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Przed zawodami przyjaciele tragicznie zmarłych sportowców spotkali się 
w miejscu wypadku samochodowego, w którym zginęli Komar i Ślusarski w 
1998 roku - na 43. km drogi krajowej nr 3 w okolicy Przybiernowa, by złożyć 
kwiaty pod płytą upamiętniającą tragedię. Potem w kościele pod wezwaniem 
św. Piotra ap. w Międzyzdrojach odprawiona została msza św. w intencji mi-
strzów olimpijskich oraz 400-metrowca Jarosława Marca, który po wypadku 
samochodowym 17 sierpnia zmarł w szpitalu w Szczecinie 22 sierpnia.

Zmagania lekkoatletów rozpoczęły się o godzinie 19:00 na Stadionie 
Miejskim w Międzyzdrojach. W memoriałowym konkursie skoku o tyczce, z 
wynikiem 5,50 m, zwyciężył Niemiec Hendrik Gruber, pokonując mniejszą 

Szczęśliwa trzynastka
Sierpniowy XIII Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego to sportowy zwiastun 
zbliżającego się końca letnich wakacji, i najważniejsze sierpniowe wydarzenie w kurorcie.  Dzięki rosnącemu zaanga-
żowaniu i wsparciu Gminy, Mityng staje się silną marką na arenie nie tylko krajowych lecz także europejskich zawodów 
lekkoatletycznych, ściągając do Międzyzdrojów znanych sportowców oraz tłumy kibiców. 

ilością strąceń na tej samej wysokości – „świeżo upieczonego” rekordzistę 
Polski ( 5,91 m ) Pawła Wojciechowskiego. 

Konkurs pchnięcia kulą był prawdziwą gratką dla kibiców. Klasą dla siebie 
był mistrz olimpijski z Pekinu – Tomasz Majewski, który uczcił pamięć W.Ko-
mara wspaniałym rekordem zawodów, pchając kulę na odległość 21, 30 m. 

Podkreślić także należy sympatyczną oprawę zawodów poprzez udział 
profesjonalnych spikerów – Piotra Dębowskiego i Jacka Wszołę oraz koncert 
artystycznej gwiazdy wieczoru - legendarnej grupy  Smokie – UK Legends.  

Robert Leszczyński
Wyniki memoriałowych konkurencji na str. 3 biuletynu

Sierpień na sportowo
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aKTuaLnoŚcI

„Zainspirowała mnie wystawa klubu Nikon 
Polska, którą otwieraliśmy w zeszłym roku. Nawet 
najbardziej niepozorne ptaki na dobrze zrobio-
nych zdjęciach wyglądały pięknie. Pomyślałem, 
czemu nie zrobić tego w inny sposób – i tak 
powstała ta wystawa” – podkreśla autor, który 
od 11 lat pracuje jako preparator w Wolińskim 
Parku Narodowym. 

Uzupełnieniem wystawy są krótkie gawędy 
na temat poszczególnych gatunków ptaków au-
torstwa Bartosza Kasperkowicza. Ten pracujący w 
Parku ornitolog-pasjonat dzieli się w nich swoimi 
doświadczeniami związanymi z obserwacjami 
ptaków.

Wystawa będzie eksponowana w Muzeum 
Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego 
do końca roku 2011.

Prace Piotra Barańskiego można oglą-
dać również w wielu innych miejscach. 
Zaprojektował i wykonał izby edukacyjne w 
nadleśnictwach: Barlinek, Dębno, Grodziec, 
Przasnysz oraz w Naturpark Usedom. Współ-
pracuje również z muzeami przyrodniczymi 
oraz ośrodkami naukowymi w całej Polsce 
(m.in. odtworzenie przedwojennej ekspozy-
cji przyrodniczej w Muzeum Mazowieckim 

DELEGACJA Z SERBII  
W MIĘDZYZDROJACH
W dniach 25 – 30 sierpnia br.  w Międzyzdrojach 
gościć będziemy delegację przedstawicieli 
władz miasta, nauczycieli oraz młodzieży szkol-
nej miasta Čačak – Serbia. 

Čačak to 73-tysięczne miasto w Serbii, stolica 
okręgu morawieckiego. Wizyta  jest następstwem 
nawiązanej w kwietniu br.,  podczas spotkania 
zorganizowanego przez Powiat Kamieński w Čačak 
i współpracy  Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Międzyz-
drojach  ze Szkołą Medyczną. W wyniku podjętych 
rozmów o współpracy, uchwałą Nr XI/85/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011r., 
Gmina Międzyzdroje w sposób formalny podjęła 
współpracę partnerską z miastem Čačak. Stąd 
wizyta w Międzyzdrojach Burmistrza, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej, oraz nauczycieli i uczniów 
Szkoły Medycznej w Čačak. 

W ramach pobytu w dniu 26 sierpnia br. (pią-
tek), w sali teatralnej MDK odbędzie się oficjalne 
podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy 
Gminą Międzyzdroje i miastem Čačak oraz Gim-
nazjum Nr 1 w Międzyzdrojach i Szkołą Medyczną 
w Čačak. 

W programie uroczystości zaplanowano wystę-
py młodzieży szkolnej, w tym pokaz ratownictwa 
medycznego przygotowany przez młodzież Szkoły 
Medycznej. W trakcie pobytu zaplanowaliśmy 
gościom  program, który ma na celu promocję 
naszej Gminy,  poznanie jej walorów turystycznych 
i  kulturowych,  integrację młodzieży szkolnej i wy-
mianę doświadczeń pomiędzy krajami. Jesteśmy 
przekonani, że nawiązana współpraca zaowocuje 
wspólnymi projektami. 

anetta czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 

Serdecznie zapraszamy na dyskusję poświęconą 
wykluczeniu cyfrowemu dojrzałych mieszkańców 
Międzyzdrojów oraz okolicznych gmin i sposobach 
wprowadzania ich w świat Internetu, komunikacji 
elektronicznej oraz cyfrowego otoczenia ich życia 
i pracy, która odbędzie się 1 września o godz. 12 w 
Międzynarodowym Domu Kultury.

W otwartej debacie wezmą udział przed-
stawiciele wszystkich środowisk potencjalnie 
zainteresowanych zmianą negatywnego zjawi-
ska - wykluczenia z korzystania z treści i usług 
Internetu większości pokolenia 45+: władz miasta 
i okolicznych gmin, centrów kultury i bibliotek, or-
ganizacji pozarządowych, placówek oświatowych 
i edukacji ustawicznej, firm szkoleniowych, a także 
organizacji seniorów.

Zapraszamy do przedstawienia w trakcie dysku-
sji praktycznych doświadczeń uczestników, a także 
lokalnych i generalnych uwarunkowań podnosze-
nia umiejętności korzystania z komputera i Interne-
tu przez pokolenie 45+ . Oczekujemy też propozycji 

różnych środowisk i organizacji międzyzdrojskich 
związanych z działaniami na tym polu w przyszłości.

