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Minęło…
Sześćdziesiąt dwie sesje Rady Miejskiej, 633 podjęte uchwały, ponad 150 posiedzeń komisji, 
setki zgłoszonych interpelacji i wniosków, kilka tysięcy głosowań - to w największym skró-
cie bilans czteroletniej pracy radnych V kadencji. Wierzę, że w ślad za ilością szła jakość.  
Dziękuję wszystkim za współpracę, za wsparcie, a także za rzeczową krytykę.

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji

Słodkie zakończenie 
12 listopada 2010 roku V kadencja samorządowa przeszła do historii. Podczas ostatniej 62. sesji Rady Miejskiej 
podsumowano 4 lata pracy mijającej kadencji. Ten rozdział przypieczętowano ciepłymi słowami podziękowań 
i słodkim tortem.
W latach 2006 - 2010 w samorządzie pracowali (na zdjęciu od lewej): radny Adam Jakubowski, radny Kazimierz Drze-
wiecki, radny Piotr Wójcik, radny Andrzej Kościukiewicz, radny Mateusz Bobek, radny Janusz Piłat, radny Rafał Wolny, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Beata Kiryluk, burmistrz Leszek Dorosz, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Sutyła, 
wiceprzewodniczący Roman Pawłowski, radna Teresa Purgal, radny Adam Wróbel, radny Wiesław Kotwica, radny Artur 
Duszyński, radny Jan Burzyński.
Zapraszamy na stronę 3 Informatora, na której znajdziecie Państwo wyniki niedzielnych wyborów i skład samorządu nowej 
VI kadencji.                                                                                                                                                                                Redakcja 



2 Informator  mIędzyzdrojskI  nr  11/2010

aktualności

    MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY
   

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘDZYZDROJACH   

zapraszają 
    wszystkie dzieci z Gminy Międzyzdroje 

na
   
  

która odbędzie się 05.12.2010r.(niedziela) 
 w MDK w Międzyzdrojach 

godzina 15.00  

W programie:  

- wystawa prac oraz rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego  „Co może Cię uzależnić” 

- program pt. „Dieta… Cud Świętego Mikołaja”,  

oraz niespodzianki… 

 
Jadwiga Bober          Elżbieta Jakubiak 

Zapraszamy!!! 

organizator konkursu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyz-

drojach
 cele konkursu
-  Propagowanie  i wzmacnianie wśród dzieci  

i młodzieży pozytywnych wzorców i postaw wobec 
rozwijających się problemów. 

uczestnicy i  przedmiot konkursowej  
rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej 
pracy plastycznej indywidualnej bądź grupowej 
inspirowanej hasłem „Co może Cię uzależnić”. Kon-

kurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Międzyzdroje. 

Formy pracy
- Prace w dowolnym  formacie
- Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną 

(mile widziane nowatorskie techniki) 
- Prace zgłoszone do konkursu muszą być 

opatrzone metryczką z następującymi danymi, 
wpisanymi pismem drukowanym: Imię, nazwisko, 
wiek autora pracy, oraz  imię i nazwisko opiekuna 
lub instruktora. Autorzy indywidualnych prac pro-
szeni są o dopisanie nazwy szkoły i klasy.

czas trwania konkursu
Konkurs trwać będzie od 15.11.2010-29.11.2010 
Termin nadsyłania prac do MDK w Międzyzdro-

jach  mija 29.11.2010                

Jury i nagrody
Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona 

jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 
05.12.2010r. o godz. 15°° w Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach podczas zorgani-
zowanej zabawy połączonej z wręczeniem nagród 
laureatom. 

Prace będą oceniane i nagradzane w czterech 
kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 
klas  I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
nagrody pocieszenia.

Oprócz nagród organizatorów przewidziane  
są nagrody ufundowane przez prywatnych spon-
sorów.                                                         Organizatorzy

 „Co może Cię uzależnić”
Konkurs plastyczny

Specjalnie dla seniorów program słowno – 
muzyczny przedstawili uczniowie klas IV-VI z kółka 

teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mię-
dzyzdrojach oraz zespół Bryzy, które wesoło  popro-

wadziły śpiewną biesiadę.  Tegoroczna uroczystość 
zbiegła się z 10–leciem istnienia  zespołu „Fale”, które 
swoim śpiewem również uświetniły spotkanie.  

Zespół „Fale” jak i soliści zostali uhonorowani 
brązową odznaką przez Polski Związek Chórów  
i Orkiestr. Podziękowania zespołowi złożyli przed-
stawiciele Gminy – Leszek Dorosz burmistrz Mię-
dzyzdrojów, Beata Kiryluk -  wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej oraz Jadwiga Bober - dyrektor MDK, 
a wszyscy obecni odśpiewali solenizantom sto lat.

Podczas uroczystości wyróżnienia i dyplomy 
w uznaniu za zasługi dla Związku otrzymali Beata 
Kiryluk oraz Henryk Nogala – sekretarz Urzędu 
Miejskiego. Szczególne podziękowania złożono  
Pani Elżbiecie Janas – wieloletniej Prezes Związku 
Emerytów i Rencistów oddział w Międzyzdrojów, 
która ze względów zdrowotnych w 2010 roku ustą-
piła  z funkcji Przewodniczącej Związku.  

Poczęstunek na uroczystości – pyszne ciasta 
przygotowały panie ze Związku Emerytów i Ren-
cistów koło w Międzyzdrojach pod wodzą nowej 
prezes  Barbary Rudnickiej, zaś ciepły posiłek – 
zaprzyjaźniona Czesława Tomczak z hotelu Slavia. 

Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji

 

Dzień Seniora w Międzyzdrojach
W dniu 05 listopada br. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu kultury odbyła się uroczystość  
z okazji Dnia Emerytów i Rencistów. W uroczystościach wzięło udział  ok. 200 seniorów z naszej Gmi-
ny, którzy przy suto zastawionych stołach i pięknie przygotowanej sali mogli spotkać się i wspólnie 
świętować.  

Wyróżnienie dla Samuela
Samuel Seniw, re-
prezentant Mię-
dzynarodowego 
Domu kultury w 
Międzyzdrojach 
–  został  po raz 
drugi laureatem 
ogólnopolskiego 
konkursu twór-
czości Plastycznej 
Dzieci i Młodzieży 
„krajobraz Polski - 
tradycje, współcze-
sność, przyszłość”. 

Tegoroczna edy-
cja konkursu odbyła 
się w Częstochowie i 
zorganizowana była 
pod patronatem Mi-
nistra Edukacji Naro-
dowej i Prezydenta 
Miasta. Ocenie poddano 4224 prace nadesłane z 293 palcówek z całej Polski. 
Praca Samuela pastel pt. „Rynek w Kazimierzu nad Wisłą” zdobyła wyróżnienie 
i brała udział w wystawie w Galerii Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„PANOPTICUM” Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie. Podkreślić 
warto, że chłopiec już od kilku lat z sukcesami reprezentuje nasze miasto 
w różnego rodzaju przeglądach plastycznych. W Domu Kultury pracuje 
pod kierunkiem pani instruktor Anny Mackiewicz. Gratulujemy i życzymy 
wytrwałości w rozwijaniu talentu.

