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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W ŚRODKU INFORMATORA:
- Wybory Prezydenckie (str. 3)

- Program 50. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
  Chóralnej w Międzyzdrojach (str. 5)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

50 LAT MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ

21. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 
– ze zbiorów B. Chmielowskiego

Prof. Jan Szyrocki – twórca Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Chóralnej 
- ze zbiorów J. Neukampfa

44. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 
- ze zbiorów MDK

45. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej  
- ze zbiorów MFPCH
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Z miejskiego kalendarza imprez: maj - czerwiec 2015 r.  
27.05.2015 r. – Koncert w wykonaniu 

dzieci „W krainie dźwięków”, godz. 17:00, sala 
teatralna MDK

31.05.2015 r. – Koncert Love&Music, 
Międzynarodowy Dom Kultury, godz. 17:00

01.06.2015 r. – „Najlepszy Dzień Dziecka 
na Wyspach z LGR Zalew Szczeciński” - pro-
gram dla dzieci z udziałem Natalii Siwiec, 

amfiteatr, skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd,  
godz.12:00-16:00

01.06.2015 r. – V Festiwal Profilaktyczny 
pn. „Biorę Odpowiedzialność”, Gimnazjum nr 1, 
od godz. 08:00

06.06.2015  r. – 50-lecie Domu Dziecka, 
Dom Dziecka w Lubinie, godz. 15:00

09.06.2015 r. – występ Wyrobu Kabareto-
podobnego „Cicho Sza(ł)”, Międzynarodowy 
Dom Kultury, godz. 17:00

12.06.2015 r. – 40–lecie 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego, godz. 13:00 – 15:00,  
Międzynarodowy Dom Kultury 

13.06.2015 r. – „Święto Wiatru”, skwer 
rekreacyjny przy Alei Gwiazd, od godz.12:00  

19 - 26.06.2015 r. – 50. Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni Chóralnej, Międzynarodowy 
Dom Kultury – godz. 19:30,  kościół parafialny 
pw. św. Piotra Apostoła – godz. 10:00    

Redakcja

Sprostowanie 
Uprzejmie informujemy, że w kwietnio-
wym wydaniu Informatora Samorządo-
wego, wkradł się błąd w nazwisku Pani 
Janiny Bagrowskiej, która jest autorką 
artykułu o wystawie ,,Igłą malowane”. 
Za pomyłkę Panią Janinę serdecznie 
przepraszamy.

Redakcja 

W ramach promocji Gminy Międzyzdroje, roz-
szerzania oferty turystycznej oraz zwiększania 
możliwości dostępu do informacji lokalnych, 
rekomendujemy tworzoną dla Międzyzdrojów 
aplikację mobilną, instalowaną na telefony ko-
mórkowe i tablety – Api Międzyzdroje. Aplikacja 
uzyskała niezbędne certyfikaty, a dzięki wbudo-
wanej nawigacji samochodowej i pieszej, każdy 
turysta odwiedzający miasto i gminę  będzie mógł 
dotrzeć do interesującego go obiektu noclegowe-

go, gastronomicznego, czy też na odbywające się 
aktualnie  w mieście wydarzenie.

Wszystkich mieszkańców prowadzących dzia-
łalność ukierunkowaną na turystykę,  zachęcamy 
do zapoznania się z ofertą. 

Szczegółowe  informacje na stronie www.
api.info.pl. lub pod numerem tel. 792 688 000.

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

MIĘDZYZDROJE  I  NOWE  TECHNOLOGIE

Targi organizowane  przez powiat jeleniogórski są 
ważnym wydarzeniem dla regionu dolnośląskiego 

i doskonałą okazją do zaprezentowania oferty 
turystycznej. 

W tym roku podczas targów wystawiało się 
ponad 70 wystawców, min.: Karkonoski Park 
Narodowy, parki krajobrazowe, miasta i gminy  
z całej Polski, Polska Grupa Uzdrowisk, szkoły 
wyższe i wiele innych.  Wśród wystawców obecni 
byli również przedstawiciele Czech i Niemiec. 

Na scenie targów przez dwa dni przedstawiony 
został bardzo urozmaicony program artystyczny,  
zaprezentowały się zespoły muzyczne, taneczne, 
przedstawiono eksperymenty naukowe oraz 
pokazy kulinarne. 

Stoisko Gminy Międzyzdroje cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzają-
cych. Nasza miejscowość znana jest mieszkańcom 
Dolnego Śląska, tym bardziej chętnie korzystali 
oni z materiałów informacyjnych o aktualnej 
ofercie bazy noclegowej, folderów i map. Powo-
dzeniem cieszyła się piaskownica pełna piasku 
prosto z naszej plaży, docenili ją najmłodsi goście 
targów, którzy nie opuszczali naszego stoiska. 

Pracownicy referatu promocji przygotowali 
quiz wiedzy o Międzyzdrojach oraz konkursy 
sprawnościowe na scenie. Wśród zwycięzców quizu 
rozlosowano nagrody rzeczowe – gadżety reklamo-
we gminy i hoteli,  zaś główną nagrodą był voucher 
na pobyt w ośrodku Bagiński &Chabinka SPA. 

Tegoroczne targi w Jeleniej Górze to kolejna 
udana akcja promocyjna  Gminy Międzyzdroje 
przed rozpoczynającym się sezonem letnim. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Na targach turystycznych w Jeleniej Górze
W dniach 8-9 maja 2015 roku Gmina Międzyzdroje wzięła udział w XVII Międzynarodowych 
Targach Turystycznych TOUTREC 2015. Targi odbyły się w najatrakcyjniejszym miejscu Jeleniej 
Góry - na Placu Ratuszowym. 

Nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, 
autor wielu projektów pedagogicznych, zało-
życiel fundacji „Młodzi dla Młodych” w sposób 
bezpośredni i niekonwencjonalny mówił/śpiewał 
o bolesnych doświadczeniach swojego życia. Dał 
świadectwo wewnętrznej przemiany, którą, jak 
powtarzał, zawdzięcza Bogu. W sposób suge-
stywny i autentyczny opowiedział,  jak pragnął 
zmiany by być wolnym od nałogów, agresji, zła, 
by mieć marzenia i je spełniać, żyć w prawdzie i 
miłości, być wiernym wartościom, które współcze-
sna cywilizacja deprecjonuje i wyśmiewa. Mówił  
o szacunku do rodziców, nauczycieli (których 
nazywał naukowymi terrorystami), ale którym 
wiele zawdzięcza,  i do samego siebie. 

Jego przekaz był bardzo wiarygodny o czym 
świadczyły spontaniczne oklaski oraz momentami 

przejmująca cisza, pomimo tego, że 
sala MDK wypełniona była słuchają-
cymi. Bogactwo treści pokazywało 
brutalność codziennego życia  oraz 
uświadamiało młodemu człowieko-
wi, jak wiele w życiu zależy od niego 
samego. 

 Projekt został zrealizowany dzięki 
zaangażowaniu ks. Marcina Kózki, 
za co składamy serdeczne podzię-
kowania. Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który  
w ramach środków pochodzących z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
sfinansował to wydarzenie, a także z pomocą 
Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Mamy nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia 
wizyta tak wyjątkowego gościa w naszym mieście. 

Małgorzata Musialska 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

RAP PEDAGOGIA w MDK
19 maja 2015r. w sali Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach uczniowie 
klas IV-VI szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz za-
proszeni goście z terenu Gminy Międzyzdroje uczestniczyli w nietypowym spotkaniu 
z Dobromirem „Mak” Makowskim.

Spotkanie z Dobromirem „Mak” Makowskim
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WYDARZENIA

 I tura 
(10 maja 2015 roku)
Liczba wyborców uprawnionych 

do głosowania                               - 5637
Liczba wyborców, którym wydano 

karty do głosowania                    - 2554
Frekwencja wyborcza w Gminie 

Międzyzdroje                           -  45,31 %
Liczba głosów nieważnych      - 18

Na poszczególnych kandydatów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oddano następujące liczby głosów 
ważnych:
BRAUN Grzegorz Michał - 15 - 0,59 %
DUDA Andrzej Sebastian  

- 662 - 26,09 %
JARUBAS Adam Sebastian 

- 19 - 0, 75 %
KOMOROWSKI Bronisław Maria 

- 1152 - 45,41 %
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 

- 52 -  2,05 %
KOWALSKI Marian Janusz 

- 7 -  0,28 %
KUKIZ Paweł Piotr         - 508 - 20,02 %
OGÓREK Magdalena Agnieszka 

- 64 -  2,52 %
PALIKOT Janusz Marian 

- 43 - 1,70 %
TANAJNO Paweł Jan            - 3 - 0,12 %
WILK Jacek                              - 12 - 0,47 % 
Razem                         - 2537 - 100,00 %

Liczba wyborców głosujących na 
podstawie zaświadczenia o prawie do 
głosowania                                        - 276

Liczba wyborców głosujących 
przez pełnomocnika                            - 1

Liczba wyborców, którym wysłano 
pakiety wyborcze                                 - 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Międzyzdroje 

Z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji  
3 Maja w Międzynarodowym Domu Kultury 
zwołana została IX uroczysta  sesja Rady Miejskiej. 
Sesja rozpoczęła się od wysłuchania hymnu pań-
stwowego. Tematyka związana z ustanowieniem 

Konstytucji 3 Maja została przedstawiona w 
formie debaty, której przesłaniem było ukazanie 
różnych poglądów historiografii na temat stwo-

rzenia, uchwalenia i obalenia ustawy zasadniczej. 
W debacie wzięli udział  historycy i radni -  Dorota 
Sielewicz i Mateusz Bobek. 