Dyskusja służyć ma wspólnemu wypracowaniu 
wniosków i propozycji, które zostaną uwzględ-
nione w tworzeniu ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
PROGRAMU EDUKACJI CYFROWEJ DOROSŁYCH, 
który zostanie opracowany do końca 2011 roku w 
ramach projektu PRO@CTIS-EDU. Program będzie 
wyznaczał założenia regionalnej strategii w zakre-
sie edukacji cyfrowej na lata 2012-2015.

Udział w debacie jest bezpłatny. Zgłoszenia 
prosimy kierować od p. Anny Tyrały (a.tyrala@mwi.
pl, +48 502 358 455) do 25 sierpnia br. Kwestie 
programowe prosimy kierować do p. Krzysztofa 
Głomba (k.glomb@mwi.pl).

 Współorganizatorami debaty są: Stowarzysze-
nie „Miasta w Internecie” http://www.mwi.pl/ oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach: 
http://www.ops.miedzyzdroje.pl/.

Elżbieta Jakubiak
kierownik OPS

W dniach 23 – 25 sierpnia br. w odpowiedzi 
na zaproszenie ambasadora Słowenii w Polsce  
w Międzyzdrojach przebywa delegacja Słowenii, 
w tym Burmistrz miasta Izola, z którym Gmina 
Międzyzdroje podjęła współpracę zagraniczną. 
W programie wizyty zwiedzanie miasta i okolic, 

JAK SKUTECZNIE WPROWADZAĆ MIESZKAŃCÓW MIĘDZYZDROJÓW I 
OKOLIC REPREZENTUJĄCYCH GENERACJĘ 45+ W ŚWIAT INTERNETU?

Debata projektu PRO@CTIS-EDU

Wizyta Burmistrza miasta Izola - Słowenia
spotkanie z Burmistrzem Międzyzdrojów oraz 
wycieczka do Szczecina. Wizyta realizowana jest  
w ramach współpracy marketingowej z firmą Gre-
en House, koordynatora wizyty  gości ze Słowenii.

anetta czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą  

w Płocku, prace preparatorskie dla Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, 
renowacja okazów ze zbiorów Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Jacek Misiak

O ptakach malarsko i poetycko
W dniu 11 sierpnia br. w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku narodowego 
została otwarta wystawa pt. „Ptaki w malarstwie Piotra Barańskiego”. na wystawę 
składa się 13 obrazów drobnych, pospolitych w Polsce ptaków.

 Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego oraz autor wystawy podczas uroczystego otwarcia.

Jeden z obrazów z wystawy.
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WyDaRzEnIa

Uprawnionych do głosowania było 1910 wy-
borców. Oddano 275 głosów, z tego 270 głosów 
ważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 14,4 
procent.

 Ilość oddanych głosów na poszczególnych 
kandydatów przedstawia się następująco:

1. Jan Węglorz - 102 głosy – KWW Postępowej 
Lewicy RP,

2. artur Szymański - 93 głosy – KWW Artur 
Szymański,

3. anna Strużyna - 52 głosy – KWW Anna 
Strużyna,

4. Jerzy Jaszczur - 13 głosów – KWW Jerzy 
Jaszczur,

5. Marcin Grabowski  - 10 głosów – KWW 
Marcin Grabowski.

Jan Węglorz rozpocznie wykonywanie manda-
tu radnego po złożeniu ślubowania na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, planowanej 
w dniu 25 sierpnia 2011 roku. 

Zwycięzca jest mieszkańcem Międzyzdrojów 
od 1986 roku. W latach 80-tych był radnym Rady 
Miejskiej Świnoujścia. W latach 1991 – 1998 spra-
wował funkcję komendanta Straży Miejskiej w 
Międzyzdrojach. 

Za pośrednictwem Informatora Samorządo-
wego Gminy Międzyzdroje, składa podziękowanie 
wyborcom, którzy oddali na niego swój głos.

Redakcja

„Chrobry” znów najlepszy!
Po raz dziewiąty  uKS „chrobry” Międzyzdroje 
jest - wśród 26 rywalizujących klubów - na 
pierwszym miejscu  w prowadzonym przez za-
chodniopomorski związek Tenisa Stołowego 
współzawodnictwie klubowym woj. zachodnio-
pomorskiego!

ZPZTS podsumował kończący się sezon startowy 
2010-2011, w którym we współzawodnictwie mię-
dzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie 
wiekowe od seniora do skrzata oraz rozgrywki 
drużynowe, już po raz 9 zwyciężył UKS „Chrobry” 
Międzyzdroje.

Przodownictwo „Chrobrego” w wojewódzkim 
tenisie stołowym staje się już normą, a zaczęło się to  
w 2001 r. i trwa, z dwukrotną zadyszkową przerwą, 
do roku 2011, w którym  znów okazał się najlepszym 
klubem we współzawodnictwie klubów tenisowych 
ZPZTS. Tym razem, na 26 klubów uczestniczących 
w rozgrywkach wojewódzkich, „Chrobry” wygrał 
z przewagą 3500 pkt. nad drugim w kolejności 
klubem. 

UKS Chrobry w minionej dekadzie był zawsze 
w czołówce, ale obecnie, mając tak dobre warunki 
i wyposażenie, klub ten powinien znacząco zazna-
czyć swą obecność w krajowym tenisie i przyczynić 
się swymi osiągnięciami w popularyzacji i promocji 
tego pięknego zakątka naszego kraju.

Piotr Bochnacki
Wiceprezes zarządu ZPZTS

Brawo Paweł i Mateusz!
Paweł Mazuryk i Mateusz Matejek w grze podwój-
nej na Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych  
w Tenisie Stołowym w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Cetniewie, zdobyli złoty medal.

W grze singlowej Paweł Mazuryk na tych mi-
strzostwach, zdobył  medal brązowy.

***

Maraton w wykonaniu Waldemara 
Witkowskiego – Prezesa UKS „Chrobry”

28 - 29 maja 2011r. – udział w Mistrzostwach 
Polski Amatorów w Choceniu,

10 - 12 czerwca 2011 r. – udział w Mistrzostwach 
Polski Weteranów w Toruniu,

17 - 19 czerwca 2011 r. – udział w Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w Szprotawie,

20 - 25 czerwca 2011 r. – udział w Mistrzostwach 
Europy Weteranów w Libercu, gdzie w generalnej 
klasyfikacji Grand Prix Polski  Weteranów, w katego-
rii mężczyzn 50-59 lat, wywalczył VII pozycję.