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

zapraszają
wszystkie dzieci z Gminy 

Międzyzdroje na:

MIĘDZYNARODOWY DOM kultuRY
OŚRODEk POMOCY SPOŁECZNEJ

w Międzyzdrojach

która odbędzie się 05.12.2010r. (niedziela)
 w MDk w Międzyzdrojach

godzina 15.00 
W programie: 

- wystawa prac oraz rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego  „co może cię 

uzależnić”
- program pt. „Dieta… Cud Świętego 

Mikołaja”, 
oraz niespodzianki…

Jadwiga Bober    Elżbieta Jakubiak

Zapraszamy!!!
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WyDaRzEnia 

Najtrudniej było mierzyć się z Plana-
mi Zagospodarowania Przestrzennego i 
z ładem przestrzennym w Międzyzdro-
jach. Była to droga przez mękę, która 
trwała 3 lata. Ale opracowaliśmy zmianę 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje, zmieniliśmy plany 
na Promenadzie Wschód i Promenadzie 
Zachód oraz szeregu fragmentów mia-
sta. Opracowaliśmy Lokalny Program 
Rewitalizacji. Staraliśmy się w miarę 
możliwości zachować centralną, hi-
storyczną część miasta. Natomiast na 
wschodzie i zachodzie uwzględniliśmy 
sugestie potencjalnych inwestorów, 
dotyczące zabudowy wysokiej (widok od 
strony morza – forma „kołyski”). Zawsze 
jednak byliśmy dalecy od „betonowania” 
Międzyzdrojów.

Ważnym elementem tej kadencji było 
szukanie recept na właściwe funkcjono-
wanie  zakładów budżetowych. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji przekształ-
ciliśmy w spółkę z dobrym skutkiem, 
natomiast Zakład Ochrony Środowiska 
przenieśliśmy w lepsze miejsce, uwalniając 
grunty pod potrzebne miastu inwestycje.

Nie jestem zwolennikiem wyjazdów 
młodzieży za granicę. Tam zawsze będzie-
my obcy. To tutaj w Gminie Międzyzdroje 
będziemy przygotowywać miejsca pracy i 
tworzyć warunki do godnego życia dla młodych lu-
dzi. Gdy pozyskamy inwestorów to każda inwesty-
cja otworzy rynek pracy dla różnie wykształconych 
i to nie tylko w sezonie, ale przez cały rok.

Główne zadanie na lata najbliższe to ugrunto-
wanie prestiżu Międzyzdrojów.

Zrealizowanie takich inwestycji jak: hala 
sportowa, amfiteatr z zabudową towarzyszącą, 

na targowisku miejskim „Międzyzdrojski Ry-
nek”, przebudowa Promenady, kontynuacja 
projektu „Międzyzdroje w kwiatach”, remonty 
ulic i chodników, czystość i dbałość o środo-
wisko, to elementy które wzmocnią prestiż 
naszego miasta.

Remont oczyszczalni ścieków, kolejne 
zejście na plażę z pochylnią dla niepełno-
sprawnych, błękitna flaga na mądrze zago-
spodarowanej plaży, ogólnodostępne toalety  
- to pilne wyzwania do realizacji.

Rozwój sołectw, podkreślenie ich róż-
norodności biologicznej, budowa portu 
jachtowego, budowa ścieżki rowerowej, 
remont dróg i chodników, to alternatywa 
dla turystów w przeludnionych sezonowo 
Międzyzdrojach.        

Mówi się „zgoda buduje, niezgoda rujnu-
je”. W minionej kadencji organom samorządo-
wym: uchwałodawczemu i wykonawczemu, 
zawsze przyświecał cel nadrzędny - rozwój 
gminy oraz dobro mieszkańców i zawsze 
potrafiliśmy znaleźć konsensus. 

Efektem tej zgody jest między innymi 
ważne wyróżnienie Gminy Międzyzdroje, 
na forum ogólnopolskim. Na podstawie 16 

wskaźników opracowanych przez wysokie 
gremium niezależnych specjalistów, w ka-
tegorii miast miejsko-wiejskich w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju 2010, Gmina 
Międzyzdroje zajęła 2 miejsce na ok. 800 
ocenianych miast. 

Chciejmy dalej korzystać z tej lekcji „Zgoda 
Buduje” i również w VI kadencji budujmy razem 
pomyślność Gminy Międzyzdroje.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Podsumowanie V kadencji
Gdy 5 grudnia 2006 roku, jako Burmistrz Międzyzdrojów składałem ślubowanie, byłem po pięciomiesięcznym okresie próbnym i po wyborach 
samorządowych w których w i turze otrzymałem od mieszkańców 57 procent głosów. Dzisiaj nadszedł czas na podsumowanie dokonań w latach 
2006 – 2010. W tym okresie podjęliśmy tysiące małych i większych decyzji. 

Gmina Międzyzdroje  po raz drugi z rzędu znalazła się na 
drugim miejscu w rankingu zrównoważonego rozwoju gmin 
w kategorii gmin miejsko - wiejskich. Ranking powstał pod 
patronatem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”.

List do Mieszkańców 
Gminy Międzyzdroje
Dziękuję Tym Mieszkańcom Gminy Międzyzdroje, 
którzy obdarzyli mnie i kandydatów na radnych z listy 
KWW Forum Samorządowe Międzyzdroje 2010, tak 
dużym zaufaniem. Jestem ogromnie szczęśliwy, że 
otrzymaliśmy od  Państwa aż tak wysokie poparcie. 
Dostaliśmy od Was, Drodzy Mieszkańcy Międzyzdro-
jów, Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina, przepustkę do 
dalszego działania.

Mam świadomość, że Państwa życzliwość, to 
ocena mojej pracy w okresie V kadencji. To wezwa-
nie do utrzymywania „poprzeczki” na wysokim 
poziomie. To sygnał do dalszej ciężkiej pracy. Po-
staram się nie zawieść Państwa oczekiwań. Tych 
Mieszkańców naszej Gminy, którzy mieli inne zda-
nie, będę starał się, poprzez intensywne działania  
i szczere intencje, do siebie przekonywać. Deklaruję 
chęć współpracy ze wszystkimi radnymi, którzy 
otrzymali od Państwa mandaty.

Moim kontrkandydatom, dziękuję za zachowanie 
właściwych standardów w czasie trwania kampanii 
wyborczej. Wszystkim, którzy zdecydowali się poddać 
Państwa ocenie gratuluję odwagi i determinacji.

Szczególnie gorąco pragnę podziękować człon-
kom KWW Forum Samorządowe Międzyzdroje 2010 
i  Przyjaciołom, którzy pomogli osiągnąć nam tak 
duży sukces.   