Ważnym punktem sesji  było  wręczenie ty-
tułu ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów”. O tytuł ten,  

w imieniu międzyz-
drojskiego gimna-
zjum, wystąpiła do 
Rady Miejskiej dy-
rektor Tamara Stara-
chowska, pozytywnie 
zaopiniowała Hono-
rowa Kapituła, a Rada 
Miejska 23 kwietnia  
br. uchwaliła tytuły 
dla wskazanych osób. 
W tym roku tytuły 
otrzymały panie: Bar-
bara Michałowska  
i Teresa Purgal. Prze-
wodnicząc y Rady 
Miejskiej Jan Magda, 
czytając laudacje, po-

wiedział: ,,Obie Panie swoje życie poświeciły misji 
nauczyciela, misji wyrastającej z autentycznego 
powołania do tego zawodu. Wymaga ono szcze-

gólnych predyspozycji osobowych, gruntownego 
przygotowania do zawodu, ustawicznego po-
głębiania swoich kompetencji, woli i serca. Jest 
bowiem służbą drugiemu człowiekowi i z tej racji 
łączy się ze szczególną odpowiedzialnością”.

Następnie zostały wręczone nagrody uczniom, 
którzy brali udział w konkursie o samorządzie te-
rytorialnym  „Samorząd Terytorialny – wspólnota 
mieszkańców”. Kolejnym punktem sesji była pre-
zentacja 25 lat Samorządu Terytorialnego Gminy 
Międzyzdroje, którą przedstawił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Magda. Podczas prezentacji 
zaprezentowano krótkie filmy przedstawiające 
naszą gminę w latach 90-tych, a także inwestycje, 
które powstały w ciągu 25 lat międzyzdrojskiego 
samorządu, m.in.: molo, oczyszczalnia ście-
ków, drogi, odbywające się imprezy kulturalne  
i sportowe oraz przypomniano wyjątkowych 
gości, którzy odwiedzili Międzyzdroje: Ryszarda 
Kaczorowskiego - ostatniego prezydenta Polski 
na uchodźstwie, wizytę Lecha Kaczyńskiego, 
Ambasadora USA Lee Feinstein. Sesję zakończył 
występ chórów Canti Giocosi  i Impresja pod dy-
rekcją Anny Sobierajskiej, przy akompaniamencie 
Inny Zholudevej. 

Referat Promocji  i Współpracy z Zagranicą 

Obchody 3 Maja w Międzyzdrojach
Uroczystość 224. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się od mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Św. Piotra Apostoła.  
W asyście żołnierzy 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego uczestniczyły w niej delegacje międzyzdrojskiego samorządu, instytucji, stowarzyszeń, szkół 
i klubów sportowych. Mszę celebrował ksiądz proboszcz prałat dr Marian Wittlieb. Wcześniej  odbyła się także msza w intencji Ojczyzny w kościele 
w Lubinie. 

Do drugiej edycji konkursu zgłosiło 
się 8 uczniów międzyzdrojskiego 
gimnazjum. Po dwóch etapach 
(pierwszym w formie testu, drugim 
– ustnym, w którym pięciu finalistów  
musiało wykazać się umiejętnością 
prezentacji swoich poglądów na 
tematy oraz problemy związane z 

Oficjalne otwarcie kąpieliska mor-
skiego w Międzyzdrojach  odbędzie 
się 20.06. 2015 r. o godzinie 12 
- na plaży (po lewej stronie mola). 
W tym dniu ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego  przeprowadzą pokazy akcji 
ratunkowych z użyciem m.in. sku-
tera wodnego, łodzi typu RIB, oraz 
przedstawią podstawowe techniki 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Rozegrane zostaną gry i zabawy 
dla najmłodszych z elementami 

 II tura (24 maja 2015 roku)
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania   -  6022
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania  -  3208
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika          - 1
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia      - 673
Liczba kart wyjętych z urny     - 3208
Liczba kart ważnych     - 3208
Liczba głosów nieważnych           - 42
Liczba głosów ważnych     - 3166
Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oddano następujące liczby głosów ważnych:
DUDA Andrzej Sebastian                             - 1175
KOMOROWSKI Bronisław Maria                - 1991
Razem                                                                - 3166
Frekwencja wyborcza w Gminie Międzyzdroje    - 53,27 %

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

„Młodzi Samorządni”
29 kwietnia br. poznaliśmy laureatów II edycji gminnego konkursu 
wiedzy o samorządzie terytorialnym pt. „Młodzi Samorządni”, którego 
głównym celem jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorial-
nym, zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką lokalną  
i zachęcanie młodych ludzi do większego zaangażowania się w sprawy 
dotyczące rozwoju Gminy Międzyzdroje.

funkcjonowaniem Gminny Międzyz-
droje) wyłoniono najlepszą trójkę 
tegorocznego konkursu: I miejsce 
- Olimpia Kastrau, II m - Micha-
lina Ruśkiewicz, III m -  Bartosz 
Kruszona.

Rada Miejska w Międzyzdrojach

Rozpoczęcie sezonu letniego na 
kąpielisku w Międzyzdrojach

zwiększającymi poziom ich bezpie-
czeństwa nad wodą. Wszystko to  
z nagrodami dla najlepszych.

Sezon ratowniczy będzie trwał 
od 20.06-15.09.2015 br. W tym roku 
nad bezpieczeństwem plażowiczów 
czuwać będzie ponad 34 ratowników 
wodnych, w tym 2 ratowników me-
dycznych. Kąpielisko strzeżone będzie 
czynne codziennie w godz. 10-18.

Życzymy spokojnego i przyjem-
nego wypoczynku

Mateusz Bobek
Andżelika Przygodzka
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Punktualnie o godzinie 18.00 oficjal-
nie rozpoczęliśmy tegoroczną edy-
cję nocnego zwiedzania. Już w kilka 
chwil muzeum wypełniło się tłumem 
gości. Zwiedzanie w ciemnościach 
powtarzało się cyklicznie co godzi-
nę. Poza zwiedzaniem z latarkami,  
dużą atrakcją był quiz przyrodniczy.  
Odpowiedzi na pytania ukryte były 
w ekspozycjach muzeum. Po po-
prawnym rozwiązaniu zadań każdy 
mógł wylosować swoją nagrodę! 

Równolegle trwały dodatkowe 
atrakcje na piętrze. Były to m.in. 
malowanie twarzy, robienie balo-
nowych zwierzątek oraz puszczanie 
ogromnych mydlanych baniek. 
Ponadto odbywały się warsztaty 
gliniarskie, filcowanie na mokro,  
muzyka i warsztaty tańca średnio-
wiecznego – zupełnie jak przed 

Zapraszamy nauczycieli ze szkół po-
łożonych w gminach Międzyzdroje, 
Wolin, Dziwnów i Świnoujście oraz 
opiekunów kolonii, którzy chcie-
liby wziąć udział w  bezpłatnych 
warsztatach z cyklu „Dzika przyroda  
w obiektywie”, do wcześniejszego 
kontaktu telefonicznego lub ma-
ilowego z Działem Edukacji WPN 
w celu ustalenia terminu. Ilość 
miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zajęcia są bez-
płatne i odbywać się będą w każdy 
poniedziałek w okresie od kwietnia 
do 30 września. 

Warsztaty będą poświęcone 
dzikiej przyrodzie WPN. Podczas 
zajęć uczniowie zapoznają się z naj-
ważniejszymi zagadnieniami doty-
czącymi ochrony przyrody w Polsce 
oraz wezmą udział w przyrodniczych 
sesjach fotograficznych w plenerze. 

Noc muzeów już za nami!
16 maja w Muzeum Przyrodniczym WPN odbyła się Europejska Noc 
Muzeów pod patronatem Ministra Środowiska. Obchody w muzeum 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedziło nas około 1000 
osób, a ostatni zwiedzający pojawiali się tuż przed północą.

setkami lat. Zajęcia plastyczno-ar-
tystyczne z królową Juratą i królem 
Neptunem, na których najmłod-
si uczestnicy stworzyli dziesiątki 
przepięknie zdobionych ramek  
i figurek. Niesłabnącym zaintere-
sowaniem do późnej nocy cieszyły 
się doświadczenia naukowe pre-
zentowane przez Stację Morską US 
i odkrywanie mikroświata. 

Na zmęczonych czekała kawa, 
herbata oraz drobne przekąski 
przygotowane przez Bagiński &Cha-
binka Spa. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za tak liczne przybycie i jed-
nocześnie dziękujemy tym, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu 
licznych atrakcji „Nocy Muzeów”. 