Gratulacje Panie Prezesie.
Krzysztof Borkowicz

Wyniki XIII Międzynarodowego 
Mityngu Lekkoatletycznego 
im.W.Komara i T. Ślusarskiego 

Pchnięcie kulą:
1. Tomasz Majewski  POL 21,30 (rekord mityngu, 

poprzedni wynosił 20,21)
2. Jakub Giża (POL) 19,44
3. Rafał Kownatke (POL) 19,12
4. Aleksander Lesnoy (RUS) 19.10
5. Krzysztof Brzozowski (POL) 18,84
6. Kamil Zbroszczyk (POL) 18,21
7. Michał Bosko (POL) 16,92
8. Michał Rasiński (POL) 16,66
Skok o tyczce:
1. Hendrik  Gruber (GER) 5.50 (w 1 próbie)
2. Paweł Wojciechowski (POL) 5.50 (w 2 próbie, 

atakował 5,71 rekord mityngu)
3. Rasmus Weinold-Jørgensen (DEN) 5.40
4. Igor Bychkov (ESP) 5,30
5. Stanislav Tivonchik (BLR) 5,20
6. Rafał Torkowski (POL) 4,80   

Poznajmy się
Z dniem 1 sierpnia 2011 roku objęłam stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Międzyzdrojów. Mam 30 lat, jestem mężatką. 
Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jestem studentką 
drugiego roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Do czasu 
nominacji pracowałam w Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej Oddział Regionalny w Szczecinie, gdzie prowadziłam 
postępowania administracyjne oraz postępowania egzeku-
cyjne w administracji zmierzające do zastosowania środka 
egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym, 
polegającego na opróżnianiu lokali będących w zasobach 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Lubię podejmować 
trudne wyzwania, jestem ukierunkowana na osiąganie jak 
najlepszych efektów. Będę wspomagała Burmistrza w reali-
zacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i rol-
nictwa, planowania przestrzennego, inwestycji miejskich 
i infrastruktury technicznej oraz zamówień publicznych.

Jan Węglorz otrzymał najwięcej głosów
W niedzielę 31 lipca 2011 roku, w okręgu Wyborczym nr 1 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. 

Na terenie amfiteatru przygotowano profe-
sjonalny ring, ustawiono bramki wejściowe dla 
zawodników oraz krzesła dla uczestników imprezy. 
Zakontraktowano 6 pojedynków bokserskich, 
w których m.in. Krzysztof Chudecki (3-0, 0 KO) 
pokonał jednogłośnie na punkty Marcena Gierke 
(10-37-2, 0 KO). Po czterech jednostronnych run-
dach sędziowie wskazali wysoką wygraną (40-36, 
40-36, i 40-36) Krzysztofa Chudeckiego. W otwie-
rającym pojedynku gali grupy Babilon Promotion 
w Międzyzdrojach Sebastian Skrzypczyński (6-5-1, 
3 KO) pokonał przez techniczny nokaut w trzeciej 
rundzie Daniela Urbańskiego (20-7-3, 5 KO).

W pojedynku kategorii średniej Robert Świerz-
biński (5-0, 1 KO) pokonał jednogłośnie na punkty 
Ismaila Tebojewa (5-1-1, 3 KO), a  Łukasz Wawrzy-
czek (11-1-1, 2 KO) zwyciężył przez techniczny 
nokaut w trzeciej rundzie Stevena Keuchlera 
(7-2, 2 KO). 

Główną atrakcją wieczoru była  10 rundowa 
walka, w której udział wziął   Krzysztof Głowacki 
(13-0, 8 KO),  jeden z najbardziej utalentowanych 
pięściarzy młodego pokolenia w Polsce. Jego prze-
ciwnikiem był zawodnik z Czech – Roman Kracik 
(32-7-1, 18 KO). Polak  pokonał przez techniczny 

nokaut w dziewiątej rundzie Romana Kracika  
i tym samym zdobył pasy WBF international oraz 
międzynarodowe mistrzostwo Polski wagi junior 
ciężkiej. 

Imprezę, pod okiem zawodowych sędziów, 
prowadził Ireneusz Bieleninik, a transmitowała  ją 
na żywo stacja Canal+ sport. 

W Gali uczestniczyło wiele gwiazd sportu w 
tym: Jerzy Kulej, Krzysztof Kosedowski, Andrzej 
Supron oraz miłośnik walk bokserskich aktor Zbi-
gniew Buczkowski. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  już 
w przyszłym roku na kolejne emocje sportowe ! 

anetta czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

III GALA BOKSU ZAWODOWEGO  
CZYLI SEASIDE BOXING SHOW – MIĘDZYZDROJE 2011
18 sierpnia br. na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach odbyła się III Gala Boksu zawodowego 
- SEaSIDE BoXInG SHoW  – MIĘDzyzDRoJE 2011. Gmina Międzyzdroje wraz z organizatorem 
imprezy – firmą „Babilon Promotion” z Mińska Mazowieckiego przygotowała prawdziwą ucztę 
dla koneserów boksu. 

Katarzyna Kutereba-Gnitecka
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z PRac RaDy MIEJSKIEJ

Swoje spotkanie pan Tomasz zaczął od 
przypomnienia sylwetki Zygmunta Kałużyń-
skiego. Przedstawił go jako swojego mentora, 
nauczyciela i przyjaciela, od którego chciał się 
jak najwięcej nauczyć. Jak wspominał, byli do 
siebie bardzo podobni, gdyż tak jak Zygmunt 
Kałużyński potrafi wyrazić swoje poglądy, nie 
zawsze zgodne z innymi, a przy tym uzasadnić 
i obronić je nie obrażając się na tych, którzy się 
z nim nie zgadzają. Taki właśnie jest pan Tomasz 
Raczek, nie patrzy na to, co powiedzą inni, bo 
uważa, że najważniejsze jest, aby człowiek czuł 
się szczęśliwy i spełniał swoje marzenia.                       

Największym marzeniem pana Tomasza było 
zostać marynarzem. Gdy był jeszcze studentem, 
napisał pismo do wszystkich większych firm 
żeglugowych, z prośbą o zabranie go na statek 
w zamian za prowadzenie imprez kulturalnych. 
Mimo chęci pan Tomasz dostał odmowne od-
powiedzi, ponieważ nie miał przygotowania do 

pracy na morzu. Ciągle jednak marzył. Aż wreszcie 
podczas jednego z festiwali w Sopocie spotkał 

człowieka, który zaproponował mu posadę 
oficera rozrywkowego na „Stefanie Batorym”. 

Współtwórca „Pereł z lamusa”  w Bibliotece 
W środę 10 sierpnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała 
spotkanie autorskie ze znanym publicystą i krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. 