Z wyrazami szacunku i sympatii.   
Z poważaniem 

Wasz Leszek Dorosz

Kandydaci na Burmistrza Międzyzdrojów 
Razem głosów:
1. Dorosz Leszek Tomasz - 1957  -  78,0 %
2. Tomczyk Bogusław - 239  -  9,5 %
3. Pilarczyk Maur Jarosław - 218  -  8,7 %
4. Matysiak Marian  - 95  -  3,8 %
Ogółem  głosów  - 2509
– liczby głosów w poszczególnych Okręgach 

Wyborczych:
okręg Wyborczy nr 1
1. Dorosz Leszek Tomasz       - 701
2. Tomczyk Bogusław              - 92
3. Pilarczyk Maur Jarosław       - 63
4. Matysiak Marian                    - 46
Razem                                      - 902
okręg Wyborczy nr 2
1. Dorosz Leszek Tomasz        - 463
2. Tomczyk Bogusław               - 54
3. Pilarczyk Maur Jarosław        - 46
4. Matysiak Marian                    - 13
Razem                                      - 576
okręg Wyborczy nr 3
1. Dorosz Leszek Tomasz         - 485
2. Pilarczyk Maur Jarosław       - 86
3. Tomczyk Bogusław               - 65
4. Matysiak Marian                    - 26
Razem                                      - 662
okręg Wyborczy nr 4
1. Dorosz Leszek Tomasz        - 308

2. Tomczyk Bogusław               - 28
3. Pilarczyk Maur Jarosław        - 23
4. Matysiak Marian                    - 10
Razem                                      - 369

Kandydaci na Radnych Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach – liczby głosów w Okręgach Wyborczych

okręg Wyborczy nr 1
1. Purgal Teresa  - 363
2. Kiryluk Beata  - 312
3. Wolny Rafał  Mariusz - 253
4. Pawłowski Roman - 209
5. Sielewicz Dorota  - 141
okręg Wyborczy nr 2
1. Klucha Dorota Alina - 173
2. Witkowski Waldemar - 162
3. Bobek Mateusz Witold - 140
4. Jakubowski Adam - 130
okręg Wyborczy nr 3
1. Kościukiewicz Andrzej - 187
2. Sutyła Michał  - 181
3. Piłat Janusz Jerzy  - 169
4. Burzyński Jan  - 157
okręg Wyborczy nr 4
1. Magda Jan  - 158  
2. Nogala Piotr   - 126 
Ogółem 15 osób z mandatami do Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach.
Henryk Nogala Sekretarz Miasta

Wybory Samorządowe w Gminie 
Międzyzdroje 21 listopada 2010 roku
Frekwencja podczas wyborów w gminie wyniosła 47,3 procent, czyli z 5523 osób uprawnionych 
do głosowania do urn poszło 2584 mieszkańców. 
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z PRac RaDy MiEJSkiEJ

ucHWaŁy RaDy MiEJSkiEJ
uchwała nr lXi/613/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2010

Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie 

dochodów na kwotę 3 893 695,33 zł i zwiększenie 
wydatków na kwotę  235 353,00 zł. 

Dochody zwiększa się o kwotę 1 300 zł i zmniej-
sza się o kwotę 3 894 995,33 zł. Wydatki zwiększa 
się o kwotę 515 874,99 zł i zmniejsza się o kwotę 
280 521,99 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa  
się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 
4 129 048,33 zł i wynosi 28 820 284,86 zł i zostanie 
pokryty przychodami:

1/ z wolnych środków na rachunku Gminy  
w kwocie 14 679 798 zł,

2/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  
w kwocie 8 351 171,86 zł,

3/ ze sprzedaży papierów wartościowych  
w kwocie 7 000 000 zł 

uchwała nr lXi/614/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/492/09 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  29 grudnia 2009 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Między-
zdroje na 2010 rok 

Uzasadnienie:
W załączniku nr 1 zmiana występuje w pozycji 

nr 8 „Przebudowa ul. Orlej”- na skutek zmniejszenia 
wydatku w uchwale w sprawie zmiany budżetu  
i zmian w budżecie na kwotę 200 000 zł zmniejsza się 
kwota planowanego wydatku na rok 2010, zmniejsza 
się także kwota łącznych nakładów finansowych oraz 
kwota planowanego wydatku na rok 2011 (zmiana 
kwot wynika z rozstrzygnięcia przetargu).     

W załączniku nr 2 zmiana występuje w poz. 
3- projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna 
klientów instytucji pomocy społecznej”. W związku 
ze zmniejszeniem dochodów i wydatków w uchwa-
le w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna 
klientów instytucji pomocy społecznej” o kwotę 8 900 zł 
uległa zmianie wartość całkowita projektu, koszty 
kwalifikowane w ramach projektu oraz planowane 
płatności w roku 2010. (poprzednio kwota ta wynosiła 
140 582 zł, obecnie 131 682 zł).

Ponadto wprowadza się pozycję 4 – projekt pn. 
„Wyspy naszym domem – miejsce wspólnej nauki  
i zabawy” - finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita projektu, koszty kwalifikowane 
w ramach projektu   oraz planowane płatności w roku 
2010 wynoszą 54 180,00zł.

uchwała nr lXi/615/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania 

dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej 
dotacji

Uzasadnienie:
Niniejszą uchwałą Gmina Międzyzdroje zobo-

wiązuje się do przekazania środków finansowych, 
stanowiących dotację celową na zakup samochodu 
pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. W zamian za 
udzielone wsparcie finansowe Komenda Powiatowa 
PSP przekaże nieodpłatnie Gminie Międzyzdroje 
samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MASCOTT 
130.65 2.8; rok produkcji 2004, pełnosprawny, gotowy 
do działań ratowniczo-gaśniczych. 

uchwała nr lXi/616/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/429/06 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska

uchwała nr lXi/617/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia 
przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji 
podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim  
Nr 1  „MORSKIE SKARBY” w Międzyzdrojach oraz  
w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy 

Uzasadnienie:
Mając na uwadze zapewnienie lepszego dostępu 

najmłodszych dzieci do edukacji jako najskutecz-
niejszego sposobu na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych, skłoniło to Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Wapnicy do podjęcia decyzji o zorganizowaniu 
dodatkowego miejsca wychowania i edukacji 
najmłodszych dzieci  na terenie sołectw poprzez 
utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Wapnicy – zgodnie z § 4 ust.11 
Statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna podjęła w dniu  
3 marca 2010 roku Uchwałę Nr 23/2009/10 w spra-
wie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Wapnicy. 

Zgodnie z przepisami wysokość opłaty uchwalana 
jest przez organ prowadzący. Opłata jest wnoszona za 
każde dziecko uczęszczające do przedszkola i punktu 
przedszkolnego.

uchwała nr lXi/618/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Międzyzdroje

Uzasadnienie:
W związku z utworzeniem Punktu Przedszkolne-

go przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy, należy 
uzupełnić sieć publicznych przedszkoli o utworzoną 
jednostkę.

uchwała nr lXi/619/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmio-

towej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyz-
drojach w zakresie dofinansowania i utrzymania 
stadionu miejskiego w Międzyzdrojach

Uzasadnienie:
Gmina Międzyzdroje powierzyła administrowa-

nie i zarządzanie częścią nieruchomości stadionu, 
w skład którego wchodzą: płyta piłkarska, bieżnia 
lekkoatletyczna, punkt kasowy Zakładowi Ochrony 
Środowiska w Międzyzdrojach. 

Według  sporządzonego przez Zakład Ochrony 
Środowiska planu finansowego, który stanowi za-
łącznik do niniejszego projektu uchwały ustalono 
wysokość stawki jednostkowej w sposób następujący 
20 zł x  7 500 osobo/dni = 150.000,- zł.

Wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego proponuje się w wysokości 150.000 zł.

Ostateczne rozliczenie kosztów utrzymania 
stadionu miejskiego zostanie sporządzone po 
zakończeniu roku budżetowego 2010  i ZOŚ złoży 
kompleksowe rozliczenie kosztów i wydatków.

uchwała nr lXi/620/10 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 28 października 2010r.
w sprawie wieloletniego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego, określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie

uchwała  nr lXi/621/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwo-

ływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjonowania

uchwała  nr lXi/622/10
Rady Miejskiej W Międzyzdrojach

z dnia  28 października 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Międzyzdrojach
Uzasadnienie:
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych wsparcia dziennego zgodnie z treścią 
art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej należy do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym.