WPN

Ekologiczne warsztaty w WPN
Woliński Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w cyklu warszta-
tów ekologicznych, połączonych z konkursem fotograficznym „Dzika 
przyroda w obiektywie” organizowanych w ramach działalności edu-
kacyjnej WPN.

Podsumowaniem warszta-
tów będzie konkurs fotograficzny  
i wydanie kalendarza na rok 2016  ze 
zdjęciami wykonanymi przez laure-
atów. Konkurs ma zachęcić młodzież 
do aktywnego zaangażowania się  
w ochronę dzikiej przyrody w Pol-
sce. Jego zadaniem jest wyłonie-
nie zdjęć, ukazujących w ciekawy  
i artystyczny sposób otaczającą nas 
dziką przyrodę oraz wpływ jaki ona 
na nas wywiera. Prace konkursowe 
przyjmowane będą od 1 czerwca 
br. Na laureatów czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Przygotowanie przedsięwzięcia 
jest możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu sponsora – firmy Gaz-Sys-
tem S.A., która kolejny rok angażuje 
się w działania na rzecz edukacji 
przyrodniczej w naszym regionie.

                                          WPN

W ramach promocji recyclingu przy Międzyna-
rodowym Domu Kultury można było wymienić 
niepotrzebny sprzęt RTV/AGD na kolorowe bratki, 
włączając się w akcję pod nazwą „Kwiat za Grat”. 

„Samo południe” także wyznaczyło początek 
naukowej gry terenowej „Trzy Żywioły”, w której 
licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz goście gminy 
Międzyzdroje. 

Za udział w miejskiej grze dla uczestników 
były przewidziane nagrody ufundowane przez: 
Spółkę GAZ- SYSTEM S.A., Woliński Park Narodowy, 
Uniwersytet Szczeciński, Miasto Międzyzdroje. 
Pierwsze miejsce zajął rodzinny patrol „Ganosie”, 
na drugim miejscu znalazł się patrol „Olka Ziem-
niaka”, trzecie miejsce zdobyła „Drużyna Jedi”,  
a pozostali zajęli super miejsca.

Po południu na scenie w sali teatralnej MDK 
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Wiosna nad morzem”, zorganizowanego przez 
Stację Morską US i Woliński Park Narodowy. Wyróż-
nienia oraz nagrody otrzymały następujące osoby:

Wyróżnienie w konkursie:
- Iga Wachowicz

W kategorii Przedszkole:
- I - Krzysztof Świątczak 
- II - Piotr Ruszczyk

W kategorii Szkoła Podstawowa:
- I – Agata Rogowska
- II – Damian Szandała 
- III – Klaudia Ogrodowczyk

W kategorii Gimnazjum: 

- I – Wiktor Ganowski
- II – Daria Świątczak
- III – Agnieszka Strzelecka

Po ogłoszeniu wyników konkursu odbył się 
wykład dr Tomasza Olechwira (kierownika Stacji 

Morskiej US) pod tytułem „Z energią zmieńmy 
źródła”, dotyczący odnawialnych źródeł energii. 

Po ogłoszeniu wyników naukowej gry tereno-
wej,  Piotr i Artur Medynowie ze Szczecina przed-
stawili prezentację pt. „Sen na Jawie”. Dotyczyła 
ona wspomnień z podróży rodziny wędrującej po 

południowej Azji. Wyjątkowe zdjęcia, krótkie filmy 
i wspaniała narracja  przybliżyły południową Azję 
wszystkim słuchaczom.

Na zakończenie Dnia Ziemi  odbyły się warsz-
taty z tańca średniowiecznego, które poprowadzili 
członkowie Stowarzyszenia „Archeozdroje”.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach 
cyklu działań edukacyjnych „Gdzie woda i wiatr 
kształtuje świat” sponsorowanego przez GAZ-
-SYSTEM S.A. 

Organizatorzy Dnia Ziemi w Międzyzdrojach.
Dziękujemy Uczestnikom za przybycie i wspa-

niałą zabawę na międzyzdrojskiej promenadzie. 
Zapraszamy za rok!

Tomasz Olechwir
***

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Wapnicy w szczególny sposób świętowali ten 
dzień. Ziemia jest jedną z planet Układu Słonecz-
nego stąd uczniowie z klasy VI przygotowali krótką 

prezentację na ten temat. 
Przedstawili charaktery-
stykę wszystkich planet, 
zaprosili pozostałe dzieci 
do zabawy naśladującej 
ruch planet wokół Słońca 
oraz przeprowadzili grę i 
turniej podsumowujący 
zdobytą wiedzę. 

W dalszej części tego 
dnia wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w grze te-
renowej QUEST, której 
celem było poznanie 
przyrody Wolińskiego 
Pa r k u  N a r o d o w e g o  
w aktywny i nowatorski 
sposób.

Dodatkowo ucznio-
wie przyłączyli się do 
ogólnopolsk iej  akcj i 
ekologicznej „Listy dla 
Ziemi”, polegającej na 
pisaniu przez młodych 
ludzi listów do dorosłych, 
w których zachęcają do 

podejmowania inicjatyw proekologicznych. 
Tegoroczna edycja pod hasłem „Nie bądź jednora-
zowy!” poświęcona jest ograniczeniu ilości śmieci 
oraz ekokonsumpcjonizmowi.  

Bogumiła Popko
Iwona Samołyk

Międzynarodowy Dzień Ziemi 
W słoneczną sobotę 25 kwietnia 2015 r. na międzyzdrojskiej promenadzie odbywała się miejska 
impreza z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Razem uwolnijmy źródła”. Inicjatorem obchodów Dnia 
Ziemi była Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego, współorganizatorami: Woliński Park 
Narodowy, Międzynarodowy Dom Kultury, Hufiec ZHP Ziemi Wolińskiej, Stowarzyszenie „Arche-
ozdroje”, Fundacja „Motywacja i Działanie” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy.



5INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR  5/2015

KULTURA

Chór powstał  38 lat temu w pięknym bawar-
skim mieście Neuburgu założonym w  XVI wieku  
w ówczesnym księstwie Pfaltz-Neuburg. Od 1977 
roku Chór Madrygałowy występuje na corocznym 
festynie zwanym Schossfestem, który jest połą-
czony z  renesansową rekonstrukcją historyczną 
czasów księcia Ottheinricha i śpiewaniem madry-
gałów znanych mistrzów tej epoki.  Odbywa się  
w przepięknej scenerii starego centrum Neubur-
ga. Chór regularnie występuje na koncertach 
Matineen w kaplicy zamkowej, daje koncerty  
w innych miastach zarówno w Niemczech, jak i poza 
ich granicami. Posiada bogaty repertuar złożony  
z madrygałów znanych kompozytorów renesansu, 
muzyki kościelnej i świeckiej z innych epok, a także 
pieśni ludowych.

Od 2002 roku Chór Madrygałowy prowadzi z wiel-
kim powodzeniem Gabriela Lay, która zaprezentuje 
utwory dawnych mistrzów wykonane przez chórzystki 
i  chórzystów w pięknych renesansowych strojach. 

Chórzyści

Madrygaliści zapraszają 
na  koncert

Konkurs dotyczył twórczości Hansa Christiana Andersena i 
został zorganizowany w związku  z przypadającą w tym roku 
210. rocznicą urodzin autora baśni. Na konkurs, zorganizo-
wany przez bibliotekę w Międzyzdrojach, Koło nr 19 Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Międzyzdrojach oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Nadesłano 
ponad 500 prac z takich miejscowości jak: Białogard, Police, 
Świnoujście, Choszczno, Wapnica, Gryfino, Gryfice, Pyrzyce, 
Kołczewo, Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Nowogard, Ka-
mień Pomorski, Nowogard, Stargard Szczeciński, Drawsko 
Pomorskie, Kalisz Pomorski, Goleniów, Jelenia Góra…

Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących autorów prac:
Kategoria: Przedszkolaki
I miejsce: Iga Żółtańska – Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod 

Żaglami” w Świnoujściu
I miejsce: Martyna Kurzawa – Przedszkole Miejskie nr 3 

„Pod Żaglami” w Świnoujściu
II miejsce: Kacper Kramek – Przedszkole „Promyk słońca” 

w Dziwnowie
II miejsce: Julia Cieślik – Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod 

Żaglami” w Świnoujściu
III miejsce: Antonina Sidoruk – Przedszkole Miejskie 

„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach
III miejsce: Klaudia Krymowska – Przedszkole „Bajkolan-

dia” w Kaliszu Pomorskim
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych klasy I-III
I miejsce: Weronika Mełech – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Goleniowie
I miejsce: Patryk Sobolewski – Szkoła Podstawowa  

nr 1 w Gryfinie

II miejsce: Ksawery Potoczny – Szkoła Podstawowa 
w Dziwnowie 

III miejsce: Magdalena Michalczyk – Szkoła Pod-
stawowa w Drawsku Pomorskim

III miejsce: Bartłomiej Wasiuk – Szkoła Podstawowa 
w Drawsku Pomorskim

Wyróżnienie: Karolina Chruścicka – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Gryfinie

Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych 
klasy IV-VI

I miejsce: Dagmara Jedynak – Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach

II miejsce: Martyna Frąckowiak – Szkoła Podsta-
wowa w Kołczewie

III miejsce: Sara Szwed – Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Choszcznie

III miejsce: Karolina Przygodzka – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Międzyzdrojach

Wyróżnienie: Piotr Natkański – Koło Plastyczne 
przy Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyz-
drojach

Nagroda Koła nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich – Sebastian Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Kategoria: Gimnazjaliści
I miejsce: Oktawia Wiatras – Gimnazjum nr 1  

w Gryfinie
II miejsce: Eliza Kowalczyk – Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Nowogardzie
III miejsce: Magda Grodoń – Gimnazjum nr 2  

w Świnoujściu
Nagroda Bibliotekarzy: Andrzej Wyrwicz – Zespół 

Szkół Specjalnych w Białogardzie 
Fundatorami nagród i upominków byli: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Biblioteka  
i Koło nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w Międzyzdrojach, Klub Biegacza „Sporting”, Woliński 
Park Narodowy oraz Biuro Art Gryfice. 