Oczywiście zgodził się przyjąć propozycje i już 
kilka miesięcy później stał się częścią załogi 
ostatniego polskiego transatlantyku.                                                                                                                               

Dewizą pana Tomasza jest to, że marzenia 
nie mogą czekać, trzeba je realizować. Autor 
„Karuzeli  z Madonnami”  powiedział jedno 
zdanie, które zapadło w pamięć przybyłym 
gościom, że najważniejsze jest, abyśmy nie 

rezygnowali ze swoich marzeń i nie od-
kładali ich na później. Trzeba wykorzystać 
nadarzającą się okazję, bo tylko wtedy 
człowiek nabiera siły do dalszego życia. 
Za te mądrości życiowe, które pan Tomasz 
zgrabnie przemycał pomiędzy zabawne 
opowieści, dostał brawa od gości. 

Tomasz Raczek obecnie mieszka w War-
szawie, ale bardzo często przyjeżdża nad 
morze, gdzie jak mówił, bardzo dobrze się 
czuje. Nawet kupił dom w Łukęcinie, aby być 
blisko morza i swoich marzeń. Po spotkaniu 
goście otoczyli  Pana Tomasza, aby zdobyć 
autografy i dedykacje do świeżo zakupio-
nych książek.

Pracownicy Biblioteki 
Miejskiej

uchwała nr XIII/111/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-
nie dochodów i wydatków na kwotę  764 046,50 zł.  
Dochody zwiększa się o kwotę  941 459  zł (do-
chody bieżące - 863 459 zł, dochody majątkowe- 
78 000 zł) i zmniejsza się o kwotę  177 412,50 zł 
(dochody bieżące- 46 427,50 zł, dochody mająt-
kowe- 130 985zł). Wydatki zwiększa się o kwotę  
918 146,50 zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się wy-
datki na kwotę  154 100 zł (wydatki majątkowe).

uchwała nr XIII/112/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 lipca 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 niniejszej uchwale zmieniono załącznik 
„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy 
Międzyzdroje na lata 2011-2014”.  W załączniku 
zmiana wystąpiła w projekcie pn. „Mewa- Morze 
Cyfrowych Kompetencji”. Konieczność zmiany 
w/w załącznika wynika z  uchwały w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie, w której 
zmniejszono wydatki majątkowe i zwiększono 
wydatki bieżące w ramach projektu. 

uchwała nr XIII/113/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie skargi Pani Iwony ostrejko na Bur-
mistrza Międzyzdrojów

Komisja Rewizyjna, rozpatrując skargę Pani 
Iwony Ostrejko z dnia 3.06.2011 na działalność 
Burmistrza Międzyzdrojów Pana Leszka Dorosza, 

który bezprzetargowo wydzierżawił  część terenu 
znajdującego się na promenadzie w Międzyz-
drojach oznaczonego nr działki 74/2 uważa, że 
Burmistrz miał prawo zawrzeć umowę nieprze-
kraczającą 3 lata z nowym podmiotem na terenie 
wcześniej niedzierżawionym przez ten podmiot.

Burmistrz wydzierżawił teren przy ul. Boha-
terów Warszawy stanowiący część działki 74/2 o 
pow. 500 m2 wnioskodawcy panu Grzegorzowi 
Komorowiczowi z przeznaczeniem na działal-
ność rekreacyjno-rozrywkową. Ustalono czynsz 
dzierżawny na cały okres umowy od 1.06.2011 do 
31.08.2011 na kwotę 55.350 zł brutto (45 tys. netto 
+ 10,350 zł podatku VAT 23%). Taką umowę zawar-
to w dniu 27.05.2011 Nr G.7224/11S/166/2011. 

Faktem pozostaje, że urzędnicy informowali 
petentów, iż teren będący przedmiotem skargi 
nie będzie w tym roku przeznaczony do dzierżawy. 
Ustalenia między Burmistrzem a Radą Miejską na 
sezon 2011 były takie, że będzie dzierżawionych 
70 zabudowanych pawilonów handlowych z umo-
wami przedłużonymi od 30.09.2011 na 3 lata oraz 
6 punktów handlowych o pow. 1 m², na które Rada 
Miejska podjęła uchwały. Jednakże z obserwacji 
Burmistrza dotyczącymi handlu na promenadzie 
wynika, że właściciele nieruchomości prywatnych 
wydzierżawili swoje tereny na prowadzenie różnej 
dochodowej działalności. W związku z trudną 
sytuacją finansową w Gminie, Burmistrz zmienił 
stanowisko odnośnie dzierżaw na promenadzie 
uzgodnione wcześniej z Radą Miejską i zawarł 9 
umów dzierżawy na okres sezonu 2011 na ogólną 
kwotę 132 360 zł netto.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi Pani 
Iwony Ostrejko z dnia 3.06.2011 z na działalność 
Burmistrza Leszka Dorosza, stoi na stanowisku, że 
Burmistrz nie złamał prawa w tym zakresie i skarga 
jest bezzasadna.

Komisja Rewizyjna uważa, iż zmiana wspól-
nych ustaleń Rady Miejskiej i Burmistrza  doty-
czących dzierżaw na promenadzie w sezonie 
2011 wpłynęła na wprowadzenie w błąd osób 
zainteresowanych dzierżawą terenu za ,,Fenik-
sem”, a także spowodowała niewiarygodność 
urzędników i Burmistrza, co przekłada się na 
negatywny wizerunek Gminy. Burmistrz, nie 

powiadamiając Radnych o zmianie dokonanych 
wcześniej ustaleń, nadużył ich zaufania. Komisja 
Rewizyjna ma nadzieję, że Burmistrz wyciągnie z 
tego przypadku odpowiednie wnioski.

***
Informuję Państwa, że najbliższa XIV sesja Rady 

Miejskiej odbędzie się 25 sierpnia 2011 r. o godz. 
10.00 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu 
Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20. Ogłoszenie o 
sesji znajdziecie Państwo na BIP na stronie www.
miedzyzdroje.pl w zakładce rada miejska.  

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

PLan DyŻuRÓW 
RaDnycH RaDy MIEJSKIEJ 

W MIĘDzyzDRoJacH

Najbliższe dyżury radnych odbywające 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA 
w czwartki   od godz. 14.00 - 15.30    
WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Dorota KLUCHA  
we wtorki   od 13.00 - 14.00
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki   od 12.00 - 13.00

na swoje dyżury zapraszają  również:

24.08.2011 r. - Rafał Wolny
31.08.2011 r. - Jan Burzyński
07.09.2011 r. - adam Jakubowski 
14.09.2011 r. - andrzej Kościukiewicz
21.09.2011 r.  - Piotr Nogala
28.09.2011 r.  - Roman Pawłowski
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Budynek, całkowicie podpiwniczony, składał 
się będzie z trzech kondygnacji przeznaczonych 
na działalność handlową i gastronomiczną. W czę-
ści podziemnej budynku wyznaczono 25 miejsc 
parkingowych, pomieszczenia dla ratowników 
WOPR, magazyny dla sprzętu ratowniczego, punkt 
pomocy medycznej i pomieszczenia techniczne 
obsługujące budynek. Na pierwszym piętrze prze-
widujemy lokale usługowe, na parterze i drugim 
piętrze zaprojektowano lokale gastronomiczne z 
tarasami widokowymi. Całe przedsięwzięcie obej-
muje też budowę placu manewrowego, dojazdu 
do garażu podziemnego i ciągów pieszych.

Planujemy również budowę stałego zjazdu na 
plażę, który zapewni dojście do plaży turystom 
i osobom niepełnosprawnym, a także umożliwi 
dojazd pojazdom osobowym i ciężarowym. Dla 
zabezpieczenia skarpy wydmy przed procesami 
erozyjnymi zaprojektowano opaskę brzegową.

Projektowany budynek zlokalizowany będzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie molo oraz komplek-
su Amfiteatru. W ten sposób jedna z najbardziej 
prestiżowych lokalizacji w mieście, obszar o 
największym natężeniu turystów, podniesie 
swoją atrakcyjność, co gwarantuje komercyjne 
powodzenie przedsięwzięcia. 

W GALERII przewidujemy umieszczenie 26 
lokali użytkowych, w tym:

• 4 restauracje na parterze budynku; 
• 16 lokali usługowych na I piętrze; 
• 2 kawiarnie i 4 wieżyczki na II piętrze. 
W projekcie przewidziano wykonanie tarasów 

- wszystkie lokale gastronomiczne będą mogły 
prowadzić swoją działalność na powietrzu. 

Budynek został zaprojektowany tak, by stał 
się kolejnym spójnym elementem rewitalizo-
wanej przestrzeni publicznej, współgrającym 
architektonicznie z sąsiadującymi budynkami, a 
GALERIA mogła być dodatkową zachętą dla tury-
stów odwiedzających nasze miasto. Umożliwi to 
całoroczną działalność GALERII.

Warto podkreślić, że Spółka PROMENADA 
jako pierwsza w Województwie Zachodniopo-
morskim, złożyła wniosek do Banku Ochrony 
Środowiska, pełniącego rolę Funduszu Rozwoju 
Obszarów Miejskich o dofinansowanie projektu 
budowy GALERII w ramach Inicjatywy Jessica i 
z wykorzystaniem kredytu komercyjnego BOŚ 
S.A. Znaczące środki na realizację budowy będą 
także pochodziły z zaliczek na poczet czynszu w 
ramach wieloletniej dzierżawy wszystkich lokali 
użytkowych w GALERII. 

Realizując ten projekt chcemy jeszcze lepiej 
wykorzystać potencjał międzyzdrojskiej prome-
nady, na jednej z najlepszych lokalizacji w mieście:

• dając komfort w prowadzeniu działalności 
gospodarczej dla branży gastronomicznej i 
usługowej,

• umożliwiając lokalnym przedsiębiorcom po-
szerzenie oferty i, przede wszystkim, wzmocnienie 
oferty całorocznej,

• konsekwentnie poprawiając estetykę i funk-
cjonalność przestrzeni publicznej,

• generując nowe miejsca pracy.

Galeria przy molo
SPÓŁKa PRoMEnDa po tegorocznym sezonie letnim planuje rozpocząć budowę GaLERII: będzie 
to budynek usługowy handlowo – gastronomiczny. W kompleksie umieszczony będzie także 
punkt ratownictwa wodnego i pomocy medycznej wraz z ośrodkiem doradczo – szkoleniowym.  
obiekt znajdzie swoje miejsce przy ulicy Bohaterów Warszawy, z wygodnym dostępem do plaży 
w pasie wybrzeża w Międzyzdrojach.

Zapraszamy do współpracy

Dlatego:
• powstaną lokale gastronomiczne z tarasami 

oraz lokale handlowe z niespotykanym dotąd 
widokiem od strony północnej na plażę i morze, 
a od strony południowej na centralny plac przed 
molo, a w przyszłości na ogród japoński,

oferta  powinna zawierać co najmniej:
• identyfikację i status prawny oferenta na 

dzień złożenia oferty (np. dane osobowe, dane o 
działalności gospodarczej, dane spółki), 

• wysokość przewidzianej do wpłaty na rachu-
nek bankowy Spółki, w terminie do 30.08.2011 r., 
zaliczki wraz z podaniem źródła jej pochodzenia 
(np. pożyczka, kredyt, środki własne zgromadzone 
na rachunku bankowym, itp.),

GALERIA wzbogaci infrastrukturę miejską 
i stworzy nowy wizerunek architektoniczny w 
strategicznym dla miasta terenie, przy wydmach 
i międzyzdrojskim molo, poprawi poziom bez-
pieczeństwa obszaru rewitalizowanego poprzez 
instalacje oświetlenia i systemu monitoringu.
Zapraszam do współpracy.

Wioletta Wadecka
Prezes PROMENADA Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki: ul. Nowomyśliwska 86, 
72-500 Międzyzdroje 

Tel. +48 506 040 065, e-mail: 
wiolettawadecka@op.pl

Biuro Spółki: ul. Turystyczna 2/17, 
72-500 Międzyzdroje 

(czynne w godzinach od 9:00 do 15:00) 

• informację o osiągniętych dochodach  
i zobowiązaniach na dzień złożeniem oferty 
(np. rachunek zysków i strat oraz bilans/ wydruk  
z K.P. i R. i zestawienie zobowiązań, opinia z bazy 
B.I.K. i K.R.D.),

• opis i prezentację planowanego przedsię-
wzięcia w Galerii, z podaniem jakiego rodzaju 
będą to usługi oraz podaniem godzin otwarcia  
i rocznym planem prowadzenia działalności w roz-
biciu na miesiące, w których lokal będzie otwarty.

Warunkiem wydzierżawienia lokalu użytkowego w GaLERII 
jest złożenie pisemnej oferty pt. „Pomysł na wielosezonową działalność w Galerii”
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Na skutek intensywnych opadów deszczu w dniu 30.07.2011 r. 
nastąpił nagły wzrost poziomu  wody  w cieku wodnym „Stary 
Zdrój”, do którego - poza wodami opadowymi  - odprowadzana  
jest  woda  z  kanalizacji  burzowej  oraz  oczyszczona woda   
z   miejskiej  oczyszczalni   ścieków.

Nagromadzone ilości wody oraz wzrost poziomu wód 
gruntowych na terenie ogrodów działkowych w Międzyzdrojach  
spowodowało podtopienie  ok. 350 działek rekreacyjnych, 
które w sezonie letnim są zamieszkałe, oraz zalanie  piwnic  
w  kilku domach  przy ul. Gryfa Pomorskiego  i  na odcinku drogi  
przylegającej  do  ulicy  Nowomyśliwskiej. Taki  nadmiar wody 
spowodował  niewydolność pomp stacjonarnych przepompo-
wujących  wodę  z  cieku  wodnego „Stary Zdrój” do  jeziora  Wicko  
Małe i  dalej  do  Zalewu  Szczecińskiego.

W celu usunięcia podtopień należało wspomóc pompy 
stacjonarne  i   przepompować   nadmiar   wód   pompami  
dużej   wydajności. W  tym celu  w rejon zdarzenia Komendant 
Powiatowy skierował jednostki ratowniczo gaśnicze PSP oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne, które przy pomocy posiadanego 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO               
sprzętu przystąpiły  do  akcji  odpompowywania  wody  
w rejonach  zagrożonych. Powstałe straty wstępnie szacuje się na 
ok. 500 000 zł. w tym w samych zabudowaniach na ok. 350 000.

W dniach 1.08. i  09.08 br. odbyło się posiedzenie Gmin-
nego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , w którym, poza jego 
członkami, udział wzięli: Prezes ZWiK Sp. z o.o., Prezes MTBS 
Międzyzdroje Sp.zo.o. Komendant Gminny Ochrony ppoż.  
prowadzący akcję ratunkową  st. kpt. Tomasz  WEREMCZUK,  PSP  
w Kamieniu Pomorskim, Kierownik ZWiK Międzyzdroje, Kierow-
nik ZOŚ Międzyzdroje, Komendant OSP Międzyzdroje i Lubin  
oraz  przedstawiciel ogrodów działkowych. 

Na posiedzeniu omówiono przebieg akcji ratunkowej, 
poniesione straty, sposób pozyskania środków finansowych na 
pokrycie kosztów przeprowadzonej akcji oraz przedstawiono 
wnioski dotyczące usprawnienia istniejącej przepompowni 
melioracyjnej  na  cieku  wodnym „Stary Zdrój”.

Janusz  KaLEMBa                    
Inspektor ds. Zarządzania  Kryzysowego, 

Spraw Obronnych i  Obrony Cywilnej
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oŚWIaTa, SPoRT, PRofILaKTyKa

SP 2 w Wapnicy 
– ekologicznie
Poprzedni rok szkolny (2010/2011) w wapnic-
kiej szkole obfitował w różnorodne progra-
my i akcje związane z ochroną środowiska 
przyrodniczego. Dzięki nim uczniowie od 
najmłodszych lat uczą się życia w zgodzie  
z otaczającą przyrodą, która w szkole  
w Wapnicy jest na wyciągnięcie ręki. Prze-
piękna lokalizacja czyni ze szkoły naturalną 
i doskonałą bazę do pogłębiania wiedzy dla 
młodych badaczy otaczającego środowiska. 

Już od września w szkole w Wapnicy bę-
dzie realizowany projekt „Żyj energicznie, 
lecz ekonomicznie”. Szkoła otrzymała grant  
w wysokości 10 000 zł na działania zawiązane  
z propagowaniem oszczędzania energii. Co kon-
kretnie to oznacza? Wiele ciekawych wydarzeń 
i przedsięwzięć w szkole i nie tylko. Zamontu-
jemy perlatory na kranach co przyczyni się do 
oszczędności wody nawet do 70 %. Wymienimy 
również tradycyjne żarówki na żarówki LED.  
W listopadzie zorganizujemy kolejną zbiórkę 
surowców wtórnych, na którą już dziś wszystkich 
serdecznie zapraszamy!

Iwona Samołyk, Monika Ratajczyk

W tym roku Letnie Obozy Nauko-
we organizowane były w Warszawie 
(społeczno – obywatelskie) i Ojco-
wie (matematyczno – przyrodnicze). 
Z naszej szkoły uczestniczyły dwie 
uczennice: w obozie społeczno – 
obywatelskim brała udział Natalia 
Szaryńska zaś w obozie matema-
tyczno – przyrodniczym Kamila Pio-
trowska. Letnia Szkoła Odkrywców 
w Wapnicy  odbywała się w terminie 
8 – 12 sierpnia. Zajęcia prowadziły 
dwie studentki, a wspierały je nasze 
nauczycielki  Małgorzata Budzyńska 
i Iwona Samołyk.

Tegoroczna tematyka zajęć Letniej Szkoły Od-
krywców dotyczyła zasad świata, które nazwano 
później żywiołami: Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda 
i Człowiek.   Istnieje przekonanie, że żywioły te sta-
nowią o życiu naszej planety, a obserwowanie ich, 
analizowanie i badanie pozwala odpowiedzieć so-
bie na podstawowe pytania natury bytu i istnienia. 

Punkt konsultacyjny z zakresu 
specjalistycznej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej
ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyz-
drojach informuje, iż z dochodów z opłat 
za  korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów alkoholowych na 2011 r. 
uruchamia Punkt Konsultacyjny. 

Zachęcamy Państwa do korzystania z bez-
płatnych usług oferowanych przez Punkt Kon-
sultacyjny, prowadzony przez wyspecjalizowaną 
kadrę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
ze Świnoujścia.

Konsultanci  Punktu:
Mgr Teresa Musielak
Mgr Elżbieta Parczewska
Głównym celem Punktu jest zapewnienie:
wsparcia rodziców w pełnieniu ról rodziciel-

skich,
pomocy rodzicom w rozwiązywaniu doraźnych 

problemów wychowawczych i rodzinnych,
wsparcia młodzieży w doświadczanych trud-

nościach życiowych oraz pomoc w ich przezwy-
ciężeniu,

pomocy rodzinie w rozpoznawaniu i roz-
wiązywaniu przeżywanych przez nią trudności  
z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,

opracowania krótkofalowych i długofalowych 
programów oddziaływań.

Lokalizacja Punktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 8
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 32 78 368, 32 80 311
Dni i godziny otwarcia Punktu:
Każdy poniedziałek tygodnia od godz. 14°° do 

16°°. Zaczynamy od 22 sierpnia br.
Małgorzata Musialska

Ośrodek Pomocy Społecznej

Letnia Szkoła Odkrywców
od roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy uczestniczy w projekcie „z małej szkoły 
w wielki świat”. Integralną częścią jego realizacji jest udział dzieci w Letnich obozach 
naukowych (Lon), a także Letniej Szkoły odkrywców (LSo). 

 „Co wypełnia przestrzeń?”, „Czy Ziemia żyje?”, 
„Gdzie jest woda?”, „Co to jest wszechświat?”, „Czy 
człowiek jest żywiołem?” - to zagadnienia LSO na 
poszczególne dni zajęć. Zajęcia prowadzone były 
metodami pracy naukowej  w połączeniu z zabawą, 
ruchem, a przede wszystkim działaniem dzieci.  
W czasie zajęć dzieci m.in. budowały wulkan, bada-

ły właściwości wody, 
powietrza i gleby 
oraz wykonywały 
wiele innych cieka-
wych doświadczeń.

Cieszymy się, że 
mogliśmy zapro-
ponować dzieciom 
ciekawy sposób spę-
dzenia wakacyjnego 
czasu, z dala od tele-
wizji czy komputera.

Bogumiła 
Popko

Dyrektor SP 2

Start tradycyjnie zorganizowano przy Alei 
Gwiazd. Przy aplauzie przeszło tysiąca biegaczy 
powitano biegnących z nami VIP-ów. Byli wśród 
nich: Leszek Dorosz - burmistrz Międzyzdrojów, 
pięciokrotny uczestnik Biegów Śniadaniowych, 
Irena Szewińska – honorowy obywatel miasta 
Międzyzdroje, członek MKOL, siedmiokrotna 
medalistka olimpijska, Jacek Wszoła - jeden z 
najsłynniejszych polskich skoczków wzwyż, 
dwukrotny (złoty i srebrny) medalista olimpijski, 
Andrzej Supron – wicemistrz olimpijski w zapa-
sach, Krzysztof Kosedowski - brązowy medalista 
olimpijski w boksie w wadze piórkowej, Bogusław 
Mamiński - pomysłodawca Biegów Śniadaniowych, 
wicemistrz świata w biegu na 3 km z przeszkodami, 
Zbigniew Buczkowski – aktor, Zespół Boney M.

Rozgrzewkę do biegu, w rytm energetycznej 
muzyki, poprowadził Jacek Wszoła, dzięki temu 
właściwie przygotowani, już po paru minutach 
mogliśmy ruszyć na trasę biegu prowadzącą uli-
cami Międzyzdrojów. 

Jak podczas każdego z  poprzednich biegów, 
tempo było rekreacyjne, a atmosfera  doskonała. 

Biegło mnóstwo wczasowiczów, dla których nie 
rzadko była to pierwsza przygoda z bieganiem. 
Było także sporo trenującej młodzieży, która wraz 
z opiekunami przyjechała na obozy sportowe, 
odbywające się w Międzyzdrojach przez cały rok.

Po drodze dołączało do nas wielu spotykanych 
kibiców, dzięki czemu na metę dotarła znacznie 
większa grupa niż pojawiła na starcie. Meta usy-
tuowana była przy Stadionie Miejskim, na którym 
już kilka godzin później rozpoczęły się zmagania 
lekkoatletów. 

Robert Leszczyński

Finał Biegów Śniadaniowych 
Przy pięknej, słonecznej pogodzie i w towarzystwie wielu znanych postaci świata sportu, 17 
sierpnia 2011 zakończyliśmy tegoroczne Biegi Śniadaniowe. W Międzyzdrojach na biegaczy 
czekały: fantastyczna atmosfera i mnóstwo radosnych kibiców na trasie oraz pyszne, sportowe 
śniadanie na mecie.
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SPoRT

MIĘDzyzDRoJSKIE ToWaRzySTWo 
BuDoWnIcTWa SPoŁEcznEGo 
SPÓŁKa z oGRanIczonĄ oDPoWIEDzIaLnoŚcIĄ

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. 

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

Jeden lokal użytkowy o powierzchni 57,00 m², o standardzie  
deweloperskim. 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.
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej 
Zgodnie z art. 5  ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podat-

kiem VAT płatna w 3 ratach (1 x 40% i 2 x 30% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nie-

ruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w 

siedzibie MTBS Sp. z o.o., w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 
od poniedziałku do piątku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskie-
go TBS Sp. z o.o., przy ulicy Cichej 2, lub telefonicznie pod numerem 91 
/ 32-81-154 wew. 24.

                                                                             zarząd Spółki 

Gościem specjalnym obozu był Sensei Nicholas 
PETTAS. Jako „uchi deshi” (osobisty uczeń)  Masu-
tatsu Oyamy ukończył 3 letnie szkolenie w Dojo 
Honbu (centralnym Dojo), i przez wiele lat jako 
jedyny Europejczyk prowadził zajęcia w Dojo, 
kolebce japońskiego Karate. W swojej karierze 
sportowej był Mistrzem Japonii w K1, Mistrzem 
Europy oraz zajął 5 miejsce na MŚ Japonii Karate 
Kyokushin. Sensei wciąż mieszka w Japonii i prowa-
dzi tam m. in. treningi, audycje radiowe, projektuje 
bieliznę, odzież oraz pracuje w consulting biznes.  
Jak się okazało podczas obozu Sensei ma jeszcze 
wiele innych talentów.  Przez ponad 2 godziny 
wspaniale opowiadał (jednocześnie pokazując) 
o legendarnym Sosai Oyama, życiu w Dojo Sosai 
oraz o tym jak został uchi deshi. 

Równorzędnie  z obozem odbywał się kurs 
instruktora sportu kickboxingu, który ukończył 
Sensei Dariusz BIELSKI i Sempai Tomasz LIPIŃSKI.  
Zaświadczenia o zdaniu kursu  wręczał min. Józef 
WARCHOŁ, wielokrotny Mistrz Polski Karate Kyoku-
shin, Mistrz Polski, Europy i Świata w Kickboxingu. 
Komisję egzaminacyjną tworzyli m.in.: Sensei Artur 
WILETNO 4 Dan, Andrzej POCZWARDOWSKI 3 
Dan, trener Jarosław ROGALA, trener boksu  klasy 
I  Dariusz KARPIŃSKI oraz trener klasy I kickboxingu 
Maciej ZAPAŁOWSKI. W czasie egzaminu z meto-

dyki prowadzenia zajęć pojawił się Sensei Nicolas 
PETTAS 3 Dan.  

Podczas obozu odbył się również egzamin 
na stopnie uczniowskie kyu  i mistrzowskie Dan. 

Obóz Letni Tuchola 2011
W dniach 2-7 sierpnia 2011 r. w miejscowości Tuchola położonej w Borach Tucholskich odbył się 
kolejny obóz letni  Karate Kyokushin. nasze wyspy reprezentowała 9 osobowa ekipa karateków 
ze świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin, międzyzdrojskiego Klubu Sortowego Bushido oraz 
wolińskiego Klubu Karate Kyokushin-Kan.

Egzamin zdali: Stella Gołębiewska 5 kyu, Sławomir 
Łukacz 3 kyu i Edward CHOBER 1 Dan. 

Jak wielokrotnie podkreślał Sensei Nicholas 
PETTAS, szczególnie egzamin na czarny pas to 
przejście na inny poziom Karate Kyokushin i aby 
zdać trzeba nie tylko znać perfekcyjnie  technikę 
lecz także wieloletnie, rzeczywiste  działanie i za-
angażowanie na rzecz rozwoju Karate Kyokushin, 
cechy osobowe.  Podobnie jak to robił jego wielki 
nauczyciel Sosai Masutatsu Oyama.  

andrzej Sawicki
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oGŁoSzEnIa - KoMunIKaTy

1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przezna-
czone 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, 
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,. 
2.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy 
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 439  
o pow. 22.880 m². 
3. Nieruchomość niezabudowana położona  
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2  
o powierzchni 1.468 m². 
4. 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,  podatek 
VAT  
5. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lu-
binie przy ul. Głównej, działka nr 8/1 o powierzchni 
4.759 m², cena wywoławcza 360.000,00 zł plus 
należny podatek VAT. 
6. Nieruchomość niezabudowaną położoną  
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, działka nr 
460/1 o powierzchni 369 m², 
7. Nieruchomość niezabudowaną położoną  
w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 9/2  
o powierzchni 967 m², 
8. Nieruchomość niezabudowaną położoną  

w Wapnicy przy ul. Okrągłej 1b, działka nr 54/3  
o powierzchni  852 m², 
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną  
w Wicku, działka nr 93/2 o powierzchni 1.653m2. 
10 .  Nieruchomość zabudowaną położoną  
w Międzyzdrojach - obręb 16, działka nr 20/2  
o powierzchni 4.240 m²,
11.Nieruchomość niezabudowaną położoną  
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 52, obr.21, 
działka nr 562 o powierzchni 280 m²,
12.Nieruchomość zabudowaną położoną w  Mię-
dzyzdrojach przy ul. Polnej, obr.19, działka nr 82/2 
o powierzchni 585 m²,
13.Nieruchomość niezabudowaną położoną  
w Lubinie – obręb 24, działka nr 81/1 o powierzchni 
8.384 m²,
14. nieruchomość  zabudowaną położoną  przy  
ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, 
działka nr 341 o powierzchni 494 m², 
15.Nieruchomość zabudowaną położoną  przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, dział-
ka nr 328 o powierzchni 839 m². 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży moż-
na uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach pok. Nr 18, numer telefonu  91 32 756 66

Edyta Konarzewska
Referat gospodarki nieruchomościami

Wskazując na obowiązujące przepisy prawne, 
proszę właścicieli nieruchomości posiadających 
nieprawidłowe podłączenia kanalizacyjne w uli-
cach, gdzie funkcjonuje system sieci rozdzielczej, 
aby niezwłocznie dobrowolnie zgłosili w formie 
pisemnej powyższy fakt w siedzibie Spółki celem 
ustalenia terminu odcięcia i likwidacji niezgodnych 
z prawem podłączeń. 

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Międzyzdrojach dokonują sprawdzenia 
istniejącego stanu faktycznego. Kontrole są prowa-
dzone m. in. przy użyciu specjalnego urządzenia 
wytwornicy dymu do lokalizacji przyłączy kana-
lizacyjnych. Wynik jest niepokojący, stwierdzono 
liczne niezgodne z obowiązującymi przepisami 
cyt. ustawy podłączenia.  

Szanowni Państwo wprowadzanie wód opa-
dowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej 
powoduje jej przeciążenie i zakłóca działanie 
oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie 
z przepisami art. 28 w/w ustawy:

• kto bez uprzedniego zawarcia umowy na 
dostawę wody pobiera wodę z urządzeń wodo-
ciągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł /
art. 28 ust.1/,

• kto bez uprzedniego zawarcia umowy 
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 
podlega karze ograniczenia wolności lub karze 
grzywny do 10.000 zł /art. 28 ust. 4./,

• kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania 
ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń 
kanalizacji deszczowej, czy nie stosuje się do 
zakazu wprowadzania ścieków opadowych i wód 
drenażowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, 
podlega karze ograniczenia wolności albo karze 
grzywny do 10.000 zł /art. 28 ust. 4a/,

• w przypadku skazania za pobieranie wody 
lub za odprowadzanie ścieków bez uprzednio 
zawartej umowy, sąd może orzec nawiązkę na 
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanaliza-
cyjnego w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w 
którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody 
z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przed-
siębiorstwa /art. 28 ust. 5/.

Przypominamy także, że zgodnie ze znowe-
lizowanymi przepisami powołanej wyżej ustawy 
- dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków 
odbywa się na podstawie pisemnej umowy o za-
opatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. 
Prosimy zatem odbiorców usług o niezwłoczne 
zgłaszanie się do siedziby Spółki - / Biuro czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00/ 
celem zawarcia stosownej umowy.

Przy zawieraniu umowy niezbędne są nastę-
pujące dokumenty:

• wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody 
i odbiór ścieków /do pobrania na stronie/,

• dokument /kserokopia/ potwierdzający pra-
wo do zajmowanej nieruchomości, 

• upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia 
umowy - dotyczy współwłasności, 

• dowód osobisty, 
• protokół odbioru przyłącza.

Grażyna Ingielewicz
Prezes Zarządu ZWiK sp. z o.o.

I. Miasto Międzyzdroje

Miesiąc

Sierpień  23               26

Wrzesień  20               22

Październik 18               20

Listopad  22               23

Grudzień  13               14
Na stronę zachodnią i wschodnią dzielą ulice  
Niepodległości i Zwycięstwa
II. Gmina Międzyzdroje
Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin – dni wywozu: 22 
września oraz 15 grudnia br.
Miejsca odbioru gabarytów prosimy zgłaszać 
telefonicznie co najmniej dwa dni
Przed planowanym terminem wywozu pod nr tel. 
91 328 08 73
Ponadto informujemy, że sprzęt elektryczny  
i elektroniczny (lodówki, zamrażarki, duży i mały 
sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt kompu-
terowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne 
i elektroniczne) jest przyjmowany nieodpłatnie na 
terenie zakładu przy ul. Nowomyśliwskiej 86 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
W związku z powyższym apelujemy do miesz-
kańców miasta i gminy Międzyzdrojów o nie 
wyrzucanie zbędnych rzeczy do rowów, lasów, itp.

adam celiński
Kierownik ZOŚ

Harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych 

- wielkogabarytowych w 2011 r.

wywóz na stronie 
wschodniej miasta

wywóz na stronie 
zachodniej miasta

Nieruchomości na sprzedaż
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania 
nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:

Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w sprawie odłączania kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej

uprzejmie przypominam, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków / Dz. u. nr 72, poz. 747 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. u. nr 123, poz. 858 z 2006 r./ zabronione 
jest wprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód 
opadowych / tzw. kanalizacji deszczowej/, a także wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 