Tworzenie powyższych placówek ma na celu 
wspieranie funkcji opiekuńczych i  wychowawczych 
rodziny. Pobyt dziecka w takiej placówce jest dobro-
wolny i nieodpłatny.

Zadanie to jest finansowane z budżetu gminy  
w ramach środków przeznaczonych na profilaktykę 
i terapię uzależnień.

Gmina Międzyzdroje realizując powyższe zadanie 
zleciła prowadzenie ww. placówek Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.

Od miesiąca stycznia 2011 r. Gmina zamierza 
powierzyć prowadzenie ww. placówek Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej, który nadzoruje i wspiera placówki.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest po-
wierzenie powyższego zadania Ośrodkowi.

uchwała nr lXi/623/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 października 2010r.
w sprawie opłaty targowej 
§  1. Uchwała określa zasady ustalania i poboru 

oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty 
targowej.

Rozdział 1
Ustalanie opłaty targowej
§ 2. Wysokość opłaty ustala się na podstawie 

stawek określonych w niniejszej ustawie. 
§ 3.1 Stawki opłaty targowej ustala się oddzielnie 

dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy.
2. Sezon letni obejmuje okres od 01 lipca do 31 

sierpnia.
3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności 

od strefy: 
a) strefa I – obejmuje: plażę miejską (z uwzględ-

nieniem odrębnych przepisów  i uregulowań) i ulice: 
Bohaterów Warszawy, Promenadę Gwiazd, Campin-
gową, Turystyczną, Ludową, Pomorską, Kościuszki, 
Traugutta, ulice bez nazwy stanowiąca działkę nr 
229 położoną przy DW Posejdon,  Parkową, Morską, 
Zdrojową, Kopernika, Rybacką, Mickiewicza, Plażową, 
Poprzeczną, Spokojną, Cichą,  Wczasową, Wesołą.

b) strefa II  –  pozostała część miasta.
§ 4 .Teren zajęty do sprzedaży przez jedną osobę 

lub jednostkę organizacyjną nie może przekroczyć 
50 m².

 §  5.  Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż:
podczas imprez okolicznościowych i rocznico-

wych pod patronatem Gminy Międzyzdroje;
podczas kiermaszów organizowanych pod patro-

natem Gminy Międzyzdroje w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia  i Wielkanocy;

w punktach wyłonionych w drodze przetargu 
gminnego.

Rozdział 2
Zasady poboru oraz terminy płatności
§ 6. Zarządza się pobór  opłaty targowej w drodze 

inkasa.
§ 7. Inkasentami są:
Pani Eleni Zacharopulu,
Zakład Ochrony Środowiska 
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 § 8. Wynagrodzenie za inkaso wynosi:
w sezonie letnim – 25 % pobranych opłat,
w pozostałych miesiącach – 50 % pobranych 

opłat.
§ 9.  Inkasent pobierający opłatę targową 

odprowadza ją najpóźniej w dniu następnym po 
dokonaniu poboru do kasy Urzędu miejskiego  
w Międzyzdrojach.

 § 10. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8 płatne 
jest na ręce inkasenta w kasie Urzędu Miasta w ter-
minie do dnia 10 każdego miesiąca za kwoty opłaty 
targowej odprowadzane do kasy Urzędu Miasta  
w miesiącu poprzednim. 

§ 11. Opłatę pobiera się z chwilą rozpoczęcia 
sprzedaży.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest druk 
ścisłego zarachowania z kwitariusza przychodowego, 
ostemplowanego pieczęcią urzędową. 

3. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej 
wydaje pokwitowanie na każdą pobraną kwotę.

Rozdział 3
Wysokość stawek
§ 12. Stawki dzienne opłaty targowej za sprzedaż 

w strefie I: 
	 	 	 Stawka	 			Stawka	
	 	 	 stała								w	okresie	letnim
1/	przy	sprzedaży	ze	stoiska,	za	każdy	 8,00	zł			 400,00	zł
m²	zajętej	powierzchni
2/przy	sprzedaży	ze	stoiska	z	pokryciem	 10,00	zł		 400,00		zł				
za	każdy	m²	zajętej	powierzchni						
3/	przy	sprzedaży	z	punktu	ruchomego,	 10,00	zł		 400,00		zł
wózka,	stojaka,	rolbaru,	małej	gastronomii
–	sprzedaż	kukurydzy,	napojów	chłodzących,	popcorn,	okularów	itp.																			
(za		1	m²	powierzchni)
4/	przy	sprzedaży		wyrobów	artystycznych	 20,00		zł	 50,00		zł															
wykonywanych	na	miejscu	przez	twórców	tj.	portrety,	obrazy,	rzeźba.					
(za	1	m²	powierzchni)
5/	przy	sprzedaży	obnośnej	 	 10,00	zł	 20,00	zł
6/	przy	sprzedaży	z	samochodu	lub	przyczepy	-
od	jednego	pojazdu	samochodowego	lub	przyczepy	o	ładowności:
a)	do	1	t	 	 																										25,00	zł																400,00		zł
b)	powyżej	1	t																																																											35,00	zł																	400,00	zł
§	13	.	Stawki	dzienne	opłaty	targowej	za	sprzedaż	w	strefie	II:
	 	 						 Stawka		 		Stawka
	 	 	 stała								w	okresie	letnim
1/	przy	sprzedaży	ze	stoiska,	za	każdy																		1,50		zł																						2,50	zł
m²	zajętej	powierzchni
2/przy	sprzedaży	ze	stoiska	z	pokryciem														3,50	zł																							6,00	zł				
za	każdy	m²	zajętej	powierzchni						
3/	przy	sprzedaży	z	punktu	ruchomego,																	6,00	zł																				12,00	zł
wózka,	stojaka,	rolbaru,	małej	gastronomii
–	sprzedaż	kukurydzy,		napojów	chłodzących,	popcorn,	okularów	itp.																			
(za	1	m²	powierzchni)
	4/	przy	sprzedaży		wyrobów	artystycznych												6,00		zł																			12,00	zł																
wykonywanych	na	miejscu	przez	twórców	tj.	portrety,	obrazy,	rzeźba.																				
(za	1	m²	powierzchni)
5/przy	sprzedaży	obnośnej																					 10,00	zł	 20,00	zł
6/przy	sprzedaży	z	samochodu	lub	przyczepy-
od	jednego	pojazdu	samochodowego	lub	przyczepy	o	ładowności:
a)	do	1	t																																														 12,00	zł	 25,00	zł
b)	powyżej	1	t																																																		 15,00	zł	 30,00	zł

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

uchwała nr lXi/624/10
Rady Miejskiej W Międzyzdrojach

z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie likwidacji Europejskiego Centrum 

Różnorodności Biologicznej Wolin Uznam.
 Z dniem 1 grudnia 2010 r. likwiduje się Europej-

skie Centrum Różnorodności Biologicznej, działające 
jako jednostka budżetowa Gminy Międzyzdroje.

uchwała nr lXi / 625 / 2010
Rady  Miejskiej  w Międzyzdrojach

z dnia  28 października 2010 r.
sprawie zmiany uchwały Nr  XXX / 286 / 08  Rady  

Miejskiej  w Międzyzdrojach z dnia  9 października 
2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych  stawek  

czynszu  za dzierżawę  nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
W związku z wskazaniem w projekcie planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenu gminnego 
usytuowanego u zbiegu ulic: Komunalnej i Niepodle-
głości o pow. ok. 16.500 m² przeznaczenia pod usługi 
handlu, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe 
rzemiosło o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m² 
oraz przewidywanym wydzierżawieniem tego terenu 
pod realizację zapisów opracowywanego planu, 
proponuje się wprowadzenie zmiany w uchwale 
Nr XXX/286/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 
dnia 9 października 2008 r. i wskazanie minimalnej 
stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na w/w cel 
w wysokości 1 zł/m² miesięcznie.

 Ponadto w związku z podjętą uchwałą Nr 
LX/604/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 
dnia 07.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat, z 
przeznaczeniem pod garaż podziemny proponuje się 
rozszerzenie istniejącego celu dzierżawy o parkingi 
podziemne przy zastosowaniu obowiązujących do-
tąd stawek. tj. 2,52 zł/m² miesięcznie w sezonie i 0,07 
zł/m² miesięcznie po sezonie.

uchwała nr  lXi / 626 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego działkę zabudowaną, 
położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, stano-
wiącą działkę nr 82/2 o powierzchni 585 m², powstałą 
w wyniku wydzielenia z terenu pola namiotowego 
pasa drogowego i włączenia ulicy Orlej do ul. Polnej.

uchwała nr  lXi / 627 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału  

w nieruchomości
Uzasadnienie:
W  budynku przy ul. Niepodległości 27 w Międzyz-

drojach Gminie Międzyzdroje pozostał jeden lokal 
mieszkalny oraz udział do ½ części w pomieszczeniu 
WC o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 
5,36 m², z którego korzysta właściciel zbytego już 
lokalu nr 4.

Uprzednio zbyty został już udział do ½ części po-
mieszczenia WC wraz lokalem nr 2 w tymże budynku. 

Ze względu na przygotowywanie dokumentów 
do sprzedaży ostatniego lokalu gminnego w bu-
dynku przy ul. Niepodległości 27 oraz ze względu 
na to, iż w/w udział nie może stanowić samodzielnie 
przedmiotu sprzedaży, proponuje się przeznaczyć je 
do zbycia na rzecz   współwłaściciela nieruchomości 
korzystającego z wskazanego pomieszczenia.

uchwała nr  lXi / 628 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  28 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  

w trybie przetargu nieograniczonego działkę gminną 
położoną w Wicku – obręb 25 gminy Międzyzdroje, 
stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni 1.653 m². 

Przedmiotowa działka nie została wydzielona 
zgodnie ze wskazaniem obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z którym przedmiotowy teren stanowi  
„teren zabudowy ogólnie mieszkaniowej - OM.19”, 
przeznaczony pod lokalizację domów mieszkalnych 
jednorodzinnych, z dopuszczalna lokalizacją usług 
handlu i gastronomii jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej. 

uchwała nr lXi/629/10
Rady Miejskiej W Międzyzdrojach

z dnia 28.10.2010
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Międzyzdroje

Uzasadnienie:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach nadal 
prowadzić będzie działalność w zakresie, poboru, 
uzdatniania, dostarczania wody, odprowadzania  
i oczyszczania ścieków  w oparciu o zapisy w Umowie 
Spółki oraz obowiązujące przepisy. Przedmiot działal-
ności nie ulegnie zmianie. Obszar świadczenia usług 
obejmie teren Gminy Międzyzdroje.

Uzyskanie niezbędnych przychodów w celu reali-
zacji bieżącej działalności, ustalonych na podstawie  
planowanych, uzasadnionych kosztów związanych 
ze świadczeniem usług  pozwala na utrzymanie 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 
roku od 01-01-2011r.

uchwała nr  lXii / 630 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  9 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego działkę gminną nr 9/2  
o powierzchni 967 m², położoną w Lubinie – obręb 
24 gminy Międzyzdroje.

Studium uwarunkowań i warunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Międzyzdroje 
przewiduje dla terenu w/w działki następujące 
funkcje: UT – tereny usług turystycznych, M – tereny 
zabudowy mieszkaniowej, P – tereny produkcyjno-
składowo-magazynowe oraz działalności produk-
cyjno-usługowej.

uchwała nr  lXii / 631 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  9 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-

chomości 
Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego działkę gminną nr 54/3 
o powierzchni 852 m², położoną w Wapnicy – obręb 
23 gminy Międzyzdroje.

Studium uwarunkowań i warunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Międzyzdroje prze-
widuje dla terenu w/w działki  następujące funkcje: 
M – tereny zabudowy mieszkaniowej, UT – tereny 
usług turystycznych.

uchwała nr lXii/632/ 10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przy-

znawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych

Uzasadnienie:
Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie traci moc ustawa z dnia 29 lipca  
o sporcie kwalifikowanym, a co za tym idzie traci moc 
uchwała Nr VIII/65/07 z dnia 05 kwietnia 2007 r. oraz 
uchwała Nr XLVII/483/09 z dnia 26 listopada 2009r.  

Przedstawiony projekt uchwały ma charakter 
porządkowy,  określa  tryb  i zasady, przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych 
zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.

uchwała nr lXii/633/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości 
Wicko przyjętego Uchwałą Nr XXXI/302/05 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach  z dnia 21 kwietnia 2005 roku.

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
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SPoRt, ośWiata

Zapaśnicy w hali
W dniu 30 października  br. w hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby  Międzyzdrojach odbyła się XI 
Wojewódzka Olimpiada Dzieci i Młodzieży w Za-
pasach w Stylu Wolnym zorganizowana przez UKS 
Gimsport Międzyzdroje - sekcja zapasów. 

Wśród gości obecni byli: Andrzej Szwenk 
- członek Polskiego Związku Zapaśniczego 
 oraz  Grzegorz Ejsmont - członek Kadry Narodowej 
Polski w Zapasach (obecnie mieszkaniec Międzyz-
drojów). Sędziował Mariusz Kucharczyk.

Wyróżniono:
- najmłodszego zawodnika turnieju (6 lat) 

Szymona Tomczuka Wiking Wolin;
- najlepszego zawodnika Gimsportu Międzyz-

droje Jakuba Bartelmussa;
- najlepszą zawodniczkę  Gimsportu Międzyz-

droje Natalię Jaworską;
- najlepszego zawodnika Turnieju Jakuba Czaję 

Piast Pyrzyce;
- najlepszą zawodniczkę Turnieju Aleksan-

drę Kotlewską Wiking Wolin.
 Klasyfikacja Drużyn:
1. Gimsport Międzyzdroje
2. AKS Białogard
3. Piast Pyrzyce
4. ZKS Koszalin
5. Technik Świdwin
6. Zieloni Stargard Szczeciński
7. Płonia Okunica
8. Feniks Stargard Szczeciński
9. Wiking Wolin
10. Zapasy Kołobrzeg

11. Saturn Mielno
Sponsorami imprezy byli: Gmina Międzyzdroje, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Hotel Amber Baltic. 
Danuta Jakubiak

Prezes UKS „Gimsport”

ZAPISY DO ROZGRYWEK 
AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU 
W MIĘDZYZDROJACH
Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do wzięcia 
udziału w rozgrywkach I edycji Amatorskiej Ligi 
Futsalu. Zapisy przyjmowane będą w biurze hali spor-
towej im. A. Grubby w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17 
(kontakt tel. 665 722 607) w dniach od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 - 16.00 do dnia 15 grudnia 
2010 roku. Drużyny należy zgłaszać na imiennych 
listach pobranych ze strony internetowej: www.hala.
miedzyzdroje.vel.pl

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest 
wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
grudnia 2010 wpisowego w kwocie 300 zł w biurze 
hali sportowej jako opłata startowa. Drużyny mogą li-
czyć maksymalnie po 15 zawodników zgłoszonych na 
liście z podaniem określonych danych, nazwy zespołu 
oraz podpisu każdego zawodnika przy zawartym na 
liście oświadczeniu. Pozostałe sprawy organizacyjne 
zostaną przedstawione przedstawicielom startują-
cych drużyn na zebraniu, które odbędzie się w dniu 
podanym przez organizatora. Drużyny, które nie 
spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod 
uwagę w rozgrywkach. Przewidziany start ligi nastąpi 
na początku stycznia 2011 roku. Rozgrywki będą się 
odbywać w hali sportowej im. A. Grubby przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach.

Rafał Błocian

Brawo Rada Rodziców!
Działalność Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach jest bardzo wszechstronna 
i znacząco wpływa na atrakcyjność konkursów, 
imprez i uroczystości szkolnych. 

W roku szkolnym 2009/2010 Rada Rodziców 
wydała 2 razy więcej środków, aniżeli zapewniły 
wpływy ze składek rodziców uczniów, ponieważ 
aktywność i pomysłowość pań działających  
w radzie przyniosły dodatkowe fundusze od spon-
sorów i ze zorganizowanej imprezy dochodowej.

Wpływy ze składek rodziców zabezpieczyły 
połowę poniesionych przez RR kosztów. Dzięki 
wspanialej organizacji spotkania – Biesiady w 
Wiatraku, udało się pozyskać dodatkowe fundusze.

Dzięki nim Rada Rodziców pomogła, zarówno 
finansowo, jak i organizacyjnie w przygotowaniu: 
pasowania na ucznia, konkursie recytatorskim, 

Mikołajkach, Balikach Noworocznych, Dniu 
Dziecka, zakupie nagród  oraz dofinansowaniu 
wycieczek szkolnych i wielu innych projektów 
realizowanych w SP1. W tym roku szkolnym – 
2010/2011 Rada od pierwszych dni ostro zabrała 
się do pracy. Zorganizowano spotkanie, na którym 
dokonano rozliczenia środków za poprzedni rok 
szkolny, wybrano osoby do prezydium RR: Beata 
Klawa – przewodnicząca (na tym stanowisku nie 
było zmian), vice – Wioletta Ogińska, skarbnik – 
Elżbieta Kruszona i sekretarz – Beata Kraszczyńska.  
Podjęto też decyzję o ponownym zorganizowaniu 
Biesiady w Wiatraku.

Biesiada odbyła się w październiku, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i bawiono się świetnie. 
A dzięki hojności uczestników RR zgromadziła pie-
niądze, które przeznaczy na atrakcje dla uczniów 
Szkoły Podstawowej.

Dzięki takiej Radzie Rodziców, znakomicie 
współpracującej z gronem pedagogicznym i od-
danej dzieciom, w szkole jest milej. Dziękujemy!  
I życzymy zapału do dalszych działań.

Iwona Banachowicz 
Dyrektor SP1

Tym razem gospodarzami tego spotkania była włoska 
szkoła położona w pięknej miejscowości - Fabriano. 
Lotnisko Ciampino powitało nas ciepłym, włoskim 
słońcem i błękitnym niebem. Przed rozpoczęciem 
służbowych spotkań miałyśmy chwilę czasu na to, aby 
podziwiać bogactwo i urodę zabytków stolicy Włoch.

Miejscem spotkania nauczycieli z Włoch, Węgier, 
Hiszpanii, Szwecji, Grecji i Polski była miejscowość 
Fabriano licząca około 30 tys. mieszkańców, położona 
w rejonie Marche, słynąca z produkcji ręcznie wytwa-
rzanego papieru oraz znaków wodnych.

 W skład Istituto Comprensivo „Fernanda Imondi 
Romagnoli” wchodzi przedszkole, dwie szkoły pod-
stawowe oraz szkoła średnia.  

Pierwszego dnia gospodarze powitali nas uroczy-
ście w szkole średniej „Gentili” – gdzie zwiedziłyśmy 
klasy i obejrzałyśmy program przygotowany przez 
uczniów szkoły. 

Uczniowie szkoły zapoznali nas z włoskim syste-
mem edukacji. 

Następnego dnia odbyła się konferencja, podczas 
której uczestnicy prezentowali i wymieniali przygo-
towane prezentacje PowerPoint na temat malarzy i 
ich dzieł, oraz prac – układanek o malarzach swojego 
kraju. Polska grupa oparła się na dziełach Tadeusza 

Makowskiego i Stanisława Wyspiańskiego, prezentu-
jąc proces tworzenia prac przez uczniów szkoły, od 
chwili zapoznania z dziełem artysty do wykonania 
kopii dzieła.

Podczas konferencji ustalono szczegóły doty-
czące przyszłej pracy i następnych zadań, oraz omó-

wiono szczegóły 
kolejnych wizyt 
w Szwecji i Anglii, 
a także zostały 
rozdane potwier-
dzenia pobytu.

Podczas licz-
nyc h  s p o t k a ń 
miałyśmy czas 
na rozmowy i 
w y m i a n ę  d o -
świadczeń. Była 
to również  oka-
zja do poznania 
wielu wspania-
łych nauczycieli.

Dzieci włoskie w każdej szkole przygotowały 
bogaty program artystyczny, prezentowały tańce, 
skecze, piosenki i sentencje na temat przyjaźni.  
W każdej szkole można było podziwiać pięknie 
wyeksponowane prace plastyczne. Uczestniczyły-
śmy także w ciekawych zajęciach dydaktycznych, 
poświęconych regionowi, w którym przebywałyśmy.

Podczas spaceru po mieście Fabriano podziwiały-
śmy przepiękny ratusz, teatr, a także uczestniczyłyśmy 
w spotkaniu z władzami miasta.

Organizatorzy spotkania pomyśleli także o tym, 
aby pokazać nam najciekawsze miejsca i obiekty  
w okolicy. Największe wrażenie zrobiły na nas ogrom-
ne jaskinie Frasassi oraz Asyż, który był pięknym 
akcentem kończącym naszą wizytę.

Była to niezapomniana i owocna wizyta, z której 
wrażenia pozostaną w nas na bardzo długo.  

Anna Marszał
Nauczycielka SP nr 1 w Międzyzdrojach

Bella Italia
W październiku odbyła się kolejna wizyta partnerów projektu 
„Spojrzenie na artystyczną twórczość  w Europie” prowadzonego w 
ramach programu comenius i finansowanego ze środków unijnych. 
Szkołę Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach reprezentowało czworo nauczycieli. 

Międzynarodowe spotkanie we Włoszech 
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W sobotę 06 listopada 2010 r. w Międzynarodowym 
Domu Kultury odbyło się podsumowanie roku piłkar-
skiego w wykonaniu piłkarzy KS „Fala” Międzyzdroje 
oraz rundy jesiennej 2010/2011. 

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy na czele 
z Burmistrzem, działacze sportowi, zawodnicy oraz 
sympatycy klubu, a także rodzice.

Uroczystość rozpoczął prezes Jan Rączewski 
omawiając całą strukturę prowadzenia klubu w roku 
2010.W dalszej części każdy trener omówił swój ze-
spół i nagrodził ich upominkami. Następnie zostały 
wręczone wyróżnienia indywidualne dla zawodników 
i podziękowania dla sponsorów. Wręczenia wyróżnień 
dokonali Burmistrz Międzyzdrojów, Leszek Dorosz, 
sekretarz Henryk Nogala, prezes Jan Rączewski i tre-
nerzy naszego klubu oraz partnerzy naszego klubu p. 
Stanisław Chabinka, p. Katarzyna Gołos. 

Wyróżnieni zostali:
- Kevin Klein (żaki) - za zaangażowanie i 100% 

frekwencję w treningach i spotkaniach mistrzowskich 
I drużyny.

- Przemysław Sędzicki, Mateusz Trott (orlik) - za 
zaangażowanie i osiągnięcia indywidualne.

- Radosław Mittelstadt (trampkarz) - za 100% 
frekwencję w treningach.

- Piotr Tkaczonek (trampkarz) - za zaangażowanie 
i osiągnięcia indywidualne.

- Michał Waszczyk (trampkarz) - król strzelców 
rundy jesiennej - 24 bramki.

Ww. zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami: 
dyplomy, piłki, statuetki.

- Miłosz Gajda (junior) - król strzel-
ców rundy jesiennej - 10 bramek.

- Piotr Bursa (junior) - za zaangażo-
wanie i wkład wniesiony podczas trenin-
gów i meczy - osiągnięcia indywidualne.

- Robert Ropęgo (junior) - najlepszy 
bramkarz, za zaangażowanie i wkład 
wniesiony podczas treningów i meczy 
- osiągnięcia indywidualne.

W/w zawodnicy zostali nagrodzeni 
nagrodami: dyplomy, statuetki, stypen-
dia sportowe.

- Jan Rączewski (senior) - król strzel-
ców rundy jesiennej - 7 bramek.

- Łukasz Kupczyk (senior) - za zaan-
gażowanie i wkład wniesiony podczas 
treningów i spotkań mistrzowskich.

- Paweł Majtas (senior) - za zaan-
gażowanie i wkład wniesiony podczas 
treningów i spotkań mistrzowskich.

- Dariusz Tokarz (senior) - za zaan-
gażowanie i wkład wniesiony podczas treningów i 
spotkań mistrzowskich.

W/w zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami: 
statuetki, jednodniowy pobyt w SPA Bagiński & Cha-
binka, karnet do Kina „EVA”

- Tomasz Matyszewski (senior) - za zaangażowa-
nie i wkład wniesiony podczas treningów i spotkań 
mistrzowskich i zdobycie tytułu magistra.

 Zarząd klubu serdecznie podziękował Burmi-
strzowi i osobom pracującym na co dzień w gminie 
za wkład włożony w rozwój klubu oraz wszystkim 
partnerom klubu w roku 2010 a mianowicie:

SPA Bagiński & Chabinka - p. Stanisław Chabinka, 
AUTOKOM - p. Marian Buśko, Rezydencja Flotylla - 
pan Paweł Kranc, Copacabana - p. Tomasz Roman, 
Dombud II, p.  Dorota Klucha.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Burmistrz 
omawiając ciepło naszą młodzież, prace trenerów 
wszystkich grup i ich osiągnięć bieżącym roku i życzył 
dalszych sukcesów sportowych.

Drużyna seniorów po rundzie jesiennej 2010r. 
zajmuje czwarte miejsce, tabela końcowa jest na-
stępująca:

W dniu 10.11.2010 na stadionie miejskim w Mię-
dzyzdrojach przedstawiciel Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej  ze Szczecina  Leszek Leszczyński 

wręczył drużynie  juniorów  KS „Fala” Międzyzdroje  
puchar  za zdobycie I Miejsca w rozgrywkach  II klasie 
juniorów przy  A Klasie grupy  1 w sezonie 2009/2010 
oraz wywalczenie awansu do I Klasy juniorów na szcze-
blu województwa zachodniopomorskiego.

W rundzie rozgrywkowej 2010/2011 drużyna 
juniorów występuję w I Klasie juniorów grupa pierw-
sza na szczeblu wojewódzkim po rondzie jesiennej 
2010r. zajmuje wysokie III miejsce, tabela końcowa 
przedstawia się następująco:

Piotr Karasiewicz

Uroczyste wręczenie stypendium sportowego przez 
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza dla 
zawodnika drużyny juniorów Piotra Bursy

KS „Fala” Międzyzdroje

Sezon piłkarski 2010 podsumowany

miejscu zadecydowały rzuty karne, które ostatecznie 
skuteczniej wykonywała drużyna MELO TEAM.

Po meczu finałowym dokonano dekoracji  
i wręczenia nagród. Obecni przy tym byli Burmistrz 
Międzyzdrojów Leszek Dorosz, Stanisław Chabinka 
oraz Waldemar Witkowski. Pierwsze cztery drużyny 
otrzymały puchary. Ponadto zostały rozdane pamiąt-
kowe medale, dyplomy, koszulki, karnety do wyko-
rzystania w hali sportowej oraz bon dla pierwszego 
zespołu na bowling w hotelu Amber Baltic.

Podczas turnieju były rozprowadzane bilety  
w formie losów, które uprawniały do losowania na-
gród. Narodami były piłki do koszykówki, karnety do 
wykorzystania w hali sportowej oraz rower miejski. 
Losowanie zostało przeprowadzone tuż przed me-
czem finałowym.  

Bardzo dziękujemy za gorący doping wszystkim 
kibicom obecnym na widowni, drużynom występują-
cym w turnieju oraz zaproszonym gościom. Organiza-
cja turnieju była możliwa tylko dzięki pomocy finanso-
wej i rzeczowej sponsorów, czyli: Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, SPA Bagiński&Chabinka, Hotelu 
Amber Baltic oraz Pana Waldemara Witkowskiego. 

Rafał Błocian
Po. Kierownika hali sportowej przy SP1

PIERWSZY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA AMATORÓW O PUCHAR MIĘDZYZDROJÓW
W dniu 6 listopada 2010 roku w hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach 
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Amatorów 
o Puchar Międzyzdrojów. Była to pierwsza tego 
typu impreza organizowana w nowo wybudo-
wanej hali. 

Chęć wzięcia udziału w turnieju zgłosiło łącznie 
ponad 15 drużyn, ale ostatecznie udział wzięło 9 dru-
żyn, które zostały podzielone na dwie grupy (o wzięciu 
udziału w turnieju decydowała kolejność zgłoszeń).  
Drużyny w grupie A rozgrywały mecze 10 minutowe, 
w grupie B natomiast ze względu na większą liczbę 
drużyn mecze trwały 8 minut. W obydwu grupach 
rozegrano łącznie 16 spotkań, które wyłoniły po 
dwóch półfinalistów z każdej z grup. 

W pierwszym meczu półfinałowym zmierzyła się 
drużyna SPA z Chrobrym. Ostatecznie po zaciętej 
walce i trzech rzutach karnych do finału awansowała 
drużyna SPA. Drugim finalistą turnieju został zespół 
MELO TEAM, który w meczu półfinałowym nie dał 
szans młodej drużynie ARMI KMICICA. W meczu  
o 3 miejsce w turnieju zwyciężył zespół ARMIA 
KMICICA, który w ostatnich minutach spotkania 
strzelił zwycięskiego gola drużynie Chrobrego. Fina-
łowy mecz został rozegrany pomiędzy zespołem SPA  

i MELO TEAM. Przez 10 minut spotkania żadna z drużyn 
nie strzeliła bramki, w związku z czym o pierwszym 

Zwycięzcy I Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla 
Amatorów o Puchar Międzyzdrojów
Drużyna  „MELO TEAM” w składzie: Marcin Rojko, 
Krzysztof Strzelecki, Paweł Mikołajczyk, Jakub 
Jaszczur, Tomasz Straszewski, Karol Waliszewski, 
Paweł Majtas, Jakub Korniluk, Jarosław Żołna.

 
 

Tabela - A klasa Szczecin gr. 1 2010/2011 

m pkt Z R P +/-

1.  Iskra Golczewo 11 26 8 2 1 32 / 6 

2.  Mewa Resko 11 23 7 2 2 30 / 12

3.  Pomorzanin 
Przybiernów 11 21 6 3 2 25 / 18

4.  Fala Międzyzdroje 11 18 5 3 3 22 / 10
5.  Bizon Cerkwica 10 17 5 2 3 25 / 14

6.  Jantar Dziwnów 11 15 4 3 4 24 / 22

7.  Sowianka Sowno 10 14 4 2 4 10 / 16

8.  Bałtyk Międzywodzie 9 12 4 0 5 15 / 18

9.  Bałtyk Gostyń 11 11 3 2 6 11 / 26

10.  Orzeł Prusinowo 11 9 3 0 8 15 / 40

11.  Błękitni Trzygłów 11 8 2 2 7 18 / 29

12.  Pionier Żarnowo 11 7 2 1 8 24 / 40

 
 
 

 
 
TABELA - I klasa juniorów na koniec rundy jesiennej gr. 1 - Szczecin 2010 

    m pkt Z R P +/- 

1.  Światowid Łobez 8 22 7 1 0 37 / 4 

2.  Pomorzanin Nowogard 9 22 7 1 1 22 / 9 

3.  Fala Międzyzdroje 9 19 6 1 2 33 / 11 

4.  Wybrzeże Rewalskie 
Rewal 8 12 3 3 2 19 / 28 

5.  Sparta Gryfice 9 12 4 0 5 23 / 25 

6.  Vineta Wolin 9 10 3 1 5 12 / 20 

7.  Rega Trzebiatów 8 7 2 1 5 20 / 25 

8.  Dąb Dębice 9 7 2 1 6 13 / 19 

9.  Sarmata Dobra 9 7 2 1 6 17 / 38 

10.  Gryf Kamień Pomorski 8 6 2 0 6 20 / 37 

 
Piotr Karasiewicz 
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oGŁoSzEnia - koMunikaty

Obwieszczenie
W związku z art. 162 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz.u. z 2008r. nr 25, poz. 
150, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 23 października 2003r. (Dz.u. 
nr 192, poz. 1876) w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania i przemiesz-
czania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji i urządzeń, w któ-
rych był lub jest wykorzystywany azbest, 

BuRMiStRz MięDzyzDRoJóW
przypomina o obowiązku  przed-

kładania przez osoby fizyczne niebę-
d ą c e  p r z e d s i ę b i o rc a m i  i n fo r m a c j i  
o wynikach przeprowadzonej inwen-
taryzacji zastosowanych wyrobów za-
w i e r a j ą c y c h  a z b e s t  z n a j d u j ą c y c h 
się na nieruchomościach będąc ych  
w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu 
z natury. Informację sporządza się w  dwóch 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy 
przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów 
a drugi egzemplarz  przechowywać prze 
okres jednego roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w infor-
macji, wg wzoru zawartego w:

- załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 
(„Informacja o wyrobach zawierających 
azbest i miejscu ich wykorzystywania” )

- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia 
(„Informacja o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone” ).

Więcej informacji  na temat azbestu,  
w tym procedury dotyczące postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest, Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady 
dofinansowania zadań związanych z usuwa-
niem wyrobów zawierających azbest, ww. 
załączniki, dostępne są:

- na stronie www.bip.miedzyzdroje 
(Azbest)

- w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim
- u sołtysów

Nieruchomości gminne 
przeznaczone do sprzedaży

Zapraszamy	wszystkich	zainteresowanych	do	nabywania	nieruchomości	
położonych	na	terenie	gminy	Międzyzdroje.

P r o p o n u j e m y  d o  s p r z e d a ż y :
1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, poło-

żone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki :
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej   

działkę nr 120/34  o pow. 327 m², cena  wywoławcza  157.000 zł + podatek VAT w stawce 22 %,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 162.000 zł + podatek VAT w stawce 22 %
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony na dzień 23 listopada 2010 r.  
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6  

pow. 1.475 m². Cena wywoławcza –  135.000 zł plus podatek VAT w stawce 22 %. 
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości został  ogłoszony na dzień 23 listopada  2010 r. 
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, 

działka nr 341 o pow. 494 m². Cena wywoławcza – 950.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10 % 
bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)

Rokowania na  sprzedaż w/w nieruchomości zostaną  ogłoszone z końcem listopada 2010 r. 
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, 

działka nr 328 o pow. 839 m². Cena wywoławcza – 1.500.000 zł brutto. 
Rokowania na  sprzedaż w/w nieruchomości zostaną  ogłoszone z końcem listopada 2010 r. 
5.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka  

nr 4/1 o pow. 1.521 m².  
Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zostanie ogłoszony z końcem listopada 2010 r. Cena 

wywoławcza – 2.500.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% bonifikaty w związku z wpisaniem 
nieruchomości do rejestru zabytków).

6.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka  
nr 439 o pow. 22.880 m². 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 7 grudnia 2010 r. Sza-
cunkowa cena  – 26.500.000 zł brutto

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul. Głównej, działka nr 117/2  
o powierzchni 1.468 m². 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 listopada 
2010 r. Cena wywoławcza - 83.000,00zł plus należny podatek VAT ze stawką 22 % 

8. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubinie przy ul. Głównej:
- działka nr 9/4 o powierzchni 475 m² i działka nr 8/3 o powierzchni 775 m², cena wywoławcza 

125.000,00zł plus należny podatek VAT ze stawką 22 %, 
- działka nr 8/5 o powierzchni 1.317 m², cena wywoławcza 111.000,00 zł plus należny podatek 

VAT ze stawką 22 %,
- działka nr 8/6 o powierzchni 1.452 m², cena wywoławcza 145.000,00 zł plus należny podatek 

VAT ze stawką 22 % 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 listopada 

2010 r.  
9. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubinie przy ul. Głównej , działka nr 8/1  

o powierzchni 4.759 m², cena wywoławcza 400.000,00zł plus należny podatek VAT ze stawką 22 %. 
Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  w pierwszej połowie 

stycznia 2011 r. 
10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Światowida , działka 

nr 243/1 o powierzchni 245 m², cena nieruchomości 89.000,00 zł plus należny podatek VAT ze 
stawką 22 %.

Przetarg na przedmiotową nieruchomość odbędzie się 23 listopada 2010 r.
11. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 54a, 

działka nr 10 o powierzchni 426 m², cena wywoławcza 240.000,00zł plus należny podatek VAT 
ze stawką 22 %. 

Przetarg na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 23 listopada 2010 r. 

Jednocześnie informujemy, iż w przygotowaniu do zbycia w drodze przetargu znajdują się 
trzy  nieruchomości niezabudowane położone:

- w Międzyzdrojach, obr. 21 , działka nr 460/1 o powierzchni 369 m²,
- w Międzyzdrojach, obr. 19, działka nr 210 o powierzchni 315 m²,
- w Lubinie, obr. 24, działka nr 81/1 o powierzchni 8.384 m².
Planowane przetargi na powyższe nieruchomości - pierwszy kwartał 2011 r.

Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami


