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16. Festiwal Gwiazd już za nami, dziś pozostały piękne wspomnienia 
niezapomnianych chwil w oprawie znanych osobistości ze świata 
kultury i nadzieja, że za rok w Międzyzdrojach pojawi się znów 
prawdziwy „gwiazdozbiór”. Międzyzdroje miasto festiwali i inspiracji 
artystycznych - to już znana, rozpoznawalna  marka - miasto gwiazd. 

Organizatorem tegorocznej edycji był Międzynarodowy Dom 
Kultury, przy współpracy producentów Zbigniewa Dobrosza i Macieja 
Szwarca, organizatorów festiwalu „Dwa brzegi” w Kazimierzu Dolnym.  

Bogaty program artystyczny, wielu znanych „ze szklanego ekra-
nu” aktorów przyciągnął tłumy widzów, bo któż  nie chciałby zrobić 
zdjęcia, zdobyć autografu np. Jana Nowickiego, Magdaleny Cieleckiej, 
Piotra Adamczyka, Tomasza Karolaka, Olafa Lubaszenki, Krzysztofa 
Materny, Olgi Bołądź, Jana Peszka, Piotra Szwedesa, Nataszy Urbań-
skiej czy Janusza Józefowicza? Ci artyści byli wśród nas oraz cała 
plejada znanych osób ze świata kultury. Ogółem na festiwal przyje-
chało 192 osoby związane z Festiwalem Gwiazd, w tym 123 artystów.

Ciąg dalszy  na stronie 3

Gwiazdy były wśród nas…
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AKTUALNOŚCI

Podziękowanie
W związku z zakończeniem Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, pragnę 
wyrazić serdeczne podziękowanie rachmistrzom: 
Annie Strużynie, Edycie Dolegała, Patrycji Major 
oraz Pawłowi Musialskiemu za trud i pracę włożo-
ną w realizację spisu.   

Urodził się 24 XII 1941 r. w małym miasteczku Ho-
noratów koło Piotrkowa Trybunalskiego jako jeden 
z siedmiorga dzieci. Po wczesnej śmierci matki, 
troskliwy ojciec - wdowiec wychował i wykształcił 
całą gromadkę.

Szkołę podstawową i średnią ukończył w Szcze-
cinku, a Studium Dekoratorskie w Pile.

W Międzyzdrojach pojawił się w 1971 r. Jako 
Prezes Spółdzielni Ogrodniczej był pracodawcą 
wielu mieszkańców Międzyzdrojów i okolicznych 
miejscowości.

Adam Natkański był dobrym człowiekiem, 
serdecznym i życzliwym. Troszczył się nie tyl-
ko o rodzinę, ale wielokrotnie o różne do-
konania dla międzyzdrojskiej społeczności.
Działacz kultury, współzałożyciel Towarzystwa 
Miłośników Międzyzdrojów, współorganizator 
Festiwali Pieśni Chóralnej i wielu innych inicjatyw 
kulturalno – oświatowych.

W ostatnich latach poświęcił się zanikającej 
sztuce wycinania z różnokolorowych papierów 
kwiatów i ciekawych propozycji, czego efektem 
były autorskie wystawy, między innymi w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Kochał te swoje mini obrazki, potrafił tym 
zamiłowaniem zarazić wiele osób.

Po nieszczęśliwym przypadku wszczepienia 
zarazków żółtaczki typu B w szpitalu w Świnoujściu 
zapadł na kolejne choroby. Ujawniła się cukrzyca 
jako skutek wielu terapii. Później rak. Pomimo 
wyczerpujących organizm chemioterapii, Adam 
walczył z chorobą kilkanaście lat. Zabił go udar 
mózgu. Do ostatnich dni życia nie tracił sił wspo-
magany przez rodzinę i przyjaciół. Spore ich grono 
zjawiło się na pogrzebie, w ostatnim pożegnaniu. 
Będzie nam bardzo brak Adama- nieprzeciętnego 
i oryginalnego przyjaciela.

Mszę św. i ceremonię pogrzebową odprawił 
ks. Marian Jan Wittlieb W imieniu władz miejskich 
wiązankę kwiatów złożyli Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Jan Magda i Sekretarz  Henryk Nogala, 
który  pożegnał zmarłego.

,,ZACHODNIOPOMORSKIE
PER£Y W KORONIE 2011”

Wielkie odkrywanie 
Województwa 
Zachodniopomorskiego!
Portal szczecin.naszemiasto.pl wraz z Zachodnio-
pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną 
w Szczecinie pod patronatem Polskiej Organizacji 
Turystycznej, ogłosił konkurs ,,Zachodniopomorskie 
Perły w Koronie 2011”. Do 27 czerwca przyjmowano 
propozycje w następujących kategoriach:

- Miasto/Gmina z pomysłem na turystykę
- Najciekawsze wydarzenie sezonu 
- Atrakcja turystyczna 
Nad propozycjami pochyliła się kapituła złożona 

z przedstawicieli mediów i organizacji turystycznych. 
Gmina Międzyzdroje znalazła się wśród 10 kandy-
datur w kategorii – Miasto/Gmina z pomysłem na 
turystykę. 

Ponadto zgłosiliśmy jako najciekawsze wyda-
rzenie sezonu – Festiwal Gwiazd oraz najciekawszą 
atrakcję turystyczną – Planetarium w Międzyzdrojach 
oraz muzeum V-3 w Zalesiu.

Głosowanie trwa od 4 lipca do 31 sierpnia 2011 
roku. Najciekawsze opinie o perełkach  zostaną  
nagrodzone. Dlatego głosujemy, komentujemy 
i wygrywamy!

Głosować można na stronie nasze.miasto.pl lub 
poprzez wysyłanie sms-ów.  

Głosujmy na Międzyzdroje, głosujmy na nasze 
turystyczne atrakcje!!!

Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę www.
szczecin.naszemiasto.pl

LOS PEREŁEK W RĘKACH WSZYSTKICH GŁOSUJĄCYCH !              
Inspektor ds. bioróżnorodności i zabytków

Joanna Ścigała

W dniu 07 lipca, w związku z pobytem 
w Międzyzdrojach delegacji Związku Gmin Zie-
mi Zgorzeleckiej, w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyła się konferencja z udziałem 
zaproszonych gości firmy NSR  oraz burmistrzów 
i przedstawicieli Związku Gmin 
Ziemi Zgorzeleckiej. Firma NSR 
prezentowała gościom ze Zgo-
rzelca formy działania swojego 
przedsiębiorstwa, jej organiza-
cję i możliwości technologiczne, 
a przedstawiciele z Polski oma-
wiali gospodarkę odpadami na 
obszarze Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. 

Z uwagi na obywający się w 
tym  samym terminie Festiwal 
Gwiazd delegacja firmy NSR 
miała okazję uczestniczyć w 
naszych uroczystościach związanych z otwarciem 
promenady i Festiwalu Gwiazd.  Musical „Metro”  jak 
i nowa promenada zachwyciły szwedzkich gości.  

08 lipca goście spotkali się z dyrektorami placó-
wek oświatowych, omawiając możliwości przyszłej 
współpracy w ramach edukacji szkolnej. 

Odbyła się również konferencja pt. ”Gospodar-
ka odpadami na obszarze Powiatu Kamieńskiego 
i miasta Świnoujście”. Na spotkaniu obecni byli 
m.in. Olgierd Geblewicz –Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Barbara Michalska – Za-
stępca Prezydenta Świnoujścia, Grzegorz Jóźwiak 
– Burmistrz Dziwnowa, przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego, Wolina i Kamienia Pomorskiego, 
przedstawiciele zakładów komunalnych  oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych. Celem spo-
tkania była wymiana doświadczeń w  dziedzinie 
gospodarki odpadami, możliwości rozwiązań i za-

stosowania odpowiednich przepisów regulujących 
gospodarkę odpadami na danym obszarze. Spo-
tkanie było bardzo owocne i spotkało się z dużym 
zainteresowaniem ze strony władz województwa. 

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca 
zagraniczna z firmą NSR AB przyniesie wymierne 
efekty, a wiedza i doświadczenie, jakie posiadają,  
przyczyni się do szerszego spojrzenia na odpady  
komunalne jak na produkt, który można powtórnie 
przetworzyć i przy tym dodatkowo zarobić. 

Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji 
i Współpracy z Zagranicą

DELEGACJA FIRMY NSR AB  HELSINGBORG 

(SZWECJA) W MIĘDZYZDROJACH
W dniach 07 – 08 lipca br., w ramach kontynuacji działań związanych z rozwijaniem  współpracy 

z miastem Helsingborg, gościliśmy w Międzyzdrojach delegację firmy NSR AB.  Jest to Zakład 

Komunalny miasta Helsingborg zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi, ich prze-

twarzaniem i powtórnym wykorzystaniem. Firma jest jednym z najbardziej zaawansowanych na 

świecie zakładów recyklingu.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii transport miejski  

w mieście  odbywa się  z wykorzystaniem produkowanego  przez NSR paliwa jakim jest biogaz, 

a zastosowane technologie przetwarzają odpady komunalne w 96% na kompost rolniczy, biogaz, 

granulat. 

IN MEMORIAM
12 lipca 2011 r. stanęliśmy 
nad mogiłą Adama Natkańskiego

Autor, pożegnanie Przyjaciela zakończył 
wierszem:

„Smutny ten jeden dzień w roku, 
Znicze dodają mu uroku.
Pośpiech w tym dniu niewiele zmieni,
Więc warto zwolnić o pół kroku.
Warto też wstecz pamięcią wrócić,
Do skrytych myśli w swym sumieniu,
Nad życiem -
To zadumy pora.
Co zmienić, nim je czas pochłonie?
Do zapisania księga spora.
Nie zrobisz nic gdy znicz zapłonie”
 
Żegnaj Adamie!

Andrzej Mleczko

Odszedł od nas śp. Adam Natkański

Z powodu śmierci śp. Adama Natkańskiego, autora 
herbu Międzyzdrojów,

wyrazy szczerego współczucia, 
Najbliższym Zmarłego,

 składają władze samorządowe Gminy Międzyzdroje.

                     Leszek Dorosz 
Spisowy Komisarz Wyborczy
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WYDARZENIA

Festiwal rozpoczęliśmy odsłonięciem pamiątkowej 
tablicy, która jest uhonorowaniem Waldemara 
Dąbrowskiego - pomysłodawcy idei wakacyjnych 
spotkań z gwiazdami, i Adama Myjaka - 
twórcy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Na 
legendarne „Metro” z udziałem Janusza Józe-
fowicza i „Dzienniki” z Teatru Imka sprzedały 
się wszystkie bilety, część zainteresowanych 
osób musiała pięknego musicalu wysłuchać 
na zewnątrz. Liczba osób zainteresowanych 
udziałem we wszystkich wydarzeniach 
artystycznych po raz pierwszy od wielu lat 
przerosła nasze oczekiwania. 

Trwały ślad na naszej Alei Gwiazd po-
zostawili artyści ze świata muzyki: Anna 
Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Janusz 
Józefowicz i Zbigniew Górny. Dopełnieniem 
było odsłonięcie stolika wielkiego artysty 
Krzysztofa Kolbergera. 

Po raz pierwszy połączyliśmy wydarzenia 
artystyczne ze sportowymi - widowiskowy 
mecz w piłkę nożna do udziału w którym 
zaprosiliśmy samorządowców z wojewódz-
twa, powiatu i naszych mieszkańców. Ka-
pitanem drużyny samorządowców był sam  
Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego. Drużynę artystów 
prowadził  Olaf Lubaszenko.  Komentatorem 
był znany z TVP Dariusz Szpakowski.  Turniej 
w tenisa przebiegł również wspaniale.  

Cieszymy się, że nasi mieszkańcy włączyli 
się w organizację festiwalu i czynnie uczestni-
czyli we wszystkich wydarzeniach. Dzięki aktywno-
ści  mieszkańców i turystów tegoroczna edycja była 
bardzo udana. Świadczy o tym zarówno wielkie 
zainteresowanie mediów programem artystycz-
nym, jak również niezliczone tłumy publiczności 

i fanów podczas przedstawień, koncertów, imprez 
sportowych i sesji autograficznych. Publiczność 
festiwalowa zagłosowała na tak. Relacje z wyda-

rzeń festiwalowych można obejrzeć na stronie 
internetowej www.festiwalgwiazd.com

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
ludziom dobrej woli za wszelką pomoc organiza-
cyjną, finansową i uświetnienie swoją obecnością  

16. FESTIWALU GWIAZD w Międzyzdrojach, między 
innymi: Olgierdowi Geblewiczowi – Marszałkowi 
Województwa Zachodniopomorskiego, Beacie 

Kiryluk - Staroście Powiatu Kamieńskiego, 
Janowi Magdzie- Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej, Wojciechowi Gągorowskiemu 
i Wojciechowi Góralskiemu z Event Factory 
za pomoc logistyczną i techniczną, Adamowi 
Bączkowi – Komendantowi Komisariatu Po-
licji, Adamowi Celińskiemu – Kierownikowi 
ZOŚ za wielkie zaangażowanie, Marianowi 
Kowalewskiemu i funkcjonariuszom OSP, 
Janowi Kos i pracownikom Zakładu Ener-
getycznego, Annie Marczak i całej załodze 
Hotelu Amber Baltic,  Annie Dubrawskiej 
z Hotelu Vestina-Rybak, Jackowi Więzowskie-
mu z FWP, Witoldowi Jabłońskiemu z Pola 
Golfowego, Bogusławowi Mamińskiemu za 
udostępnienie pomieszczeń na stadionie, 
Mirosławowi Tyszkiewiczowi i Piotrowi Kwiet-
niowi za organizację turnieju tenisowego, 
a szczególnie pracownikom MDK, którzy są 
wielofunkcyjni  i zawsze, mimo ogromnego 
zmęczenia, krótkiego snu, gotowi do pracy. 
Największą atrakcję dla naszych artystów 
przygotowała Jagoda Stępień z Salonu Urody 
La Femme w OW „Posejdon”, która ufundowa-
ła dla wszystkich osób karnety SPA i Urody. 
Aktorzy byli zauroczeni i chętnie korzystali 
z możliwości oferowanych przez panią Jago-
dę i jej pracowników. To miłe, że znajdują się 
ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomóc, 

wierząc, że wszyscy pracujemy na promocję 
i dobry wizerunek naszego miasta. 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Olaf Lubaszenko

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury
Jadwiga Bober

Gwiazdy były wśród nas

Sierpień na sportowo
Klub Biegacza „Sporting”, Bogusław Mamiński oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
zapraszają w dniu  17 sierpnia 2011 r.  na finał  Biegów Śniadaniowych oraz XIII 
Mityng Lekkoatletyczny  im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego.

Jak co roku w 
dniu 17 sierpnia 
( ś ro d a )  o  g o d z . 
9  spotykamy się 
n a  t r a s i e  b i e g u  
i  uczestnicz ymy 
wspólnie z Gwiaz-
d a m i  S p o r t u  w 
imprezie o charak-
terze czysto rekre-
acyjnym – finale 
Biegów Śniadanio-
wych. Start przy 
Alei Gwiazd!  (Reje-
stracja uczestników 

finałów Biegów Śniadaniowych w dniu 16- tego sierpnia br. przy Alei Gwiazd od 
godz. 17:00).

Natomiast o godz. 19:00 na stadionie miejskim w Międzyzdrojach rozpocznie 
się XIII Mityng Lekkoatletyczny im. Władysław Komara i Tadeusza Ślusarskiego. 

W programie zawodów konkurencje memoriałowe: 

Konkurs  w pchnięciu kulą im. Władysława Komara,
Konkurs skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego, 
                 WSTĘP WOLNY!   ZAPRASZAMY!                                                    Anetta Czyżak

Mamy zastępcę burmistrza
Z dniem 1 sierpnia br. zastępcą burmistrza Międzyzdrojów będzie Katarzyna Ku-
tereba – Gnitecka, z wykształcenia prawnik z otwartym przewodem doktorskim. 

Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów  
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XII/93/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-

nania budżetu  za 2010 r.

Uchwała Nr XII/94/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2010 

 Po zapoznaniu się:
1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

za 2010 rok;

2. ze sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 
2010;

3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

4. z informacją o stanie mienia Gminy;

5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która 
stwierdziła, iż  w porównaniu do roku poprzed-
niego Gmina (Urząd i jednostki budżetowe) 
osiągnęła mniej przychodów i poniosła więcej 
kosztów (przychody w roku 2009 r. wynosiły 
72 976 820,92 zł, w roku 2010 - 43513 333,83 zł, 
koszty w roku 2009 r. wynosiły 28 105667,65 zł, 
w roku 2010 - 30 045696,44 zł. W związku z tym 
wynik finansowy zmienił się z kwoty 44871 
153,27 zł na kwotę 13 467637,39 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego środki na 
rachunku gminy uległy zmniejszeniu z kwoty 
23 502 708,47 zł  na kwotę 12204258,95 zł, co było 
spowodowane płatnościami z tytułu zrealizowa-
nych inwestycji. Tym samym majątek gminy wzrósł 
głównie z uwagi na oddanie do użytkowania 
zakończonych inwestycji i przyjęcia nieodpłatnie 
gruntów stanowiących drogi o łącznej wartości 
22 640 800 zł. Ponadto na zwiększoną kwotę długu 
(zobowiązania długoterminowe) wpłynęła emisja 
obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000 zł, 
co spowodowało, że dług na koniec roku wyniósł 
20 469 113 zł, co stanowi 46,64 % wykonanych do-
chodów. Na koniec roku budżetowego 2009 dług 
publiczny Gminy wynosił 14683303 zł i stanowił 
27,86 % wykonanych dochodów. Z przedstawio-
nych danych wynika, że kwota długu publicznego 
Gminy nie przekracza 60 % wykonanych docho-
dów. Jednakże w przypadku realizacji mniejszych 
dochodów niż wykonane w roku 2010, pomimo 
spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów 
wartościowych, wskaźnik może pozostać na tym 
samym poziomie lub ulec zwiększeniu.

Na podstawie powyższych danych oraz prze-
prowadzonych czynności sprawdzających Komisja 
Rewizyjna ocenia, że Burmistrz realizując zadania 
związane z wykonaniem budżetu, kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczęd-
ności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 
Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. 
W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach pozytywnie opiniuje 
wykonanie budżetu za 2010 rok i postanawia 
wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Bur-
mistrzowi Międzyzdrojów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2010.

6. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Międzyz-
drojów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2010.

Uchwała Nr XII/95/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-

cie na rok 2011.

UZASADNIENIE:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów i wydatków na kwotę 2 611 177,93 zł.  
Dochody zwiększa się o kwotę 267 713,58 zł (do-
chody bieżące - 47 771 zł, dochody majątkowe 
- 219 942,58 zł) i zmniejsza się o kwotę 2 878 891,51 zł 
(dochody bieżące - 19 278 zł, dochody mająt-
kowe - 2 859 613,51 zł). Wydatki zwiększa się 
o kwotę  408 127,83 zł z czego na wydatki bieżące 
przypada kwota  207 833 zł a na wydatki majątko-
we 200 294,83 zł, i zmniejsza się wydatki na kwotę 
3 019 305,76 zł z czego na wydatki bieżące przypa-
da kwota 655 550,93 zł, a na wydatki majątkowe 
kwota 2 363 754,83 zł.

Zmiany podyktowane są przede wszystkim  
zmniejszeniem dochodu z tytułu sprzedaży 
nieruchomości na kwotę 2 639 670,93 zł, zwięk-
szeniem wydatku z przeznaczeniem na dotacje 
dla klubów sportowych w kwocie 77 000 zł, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku 
na obozy sportowe w kwocie 10 000 zł oraz ze 
zmniejszenia wydatku na inne usługi dotyczące 
sportu w kwocie 67 000 zł (wydatki na organizację 
Mityngu lekkoatletycznego oraz na organizację 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
zaplanowano do poniesienia bezpośrednio z 
budżetu- płatność za usługę, a będą realizowane 
w formie dotacji oraz  zwiększeniu wydatku w kwo-
cie 90 000 zł dla potrzeb zapłaty odszkodowania 
w związku z przejęciem na podstawie decyzji Sta-
rosty Kamieńskiego Nr 1/2011 z dnia 06.04.2011 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ul. Polnej) przez Gminę prawa własności działki 
nr 9/2 o powierzchni 136 m²,

Uchwała Nr XII/96/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 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

UZASADNIENIE: 
W uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwa-

lenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok 
zmienia się treść załącznika „Plan przychodów oraz 
kosztów samorządowych zakładów budżetowych 
w 2011 roku”. W związku ze zmniejszeniem wydat-
ku na zakup zamiatarki w kwocie 184 500 zł doko-
nano zmian załącznika w następujących pozycjach 
„Przychody ogółem”, „Dotacje z budżetu”, Dotacje 
na inwestycje” oraz „Koszty ogółem”.  

Uchwała Nr XII/97/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 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 

UZASADNIENIE:
W niniejszej uchwale zmieniono trzy załączniki 

tj. wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyz-
droje na lata 2011-2024, objaśnienia wartości przy-
jętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2011-2024 oraz planowane i 
realizowane przedsięwzięcia Gminy Międzyzdroje 
na lata 2011-2024.  

  Uchwała Nr XII/ 98/ 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez gminę 

Międzyzdroje 

UZASADNIENIE:
W związku z wejściem w życie ustawy o sporcie  

z dnia 25 czerwca 2010r ( Dz. U. Nr 127 poz. 857 ) 
na podstawie art. 27 ust. 1 „Tworzenie warunków, 
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 
sportu stanowi zadanie własne jednostek samo-
rządu terytorialnego”.

Ustawa stwarza samorządowi możliwość 
finansowania sportu na warunkach i w trybie okre-
ślonym w uchwale organu stanowiącego, z tym, że 
organ musi wskazać cel publiczny, który jednostka 
samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć.

Ustawa określa katalog zadań, na które będzie 
mogła zostać przeznaczona dotacja z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Katalog za-
dań określony został w taki sposób, aby jednostki 
samorządu terytorialnego w miarę posiadanych 
odpowiednich środków finansowych mogły zabez-
pieczyć funkcjonowanie klubu w podstawowym 
zakresie jego działalności. 

Uchwała Nr  XII / 99 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowie-

nie hipoteki na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Międzyzdroje, jako zabez-

pieczenie pożyczki Jessica, udzielonego dla 

„Promenada” Spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przez 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 
UZASADNIENIE:
W związku z ubieganiem się przez Spółkę gmin-

ną „Promenada” o dofinansowanie planowanej in-
westycji, polegającej na budowie budynku galerii 
handlowo-gastronomicznej i infrastrukturą nie-
zbędną dla obsługi plaży (punkt ratowniczy, punkt 
pomocy medycznej, punkt doradczo-szkoleniowy) 
na terenie oddanym spółce w użytkowanie oraz 
wymaganiami banku kredytującego budowę w/w 
budynku, proponuje się rozszerzenie podjętej 
uprzednio uchwały wyrażającej zgodę na ustano-
wienie hipoteki na nieruchomości przeznaczonej 
pod budowę galerii.

Wobec powyższego proponuje się podjęcie w 
miejsce podjętej w dniu 24 maja 2011 r. uchwały 
Rady Miejskiej Nr XI/82/2011 nowej uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
do kwoty 22.100.000,00 zł na nieruchomościach 
będących własnością gminy: oddanych w/w spółce 
w użytkowanie, stanowiących działki nr 70/34 i nr 
70/37 oraz nieruchomości stadionu miejskiego, 
stanowiącej działkę nr 100.

Uchwała Nr  XII / 100 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

aportem nieruchomości do spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością „Nowe Centrum” 

UZASADNIENIE:
Ze względu na brak w budżecie gminy na rok 

2011 środków na realizację planowanej na w/w 
terenie inwestycji przewiduje się po wniesieniu 
do Spółki przedmiotowych nieruchomości oraz 
dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem 
na budowę, wybudowanie przez Spółkę budynku, 
a następnie rozliczenie wniesionego uprzednio 
aportu poprzez przekazanie gminie części lokali. 
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Janusz PIŁAT - 20.07

Teresa PURGAL - 27.07

Dorota SIELEWICZ - 3.08

Michał SUTYŁA - 10.08

Waldemar WITKOWSKI - 17.08

Rafał WOLNY - 24.08

Jan BURZYŃSKI - 31.08

PLAN DYŻURÓW 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

odbywaj¹cych siê w środy, w godz. od 15.30 do 16.30 
w Urzêdzie Miejskim 

ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 5 – pokój nr 14 
KONTAKT: tel. 91 32 75 647

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr  XII / 101 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

aportem nieruchomości do spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością „Nowe Centrum” 

UZASADNIENIE:
Proponuje się wniesienie do spółki „Nowe 

Centrum” Sp. z o.o. wydzielonej z dotychczaso-
wego pasa drogowego ul. Komunalnej części 
nieruchomości, stanowiącej działkę nr 326/1 o po-
wierzchni 3 315 m² w celu realizacji na w/w terenie 
oraz terenie działki nr 568 wniesionej uprzednio 
aportem do spółki inwestycji zgodnie z zapisami 
wynikającymi z obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr  XII / 102 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia 

służebności gruntowej

UZASADNIENIE:
W związku z koniecznością uregulowania 

stanu prawnego części nieruchomości budynko-
wej wybudowanej nad działką nr 86 , obręb 21 
miasta Międzyzdroje , stanowiącej drogę będącą 
własnością Gminy Międzyzdroje, proponuje się 
ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości położonej  przy ul. Leśnej 1, 3, 3a, 
3b oraz 5 , obręb 21, stanowiących działki nr 81 i 
nr 87/1  w Międzyzdrojach odpłatnej służebności 
gruntowej w celu użytkowania części budynku 
nadwieszonej  nad w/w działką nr 86.

Część budynku usytuowana nad działką komu-
nalną wybudowana została zgodnie z projektem   
zatwierdzonym  decyzją   Burmistrza   Międzyzdro-
jów   Nr    105/XII/98   z   dnia 18 grudnia 1998 r. 
wydaną dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Słowianin” w Świnoujściu.

Jednocześnie proponuje się uchylenie podję-
tej 25 stycznia 2007 r. uchwały Rady Miejskiej w 
sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności 
gruntowej.

         
Uchwała Nr  XII / 103 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie  nieruchomości w trybie przetargu 

nieograniczonego 

UZASADNIENIE:
W związku z dokonanym podziałem terenu 

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego proponuje 
się uchylenie podjętej w dniu 4 stycznia 2011 r. 
uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/2011 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomo-
ści w trybie przetargu nieograniczonego i podjęcie 
w jej miejsce przedmiotowego projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 
drodze przetargu nieograniczonego na okres do 
30 lat wydzielonych działek: nr 417/6 i nr 326/1 o 
łącznej  powierzchni 18.707 m², przeznaczonego w 
planie miejscowym pod handel wielkopowierzch-
niowy i parking.

Uchwała Nr  XII / 104 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r. 

w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie  nieruchomości 

UZASADNIENIE:
W związku z zainteresowaniem dotychcza-

sowego dzierżawcy, proponuje się przeznaczyć 
do wydzierżawienia część tarasu przy molo o 
powierzchni 50 m² przyległego do lokalu gastro-

nomicznego wnioskodawcy, usytuowanego na 
działce nr 70/12, obręb 20 miasta Międzyzdroje, 
z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny 
oraz ustawienie przenośnego obiektu lodziarni o 
powierzchni 4 m².

Uchwała Nr  XII / 105 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości

UZASADNIENIE: 
W związku z zainteresowaniem jednego ze 

współwłaścicieli nieruchomości położonej przy 
ulicy Myśliwskiej 19 w Międzyzdrojach nabyciem 
przyległego terminu gminnego, proponuje się 
przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego część nieruchomości gminnej, 
stanowiącą  działkę nr 395/9 o powierzchni 138 
m² powstałą w wyniku podziału działki nr 395/5 
stanowiącej drogę wewnętrzną.

Uchwała Nr  XII / 106 / 2011

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 

UZASADNIENIE:
W związku z zainteresowaniem właścicieli nie-

ruchomości przyległych do terenu działki gminnej, 
stanowiącej przed podziałem działkę nr 395/5, 
proponuje się sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków zagospodarowania 
posiadanej nieruchomości działek powstałych w 
wyniku podziału w/w:  sprzedaż działki nr 395/6 
o pow. 199 m², sprzedaż działki nr 395/7 o pow. 
98 m², sprzedaż działki nr 395/8 o pow. 85 m², 
sprzedaż działki nr 395/10 o pow. 167 m² ,  sprzedaż 
działki nr 395/11 o pow. 83 m².

Uchwała Nr XII/107/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje 

z Miastem Izola  - Słowenia

UZASADNIENIE:
W ramach podjętych rozmów o współpracy 

partnerskiej, Gmina Międzyzdroje jest zaintereso-
wana podjęciem współpracy w zakresie promocji, 
edukacji, kultury i sportu oraz wymiany doświad-
czeń z miastem Izola  - Słowenia.

Uchwała Nr XII/108/11

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z dnia 28 czerwca 2011  roku

w sprawie: „Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Międzyzdroje 

dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia”

UZASADNIENIE:
Planowana inwestycja ma służyć celowi pu-

blicznemu tj. budowie systemu przesyłowego gazu 
z projektowanego na terenie miasta Świnoujścia 
terminalu gazu płynnego do węzła krajowej sieci 
przesyłowej. Projektowany gazociąg wykonany 
zostanie z rur stalowych zabezpieczonych przeciw 
korozji izolacją polietylenową. Strefa kontrolowana 
dla gazociągu, w której ogranicza się możliwość 
lokalizacji zabudowy,  będzie wynosiła 12m (po 
6m na stronę). Opracowanie planu miejscowego 
usprawni i skróci procesy inwestycyjne, gdyż loka-
lizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie 
pozwolenia na budowę, z pominięciem procedury 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

W planie miejscowym określone zostały ogólne 
i szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, 
a także ustalone zostały zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

  Uchwała Nr XII/109/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie skargi Pana Mirosława Ziółkow-

skiego na Burmistrza Międzyzdrojów

UZASADNIENIE:
Komisja Rewizyjna uznała, że skarga Pana Mi-

rosława Ziółkowskiego jest niezasadna. Skarżący 
wskazuje naruszenie przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości.

Komisja stwierdza, że cytowane rozporządze-
nie dotyczy tylko przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości i nie odnosi się do trybu  
przeprowadzenia przetargów na zawarcie umów 
dzierżawy nieruchomości gminnych, na czas ozna-
czony, dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym, 
żaden przepis powoływanego rozporządzenia 
oraz ustawy  o gospodarce nieruchomościami 
nie może stanowić podstawy do oceny koniecz-
ności stwierdzenia odpowiedniego stosowania 
przepisów o przetargach na zawarcie dzierżawy 
na zasadach określonych w powołanym rozporzą-
dzeniu. Burmistrz ogłaszając przetarg na dzierżawę  
nieruchomości nr 430/03 o pow. 1000 m ², dokonał 
wszystkich czynności poprawnie i wskazane przez 
skarżącego Pana Mirosława Ziółkowskiego zarzuty, 
należy uznać za niezasadne.

Uchwała Nr XII/110/11

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.06.2011

w sprawie skargi Iwony Ostrejko na działal-

ność Burmistrza Międzyzdrojów

UZASADNIENIE:
Rada Miejska postanawia uznać swoją właści-

wość do rozpoznania skargi Pani Iwony Ostrejko   
z dnia 3 czerwca 2011r. na działalność Burmistrza 
Międzyzdrojów w sprawie bezprzetargowego 
wydzierżawienia części terenu znajdującego się 
na promenadzie  w Międzyzdrojach oznaczonego 
nr działki 74/2.

Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki   od godz. 14.00 - 15.30    
WICEPRZEWODNICZ¥CA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki   od 13.00 - 14.00
WICEPRZEWODNICZ¥CY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedzia³ki   od 12.00 - 13.00

na swoje dyżury zapraszają  również:
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SPORT I REKREACJA

WOPR nad wodą
Kąpielisko Miejskie w Międzyzdrojach strzeżone jest 
w godzinach od 10 do 18 przez blisko 40 ratowników.  
Plaża strzeżona zaczyna się przy zejściu  „B” przy ulicy 
Pomorskiej i rozciąga się, aż do zejścia „G” przy ulicy 
Wesołej. Ratownicy do tej pory podjęli kilkanaście 
interwencji,  głównie były to podtopienia i urazy na 
plaży. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło ratow-
nikom stwierdzić i określić, że najmniej bezpiecznym 
miejscem są plaże niestrzeżone, gdzie ludzie nie 
przestrzegają podstawowych zasad bezpiecznej 
kąpieli i często dochodzi tam do wypadków. Czas 
działania ratowników jest wtedy wydłużony ze 
względu na odległość i szybkość informowania ich 
o tym. Ratownicy tak samo jak w ubiegłych latach 
tak i w tym roku apelują o korzystanie przez wypo-
czywających wyłącznie z plaży strzeżonej, gdzie jest 
ciągły dozór nad ich bezpieczeństwem. Najlepszym 
sposobem zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom 
jest profilaktyka bezpiecznych zachowań nad wodą. 
Chcielibyśmy przypomnieć teraz Państwu kilka 
podstawowych zasad bezpiecznego plażowania:

• w wodzie zanurzaj się stopniowo, nie skacz do 
wody prosto z plaży - różnice temperatur między 
nagrzanym ciałem a wodą mogą być znaczne, 
w wyniku szoku termicznego może ustać akcja serca

• nie skacz do wody jeśli nie sprawdziłeś wcze-
śniej dna, nawet jeśli robiłeś  to dawniej, od tamtej 
pory na dnie mogły znaleźć się niebezpieczne 
przedmioty

• nigdy nie kąp się pod wpływem alkoholu
• nie pozwalaj dzieciom, szczególnie młodszym 

niż 7 lat, na samodzielne kąpiele; dzieci łatwiej ule-
gają panice, mają również mniej siły i doświadczenia, 
by walczyć np. z silnym prądem

Podsumowując jeszcze raz apelujemy o szcze-
gólne zachowanie ostrożności, opiekę nad swoimi 
pociechami oraz o nie spożywaniu alkoholu przed 
kąpielą. 

Ratownicy życzą Państwu udanego wypoczynku 
i wielu słonecznych dni.                      Mateusz Bobek

Stowarzyszenie Ratownicy Międzyzdroje

Godz. 17:30 - konkurs z udziałem Mistrzyni 
Świata Luby Czerepachy (Ukraina)

Godz. 18:00 - Mistrzostwa Polski Amatorów 
i finał eliminacji do Amateur Strongman World 
Championships 2012 - sędziują aktualny Mistrz 
Świata Strongman Mateusz Baron i Mistrz Europy 
Strongman Ireneusz Kuraś

1-sza konkurencja finałowa - Belka 130 kg 
na ilość 

2-ga konkurencja finałowa - Przeciąganie 
Hummera 

3-cia konkurencja finałowa – Przerzucanie i zała-
dunek kamieni 120 kg,125kg,130 kg,135 kg,140 kg 

4-ta konkurencja finałowa - Stawianie Pala 
+ Walizki 130kg + Wieża (80 kg), dwóch zawodni-
ków równocześnie. 

Godz. 21:00 - koncert zespołu „Error 440”
Niedziela - 31.07.2011

Godz. 8:00 - 18:00  - IX Speed Badminton Cup
Godz.11:00-16:00 - konkursy na siłowni

- prowadzi Robert Nemś, Jerzy Madziar
Godz.15:00 -  Mistrzostwa Polski w Mas Wre-

stling (po raz pierwszy w Polsce) sędziują Mistrzyni 
Świata Anna Lewandowska i Mistrz Świata Aleksan-
der Możarow (Rosja)

Godz.16:00 - Freestyle football 
Godz.17:00 - Mistrzostwa Polski w Podciąga-

niu na Drążku sędziuje Mistrz Świata Aleksander 
Możarow (Rosja)

Godz.18:00 -  zawody kulturystyczne 
Godz.18:30 - wybory Miss Festiwalu i  koncert 

zespołu Dash
Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-

wanych – wstęp wolny!!!                  Anetta Czyżak

Festiwal Siły, Sprawności i Urody
Już od siedmiu lat w Międzyzdrojach odbywa się organizowany przez firmę Fit Word  „Festiwal 

Siły, Sprawności i Urody”. Impreza ta promuje i upowszechnia sporty siłowe w naszym kraju, 

a przy okazji uatrakcyjnia pobyt turystów  podczas letnich wakacji w Międzyzdrojach.

Gwiazdy na boisku
9 lipca br. na stadionie miejskim w Międzyzdrojach przy pełnych trybu-

nach rozegrano mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją Festiwalu Gwiazd 

z kapitanem Radosławem Majdanem na czele, a zespołem Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego z kapitanem Olgierdem Geble-

wiczem, Marszałkiem Województwa. 

Mecz zakończył się wynikiem 6: 6 i sędzia główny Piotr Dykiert zarządził 
wykonywanie jedenastek, a w rzutach karnych 4: 3 wygrał zespół Gwiazd, 
których trenerem był Olaf Lubaszenko. 

Pojedynek o charakterze towarzyskim, ale granym z ambicją i wedle nieco 
artystycznych zasad (żółte kartki jako kartki na autografy) komentował Dariusz 
Szpakowski. Mecz rozgrywano w systemie 2 x 30 minut. Do przerwy prowadziły 
Gwiazdy, czyli reprezentacja aktorów 4:1 w której zagrali m.in. Marcin Mroczek, 
Wojciech Majchrzak, Marek Włodarczyk, Marcin Kwaśny, Tomasz Schimscheiner, 
jednak samorządowcy wyrównali po bramkach reprezentujących Międzyzdroje  
Adama Celińskiego i Jana Rączewskiego. Wszystko rozstrzygnęło się w rzutach 
karnych, w których klasą dla siebie był bramkarz zespołu Gwiazd Radek Majdan. 
Najlepszym zawodnikiem drużyny Gwiazd był napastnik Tomasz Schiemsche-
iner (zdobył 2 bramki), a w  zespole samorządowców zdobywca czterech bra-
mek Adam Celiński. Decydujący rzut karny wybronił po pięknej robinsonadzie 
R. Majdan.                                                                                                       Jan Raczewski

LETNI OBÓZ KARATE KYOKUSHIN
W terminie od 26.06 do 06.07 br. członkowie Międzyzdrojskiego Klubu 

Sportowego Bushido wraz z Wolińskim Klubem Karate Kyokushin-Kan 

oraz Świnoujskim Klubem Karate Kyokushin przebywali na corocznym 

letnim obozie. W tym roku miejscem był przepiękny Karpacz, który leży 

we wschodnich Karkonoszach.

Relacja jednego z małych uczestników:
„A my już na obozie byliśmy, wszystko widzieliśmy i wszędzie byliśmy. Były 

nocne podchody, zielona noc, treningi karate na trawie i hali, poszukiwania 
skarbów, były też egzaminy i po całym dniu zdobyliśmy Śnieżkę. Chodziliśmy 
po Skalnym Mieście, zaprzyjaźniliśmy się z hipopotamem w ZOO Dvur Kralowe 
i szaleliśmy w Aquaparku w Libercu.  A kto chce niech obejrzy zdjęcia. P.S Góry 
pozdrowiliśmy…”

Oprócz świetnej zabawy podczas obozu, dzieci zdobyły niezbędną wiedzę 
o miejscach, w których przebywali i co widzieli oraz uczyły się samodzielności. 

Bardzo duże podziękowania organizatorowi obozu letniego Sensei Dariu-
szowi BIELSKIEMU. Wszyscy z obozu wrócili szczęśliwi i wypoczęci. Już teraz 
myślimy o następnym obozie.                                                            Andrzej Sawicki

W tym roku  w terminie 29 lipca – 31 lipca odbę-
dzie się -  przy wsparciu Gminy Międzyzdroje -  VIII 
edycja „Festiwal Siły Sprawności i Urody- Fashion 
Promenade 2011” . Impreza jak co roku ma cha-
rakter plenerowy i odbywać się będzie na skwerze 
rekreacyjnym przy Alei Gwiazd.

Dodatkową atrakcję stanowić będą liczne 
pokazy mody letniej w kilku odsłonach oraz 
organizowany finał  Mistrzostw Polski Strong-
man Amatorów, równocześnie finał eliminacji 
do Mistrzostw Świata Strongman rozgrywanych 
podczas Arnold Schwarzenegger Festival w USA. 
Nagrodą główną jest udział zwycięzców w wyżej 
wymienionych zawodach. 

PROGRAM IMREZY:

Piątek 29.07.2011

Godz. 11:00-16:00 - konkursy na siłowni - pro-
wadzi Robert Nemś, Jerzy Madziar

Godz. 17:00  – pokaz mody Fashion Promenade 
i koncert zespołu Dash

Sobota - 30.07.2011

Godz. 10:30 - eliminacje do Mistrzostw Polski 
Amatorów i Amateur Strongman World Cham-
pionships 2012 - sędziują aktualny Mistrz Świata 
Strongman Mateusz Baron i Mistrz Europy Strong-
man Ireneusz Kuraś

Godz. 12:00 - Puchar Polski Gierewoi Sport 
– z udziałem zawodników Rosji, Ukrainy, Niemiec.

Godz.14:00 - Bench Press-wyciskanie sztangi 
leżąc. Sędziuje Mistrz Polski Marcin Laśkiewicz

Godz.16:00 - Konkurs wyciskania sztangi leżąc 
na ilość 
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SPORT

W sezonie 2010/11 rundy wiosennej KS. „Fala” 
Międzyzdroje zgłosił do rozgrywek ligowych 
organizowanych przez Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej 3 grupy sekcji piłki nożnej, 

jedną grupę do Międzymiastowej Ligi Orlików 
organizowaną przez trenerów. Natomiast sekcja 
piłki siatkowej zgłosiła drużynę do ligi amatorskiej 
„KLAPS” Kamieńska Liga Amatorów Piłki Siatkowej. 
Zajęcia  odbywały się pod kierunkiem instruktorów 
i trenerów zatrudnionych przez klub na obiektach 
naszego miasta. Trzy lub dwa razy w tygodniu po 
półtorej, dwie godziny przez sześć miesięcy. W celu 
podnoszenia swoich umiejętności nasi  zawodnicy 
brali również udział w turniejach towarzyskich, 
przedstartowych, w celu oceny stanu przygoto-
wania do poszczególnych rozgrywek.  

Podczas prowadzenia zajęć osiągnięto:
1. ŻAKI: grupa w wieku od 7 do 9 lat prowa-

dzona przez instruktora Dariusza Cadera uczest-
niczyła w I półroczu 2011r. w wielu turniejach 
w swojej kategorii wiekowej, w których odnosiła 
małe i duże sukcesy sportowe. W trakcie I półro-
cza 2011r. grupa żaków bardzo systematycznie 
uczęszczała na zajęcia treningowe, a frekwencja 
na każdym treningu wynosiła średnio 13-14 
piłkarzy, co daje bardzo wysoką średnią ponad 
70%. Wart zauważenia jest również nie tylko fakt 
ciągłego podnoszenia umiejętności piłkarskich, 
ale  również ich postępy w najważniejszej zasadzie 
sportu - fair play. 

2. ORLIK: Grupa młodzieżowa z rocznika 1999-
2001 prowadzona jest przez instruktora Dariusza 
Tokarza. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca za-
wodnicy systematycznie trenowali, zajęcia prowa-
dzone były dwa-trzy razy w tygodniu, brali udział 
w wielu turniejach oraz spotkaniach towarzyskich. 
Frekwencja utrzymywała się na przyzwoitym 

poziomie, zaangażowanie, jak i rozwój trenują-
cych był zadawalający. Drużyna uczestniczyła w 
Międzymiastowej Lidze Orlików, w której poznała 
smak zwycięstw oraz gorycz porażek. Także brała 

udział w Festiwalu Mini 
Piłki Nożnej w Gryfinie 
otrzymując nagrodę Fair 
Play Festiwalu oraz indy-
widualne nagrody.

3. TRAMPKARZ:  grupa 
uczestniczyła w rozgryw-
kach ZZPN w Szczecinie 
odniosła 12 zwycięstw, a 3 
razy schodziła pokonana, 
w 15 spotkaniach zdobyła 
36 punktów przy wyniku 
bramkowym 124:28. Warto 
zaznaczyć, że najlepszym 
strzelcem ligi został Wasz-
czyk Michał – 40 bramek.

4. JUNIOR: grupa pro-
wadzona przez trenera 
Piotra Karasiewicza uczest-
niczyła w rozgrywkach 
I Klasy juniorów ZZPN w 

Szczecinie  jako beniaminek, w których zajęła 
ostatecznie III miejsce. Zespół w 18 spotkaniach 
zdobył 34 punkty przy 58 bramkach zdobytych, 
a 28 straconych. Odniósł 11 zwycięstw jeden remis 
oraz 6 porażek. 

Podsumowując sezon 2010/2011 oraz rundę 
wiosenną trener określił, że był to okres udany, 
gdyż chłopcy chętnie podwyższali swoje umie-
jętności piłkarskie czego efektem jest zajęcie 
wysokiego III w rozgrywkach I klasy juniorów na 
szczeblu województwa zachodniopomorskiego.

W ocenie trenera zespół jest przyszłościowy 
co rokuje dalsze nadzieje dla naszego klubu oraz 
awans do wyższych lig rozgrywkowych czyli Ligi 
Wojewódzkiej Juniorów.

5. Grupa ŻEŃSKA: grupa prowadzona przez in-
struktora Łukasza Szumlewskiego uczestniczyła w 
zajęciach treningowych, spotkaniach towarzyskich 
oraz turniejach. W  całym okresie obejmującym 
półrocze 2011 r. zaplanowano i przeprowadzono 
20 jednostek treningowych: 7 w hali sportowej 
i 13 na Stadionie Miejskim, podczas których do-
skonalono zadania szkoleniowe z zakresu techniki 
indywidualnej, ogólnej sprawności, rozwijania 
koordynacji ruchowej, nauki  poruszania się w 
systemie gry 4-4-2 a przede wszystkim zgrywania 
drużyny i tworzeniu zespołu. Przeprowadzono 
dwa sprawdziany sprawności w celu określenia 
postępów.  W całym okresie szkolenia zawodniczki 
systematycznie podnosiły swoje umiejętności pił-
karskie oraz podnosiły ogólny poziom sprawności 
fizycznej.  Dzięki uczestnictwu w zajęciach zawod-
niczki - uczennice Gimnazjum w Międzyzdrojach 

stanowiące trzon zespołu - wygrały powiatowe 
mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt, a w finałach 
województwa zachodniopomorskiego wywalczyły 
II lokatę. Największym sukcesem jest wytworzenie 
zalążków drużyny z indywidualności oraz wpojenie 
dziewczętom podstawowych zasad funkcjono-
wania zespołu, wzajemnego zaufania i szacunku.

6. Senior: grupa prowadzona przez trenera 
Jana Rączewskiego uczestniczyła w rozgrywkach 
klasy „A” na szczeblu Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej w Szczecinie, w których zajęła 
piąte miejsce w lidze.  W całym okresie szkolenia 
zawodnicy systematycznie podnosili swoje umie-
jętności piłkarskie oraz ogólny poziom sprawności 
fizycznej. Drużyna zdobyła 34 punkty w 22 spotka-
niach, zwycięstwa 9, remisów 7, porażek 6.

Tabela: 

1.  Iskra Golczewo  22 50 16 2 4 56 / 24 
2.  Pomorzanin Przybiernów  
  22 47 14 5 3 59 / 28  
3.  Mewa Resko  22 39 12 3 7 49 / 23 
4.  Jantar Dziwnów  22 38 11 5 6 53 / 35 
5.  Fala Międzyzdroje  22 34   9 7 6 45 / 32 

6.  Bizon Cerkwica  22 34   9 7 6 43 / 37 
7.  Sowianka Sowno  22 30   8 6 8 29 / 36 
8.  Bałtyk Międzywodzie  
  22 26 8 2 12 33 / 51 
9.  Orzeł Prusinowo  22 22 7 1 14 35 / 72 
10. Bałtyk Gostyń  22 20 5 5 12 28 / 49  
11. Błękitni Trzygłów  22 16 3 7 12 32 / 48 
12. Pionier Żarnowo  22 13 3 4 15 40 / 67 

Piłka Siatkowa: grupa prowadzona przez 
opiekuna Mariana Kowalewskiego uczestniczyła w 
rozgrywkach powiatowych „KLAPS”. W celu podno-
szenia swoich umiejętności siatkarskich zawodnicy 
brali również udział w turniejach towarzyskich oraz 
treningach, w których głównym celem było pod-
noszenie umiejętności technicznych zawodników 
w poszczególnych formacjach.

Dla wielu zawodników poszczególnych grup 
młodzieżowych był to okres udany, w każdej 
z grup miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Rozczarowali za-
wodnicy najstarszej grupy, którzy odnotowując 
piąte miejsce zawiedli siebie i kibiców. Jednak 
Klub Sportowy „Fala” ma wieloletnią tradycję. 
Przez dziesiątki lat wpisywał się w życie miasta 
i mieszkańców Międzyzdrojów. Dostarczał wielu 
niezapomnianych chwil kiedy walczył w III i IV lidze, 
a stadion przy ul. Gryfa Pomorskiego zapełniał się 
do ostatniego miejsca. Od dziś drużyna seniorów 
będzie walczyć o powrót w szeregi ligowców. Brak 
jednak w niej wielkich gwiazd, za które zawsze 
trzeba było „słono” płacić. W większości składa się z 
wychowanków klubu, a średnia wieku to 23 lata. KS 
„Fala” w ostatnich latach zwracał wielką uwagę na 
szkolenia młodzieży. W większym stopniu sięgamy 
po zawodników wywodzących się z grup młodzie-
żowych. Istnieje ogromna konieczność utrzymania 
pozytywnego wizerunku klubu jako wychowawcy 
przyszłych pokoleń piłkarskich ponieważ Młodzież 
jest Naszą Przyszłością, dlatego KS Fala sekcja piłki 
nożnej prowadzi szkolenie dla dzieci i młodzieży 
w pięciu grupach młodzieżowych. A  od września 
powstanie kolejna – nabór 2005 rocznika.

Wiemy jak wiele jest do zrobienia. Inwestujemy 
w przyszłość - Naszą Młodzież. Uzyskiwane przez 
nią wyniki zachęcają do wzmożenia wysiłków 
i tworzenia lepszych perspektyw dla ich rozwoju. 

Stawiamy na młodych, a wszystkich sympa-
tyków piłki nożnej zapraszamy na stadion, aby 
dopingować nasze grupy młodzieżowe i razem 
odnieść sukces sportowy. 

Jan Rączewski

Czas podsumowañ

Rozgrywki sezonu 2010/2011 zakończone

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Światowid Łobez
Pomorzanin Nowogard
Fala Międzyzdroje

Vineta Wolin
Wybrzeże Rewalskie Rewal
Sparta Gryfice
Rega Trzebiatów
Dąb Dębice
Gryf Kamień Pomorski
Sarmata Dobra

m
18
18
18

18
18
18
18
18
18
18

pkt
41
40
34

28
27
24
20
18
16
14

Z
13
13
11

9
8
8
6
5
5
4

R
2
1
1

1
3
0
2
3
1
2

P
3
4
6

8
7

10
10
10
12
12

+/-
66 / 24
42 / 17
58 / 28

30 / 37
52 / 55
43 / 36
47 / 50
31 / 39
35 / 83
31 / 66

Z
7
7
9

4
6
5
4
4
4
2

R
1
0
0

1
2
0
1
2
0
1

P
1
2
0

4
1
4
4
3
5
6

+/-
40 / 12

17 / 6
42 / 9

12 / 14
34 / 13
27 / 18
29 / 21
18 / 14
26 / 36
18 / 29

ogółem dom wyjazd
Z
6
6
2

5
2
3
2
1
1
2

R
1
1
1

0
1
0
1
1
1
1

P
2
2
6

4
6
6
6
7
7
6

+/-
26 / 12
25 / 11
16 / 19

18 / 23
18 / 42
16 / 18
18 / 29
13 / 25

9 / 47
13 / 37



8 INFORMATOR  MIÊDZYZDROJSKI  NR  7/2011

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje

e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska, 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.

Redaktor naczelny: Henryk Nogala   Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel.  91 321 55 27, www.deltadruk.com

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

11. Nieruchomości niezabudowane położone w Wicku 
- działka 52 o powierzchni 354 m² – cena wywoławcza 35.000,00 zł 
- działka nr 56 o powierzchni 683 m² – cena wywoławcza  70.000,00 zł 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 26 
lipca 2011 r. 

12. Nieruchomości niezabudowane położone w Lubinie przy ul. Bocznej 
- działka nr 34/1 o powierzchni 1.412 m² cena wywoławcza 154.000,00 zł
- działka nr 45 o powierzchni 2.620 m² cena wywoławcza 282.000,00 zł 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 
26 lipca 2011 r.                                                                         
                                                                                                         Edyta Konarzewska

Referat gospodarki nieruchomościami

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
1.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyz-

drojach, działka nr 4/1 o pow. 1.521 m².  Rokowania na zbycie w/w nieru-
chomości zostały ogłoszone na dzień   26 lipca  2011 r. Cena wywoławcza 
- 1.700.000,00 zł brutto.

2.  Nieruchomość  zabudowaną  położoną  przy  ul. Zwycięstwa w  Międzyz-
drojach, działka nr 439 o pow. 22.880 m². 
Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone z końcem 
sierpnia 2011 r. Cena wywoławcza   – 25.000.000 zł brutto.

3. 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, - działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostanie ogłoszony 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.   

4. Nieruchomość niezabudowaną położoną 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 zostanie ogłoszony 
z końcem sierpnia 2011 r.

5. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Kole-
jowej, działka nr 460/1 o powierzchni 369 m²,. 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.  

6. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej, 
działka nr 9/2 o powierzchni 967 m², cena wywoławcza 80.000,00 zł plus 
należny podatek VAT. 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.  

7. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wapnicy przy ul. Okrągłej 1b, 
działka nr 54/3 o powierzchni  852 m², cena wywoławcza 60.000,00 zł plus 
należny podatek VAT. 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.  

8. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Wicku, działka nr 93/2 
o powierzchni 1.653 m², cena wywoławcza 150.000,00 zł plus należny 
podatek VAT. 
Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną ogłoszone 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.  

9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Myśliw-
skiej, stanowiąca  działkę nr 210 o powierzchni 315 m², cena wywoławcza 
112.000,00 zł plus należny podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie ogłoszony 
na początku miesiąca sierpnia 2011 r.

10. Nieruchomości niezabudowane położone w Wicku, stanowiące  d ziałki:
- 120/37 o powierzchni 25.961 m² – cena wywoławcza 915.000,00 zł  
plus należny podatek VAT ze stawką 23%
- 120/44 o powierzchni 37.738 m² – cena wywoławcza 2.790.000,00 zł 
plus należny podatek VAT ze stawką 23% 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 
sierpnia 2011 r.

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

INFORMACJE Z ZOŚ
Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.06.2011 r. w każdy poniedziałek 
i czwartek w godzinach od 700 — 1700 prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych z podziałem na opakowania papierowe, szkło oraz 
tworzywa sztuczne (PET), na terenie Zakładu Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej 86. Natomiast w pozostałe dni 
robocze od 700 – 1500.

Przekazanie odpadów jest bezpłatne.
W związku z rozpoczęciem sezonu letniego i zwiększonym ruchem 

turystycznym od początku czerwca br. Zakład rozpoczął  pracę w systemie 
zmianowym, tzn. od godziny 500 do godziny 2200 z zastrzeżeniem, że zgłasza-
nia wywozu nieczystości stałych oraz płynnych od właścicieli nieruchomości 
odbywa się tylko w godzinach od 600 do 1400.

Miło nam także poinformować, że od 07.07.2011 Zakład świadczy rów-
nież usługi dezynfekcji pojemników na odpady znajdujące się u właścicieli 
nieruchomości. Cennik usługi przedstawiony poniżej.

Wielkość pojemnika: 110 litrów - ena usługi 10 zł, 120 litrów - 15 zł, 240 
litrów - 20 zł, 1100 litrów - 50 zł.

Do wyżej wymienionych stawek należy doliczyć 23% podatku VAT.
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Adam Celiński

Lato z Wiborem
Aktualnie firma Wibor zabezpiecza 600m plaży na zachód od molo. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, nad bezpieczeństwem plażowiczów 
czuwają doświadczeni ratownicy WOPR oraz ratownicy medyczni. W tym 
sezonie nowością na kąpielisku w Międzyzdrojach, jak również na innych 
plażach województwa zachodniopomorskiego, są słupki hektometryczne 
z numerem ratunkowym 601100100. Słupki te usytuowane są na plaży 
pod samą wydmą co 100m i posiadają indywidualny numer odpowiada-
jący długości linii brzegowej od granicy wschodniej. W razie zauważenia 
sytuacji zagrożenia plażowicz dzwoniąc na numer ratunkowy podaje 
dyspozytorowi przyjmującemu zgłoszenie numer znajdujący się na słupku 
najbliższym miejsca zdarzenia, a dyspozytor określa położenie słupka za 
pomocą współrzędnych GPS, dzięki temu ratownicy mogą dotrzeć na 
miejsce zdarzenia o wiele szybciej niż dotychczas. 

Prosimy o rozwagę podczas kąpieli oraz o stosowanie się do poleceń 
ratowników. 

Pamiętaj! W razie zauważenia zagrożenia w wodzie,  lub na 

plaży, dzwoń pod numer kom. 601 100 100                     Krzysztof Kozub

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE  LOKALI 

UŻYTKOWYCH,  KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE 
W BUDYNKU MTBS SP. Z O. O., 

PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH
wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku 

i prawie współwłasności działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o 
łącznej pow. 1957 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd 
Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną 
inwestycję jest wydane pozwolenie na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r. 
wraz z aneksami. 

1. Jeden lokal użytkowy o powierzchni 34,4 m², o standardzie deweloper-
skim. Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).

2. Jeden lokal użytkowy o powierzchni 57,00 m², o standardzie dewelo-
perskim. Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).

Inwestycja w trakcie, oddanie obiektu przez wykonawcę, koniec grudnia 
2011r.

Spółka przy sprzedaży stosuje ulgi i bonifikaty.
Więcej informacji w siedzibie spółki.                                             Zarząd Spółki 

67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Uprzejmie proszę o uczczenie rocznicy godziny „W” poprzez wstrzymanie 

ruchu ulicznego i minutę ciszy 1 sierpnia o godz. 17.

Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów


