
rodzinie kowali. Jest weteranem 

walk wyzwoleńczych.  
W roku 1947 jako osadnik 
wojskowy  zamieszkał   
w Skorzęcinie koło Koł-
czewa (gmina Wolin). 
Prowadził tam gospo-
darstwo z kuźnią.   W roku 
1955 zamieszkał w Mię-
dzyzdrojach w niewiel-
kim domku, w którym do 
dziś mieszka z najstar-
szym synem Ryszardem. 
Wychował córkę i dwóch 
synów. Ma trzy wnuczki 
i dwóch wnuków oraz 

dwóch dorosłych już prawnuków.
Sympatycznemu Jubilatowi ży-

czymy jeszcze wielu lat przeżytych 
w zdrowiu i spokoju.

Redakcja

Wystawy
* Wystawa Pani Jolanty Kligert z Bornholmu, 

której prace  będą eksponowane w foyer MDK od 
03.05 do 03.07.2011 r.

* malarstwo Pana Eryka Von Zedtwitza na 
obrazach przekazanych mieszkańcom Międzyz-
drojów przez syna dr. Hansa von Zedtwitza oraz 
wystawa obrazów z 5 edycji Plenerów malarskich 
przekazanych dla MDK przez artystów i wystawa 
lokalnych artystów – I piętro MDK. 

Festiwale Muzyczne
* Od 20-22.05.2011 r.  odbędzie się  IV Mię-

dzynarodowy Festiwal Muzyczny Music Baltic,  
z udziałem orkiestr, zespołów i solistów z Polski  
i zagranicy.   Dyrektorem  artystycznym festiwalu  
jest   prof. Dariusz Dyczewski. Na festiwalu gościć 
będziemy w Międzyzdrojach uznanych muzyków 
i dyrygentów, m.in.  Krzesimira Dębskiego, Annę 
Jurksztowicz, Patrycję Piekutowską, Czesława 
Grabowskiego, Jose Torresa  Havana Dreas z Kuby, 
Polską Filharmonie Sinfonia Baltica ze Słupska, 
Orkiestrę Filharmonii Zielonogórskiej, Romanę Ja-
kubowską- Handke, Orkiestrę Marynarki Wojennej 
ze Świnoujścia, Sebastiana Wypycha z zespołem 
oraz  Ambasadora Argentyny Gerardo M. Biritos.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na 
stronie internetowej  www.mdkmiedzyzdroje.com

* Od  26.06-02.07-2011 r. już po raz  46 odbędzie 
się Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej. 
Ciekawy program, piękna muzyka, najpiękniejszy 
ludzki głos chóralny towarzyszy nam każdego 
roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Chóralnej  z siedzibą w Szczecinie, Polski Związek 
Chórów i Orkiestr  O/Szczecin i  Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach   

Miejsce:  Sala Teatralna im. Prof. Jana Szy-
rockiego w Międzynarodowym Domu Kultury  
w Międzyzdrojach oraz Kościół Parafialny pw.  
Św. Piotra Apostoła  w Międzyzdrojach.

Dzień Dziecka 
01.06.2011r.  „Podaruj dzieciom uśmiech…” 

to motto przyświeca  naszym młodym  przed-
siębiorcom, którzy śladem roku ubiegłego pod-
jęli się organizacji kolejnego wielkiego festynu 
rekreacyjnego z nagrodami. Występy zespołów, 
gry, konkursy, zabawy z nagrodami, wiele atrakcji  
i niespodzianek czeka na wszystkie dzieci z okazji 
ich święta już od godz. 12.00 na terenie Amfiteatru 
w Międzyzdrojach. Wstęp wolny.

Wybór tej najpiękniejszej 
04.06.2011 r.  - Gala Finałowa Miss Polonia 2011 

Ziemi Zachodniopomorskiej 
Organizator:  Miss Model Organization, Małgo-

rzata Rożniecka ze Szczecina i Międzynarodowy 
Dom Kultury,  Producent – Event Factory s.c. 
Szczecin

Konkurs Miss Polonia to coroczny konkurs  
o wybór Tej Najpiękniejszej, w którym poszukuje-
my swoistego ideału piękna, wdzięku, inteligencji 
i talentu. W Międzyzdrojach odbędzie się finał 
wyborów regionalnych Miss Polonia Ziemi Za-
chodniopomorskiej. 

Dodatkowe koncerty:
12.06.2011 r.  godz. 14.00  Koncert Chóru mie-

szanego Hausen/Bawaria. 
Organizator – Chór Collegium Maiorium ZUT 

Szczecin. Miejsce  - Amfiteatr. Wstęp wolny. 
12.06.2011 r.  godz. 16.00 Koncert Polsko-

Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej „Pomerania”. 
Organizator – Zamek Książąt Pomorskich  

w  Szczecinie. Miejsce  - Sala Teatralna MDK. Wstęp 
wolny. 

12.06.2011 r. godz. 17.00  Ceremonia wręczenia 
nagród w turnieju golfowym  i Koncert . 

Organizator – Amber Baltic Golf Club 
Miejsce  - Amfiteatr, Wstęp wolny. 

Jadwiga Bober 
Dyrektor 

Międzynarodowego Domu Kultury 

Międzynarodowy Dom Kultury – nie tylko  z nazwy
Już dziś zapraszam wszystkich miłośników sztuki i muzyki do zwiedzania wystawy oraz bogaty 
program artystyczny i uczestnictwo w festiwalach organizowanych przez MDk. 

Już po raz piętnasty w pobliżu Jeziora turkuso-
wego odbyły  się (w sobotę 5 maja br.) Wiosenne 
Biegi Przełajowe. Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Wapnicy im.prof.dra Wł. Szafera miała zaszczyt 
gościć biegaczy nie tylko z województwa 
zachodniopomorskiego, ale także z niemiec.

Ponad trzystu zawodników spotkało się w 
Wapnicy, aby wspólnie biegać i by zdrowiej żyć. 
Przyjechali do nas goście m.in. z Polic, Świno-
ujścia, Gryfina, Wolina, Dziwnowa, Goleniowa, 
Międzyzdrojów oraz sąsiedzi z zagranicy z miasta 
Sellin. Charakter i organizacja imprezy umożliwiły 
start przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów, młodzieży starszej, 
dorosłym, osóbom sprawnym inaczej. Tradycją 
naszych przełajów jest bieg rodzinny, a jak się 
można wspaniale bawić uprawiając biegi, poka-
zała nam rodzina Łużyńskich z Polic wygrywając 
tę konkurencję. 

Dla najlepszych sportowców przygotowano 
atrakcyjne nagrody oraz wiele niezapomnianych 
wrażeń. Goście, zawodnicy i kibice  mogli skosz-
tować pysznej grochówki w uroczym plenerze 
i sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zachęcamy 
do dalszego trenowania. 

Pragniemy w dalszym ciągu promować atrak-
cyjność położenia naszej szkoły do uprawiania 
biegów przełajowych jako prostej formy ruchu, 
stymulującej rozwój dzieci i młodzieży. Celem 
imprezy była również promocja idei olimpijskich, 
popularyzacja biegania jako rekreacji w rodzinie, 
integracja dzieci i młodzieży polsko-niemieckiej 
szkół wysp Wolin i Uznam.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy, a także sponsorom doceniającym 
wysiłki sportowe.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Paweł Nogala

POD HASŁEM 
„BIEG PO ZDROWIE”

XV WioSenne BieGi PrzeŁaJoWe 
WaPnica 2011
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z Prac raDy MieJSkieJ

Uchwały Rady Miejskiej

uchwała nr iX/66/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 kwietnia  2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia man-

datu radnego
Rada stwierdziła  wygaśnięcie  mandatu radnej  

BEATY KIRYLUK  wybranej w okręgu wyborczym nr 
1 z listy nr 20 KWW Forum Samorządowe Międzyz-
droje 2010, wskutek naruszenia ustawowego za-
kazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem 
funkcji starosty (art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 a).  
Zobowiązano Burmistrza Miasta do przekazania 
niniejszej uchwały   Wojewódzkiemu Komisarzowi 
Wyborczemu w Szczecinie.

uchwała nr iX/67/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11  Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2011 rok

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/22/11 z dnia 4 
stycznia 2011  roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2011 rok w § 9 dopisano 
pkt 3 o treści:  „finansowanie planowanego defi-
cytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
do kwoty 670 731 zł”.  Pozostałe postanowienia 
uchwały nie ulegają zmianie.

uchwała  nr iX/68/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo-

jewódzkim Funduszu ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodnej   w Szczecinie

Postanawia się zaciągnąć długoterminową 
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
wysokości 670 731 zł (słownie złotych: sześćset 
siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści 
jeden zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie do 
75 % kosztów rzeczywistych zadania pn. „Mo-
dernizacja centralnej przepompowni ścieków”. 
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów 
własnych Gminy w ciągu 8 lat, w tym karencja w 
spłacie pożyczki do 12 miesięcy licząc od wypłaty 
całości pożyczki.

Formę zabezpieczenia pożyczki stanowi wła-
sny weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

uchwała nr iX/69/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na rok 2011
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejsze-

nie dochodów na kwotę 6 547 603,07 zł i zwiększe-
nie wydatków na kwotę 100 796,83 zł. Dochody 
zwiększa się o kwotę 458 227,46 zł z czego cała 
kwota przypada na dochody bieżące. Dochody 
zmniejsza się o kwotę 7 005 830,53 zł z czego na 
dochody bieżące przypada kwota 700 000 zł a na 
dochody majątkowe kwota 6 305 830,53 zł. Wy-
datki zwiększa się o kwotę 391 015,53 zł z czego 
na wydatki bieżące przypada kwota 97 055,53 zł a 
na wydatki majątkowe kwota 293 960 zł i zmniej-
sza się o kwotę 290 218,70 zł  z czego na wydatki 
bieżące przypada kwota 90 218,70 zł i na wydatki 
majątkowe kwota 200 000 zł.

uchwała nr iX/70/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 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 2011-2024

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/23/11 z dnia  
4 stycznia 2011  roku w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 
na lata 2011-2024 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 iX/71/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Progra-

mu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje

Zadaniem programu jest określenie warunków 
sukcesywnego usuwania  wyrobów zawierających 
azbest. 

Program zakłada realizację następujących 
zadań: 

- inwentaryzacja  i utworzenie oraz aktualizacja  
bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 
zawierających azbest,

- edukacja mieszkańców w zakresie szko-
dliwości azbestu, obowiązków dotyczących 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 

uchwała nr iX/65/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28  kwietnia  2011 r.
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Międzyzdrojów”
Rada Miejska nadała tytuł „Zasłużony dla Mię-

dzyzdrojów”  Panu Stanisławowi Sapale.
LAUDACJĘ wygłosił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jan Magda. 
Pan Stanisław Sapała jest mieszkańcem 

Międzyzdrojów od 53 lat. Tu się wychował, a po 
uzyskaniu tytułu magistra ekonomii na Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu swoją aktywność 
zawodową, społeczną i biznesową związał z Mię-
dzyzdrojami, tu mieszka i pracuje na wielu płasz-
czyznach dla rozwoju gminy i jej mieszkańców. 
Przekonany o tym, że działając wspólnie w grupie 
osób o podobnych poglądach można osiągnąć 
korzystne efekty dla środowiska w którym żyjemy, 
postanawił powołać do życia Stowarzyszenie Han-
dlowców i Przedsiębiorców w Międzyzdrojach, 
którego był pierwszym przewodniczącym. 

Współautor programu wyborczego zwycię-
skiej kampanii wyborczej 1994 roku, która poka-
zała jego zdolności organizatorskie w jednoczeniu 
działalności społecznej aktywnej części naszego 
społeczeństwa na rzecz rozwoju naszej Gminy. W 
latach 1994-2003 pełnił na przemiennie funkcje 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach, Burmistrza Międzyzdrojów (1996-98) 
oraz radnego Rady Powiatowej w Kamieniu 
Pomorskim. 

W trakcie pełnienia funkcji samorządowych 
podejmował szereg działań na rzecz rozwoju sa-
morządu lokalnego i rozbudowania jego funkcji. 
Aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia struk-
tury terytorialnej powiatów starając się przekonać 
gremia decyzyjne do utworzenia silnego gospo-

darczo powiatu kamieńsko-świnoujskiego z sie-
dzibą w Międzyzdrojach.  Następuje dynamiczny 
rozwój Międzyzdrojów, dzięki podejmowaniu od-
ważnych, nowatorskich rozwiązań przynoszących 
ożywienie gospodarcze i kulturalne. Wizytówkami 
jego decyzji są: odbudowa budynku Domu Kultu-

ry i przemianowanie go MDK, umiejętne wyko-
rzystanie dotacji unijnych w ramach działalności 
ZGWW, do rozbudowy infrastruktury komunalnej 
w tym gazyfikacji miasta i budowy  nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków w sołectwach służących 
poprawie środowiska naturalnego w naszej gmi-
nie.  Z tego okresu wywodzi się Międzyzdrojski 
Festiwal Gwiazd oraz biegi uliczne promujące 
nasze miasto nie tylko jako kąpielisko morskie ale 
również miejsce spotkań znanych ludzi, z kręgu 
kultury   i sportu.  Podejmuje działania z zakresu 
budownictwa komunalnego -  budowa mieszkań 
komunalnych, zainicjowanie działalności MTBS.

Stanisław Sapała w trakcie aktywności samo-
rządowej wykazał się otwartością do dialogu, 
gotowością do kompromisu. Umie słuchać ludzi, 
wyróżnia go wrażliwość na los innych, empatia 

i kultura bycia dzięki czemu cieszy się sympatią 
i szacunkiem mieszkańców. Zorientowany w 
problemach swojej małej Ojczyzny, otwarty na 
problemy mieszkańców traktował swoje funkcje 
w samorządzie jako misję i pasję, oraz przede 
wszystkim obowiązek wobec wyborców.  Wyraża 
jasny pogląd, że byt lokalnych społeczności, ich 
rozwój zależy przede wszystkim od ich umie-
jętności łączenia sił różnych osób oraz grup 
społecznych we wspólnym działaniu w kierunku 
poprawy własnej sytuacji a także pomocy innym. 
Przykładem takiej postawy jest Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju gminy Międzyzdroje „Międzyz-
drojski Klub Biznesu”, którego jest prezydentem  
i od 1998 roku integruje środowisko ludzi bizne-
su, tworzy lobby gospodarcze Międzyzdrojów  
i naszego regionu, inicjuje i promuje inicjatywy 
gospodarcze, wspiera działalność oświatową, kul-
turalną, artystyczną i sportową, a także promuje 
Międzyzdroje. Stowarzyszenie jest założycielem 
i organem prowadzącym dziennej szkoły ponad 
gimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej 
– Technikum Hotelarskiego w Międzyzdrojach. 
Funkcjonowanie gminy i troska o jej rozwój są 
niezmiennie w kręgu jego zainteresowań i troski. 
Jako prezydent Międzyzdrojskiego Klubu Biznesu 
współpracuje z samorządem, zawsze służy radą i 
wsparciem.

Obywatelska postawa, nieustanna troska  
o rozwój Gminy Międzyzdroje, pochylanie się 
nad problemami mieszkańców, wyrażanie swego 
stanowiska we wszystkich istotnych sprawach 
naszej małej Ojczyzny, to treści życia Stanisła-
wa Sapały. Chlubna przeszłość samorządowa, 
postawa społecznika oraz autorytet i szacunek 
wśród ludzi to argumenty do tytułu „Zasłużony 
dla Międzyzdrojów”.
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Dorota SIELEWICZ - 11.05.2011
Michał SUTYŁA - 18.05.2011
Waldemar  WITKOWSKI - 25.05.2011
Rafał WOLNY - 1.06.2011
Mateusz BOBEK - 8.06.2011
Jan BURZYŃSKI - 15.06.2011

na swoje dyżury zapraszają  również:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki   od godz. 14.00 - 15.30    
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki   od 13.00 - 14.00

Plan DyŻurÓW 
raDnycH raDy MieJSkieJ 

W MiĘDzyzDroJacH

odbywających się w środy, 
w godz. od 15.30 do 16.30 

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

KontaKt: tel. 91 32 75 647

z Prac raDy MieJSkieJ
oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz 
unieszkodliwiania,

- mobilizowanie właścicieli budynków do 
usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez 
system pomocy edukacyjnej i finansowej,

- odbiór odpadów azbestowych z nieruchomo-
ści osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni, użytkowników ogrodów działkowych,

- udzielenie pomocy finansowej osobom 
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym 
właścicielom zasobów mieszkaniowych, użyt-
kownikom działek ogrodowych,  w usuwaniu 
odpadów zawierających azbest,

- przeznaczenie środków finansowych z bu-
dżety gmin na  realizację Programu,

- bieżący monitoring realizacji Programu.
Program zawiera:
- podstawowe informacje dotyczące właści-

wości azbestu, jego budowy oraz szkodliwego 
oddziaływania na ludzi oraz środowisko,

- obowiązujące w Polsce akty prawne doty-
czące azbestu,

- oszacowane ilości wyrobów azbestowych 
oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy,

- szacunkowe jednostkowe koszty usuwania 
dachowych pokryć z płyt azbestowo-cemento-
wych,

- propozycję udzielenia przez samorząd pomo-
cy mieszkańcom w realizacji Programu. 

uchwała nr iX/72/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mię-

dzyzdroje jest głównym narzędziem zarządzania 
ochroną środowiska w Gminie.

Podstawowym założeniem przy definiowaniu 
poszczególnych zadań w Programie było zapew-
nienie skutecznych mechanizmów chroniących 
środowisko przed degradacją, a w rezultacie po-
prawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zre-
alizowanych w latach 2006 – 2010 należy zaliczyć 
budowę i modernizację sieci dróg na obszarze 
Gminy. Działania w tym sektorze przyczyniły się 
do zmniejszenia uciążliwości hałasu komunikacyj-
nego w otoczeniu dróg. Poprawa płynności ruchu 
na zmodernizowanej sieci dróg, a w związku z tym 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyj-
nych, zwłaszcza na obszarach objętych zabudową 

mieszkaniową, wypłynęło korzystnie na poprawę 
stanu jakości powietrza atmosferycznego.

Ważnym zadaniem w gospodarce wodno-ście-
kowej, które dotychczas nie zostało zrealizowane, 
pomimo wpisania w październiku 2007r. projektu  
na listę uzupełniającą projektów indywidualnych 
dla Programu Operacyjnego  Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2007-2013, jest  inwestycja 
w ramach Związku Gmin Wyspy Wolin pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”. 

Zadania w sektorze gospodarki wodno-ście-
kowej  polegające na wymianie odcinków kanali-
zacji sanitarnej, sieci wodociągowej, modernizacji  
i budowy odcinkami nowej kanalizacji deszczo-
wej, towarzyszyły przebudowie ulic miejskich. 

Analizując realizację poszczególnych zadań 
Programu należy stwierdzić, że szereg z nich nie 
zostało wykonane, m.in. z uwagi na to, że  nie 
leżały one w zakresie kompetencji samorządu 
gminnego. W przypadku tego rodzaju zadań 
rola Gminy sprowadzała się jedynie do funkcji 
współfinansującego.

W dalszym ciągu za priorytetowe należy uznać 
kontynuowanie działań z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Ważne jest również prowa-
dzenie działań zmierzających do ograniczenia 
uciążliwości układu komunikacyjnego Gminy 
oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z niskiej emisji.

Należy położyć większy nacisk na edukację 
ekologiczną, ponieważ  zorganizowany system 
edukacji ekologicznej jest jednym z  niezbędnych 
warunków realizacji celów w zakresie ochrony i 
poprawy jakości środowiska oraz racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych.

uchwała nr iX/73/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu
W związku z podjętą uchwałą właścicieli 

nieruchomości oraz podpisanym uprzednio po-
rozumieniem pomiędzy Enea Operator S.A. oraz 
wspólnotą mieszkaniową w sprawie umieszczenia 
urządzeń elektroenergetycznych w granicach 
działki nr 198/5 w Wapnicy i zobowiązaniem do 
zapłaty odszkodowania, proponuje się podjęcie 
uchwały w sprawie ustanowienia odpowiedniej 
odpłatnej służebności przesyłu na w/w działce.

         Przedmiotowa działka nr 198/5 zabudowa-
na jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, 
gdzie zbyte zostały udziały w wysokości ok. 43 % 
(13 lokali), zaś własnością gminy pozostają udziały 
do ok. 57 % nieruchomości.

uchwała nr iX/74/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w 

trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość 
gminną położoną  w Lubinie, stanowiącą działkę 
nr 84/8 o pow. 15,0405 ha.

Dla terenu w/w działki brak obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (podjęta została przez Radę Miejską 
uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu 
miejscowego dla obszaru obejmującego teren 
w/w działki).  

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje na terenie działki nr 84/8 przewi-
duje się następujące funkcje: ZP – tereny zieleni 
urządzonej, UT – tereny usług turystycznych,  
M – tereny zabudowy mieszkaniowej i UZ – tereny 
usług zdrowia. 

uchwała nr iX/75/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Na wnioski  dzierżawców, których umowy 

dzierżawy wygasły lub  w najbliższym terminie 
się   wygaszają, proponuje się wydzierżawić na ich 
rzecz  tereny dotychczas przez nich dzierżawione 
na następny okres odpowiednio do lat trzech.

W podjętej uchwale w sprawie zasad nabywa-
nia, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania  nie ma roz-
strzygnięcia co do zasad zawierania umów dzier-
żawy lub najmu w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość.

Brak wzmianki w uchwale na temat przed-
miotowego stanu faktycznego, powoduje,  że  
w sytuacji  gdy zamiarem Gminy jest zawarcie 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
na tą samą nieruchomość do lat trzech , wyma-
gana jest  każdorazowo zgoda Rady Miejskiej w 
formie uchwały.

uchwała nr iX/76/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wyraża się zgodę na zawarcie na okres do 
31 grudnia 2011 r. w trybie bezprzetargowym  
z dotychczasowym dzierżawcom umowy dzierża-
wy terenu o powierzchni 1.300 m², stanowiącego 
część działki nr 214, obręb 20 miasta Międzyzdroje, 
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu – Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 
Nr 41106, wskazanego na załączniku mapowym.

uchwała nr iX/77/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu
Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz 

G.EN.GAZ Energia S.A. z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym oraz jej każdoczesnych następców 
prawnych, na czas nieokreślony odpłatnej słu-
żebności przesyłu na nieruchomości gminnej, 
stanowiącej działkę nr 84/8 obręb 24 – Lubin, 
gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy  
w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowa-
dzi księgę wieczystą KW Nr 16842.

Zakres wykonywania służebności przesyłu 
ogranicza się do ułożenia i eksploatacji gazociągu 
średniego ciśnienia z rur PE de 90 (Wapnica - Lu-
bin) oraz do korzystania z nieruchomości zgodnie 
z przeznaczeniem znajdującego się na tej nieru-
chomości gazociągu, umożliwiającym w szczegól-
ności władanie, korzystanie i pobieranie pożytków 
z gazociągu oraz na prawie swobodnego dostępu 
i dojazdu w celu usuwania awarii, wykonywania 
prac eksploatacyjnych, konserwatorskich, remon-
towych, modernizacyjnych i wymiany sieci.

uchwała nr iX/78/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.246/08 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 
maja 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych 

Ze względu na brak rozstrzygnięcia w obowią-
zującej treści uchwały o zasadach sprzedaży lokali 
mieszkalnych co do bonifikaty przysługującej przy 
sprzedaży lokalu w budynkach jedno- lub dwu-
lokalowych, w których gmina poczyniła nakłady 
w wysokości nie przekraczającej 5 % wartości 

cd. na str 6
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z Prac raDy MieJSkieJ

odtworzeniowej lokalu, proponuje się zmianę 
brzmienia par. 7  w/w uchwały, który wskazywałby, 
iż bonifikata w wysokości 50% ceny sprzedaży 
przysługuje przy sprzedaży przedmiotowych 
lokali, w których gmina nie poczyniła nakładów 
lub poczyniła niewielkie nakłady do 5 % wartości 
odtworzeniowej lokalu.

Przedmiotowa zmiana będzie miała zastoso-
wania do sprzedaży jednego z dwóch lokali w 
budynku przy ul. Polnej 69 w Międzyzdrojach, 
przygotowanych aktualnie do sprzedaży.

ucHWaŁa nr iX/79/11
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2011 na 

terenie Gminy Międzyzdroje
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne na podsta-

wie art. 34a ust. 1 ustawy Prawo Wodne nałożyła 
na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w 
sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.

Wniosek w o ujęcie w wykazie kąpielisk składa 
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia 

roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Urząd Miejski wystąpił z wnioskiem z dnia 

31.12.2010r. o wpisanie dwóch kąpielisk do rejestru 
kąpielisk na roku 2011 na terenie gminy Międzyz-
droje. Kąpielisko nr 1 – Międzyzdroje Zachód  - (od 
Molo na zachód 600 m) 2. Kąpielisko nr 2 – Mię-
dzyzdroje Wschód - (od Molo na wschód 600 m)

Zgodnie z wnioskiem sezon kąpielowy ma 
trwać od 16.06 do 20.09.2011r.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

kultura, ośWiata

Zapraszamy 
na boiska „Orlik” 
1 czerwca br.  o godz. 10:00 nastąpi 
otwarcie kompleksu boisk sporto-
wych przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Międzyzdrojach. 

Boiska powstały w ramach reali-
zacji programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, który zakłada istnienie boisk 
sportowych  w każdej gminie na te-
renie całego kraju.  Założeniem pro-
gramu jest udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej infrastruk-
tury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania sportu. 

Korzystanie z międzyzdrojskich 
boisk będzie możliwe od 1 czerwca 
2011. Wejście na boiska, po zapo-
znaniu się z regulaminem i przyjęciu 
jego zasad, będzie bezpłatne.

Uroczystość otwarcia kompleksu 
boisk rozpocznie się o godz. 10:00 
częścią oficjalną, po której rozegrany 
zostanie mecz: uczniowie kontra 
nauczyciele i przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego. 

  Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

Szkoła w Wapnicy już od wielu lat po-
dejmuje inicjatywy proekologiczne. 
Z roku na rok nasze działania stają 
się coraz bardziej powszechne i dają 
wymierne efekty. Tym bardziej cieszy 
fakt, że wiedza i tradycje związane 
z ekologicznym stylem życia, które 

przekazujemy lokalnej społeczności, 
cieszą się powszechną aprobatą 
i licznym uczestnictwem. Zostało 
to również potwierdzone poprzez 
uzyskanie przez Szkołę międzynaro-
dowego certyfikatu Zielonej Flagi, z 
czego jesteśmy bardzo dumni.

POMYSŁ SZKOŁY NAGRODZONY!

Dzieci fantastycznie przedstawiły  m.in: układy 
rytmiczne i taneczne do piosenek”Lustra”, „Cień” 
„Pszczółeczki” i Króliczki oraz muzyki Roberta 

Schumanna  i z baletu „Dziadek do orzechów” Pio-
tra Czajkowskiego, z wykorzystaniem rekwizytów  
i instrumentów perkusyjnych. Była też niespo-

Kolorowe nutki 
05 maja wielkie wydarzenie! na dużej  scenie  sali teatralnej MDk, na której grały światowej sławy 
artyści, nasze najmłodsze dzieci od 5 do 7 lat, uczestniczące w zajęciach rozwojowo-artystycznych 
„kolorowe nutki” i studium piosenki  wykonały swój pierwszy, niepowtarzalny występ artystyczny. 

Młodzi artyści na scenie MDK dzianka: spełnienie marzeń najmłodszej uczest-
niczki – 5 letniej Agatki Kowalewskiej, która wy-
konała pierwszy solowy pokaz taneczny na scenie. 

Pragnę przedstawić młodych artystów, którzy 
wzięli udział w programie:  Agnieszka Szaforz, Ania 
Buca, Amelia Kaszuba, Dominika Boryń, Matylda 
Kaszubowska, Laura Kober, Martyna Deptuła, We-
ronika Helbik, Hania Kot, Milena Jabłońska, Agata 
Kowalewska i Karolina Romańska. 

W drugiej części programu były występy 
solowe dzieci w wieku 9 lat: Weroniki Rutkiewicz, 
Partyka Patryjasa i Emilki Deptuły, która już dwu 
krotnie została wyróżniona w konkursie piosenki 
„Wygraj sukces” w Goleniowe.  Piękny układ  
i oprawę artystyczną do piosenki „Był raz Pan”,  
w wykonaniu Weroniki Rutkiewicz, wykonali: 
Karolina Przybylska i Adam Wilczek. Program 
przygotowała Inna Zholudieva, instruktor MDK 
ds. muzycznych. 

Było to  podsumowanie pracy włożonej  
w rozwój zainteresowań artystycznych  dzieci, wsz-
czepienie od najmłodszych lat  obowiązkowości i  
pięknej kultury polskiej. Rodzicom gratuluję zdol-
nych pociech i wielkiego zaangażowania. Głęboko 
wierzę, że  działalność artystyczna będzie dalej się 
rozwijać. Od  10 maja br  będzie wakacyjna przerwa 
w zajęciach lecz serdecznie zapraszam na zajęcia 
już od   01 września 2011r. Naprawdę warto.

Jadwiga Bober 

W ramach naszych działań często 
bierzemy udział w wielu konkursach 
związanych z ochroną środowiska 
przyrodniczego. W tym roku szkoła 
starała się o otrzymanie dotacji  
w konkursie, którego organizatorem 
była spółka GAZSYSTEM S.A. Udało 
się! Projekt „Żyj energicznie lecz 
ekonomicznie” otrzymał dotację  
z Funduszu Naturalnej Energii.  
Pomysł nauczycieli ze szkoły w Wap-
nicy został wyróżniony jako jeden  
z pięciu w woj. zachodniopomor-
skim.

celem projektu „Żyj ener-
gicznie, lecz ekonomicznie” jest 
zmniejszenie zużycia energii oraz 
edukacja w tym zakresie uczniów 
i mieszkańców. Realizując projekt 
chcielibyśmy uświadomić mieszkań-
com naszego sołectwa jak ważne jest 
oszczędzanie energii. Co ważne chce-
my edukować nie tylko „słowem”, ale 
przede wszystkim „czynem” przez 
wdrożenie dobrych praktyk prowa-
dzących do zmniejszenia zużycia 
energii w naszej szkole. Mamy na-
dzieje, że podobnie jak wcześniejsze 
nasze działania, również i to zostanie 
przyjęte z zainteresowaniem i po-
zytywnym odbiorem mieszkańców 
gminy Międzyzdroje. 

Monika Ratajczyk
Iwona Samołyk

cd. ze str. 5
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SPort

W dniu 30 kwietnia 2011 roku zorganizowano 
turniej o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „FALA” 
Międzyzdroje dla dzieci z rocznika 1999 i młod-
szych, w którym udział wzięły dzieci w wieku od 6 
do 11 lat. Każda drużyna biorąca udział w turnieju 
była zwycięzcą i została nagrodzona pamiątkowy-
mi medalami. Natomiast o godzinie 15.00 odbył 
się mecz ligowy piłki nożnej, w którym wzięło 
udział 18 zawodników naszego Miasta i Gminy. 
Nasz zespół juniorski podejmował Pomorzanina  
Nowogard i zwyciężył 1-0 po bramce Miłosza 
Gajdy.

W dniu 02 maja br. roku zorganizowano turniej 
dla dzieci z rocznika 1996/99 o Puchar Upamięt-
niający Papieża Jana Pawła II – VI Edycja, w którym 
udział wzięło 25 osób – 4 drużyny: dwie drużyny  
z Kamienia Pomorskiego, Kamiennej Góry oraz 
Fali Międzyzdroje. 

 W dniu 03 maja br. zorganizowano jeden 
turniej oraz spotkanie towarzyskie: 

* Mecz towarzyski Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich 
w którym brały udział dziewczyny z naszej Gminy 
w różnej kategorii wiekowej. Łącznie w spotkaniu 
wzięło czynny udział 20 zawodniczek w wieku od 
13 do 17 lat.

* Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni 
Prezesa Honorowego Klubu Sportowego „FALA” 
Międzyzdroje. W turnieju wzięło udział dziewięć 
zespołów amatorskich, łączny czynny udział 90 
zawodników. Puchar powędrował do Wolina - 
zwyciężyła drużyna „Wiking” po wygranej w finale  
z „leśnikiem” Międzyzdroje 1-0, natomiast trzecie 
miejsce zdobyła drużyna „klifa” Międzyzdroje po 
zwycięstwie nad drużyną pod nazwą „Wychowan-
kowie Brody”  w rzutach karnych 3-2, w spotkaniu 
padł wynik 4-4.

Drużyny młodzieżowe wracają na boiska
Zawodnicy z grupy trampkarzy naszego klubu 

rozegrali do tej pory trzy spotkania mistrzowskie, 
wygrywając dwa z trzech spotkań. W niedzielę 
17 kwietnia na boisku w Świnoujściu w meczu o 
pierwsze punkty z miejscowym klubem „Flota 96”, 
zespół „Fali” Międzyzdroje rozpoczął wiosenne roz-
grywki, podczas którego nasi zawodnicy odnieśli 
porażkę 3-1. Bramkę zdobył Michał Waszczyk. 
Natomiast w dwóch następnych spotkaniach zgar-
nęli już komplet punktów wygrywając w Wolinie 
z ”Vinetą I” 5-0 (bramki zdobyli Michał Waszczyk 

x2, Tkaczonek Piotr, Mittelstadt Radosław oraz 
Kalinowski Patryk), w trzecim ostatnim spotkaniu 
nasi młodzi zawodnicy pokonali „Vinetę II” aż 29-0, 
drużyna zagrała w składzie: Sędzicki P., Tkaczonek 
P., Boguski K., Gaj S., Strzelecki P., Kądziołka H., 
Lisiński P., Kowalczyk K., Kostek K., Kalinowski P., 
Mittelstadt R., Michalski B., Waszczyk M., Trott M., 
Potrzebny W.

Drużyna Trampkarzy mimo pierwszej porażki 
na wiosnę nadal przewodzi w tabeli swojej grupy 
1 ZZPN mając 24 pkt.

Natomiast 20 kwietnia nasz zespół z roczni-
ka 1999 rywalizował w eliminacyjnym turnieju 
Związku Miast i Gmin Morskich w Dziwnowie. 
W turnieju uczestniczyły drużyny ze Szczecina, 
Dziwnowa oraz nasz zespół. Po grach „każdy  
z każdym” nasi adepci zakwalifikowali się do ści-
słego finału zajmując II miejsce, pokonując zespół 
z Dziwnowa, a przegrywając z rówieśnikami ze 
Szczecina. Nasz zespół po raz trzeci znalazł się  
w Wielkim Finale. Wcześniej gościliśmy w Gdańsku 
i Rewalu, w tym roku Wielki Finał odbędzie się  
w Darłowie 12-13 maja. 

Ponadto ruszyła Międzymiastowa Liga Orlików 
w której nasz zespół będzie brał czynny udział, 
tak więc życzymy sukcesów i dużo radości z gry 
w turniejach.

Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg 
rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śledzić 
można na klubowej stronie internetowej: www.
fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl lub www.
facebook.com                                       Jan Rączewski

Wieści z klubu „Fala”

MaJÓWka na SPortoWo
W dniach 30 kwietnia - 03 maja 2011 roku zarząd klubu Sportowego „Fala”  zorganizował tur-
nieje piłki nożnej – piknik rodzinny; przy udziale ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
oraz Gminy Międzyzdroje, które rozgrywane były na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy  
w atmosferze piłkarskiego święta.

Puchar Polski 
zdobyty!
W długi weekend majowy zawod-
niczki miejscowego klubu tenisa 
stołowego osiągnęły historyczny 
sukces. Po raz pierwszy w histo-
rii „Chrobrego”, pingpongistki  
z Międzyzdrojów zdobyły Puchar 
Polski na szczeblu wojewódzkim. 

W finale nie były faworytkami, lecz po 
rewelacyjnych meczach i świetnym pokazie 
swoich umiejętności udowodniły, że w 
sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna 
zagrała w  następującym składzie: Sylwia 
Wandachowicz, Magdalena Gargulińska 
oraz Marta Szymańska. Zwycięstwo w 
tym turnieju pozwoliło naszym reprezen-
tantkom awansować do dalszego etapu 
rozgrywek.  Teraz ich przeciwniczkami będą 
drużyny z woj. pomorskiego, wielkopolskie-
go oraz kujawsko-pomorskiego.

Nie tylko starsi osiągali ostatnio sukcesy, 
najmłodsi również stawali na podium i 
zajmowali  miejsca w czołówce. Na Mistrzo-
stwach Województwa Żaków Weronika Zy-
gan  zdobyła 3 miejsce w grze pojedynczej 
oraz 1 miejsce w grze podwójnej. Z kolei 
Bartosz Blatkiewicz, w tej samej grupie, 
uplasował się na 5 pozycji wśród chłopców.

To nie wszystkie triumfy młodzieży 
„Chrobrego”. W najmłodszej grupie wieko-
wej Agata Konicka zajęła 4 miejsce. Agata 
swoją przygodę z tenisem stołowym zaczę-
ła dość niedawno, chodzi do drugiej klasy 
szkoły podstawowej i już zaczyna osiągać 
swoje pierwsze sportowe sukcesy.  

Krzysztof Borkowicz
  

W rozgrywkach startowało 8 drużyn z całego 
województwa: Złocieniec, Kamień Pom., Wrzo-
sowo, Żółtnica, Czaplinek, Stepnica, Pełczyce  
i gospodarze Międzyzdroje, czyli przekrój ca-
łego województwa z najsilniejszych ośrodków 
tenisa stołowego. Wygrała Szkoła Podstawowa 
ze Złocieńca. Zawodnicy z Międzyzdrojów zajęli  
II miejsce, a III - Żółtnica.

Inicjatorem Memoriału jest Fundacja An-
drzeja Grubby, natomiast motorem działań żona 
nieżyjące już mistrza – pani Lucyna Grubba, 
która była osobiście obserwowała rozgrywki  
w Międzyzdrojach. 

W hali Jego imienia 

Organizatorem V Memoriału był Burmistrz Mię-
dzyzdrojów, Szkoła Podstawowa nr 1 i UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje, a nad wszystkimi etapami imprezy pieczę 
sprawowali Prezes UKS „Chrobry” – Waldemar Witkowski 
i trenerzy Klubu – Sylwia i Jacek Wandachowiczowie, 
dzięki którym zawody przebiegały bardzo sprawnie.

Memoriał im. A. Grubby - prestiżowa impreza spor-
towa o randze krajowej - po raz pierwszy odbył się w 
Międzyzdrojach i ma szanse wpisać się w kalendarz 
sportowy naszego miasta. Zwycięzcy otrzymali  bardzo 
atrakcyjne nagrody, profesjonalny sprzęt do tenisa 
stołowego firmy Butterfly.                Iwona Banachowicz 

Dyrektor SP1

Po raz pierwszy Memoriał Andrzeja Grubby

9 maja 2011r. w hali przy SP1 odbył się V Memoriał andrzeja Grubby. Były to eliminacje  
wojewódzkie szkół podstawowych do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Sopocie 
w czerwcu 2011. 
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oGŁoSzenia - koMunikaty

9. nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy przy ul. okrą-
głej 1b, działka nr 54/3 o powierzchni  852 m², cena wywoławcza 
60.000,00 zł plus należny podatek VAT. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się   
w dniu 21 czerwca 2011 r. 

10. nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, działka nr 93/2  
o powierzchni 1.653 m², cena wywoławcza 150.000,00 zł plus należny 
podatek VAT. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się   
w dniu 21 czerwca 2011 r. 

11. nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy  
ul. Myśliwskiej, stanowiąca  działkę nr 210 o powierzchni 315 m², 
cena wywoławcza 112.000,00 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się   
w dniu 21 czerwca 2011 r. 

Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu do zbycia w drodze 
przetargu znajdują się:

1/ nieruchomości niezabudowane położone:
- w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2 o powierzchni 4.240 m²,
- w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr.21, działka nr 562  

o powierzchni 280 m²,
- w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, obr.19, działka nr 82/2 o powierzchni 

585 m²,
- w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m²,
2/ nieruchomości  zabudowane położone:
- przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka nr 341  

o powierzchni 494 m², 
- przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka nr 328  

o powierzchni 839 m².                                                             Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami

oFeruJeMy Do SPrzeDaŻy:
1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, położone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące 
działki:
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze 
dojazdowej stanowiącej działkę nr 120/34  o pow. 327 m², cena  wywo-
ławcza145.000 zł plus należny podatek VAT 
- nr 120/35 o pow. 1.660 m², cena wywoławcza 150.000 zł + należny 
podatek VAT. 
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu  
21 czerwca  2011 r.  

2.  nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13  
w Międzyzdrojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m².  
Rokowania na zbycie w/w nieruchomości zostaną ogłoszone z końcem 
miesiąca maja 2011 r. 

3.  nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. zwycięstwa  
w Międzyzdrojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m². 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  
19 lipca 2011 r., cena wywoławcza 25.000.000 zł brutto.

4. nieruchomość niezabudowana położona w lubinie przy  
ul. Głównej, działka nr 117/2 o powierzchni 1.468 m². 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędą się  
w dniu 21 czerwca 2011 r., cena wywoławcza 75.000,00 zł plus należny 
podatek VAT. 

5. nieruchomości niezabudowanych położonych w lubinie przy  
ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 
775 m², cena wywoławcza 110.000,00zł plus należny podatek VAT, 
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza 130.000,00 
zł plus należny podatek VAT  
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się  
w dniu 21 czerwca 2011 r.  

6. nieruchomość niezabudowana położona w lubinie przy  
ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 4.759 m², cena wywoławcza 
360.000,00 zł plus należny podatek VAT. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  
w dniu 19 czerwca 2011 r.

7. nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach 
przy ul. kolejowej , działka nr 460/1 o powierzchni 369 m²,  
cena wywoławcza 145.000,00 zł plus należny podatek VAT. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się   
w dniu 21 czerwca 2011 r. 

8. nieruchomość niezabudowana położona w lubinie przy  
ul. Głównej, działka nr 9/2 o powierzchni 967 m², cena wywoławcza 
80.000,00 zł plus należny podatek VAT. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się   
w dniu 21 czerwca 2011 r. 

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Opłata targowa
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu letniego, uprzejmie 
prosimy Przedsiębiorców o zapoznanie się z uchwałą rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty 
targowej. 

Przypominamy, iż objęte opłatą targową są osoby fizyczne, osoby oraz 
jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Z opłaty targowej zwolnio-
ne są podmioty, które są płatnikami podatku od nieruchomości w związku  
z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Zwolnienie z opłaty targowej nie ma zastosowania w stosunku do osoby 
prowadzącej handel w kiosku, boksie czy innym miejscu, którego nie jest wła-
ścicielem, lecz dzierżawcą. W takim przypadku obowiązek w zakresie podatku 
od nieruchomości ciąży na właścicielu obiektu, zaś osoba prowadząca handel 
zobowiązana jest do uiszczania opłaty targowej. Opłata targowa pobierana 
jest w każdym miejscu, w którym prowadzony jest handel.    

Olga Tarnowska 
Młodszy referent ds. działalności gospodarczej