Zapraszamy do oglądania prac konkursowych, 
które będą zdobiły naszą czytelnię i hol do końca 
maja 2015 r.                   

 Bibliotekarze

Zapraszamy wszystkich miłośników chórów na 
występ Chóru Madrygałowego do Międzyna-
rodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. 
Koncert odbędzie się  w dniu 5 czerwca 2015 roku  
o  godzinie 17. Wstęp wolny.

Finał konkursu plastycznego „Zaczarowany 
świat baśni Pana Andersena”  
14 maja 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się finał konkursu plastycz-
nego „Zaczarowany świat baśni Pana Andersena”. Jest to jedna z imprez towarzyszących obchodom 
Tygodnia Bibliotek w międzyzdrojskiej bibliotece. 

PROGRAM 
50. MIĘDZYNARODOWEGO 

FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ 
IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO 

W MIĘDZYZDROJACH 
20-21czerwca – przesłuchania kon-

kursowe: 
* Konkurs główny  - Międzynarodowy 

Dom Kultury, godz. 10.00
* Konkurs MUSICA SACRA – kościół 

pod wezwaniem św. Piotra Apostoła w 
Międzyzdrojach, godz. 10.00

21 czerwca 

godz.  16.00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW
godz. 19.30 
Koncert uroczysty 50. MFPCH 
Wystąpi Chór Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego im. Prof. 
Jana Szyrockiego – dyrygent Szymon 
Wyrzykowski 

22 czerwca 

godz. 19.30
Koncert festiwalowy
Chór Sigma Akademii Muzycznej  

w Bydgoszczy, 
Pilgrim Mission Choir – Korea Połu-

dniowa 

23 czerwca 

godz. 19.30
Koncert festiwalowy
Cametata Coral de Puerto Rico, dyry-

gent  AMARILIS PAGÁN-VILA,
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie 

– dyrygent Sylwia Fabiańczyk - Makuch 

24 czerwca 

godz. 19.30
Koncert festiwalowy
Międzynarodowa Akademia Chóralna 

IN TERRA PAX 
Zielinski Singers, dyrygent Richard 

Zielinski USA

25 czerwca 

godz. 19.30
FESTIVO- koncert specjalny
Camerata Coral De Puerto Rico - dyry-

gent AMARILIS PAGÁN-VILA. 
Zielinski Singers – USA - dyrygent 

Richard Zielinski 
Soliści i zespół instrumentalny
 

26 czerwca 

godz. 19
Koncert w studiu radiowym 
Zielinski Singers –USA - dyrygent  

Richard Zielinski 
Organizatorzy
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradowała na VIII i IX  Sesjach w  dniach:  23.04.2015 i 3.05.2015 r. podejmując następujące uchwały: 

- Proszę nam opowiedzieć o pierwszych 
wrażeniach jako radny?

- Bycie radnym to dla mnie nowy temat. Choć 
zawsze interesowałem się tym, co dzieje się wokół 
mnie, jednak  praca zawodowa nie pozwalała mi 
na zajęcie się innymi sprawami. Jako radny mam 
możliwość wpływania na otaczającą mnie rze-
czywistość. Daje mi to poczucie zmian  -  choćby 
w małym stopniu -  zachodzących w mieście, w 
którym żyję od urodzenia. Zaskoczyło mnie to, 
że radnym się jest cały czas, ludzie zwracając się 
do mnie o pomoc, wierzą, że jestem w stanie im 
pomóc. Przekonałem się też, jak ważne jest słu-
chanie ludzi. Podam przykład: nie wysłuchałem 
interpelacji ludzi w sprawie krzywego chodnika,  
a wczoraj jadąc przewróciłem się na nim. Także 
boleśnie nauczony, na najbliższą sesję napiszę 
interpelację w  tej sprawie. 

- Czy jest Pan rodowitym Międzyzdroja-
ninem?

- Należę do grona tych nielicznych wybranych, 
którzy mieli zaszczyt urodzić się w Międzyzdro-
jach, przyszedłem na świat przy  ul. Kopernika,  
w sali porodowej. Moje  dzieciństwo w Międzyz-
drojach to ul. Polna i okolice. 

- Z zawodu jest Pan fizjoterapeutą, skąd 
zainteresowanie tym trudnym zawodem?

- Jako młody człowiek nie wiedziałem co chcę 
robić. Liceum Ogólnokształcące skończyłem w Ka-
mieniu Pomorskim. W młodości często ulegałem 
urazom, byłem wielokrotnie połamany, w związku 
z tym miałem kontakt z rehabilitantami, którzy 
okazali się niekompetentni w wykonywanym 
przez siebie fachu. Wybrałem Studium Medyczne 
na Broniewskiego w Szczecinie. Moje nastawienie 
do zawodu zmieniło się diametralnie od pewnego 
pięknego dnia, gdy jeden z nauczycieli spowodo-
wał, że musiałem zdać egzamin, aby zaliczyć jego 
przedmiot. Przytarł mi tym nosa, ale od tamtej 
pory dużo się zmieniło w moim nastawieniu do za-
wodu, którego się uczyłem. Pasja do tego zawodu 
urodziła się w trakcie nauki. Zrozumiałem, że na-
uka tego daje nie tylko przyjemność, ale pozwala 
na skuteczną pomoc innym. A z tym nauczycielem 
niejednokrotnie jeszcze spotkałem się, już na innej 
płaszczyźnie, m.in. w Wyższej Szkole Edukacji  
i Terapii w Poznaniu, której jestem absolwentem. 

Przedstawiamy Państwu radnego VII kadencji – Zbigniewa Mittelstädt
Powstałem z popiołów – wróciłem do aktywności

- Proszę opowiedzieć nam o swojej rodzinie.
- Synowie: Radek (18 lat) i młodszy Maksym 

(15 lat), starszy dominuje, a młodszy się podpo-
rządkowuje, ale próbuje się nie poddawać. Swoim 
synom próbuję otworzyć drogi, pokazać różne 
możliwości życia, świat, umożliwić uprawianie 
sportów. Wydaje mi się, że jestem ojcem, który 
zawsze starał się być z dziećmi - ciekawe co oni 
by powiedzieli na ten temat? Moją żonę poznałem 
przychodząc po klucze do mojego brata, którego 
była wychowawczynią. Od razu mi się spodobała, 
także jej zainteresowanie drugim człowiekiem. 
Jesteśmy małżeństwem od 18 lat, zdaję sobie spra-
wę, że nie zawsze byłem dobrym mężem, ale wiem 

ile jej zawdzięczam. Jest dla mnie najbliższą osobą. 
- Wypadek samochodowy, któremu Pan 

uległ zmienił Pana życie, możemy o tym po-
rozmawiać? 

Oczywiście, możemy. Wypadek zdarzył się 
8 listopada 2013 roku. To był piękny, słoneczny 
dzień, piękna okolica, aż głupio w takim miejscu 
tracić zdrowie albo życie, absurd po prostu… 
Przez tydzień byłem w śpiączce. Po urazie rdzenia 
kręgowego, do jakiego doszło u mnie na skutek 
wypadku, jestem niesprawny (sparaliżowany) od 
pasa w dół. Oprócz tego, że czasami boli bark czy 
nadgarstek, które robią za moje nogi, wszystko 
powyżej pasa się nie zmieniło, chociaż nie -  w gło-
wie się zmieniło. Wypadek i wszystko, co po nim 
nastąpiło nauczyło mnie pokory. Zdałem sobie 
sprawę, że mam wokół siebie bardzo dużo ludzi 
pozytywnie nastawionych. Świat postrzegam z 

innej perspektywy. Byłem zaskoczony pomocą lu-
dzi – psychiczną, finansową. Otrzymałem pomoc 
od osób, od których bym się jej nie spodziewał. 

Po wypadku wypłakałem tyle łez, ile nie 
wypłakałem w ciągu całego życia. Dzielę je na to 
sprzed wypadku i to po, które jest zupełnie inne. 
Dla ludzi problemem jest, że mają nieaktualny 
telefon komórkowy, stary samochód. Staram się 
patrzeć na problemy inaczej. 

- A jak wygląda życie teraz, z perspektywy 
osoby poruszającej się na co dzień na wózku 
inwalidzkim?

- Jako fizjoterapeuta zawsze zwracałem uwagę 
na przeszkody architektoniczne, nawet robiąc w 
domu łazienkę przed wypadkiem zrobiłem ją tak, 
aby była wolna od barier. W domu mam schodo-
łaz, dzięki temu jestem w stanie samodzielnie 
wyjść, poruszam się samochodem, który ułatwia 
mi szybsze dotarcie. Jazda na wózku po Międzyz-
drojach jest przyjemnością, problemem są toalety 
dla osób na wózkach, ponieważ jest tylko jedna 
toaleta w MDK. Nierówne chodniki, brak toalet - to 
prawdziwe codzienne bolączki. 

Nawiązałem kontakt z Beatą Jałochą, która 
także porusza się na wózku, wymieniamy się do-
świadczeniami, choćby o tym, jak dobrać wózek, 
tak aby nie był przeszkodą, ale aby móc się na nim 
sprawnie poruszać. 

Mam kilka zaproszeń  na terenie całego kraju, 
jako ten który powstał z popiołów, min.: na za-
proszenie dyrektora do Zespołu Szkół w Tczewie, 
aby opowiedzieć młodym ludziom, jak moje życie 
wyglądało kiedyś, a jak żyję teraz. 

W nowej przychodni planuję otworzyć  bazę 
zabiegową dedykowaną mieszkańcom naszego 
miasta. Mam nadzieję, że uda się w przyszłości po-
zyskać dofinansowanie z NFZ. Ponieważ pewnych 
czynności nie mogę wykonywać samodzielnie, 
zatrudnię pracowników, ale wykorzystam swoją 
dotychczasową wiedzę. Nabytym przez lata do-
świadczeniem mogę pomóc innym. 

Bardzo łatwo jest zrezygnować, ale uważam, 
że tylko tchórze rezygnują, a póki żyję i mam 
wpływ na swoje życie, robię wszystko, aby  żyć 
jak najpełniej.

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Joanna Ścigała 

Uchwała Nr  VIII/72/2015 
z dnia  23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  z dnia 28 maja 
2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek 
czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Międzyzdroje

Ze względu na zamierzenia wydzierżawiania 
skweru rekreacyjnego przy Alei Gwiazd na działania 
promocyjne, proponuje się wprowadzenie zmian w 
uchwale w sprawie ustalenia minimalnych stawek 
czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Międzyzdroje w zakresie wysoko-
ści minimalnych stawek za dzierżawę terenów na: 
imprezy promocyjne i wystawiennicze, targi i inne 
działalności związane z promocją, za okres do 5 dni.

Uchwała Nr VIII/73/2015 
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w  sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawie-
nia  nieruchomości

 Działka nr 395/10 o powierzchni 167 m² wy-
dzielona została i przeznaczona do sprzedaży na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieru-
chomości, przyległej położonej przy ul. Myśliwskiej  
21b, stanowiącej działkę  nr 564/1 na wniosek jej 
właścicieli. 

Ze względu na brak zainteresowania nabyciem 
działki nr 395/10, spowodowany trudną sytuacją 
finansową, wnioskodawca  zwrócił  się  o dalszą 
dzierżawę terenu. 

 Ze względu na powyższe proponuje się prze-
znaczyć ww. działkę do wydzierżawienia na okres 
do trzech lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr  VIII/74/2015 
z dnia  23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości

W związku z zainteresowaniem wydzierżawie-
niem terenu o powierzchni 580 m2   usytuowanego 
wzdłuż drogi wewnętrznej do obiektu molo, w tym 
między innymi zainteresowaniem podmiotów 
dzierżawiących ww. teren w latach ubiegłych, 

proponuje się przeznaczyć przedmiotowy teren 
do wydzierżawienia na okres do 30 września 2015 r.

Uchwała Nr  VIII/75/2015 
z dnia 23 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzy-
szeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo 
w rozwoju” z siedzibą w Wolinie

W Uchwale Nr  LI/513/2014 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 29 kwietnia 2014 r. w spra-
wie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do stowa-
rzyszenia pn.  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
w rozwoju” z siedzibą w Wolinie, nie wskazano 
osoby reprezentującej Gminę Międzyzdroje we 
władzach LGD „Partnerstwo w rozwoju”. Wobec 
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
niezbędne w celu umożliwienia Gminie Międzyz-
droje uczestniczenia w posiedzeniach Walnego 
Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia oraz 
brania udziału w podejmowaniu kluczowych dla 
Gminy i jej mieszkańców decyzji.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30 
do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

27.05.2015 r. - Iwona CZYŻ  
03.06.2015 r. - Adam JAKUBOWSKI
10.06.2015 r. - Dorota KLUCHA
17.06.2015 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
24.06.2015 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z tego:
na zadania własne w 
700-70005-4590-02

900-90017-6210-02

900-90017-6210-03

900-90017-6210

921-92109-6220

z tego:
na zadania własne w 
600-60016-6050-09

900-90001-6050-03

900-90017-6210-01

921-92109-2480

§ 1.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem                                                                                    132 082,00

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
(odszkodowania za działki przejmowane przez gminę)
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
(dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem
na zakup parkomatów-uzupełnienie środków)
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
(dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem
na zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego Parkowania -
uzupełnienie środków)
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
(dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem
na zakup chłodni do przechowywania ludzkich zwłok)
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych 
(dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury
z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk odlewów odcisków dłoni 
artystów polskiej sceny - Festiwal Gwiazd)

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(budowa drogi ul.Campingowej w Międzyzdrojach
wraz z infrastrukturą)
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont wylotu kolektora deszczowego na dz.nr 414,415,obr.19
w Międzyzdrojach)
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
(dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem
na zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy Płatnego
Parkowania i windykacji)
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury (dotacja dla MDK)

18 000,00

24 152,00

11 930,00

30 000,00

48 000,00

80 000,00

  1 222,00

  2 860,00

48 000,00

Zawiadamia się skarżącego,  że skarga z dnia 
16.03.2014 r. na Burmistrza Międzyzdrojów oraz 
Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Mię-
dzyzdrojach nie może być załatwiona  w terminie 
wynikającym z art. 35 §3 Kpa, z uwagi na złożoność 
spraw poruszonych w skardze. Wyznacza się nowy 
termin załatwienia sprawy na Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28.05.2015r.

***
Na uroczystej IX sesji Rady Miejskiej w dniu 

3.05.2015 r., która odbyła się w Międzynarodo-
wym Domu Kultury, wysłuchano Doroty Siele-
wicz, radnej VI kadencji, nauczyciela historii w 
Gimnazjum oraz Mateusza Bobka, radnego RM,  
w ramach upamiętnienia 224. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Została przeprowadzona 
debata, której przesłaniem  było ukazanie różnych 
poglądów hstoriografii na temat stworzenia, 
uchwalenia, i obalenia tzw. Ustawy Zasadniczej. Na 
sesji dokonano uhonorowania Tytułami „Zasłużony 
dla Międzyzdrojów” p.  Barbarę Agnieszkę Micha-
łowską oraz p. Teresę Purgal, którym Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów wręczył pamiątkowe  
grawertony, natomiast Przewodniczący Rady Jan 
Magda  odczytał przygotowane  laudacje. 

W trakcie sesji nastąpiło również podsumo-
wanie wyników  gminnego konkursu  wiedzy  
o samorządzie terytorialnym  „Samorząd Terytorial-
ny – wspólnota mieszkańców”. 

Po zakończeniu uroczystej sesji nastąpiła  pre-
zentacja dotyczącą 25-lecia samorządu gminnego 
w Międzyzdrojach. Prezentację  przedstawił Jan 
Magda Przewodniczący Rady Miejskiej. Na zakoń-
czenie spotkania odbył się koncert chóru Canti 
Giocosi i Impresja pod dyrekcją Anny Sobierajskiej.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr VIII/71/15
z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem                                                                                        132 082,00

Uchwała Nr  VIII/76/15 
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wicko
Ustawa o s.g art. 35.1 Organizację i zakres dzia-

łania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami. Statut został opracowany z 
inicjatywy sołectwa Wicko, a  przyjęty na zebraniu 
wiejskim  11 marca 2015 r.  

Uchwała Nr VIII/77/15 
z dnia  23 kwietnia  2015 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 
Międzyzdrojów”

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów” 
Pani Barbarze Agnieszce Michałowskiej. Wniosko-
dawcą nadania tytułu ,,Zasłużony dla Międzyz-
drojów” było Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Międzyzdrojach, które skierowało do Przewodni-
czącego Rady Miejskiej wniosek wraz z uzasadnie-
niem. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/337/09 z dnia 
3 lutego 2009 r. Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
w sprawie ustanowienia tytułów ,,Zasłużony dla 
Międzyzdrojów” i ,,Honorowy Obywatel Międzyz-
drojów”, Honorowa Kapituła na posiedzeniach  
w dniu 14 i 20 kwietnia 2015 r. pozytywnie zaopi-
niowała przedłożony wniosek.

Uchwała Nr VIII/78/15 
z dnia  23 kwietnia  2015 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 
Międzyzdrojów”

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów” 
Pani Teresie Purgal.

Wnioskodawcą nadania tytułu ,,Zasłużony 
dla Międzyzdrojów” było Gimnazjum Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Międzyzdrojach, które skierowało 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek 
wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXV/337/09 z dnia 3 lutego 2009 r. Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach w sprawie ustanowieni tytułów 
,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” i ,,Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów”, Honorowa Kapituła 
na posiedzeniach w dniu 14 i 20 kwietnia 2015 r. 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek.

Uchwała Nr VIII/79/15 
 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej 
do rozpoznania  skargi  na działalność  Burmistrza 
Międzyzdrojów oraz Kierownika Zakładu Ochrony 
Środowiska

Rada Miejska postanowiła uznać swoją właści-
wość do rozpoznania skargi  I. P. z dnia 16.03.2014 
r. na Burmistrza Międzyzdrojów oraz Kierownika 
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach,  
i przekazać skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbada-
nia zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr VIII/80/15 
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie  zawiadomienia I. P. o niezałatwie-
niu skargi w terminie
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AKTUALNOŚCI

Od marca 2015 roku  Dom Wczasów Dziecię-
cych w Międzyzdrojach oferuje grupom dzieci  
i młodzieży  nieodpłatne zajęcia samoobrony, 
karate wraz z elementami tai chi.  Dyrektor  tej 
placówki  - Andrzej Jędrzejewski  jest  trenerem 
karate posiadającym  jednocześnie specjalizację z 
korekcji wad postawy. Preferuje zajęcia  ruchowe 
na powietrzu, jeśli tylko aura sprzyja  treningom. 
Placówka położona jest na granicy Wolińskiego 
Parku Narodowego, posiada własne boisko, na 

którym  istnieje możliwość  przeprowadzania 
zajęć ruchowych.  

A. Jędrzejewski nawiązał również kontakt  
z otwartymi na współpracę  w zakresie możliwości 
korzystania  z infrastruktury oświatowej (baza 
sportowa) dyrektorami międzyzdrojskich placówek 
oświatowych: Iwoną Banachowicz - dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz  Tamarą Stara-
chowską - dyrektorem Gimnazjum.  Podczas zajęć  
samoobrony, w których udział jest dobrowolny 

i ustalany z kierownikami grup przebywających 
na wypoczynku. Ich uczestnicy  zapoznają się  
z podstawowymi sposobami  obrony.  Dodatkowo  
dzieci uczą się ćwiczeń oddechowych poprawiają-
cych  wentylację płuc oraz relaksacji i  wyciszenia 
w ruchu.  W czasie niepogody prowadzone są 
także zajęcia z choreoterapii  czyli terapii tańcem, 
podczass których dzieci  uczą się wyrażać  swoje 
uczucia przez ruch przy muzyce. 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Nowa forma zajęć w Domu Wczasów Dziecięcych 

Od 22 czerwca do 14 sierpnia 2015 r. (w godzinach otwarcia biblio-
teki) lub do ewentualnego wyczerpania zapasów, będzie trwał letni 
kiermasz „Książka za 1 zł” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Międzyzdrojach. 

Na kiermasz zostało przygotowanych ponad 3 tys. książek i cza-
sopism. Kwota, którą uzyskamy ze sprzedaży, zasili budżet instytucji i 
zostanie wydana na zakup nowych woluminów. Kiermasz od lat cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, jak i turystów. Można 
kupić podręczniki szkolne, bajki, lektury, kryminały, literaturę piękną i 
specjalistyczną, , książki w obcojęzyczne (m.in. po angielsku, niemiecku, 
francusku, rosyjsku), encyklopedie, itp. Na sprzedaż przeznaczone są po-
zycje, które otrzymaliśmy w darze od mieszkańców gminy Międzyzdroje. 
Naszych książek tzn. „bibliotecznych” nie pozbywamy się. 

Wakacyjnemu kiermaszowi od lat przyświeca reguła: Co dla niektó-
rych jest zbędną lekturą, dla innych okazuje się cennym „białym krukiem”. 
Jest to również doskonała forma propagowania czytelnictwa - na zakup 
książki za 1 zł stać każdego. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Bibliotekarze

Nadia Kastrau (na zdjęciu w środku) zdobyła I miejsce w 
Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Kamieniu 
Pomorskim. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów!                                     Międzynarodowy Dom Kultury

Letni kiermasz „Książka za 1 zł”

12 maja bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach - w ramach trwają-
cego „Tygodnia Bibliotek”  - zamienili Przedszkole 

„Morskie Skarby” w wioskę indiańską oraz w 
kowbojskie ranczo. Indianie i kowboje przyjechali 
do dzieci, aby opowiedzieć o swoich zwyczajach.

Na początku każda grupa przedszkolaków 
zaprosiła do siebie jednego gościa, z którym wy-
konała indiańskie opaski albo kowbojskie odznaki 
szeryfa. W takich przebraniach wszystkie dzieci 
zebrały się w głównej sali, gdzie czekali już na nich 
Indianie i kowboje z niespodziankami. 

Indianie opowiedzieli o swojej wiosce, stro-
jach, domach, w jakich mieszkają, o środkach 
transportu, jakimi się poruszają. Przypomnieli 

dzieciom, że bardzo waż-
ny jest szacunek do osób 
starszych, opieka nad nimi. 
Wspomnieli o „zaklina-
niu” pogody, czy o życiu  
w zgodzie z przyrodą. 
Nowe słowa: tipi, wigwam, 
bizon czy kanu, nie spra-
wiały dzieciom trudności.

Natomiast kowboje starali się przybliżyć 
przedszkolakom, czym zajmowali się na co dzień, 
jakie stroje nosili. Dzieci dowiedziały się co to są: 
ostrogi, lasso, muzyka country, czy mustang. 

Indianie i kowboje razem z dziećmi zatańczyli 
taniec deszczu do indiańskiej piosenki „ El condor 
pasa” oraz taniec mustanga do słynnego przeboju 
muzyki country.

Dyrektor biblioteki, Andżelika Gałecka wrę-
czyła - na ręce dyrektor przedszkola Elwiry 
Korcz - książki z indiańskimi opowieściami, aby 
przypominały wszystkim dzieciom o miłej wizycie 
Indian i kowbojów.  

Na zakończenie całego przedstawienia każda 
grupa przedszkolaków otrzymała czekoladowe 
babeczki i mogła zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie                   
z gośćmi przy kolorowym totemie. Kowboje  
i Indianie obiecali, że znów odwiedzą dzieci  
w przedszkolu podczas Rodzinnego Pikniku, 
który odbędzie się 29 maja o godz. 16.

Bibliotekarze 

Indianie i kowboje w przedszkolu „Morskie Skarby”
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KULTURA, OŚWIATA

Swoją przygodę z pisaniem zaczęła na urlopie 
macierzyńskim, podczas którego napisała pierw-
sze rozdziały „Milaczka”. Wysłała tekst na jeden  
z portali społecznościowych, gdzie wzbudził zain-
teresowanie. Magdalena Witkiewicz postanowiła 
wysłać  książkę do wydawnictwa. Nie musiała dłu-
go czekać na odpowiedź, gdyż po trzech dniach 
zaproponowano jej współpracę.

Swoje książki darzy wielkim sentymentem, 
szczególnie „Zamek z piasku”, o którym mówi, 
że jest częścią jej samej i jej osobowości. Z kolei 
erotyczna powieść „Szkoła żon” jest książką, o któ-
rej w jej domu się nie rozmawia. Autorka chciała  
w niej pokazać emocje kobiet w różnym wieku. To 
właśnie ta książka z dorobku Magdaleny Witkie-
wicz została przetłumaczona na język wietnamski, 
po prezentacji na Festiwalu Kultury Europejskiej 
w Hanoi.

Magdalena Witkiewicz nie pisze dla splendoru 
i nagród, lecz dla zwykłego odbiorcy, który znaj-
dzie w jej książkach część siebie i swojego życia. 
W swoich publikacjach porusza niekiedy trudne 

tematy, ale zawsze kończą się one happy endem. 
W związku ze szczęśliwymi zakończeniami 

swoich powieści, autorka zrobiła sobie wizytówki, 
na których prócz adresu mailowego znajdował 
się napis: Happy Ending Expert. Takie wizytówki 
rozdawała m.in. w 
Wietnamie, gdzie 
jedna z nich trafiła 
do p. Ambasador. 
W t e d y  t e ż  s i ę  
dowiedziała, że 
w Wietnamie są  
2 rodzaje masaży, 
z happy endem 
lub bez… Tę przy-
godę z uśmie -
chem opowiada 
n a  w s z y s t k i c h 
spotkania autor-
skich jako zabaw-
ną anegdotę.  

Uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej nr 2 
w Wapnicy  w połowie kwietnia odwiedzili dwie 
placówki edukacyjne znajdujące się na terenie 
gminy Międzyzdroje. Celem wizyty było prze-
prowadzenie zajęć w niecodziennej formie - poza 

typową salą lekcyjną. Dzieci zakończyły niedawno 
realizację projektu „Dlaczego pogoda jest zawsze”, 
podczas którego pogłębiały swoją wiedzę o 
pogodzie, poznawały i budowały samodzielnie 
przyrządy meteorologiczne i codziennie przez 

ponad miesiąc wyko-
nywały pomiary skład-
ników pogody. Podczas 
zajęć w Stacji Morskiej 
Uniwersytetu Szcze-
cińskiego  dr Tomasz 
Olechwir zaprezento-
wał jak działają profe-
sjonalne urządzenia do 
pomiarów składników 
pogody. Mieliśmy oka-
zję sami zmierzyć siłę 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego 
w Międzyzdrojach realizuje kolejny międzyna-
rodowy projekt. Jego tytuł to „Najeźdźcy – jak 
kształtowała się dzisiejsza Europa”. Jest to program 
unijny określany jako Erasmus+, a jego realizacja 
jest przewidziana na lata 2015 -2017. Krajami 
partnerskimi naszej szkoły są Hiszpania, Włochy, 
Finlandia, Rumunia, Irlandia i Wielka Brytania. Li-
derem i  animatorem działalności międzynarodo-
wej w Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach jest 
od lat p. Renata Borsukiewicz–Ośka – nauczyciel 
języka angielskiego.

W marcu odbyło się pierwsze spotkanie grupy - 
w Chelmsford w Anglii. Wizyta w brytyjskiej szkole 
była bardzo owocna. Pierwsze dni poświęcone 
były poznawaniu życia szkoły oraz obserwowa-
niu lekcji kolegów z Anglii. Następnie odbyło 
się jednodniowe szkolenie z zakresu eTwiningu 
– czyli specjalnego programu informacyjno – ko-

munikacyjnego, który ma wspomagać  realizację 
europejskich projektów edukacyjnych.

Podczas spotkań roboczych zaplanowano 
kolejne wspólne przedsięwzięcia – przedmiotem 
bliższego zainteresowania szkół partnerskich 
będą teraz ubiory  najeźdźców - Normanów, 
Rzymian, Celtów i Wikingów. Uczniowie będą 
przebierali się w stroje dawnych wojów na użytek 
różnych przedstawień, scenek i parad. Wszystko to 
będzie rejestrowane i zamieszczane na eTwinin-
gu. Określono także terminy następnych wizyt  
w szkołach biorących udział w projekcie.

W ramach poznawania kultury i historii krajów 
partnerskich cała grupa nauczycieli przybyła 
do Chelmsford zwiedzała również Londyn oraz 
Colchester – najstarsze odnotowane w dokumen-
tach miasto angielskie założone przez Rzymian  
w pierwszym wieku naszej ery.

Milena Karpowicz

W ramach projektu Comenius uczniowie naszej 
szkoły wspólnie z zaprzyjaźnionymi dziećmi ze 
szkół z Gran Canarii i Gwadelupy napisały sce-
nariusz przedstawienia pt. Platero and Koziołek 
Matołek in „La Route du Rhum”. Ogłoszono konkurs 
na najciekawszą jego inscenizację i zaczęły sie 
przygotowania. Do pracy zabrali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 należący do koła teatral-
nego Magia i chóru Impresja. Dla koziołka i osiołka 
zostały uszyte stroje. Próby zdawały się nie mieć 
końca. Wreszcie nadszedł dzień wystawienia sztuki. 
Aktorzy mieli tremę jak nigdy dotąd, gdyż musieli 
grać w obcym języku, a ich występ był nagrywany! 
Publiczność została zapoznana z treścią sztuki w 
języku polskim, a następnie mogła sprawdzić swoją 
znajomość języka angielskiego. Nasz Koziołek 
Matołek poszukiwał jak zwykle Pacanowa, ale w 
towarzystwie hiszpańskiego bohatera - osiołka 
Platero. Takie przedsięwzięcie przybliża nas jeszcze 
bardziej do Europy i pokazuje jak łatwo można 
przekraczać teraz granice i to właśnie te językowe.

 Ewa Sobolewska-Kaśkosz

Perspektywy nowego projektu 
Szkoły Podstawowej w Międzyzdrojach

Koziołek Matołek 
w podróży

Nietypowe lekcje przyrody uczniów SP-2 w Wapnicy
wiatru czy temperaturę gruntu. Dowiedzieliśmy 
się również, jakie badania prowadzone są w stacji 
i jak wygląda praca naukowca. Stacja morska re-
jestruje pomiary, które można na bieżąco śledzić 
na stronie www.smus.edu.pl.

Tego dnia odwiedziliśmy również muzeum 
przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. 
Tutaj wiele ciekawostek związanych z przyrodą 
parku narodowego przekazał nam p. Michał 
Szweik. Dużą atrakcją była możliwość skorzystania 
z nowoczesnych audioprzewodników, które w bar-
dzo atrakcyjny sposób „oprowadzają” po muzeum.

Uczniowie i nauczyciele dziękują przedsta-
wicielom Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczeciń-
skiego oraz Wolińskiego Parku Narodowego za 
zorganizowanie fantastycznych zajęć.

Iwona Samołyk

HAPPY ENDING EXPERT w Międzyzdrojach
5 maja 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Dyskusyjny Klub Książki 
zaprosili na spotkanie autorskie pisarkę Magdalenę Witkiewicz,  absolwentkę Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańskiego Studium Bankowości oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Pisarka opowiedziała o swojej najnowszej 
książce, która ukaże się w maju tego roku. 
„Moralność Pani Piontek” to zabawna opowieść  
o lekarzu ginekologu Augustynie Poniatowskim  
i jego perypetiach miłosnych.

W planach ma napisanie romansu z Wietna-
mem w tle oraz kolejną książkę dla dzieci.

Po spotkaniu można było zakupić książki, 
zdobyć autograf pisarki oraz zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z autorką. 

Bibliotekarze
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SPORT

Już po raz dziewiętnasty  odbyły się Wiosen-
ne Biegi Przełajowe. Szkoła Podstawowa nr 2  
w Wapnicy im. prof. dra Wł. Szafera miała zaszczyt 
gościć biegaczy m.in. z okolic Polic, Świnoujścia, 
Wolina, Międzyzdrojów, Gryfic, Golczewa, Czar-
nogłów, Goleniowa, Dziwnowa, Maszewa. Celem 
imprezy była również promocja idei olimpijskich, 
popularyzacja biegania jako rekreacji w rodzinie, 
integracja dzieci i młodzieży.

Charakter i organizacja imprezy umożliwiły 
start przedszkolakom, dzieciom i młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych, osobom sprawnym ina-
czej, zawodnikom zrzeszonym,  a także całym 
rodzinom. W tym ostatnim oprócz pucharów 
była losowana nagroda specjalna – rower, 
dla rodziny startującej z gminy Międzyzdroje. 
Wspaniałych wrażeni dostarczył Bieg OPEN na 
3000 m w kategorii kobiet i mężczyzn. Najwięcej 
osób wystartowało w „Biegu dla Ziemi”. Trasa 
wynosiła 300 m, a uczestnicy mieli wykonać 
zadanie specjalne – zebrać z trasy butelki plasti-
kowe i wrzucić je do śmietnika. Dla pierwszych 

sześćdziesięciu osób ufundowane były nagrody 
niespodzianki – kwiatki. 

Najlepszym sportowcom zostały wręczone 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchary. 
Podczas ceremonii dekoracji doceniliśmy naj-
starszego i najmłodszego zawodnika biegów 

wręczając pamiątkowy puchar. Goście, zawodnicy 
i kibice  mogli skosztować pysznej grochówki  
w uroczym plenerze jeziora Turkusowego oraz 
sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli  
w organizacji imprezy: sędziom, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubinie za obstawienie tras 
biegowych, Straży Miejskiej z Międzyzdrojów, 
ratownikom medycznym, Jackowi Janowiczowi 
za użyczenie terenu, klubowi biegacza „Sporting” 
w Międzyzdrojach, Tomaszowi Trojanowi, Piotro-
wi Szubelko, Damianowi Szubelko.  Dziękujemy  
sponsorom doceniającym wysiłki sportowe,  
a są nimi: Nadleśnictwo w Międzyzdrojach, Spa 
Bagiński i Chabinka, solarium  „Sun Malino”, 
firma „Printis”, załoga łodzi rybackiej Tomasza 
Sielickiego, Woliński Park Narodowy, Urząd Miejski  
w Międzyzdrojach, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zachę-
camy do dalszego trenowania.

Ze sportowym pozdrowieniem 
 Paweł Nogala

W dniach 08.-09.05.2015 w Kro-
toszynie odbył się Ogólnopolski 
Turniej UKS Młodzików i Młodziczek 
w zapasach w stylu wolnym. W za-
wodach tych udział brało ponad 240 
zawodników i zawodniczek z klubów 
z całej Polski. Kolejny dobry start zali-
czyli dwaj zawodnicy UKS GIMSPORT 
Międzyzdroje: Adrian Jaworski i 
Adam Bagrowski, którzy startowali 
w kategorii wagowej 59 kg. Adrian 
Jaworski zajmując trzecie miejsce 
(brązowy medal ) potwierdził swoją 
coraz lepszą formę oraz to, że jest 
jednym z kandydatów do medalu na 
tegorocznych Mistrzostwach Polski.

Zarząd klubu składa serdeczne 
gratulacje trenerom i zawodnikom i 
czeka na kolejne sukcesy!

Rafał Jaworski
UKS „Gimsport”

W dniach 9-10 maja 
Międzyzdroje stały się 
taneczną stolicą Polski, 
a to za sprawą 10. jubi-
leuszowej Perły Bałtyku 
- turnieju rangi Grand 
Prix Polski Seniorów  
i  Ekstraklasy Youth.  
W ciągu tych dwóch 
dni w tanecznych zma-
ganiach w międzyz-
drojskiej hali sportowej 
wzięło udział 230 par z 
całego kraju: Warszawy, 
Łodzi, Krakowa, Szcze-
cina, Gdańska, Augu-
stowa, Jeleniej Góry, 
Poznania oraz oczy-
wiście ze wszystkich 
ośrodków tanecznych 
naszego województwa - 
Kamienia Pomorskiego, 
Dziwnowa, Nowogardu, 

„Kto przyrodę i zdrowie szanuje ten w biegach wapnickich startuje”

XIX WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE WAPNICA 2015

X jubileuszowy konkurs taneczny „Perła Bałtyku” 

26 kwietnia 2015 r. w Sianowie zostały rozegrane 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachod-
niopomorskiego Skrzatów w tenisie stołowym. 
Była to ostatnia najważniejsza impreza sportowa 
dla najmłodszych tenisistów stołowych naszego 
klubu. Wśród dziewcząt srebrny medal zdobyła 
Amelia Kujda-Rogowska. Również srebro wywal-
czył Michał Wandachowicz w kategorii chłopców. 
Warto dodać, że Michał w końcowej klasyfikacji 
punktowej Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyj-
nego był pierwszy.

Wyniki:
Dziewczęta:
2. Amelia Kujda-Rogowska
4. Julia Bartkiewicz
6. Amelia Świątkiewicz
10. Małgorzata Szczuraszek

Wiosenny nabór do 
Fali Międzyzdroje!
Od  20 maja br. trwa  nabór do Fali Międzyzdroje. 
Zapraszamy chłopców urodzonych w latach 1997-
2001. Nasz klub prowadzi szkolenie dzieci i mło-
dzieży od 4 do 18 roku życia, szkoleniowcy dbają 
o piłkarski rozwój blisko 200 młodych adeptów tej 
pięknej, dynamicznie rozwijającej się, dyscypliny 
sportu. W naszym klubie cały czas poprawiany 
jest poziom szkolenia, wdrażane są nowoczesne 
rozwiązania, a wszystko to, celem zwiększenia 
szansy na pozytywny rozwój młodych adeptów 
piłki nożnej. 

Zapraszamy wszystkich, dla których piłka noż-
na to pasja, radość, czas niezapomnianych chwil 
spędzonych podczas wielu godzin na boiskach 
już teraz! 

Wszelkich informacji udzielamy:
kontakt mail: jan.falamiedzyzdroje@op.pl
Trener - Jan Rączewski  696-091-828 

KS. „Fala”

Wspaniały występ skrzatów UKS Chrobry 
Międzyzdroje

Chłopcy:
2. Michał Wandachowicz

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zapaśnicy 
w KrotoszynieŚwinoujścia, Wolina, Kołobrzegu  

i Koszalina.
Turniej odbył się pod specjalnym 

patronatem marszałka województwa 
zachodniopomorskiego Witolda 
Geblewicza oraz  Magdaleny Kochan, 
poseł na sejm RP, która osobiście za-
szczyciła obecnością sobotnią galę, 
a nawet ufundowała puchar dla tań-
czących brzdąców - przedszkolaków 
z międzyzdrojskiego przedszkola  
„Morskie Skarby”.

Specjalne podziękowania za wie-
loletnią pracę z dziećmi i młodzieżą 
złożyła poseł Ewa Żmuda - Trzebia-
towska. 

Zarząd TKS Jantar  dziękuje na-
tomiast wszystkim, którzy do orga-
nizacji imprezy przyczynili się - od 
rodziców dzieci począwszy poprzez 
sponsorów na władzach miasta 
kończąc.

Do zobaczenia za rok.
Anna Zjawińska
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OGŁOSZENIA

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży w realizowanym budynku 
przy ul. Norwida 5 w Międzyzdrojach:

• lokal mieszkalny 2-pokojowy o powierzchni 47 m2

w cenie od 4.500,- zł netto za m2 
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

• lokale usługowe o powierzchni od 40 m2

w cenie 5.000,- zł netto za m2 
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Realizowana przez MTBS sp. z o.o. inwestycja to budynek mieszkalno-
-usługowy z wejściem u zbiegu ulic Zwycięstwa i Norwida oferujący funk-
cjonalne mieszkania w nowoczesnej architekturze. Obiekt stanowić będzie 
przedłużenie zrealizowanej enklawy nowoczesnego budownictwa w tym 
rejonie. Inwestycja składa się z 33 lokali mieszkalnych o najpopularniejszych 
na rynku metrażach - od 22 m2 do 63 m2 usytuowanych na 4 kondygnacjach 
oraz 8 lokali użytkowych w części parterowej budynku. Do każdego lokalu 
mieszkalnego został zaprojektowany balkon lub taras. Każdy z lokali posiada 
niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe. W parterowej części zaplecza 
budynku zaplanowano komórki lokatorskie przeznaczone dla każdego z lokali 
oraz ogólnodostępne pomieszczenie gospodarcze.

Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum oraz niezależ-
ność kosztów eksploatacji lokalu wynikająca z indywidualnego ich opomiaro-
wania i zasilania w czynnik grzewczy, to główne atuty inwestycji, które spełnią 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych in-
formacji na temat warunków kupna lub zawarcia umowy prosimy o kontakt  
z siedzibą: 

MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 
lub telefoniczny pod nr  91 32 81 154  
e-mail:  mtbs2@miedzyzdroje.pl

Dorota  Siarska  - Zacharewicz
Prezes MTBS

W związku ze zbliżającym się 
sezonem, pragniemy zwrócić uwagę 
przedsiębiorców, dokonujących lub 
zamierzających dokonywać sprzeda-
ży na terenie Gminy Międzyzdroje,  
o zapoznanie się z zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
Nr V/49/15 z dnia 26.02.2015r. w 
sprawie opłaty targowej, która 
dostępna jest na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego www.bip.
miedzyzdroje.pl 

Opłatę targową reguluje usta-

wa z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014r. poz. 849) oraz 
Obwieszczenie Ministra Finan-
sów z dnia 7.08.2014r. w sprawie 
górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych  
w 2015 roku.  

Andżelika Przygodzka
Inspektor 

ds. działalności gospodarczej

Dyrektor Technikum Hotelarskiego w Międzyzdrojach
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Międzyzdrojów 

„Międzyzdrojski Klub Biznesu”
ogłaszają nabór uczniów do klasy pierwszej

Technikum Hotelarskiego w roku szkolnym 2015/2016.
Składanie podań przez kandydatów do 26 czerwca 2015r. do godz. 

15:00;
Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 27 czerwca 2015 do 3 lipca 2015r. 
do godz. 12:00; 

 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Technikum Hotelarskim w Międzyz-
drojach poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 2015r. do godz. 15:00;

Ogłoszenie listy przyjętych 13 lipca 2015r. godz. 12:00.
Zapraszamy!
Więcej: http://miedzyzdrojetechnikum.webnode.com/news/rekru-

tacja-do-klasy-i-na-rok-szkolny-2015-16/
Iwona Banachowicz 

Dyrektor Technikum Hotelarskiego

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 
31 maja 2015r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie  
z zezwolenia w roku 2015.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ  S. A. O. Międzyz-

droje nr 38 2030 0045 1110 0000 0054 7180
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia oraz oznaczyć 

wpłatę jako II rata.
Andżelika Przygodzka

Inspektor ds. działalności gospodarczej 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych 
(Dz.U. z 2014r. poz. 196), przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługi 
hotelarskie (tj. wynajem pokoi gościnnych, apartamentów) obowiązani 
są do zgłoszenia danego miejsca (obiektu) do ewidencji innych obiektów,  
w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencję obiektów hotelarskich  prowadzi Burmistrz Międzyzdrojów. 
Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach, 

mają obowiązek informowania o okolicznościach powodujących zmianę 
rodzaju obiektu oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich. 

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Podatki i opłaty lokalne 
– OPŁATA TARGOWA

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - II rata

Usługi  Turystyczne
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