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AKTUALNOŚCI
Gdzie są zimy groźne i mroźne
Gdzie są te śniegi w słońcu skrzące
Dzieci bawiące się podczas sanny
Zjeżdżające na sankach podlotki, panny.
Pamiętam zimy tęgie i ostre mrozy
Co okrywały cały świat Boży
Bałtyk skuty lodem był aż po horyzont
Statki zaś stały w porcie przy kei
Oszronione były (będąc) w śnieżnej zawiei
Helikoptery nad zatoką przelatywały
I dynamitem szlak udrożniały.
Były to zimy białe i mrozy tęgie
A śnieg sypał, mróz mroził, jak na potęgę.
Mirosław Wołoszyk

Nowi lekarze w przychodni
Poniżej przedstawiam nowych lekarzy prowadzących płatną indywidualną praktykę
lekarską, którzy przyjmować będą w gabinetach lekarskich przychodni zdrowia przy
ul. Niepodległości 10 A w Międzyzdrojach:
Krzysztof Klepacki
psychiatra
Przyjmowanie pacjentów w soboty
(począwszy od 03 grudnia br.) w godzinach14.00 – 20.00. Rejestracja telefoniczna 514 303 732 (bezpośrednio do lekarza),
Joanna Wiśniewska
dermatolog - wenerolog
Pacjenci będą przyjmowani od grudnia 2016 roku. Rejestracja telefoniczna – 501 539 420, (bezpośrednio do
lekarza),

Renata Waszczuk
ginekolog-położnik
Co drugi poniedziałek miesiąca.
Włodzimierz Tudaj
ginekolog-położnik
Co drugą środę miesiąca.
Ginekolodzy rozpoczynają przyjmowanie
pacjentów od stycznia 2017 roku.  
Wszyscy wymienieni lekarze współpracują ze Szpitalem Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu.
Mateusz Flotyński
Prezes Zarządu Spółki "Nowe Centrum"

Ostatnie pożegnanie
– Wanda Wieliczko (1932 - 2016)
21 października 2016 r. odeszła pani Wanda Wieliczko (z domu Ciechanowicz) urodzona w 1932 roku, wieloletnia mieszkanka Międzyzdrojów.
Rodzina Pani Wandy zamieszkiwała
w niewielkiej leśniczówce w Augustowie,
stamtąd została wywieziona na Syberię. Na
ich oczach rozgrywały się ludzkie dramaty,
umierali dorośli i dzieci. Ciężka praca ponad
siły, nieludzkie mrozy, śmierć najbliższych tego świadkami była cała rodzina. Do Polski
wrócili 18 maja 1946 roku. Życie po wojnie
rozpoczęli w niedużej wsi Kodrąb gdzie jeszcze mieszkali Niemcy. Tu osadnicy wojskowi
otrzymali poniemieckie gospodarstwa.
Pani Wanda wraz z mężem i dwoma córkami przeniosła się do Międzyzdrojów do

własnego domu, którego budowa trwała
kilka lat i kosztowała ich wiele wyrzeczeń
oraz pracy. Pani Wanda wcześnie owdowiała. Na pamiątkę po mężu, który przeszedł
cały szlak bojowy od Lenino do Berlina,
pozostały liczne odznaczenia wojenne.
Pani Wanda, za pobyt na Syberii została odznaczona 20 października 2005 roku przez
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
Krzyżem Zesłańców Sybiru. Ceremonia
pogrzebowa Wandy Wieliczko odbyła się
na cmentarzu w Ładzinie.
Redakcja

Z miejskiego kalendarza imprez: listopad - grudzień 2016 r.
 30.11.2016 r. – Plastyczne warsztaty świąteczne pt. „Uszyj Sobie
Święta”, godz. 16:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 03.12.2016 r. – Mikołajkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, godz.
11:00, hala sportowa im. Andrzeja
Grubby przy Szkole Podstawowej
nr 1;
 06.12.2016 r. – Mikołajki dla dzieci
pt. „Smerfne Boże Narodzenie”,
godz. 17:00, Międzynarodowy Dom
Kultury;
 07.12.2016 r. – Spotkanie z Ewą
Wachowicz i Dariuszem Rekoszem ,
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godz. 18:00, Międzynarodowy Dom
Kultury;
08.12.2016 r. – XII Międzynarodowy Projekt Karawana Kultury Festiwal & Konkurs Wolin – Międzyzdroje
pt. „Christmas Gift”, godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
09.12.2016 r. – Plastyczne warsztaty świąteczne pt. „Uszyj Sobie Święta”, godz. 16:00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
16.12.2016 r. – Wigilia Miejska,
godz. 17:00, Miedzynarodowy Dom
Kultury;
17.12.2016 r. – „II Międzyzdrojski

Jarmark Świąteczny i Festiwal
Choinki” - program na str. 3;
 19.12.2016 r. – Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu
muzyków z Akademii Sztuki ze
Szczecina, godz. 18:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 21.12.2016 r. – Przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Królowa
Śniegu”, godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 31.12.2016 r. – Sy l we s te r
w rytmie disco, od godz. 21:00,
amfiteatr.
Redakcja
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AKTUALNOŚCI

Zaproszenia na II Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, czas spotkań w rodzinnym gronie przy choince
i świątecznie zastawionym stole. Warto pomyśleć o specjalnych ozdobach i zakupie
świątecznego drzewka.
Zapraszamy Państwa w sobotę 17 grudnia
2016r. w godzinach 11-17 do amfiteatru na II Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki.
W trakcie będzie można tanio zakupić choinkę,
ozdoby świąteczne, a także dania na wigilijny stół.

Program II Międzyzdrojskiego
Jarmarku Świątecznego
i Festiwalu Choinki
11:00

uroczyste otwarcie jarmarku

12:00 – 14:00

przedszkolaki zawieszają ozdoby
świąteczne na miejską choinkę

15:00

rozstrzygnięcie konkursu
organizowanego przez
Międzynarodowy Dom Kultury
pt. „Razem z babcią, ciocią,
mamą” czyli rodzinny konkurs na
najpiękniejszą choinkę

16:30 – 17:00

wspólne kolędowanie

17:00

zakończenie jarmarku

11:00 – 17:00

stoiska świąteczne:
• sprzedaż choinek ciętych,
• sprzedaż ozdób świątecznych
i dań wigilijnych
• rodzinne warsztaty plastyczne
ozdób świątecznych

11:00 – 17:00

Niespodzianka z grilla i z kociołka
degustacja gorącej zupy i dań
z grilla

11:00 – 17:00

wspólne ubieranie miejskiej
choinki – promenada przy MDK

Przy promenadzie przed Międzynarodowym
Domem Kultury ustawimy choinkę miejską, którą
można będzie przystroić własnoręcznie wykonanymi podczas jarmarku ozdobami.
W programie zaplanowano również rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Międzynarodowy Dom Kultury, na najpiękniejszą choinkę.
Wszystkich, którzy lubią śpiewać kolędy zapraszamy do wspólnego kolędowania. Przygotujemy

podkład muzyczny znanych kolęd polskich i czekamy na chętnych do wspólnego ich wykonania.
Międzyzdrojscy harcerze przekażą Betlejemskie
Światełko Pokoju, które każdy może rozpalić
również w swoim domu - wystarczy przynieść
świeczkę lub lampion.
Chętnych do indywidualnej prezentacji podczas jarmarku prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 91 32 80 441, e-mail: anetta_czyzak@
miedzyzdroje.pl lub zapraszamy do biura Referatu
Promocji Urzędu Miejskiego, w celu omówienia
szczegółów.
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Niezwykła Jubilatka
W dniu 25 listopada 2016 r. mieszkanka Międzyzdrojów Pani Katarzyna Kołecka obchodziła jubileusz 95.
urodzin. Z tej okazji Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów skierował
do Pani Katarzyny życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, wielu
szczęśliwych lat życia w otoczeniu
rodziny i przyjaciół. Pani Katarzyna
wychowała 8 dzieci, doczekała się 18
wnucząt i 23 prawnucząt. Pomimo
wielu życiowych trudności zachowała pogodę ducha i optymizm. Zapy-

Gminna debata o oświacie

Planowana reforma oświatowa wzbudza wśród różnych środowisk wiele emocji
i kontrowersji. O tym, jak najmniej „boleśnie” przez nią przejść dyskutowano podczas
zorganizowanego przez burmistrza Międzyzdrojów Forum Oświatowego.
W spotkaniu, które odbyło się 23 listopada br.
w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, uczestniczyło niemal całe grono pedagogiczne
Gimnazjum nr 1, przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, Przedszkola Miejskiego, Radni
Rady Miejskiej, oraz przedstawiciele instytucji
i rodzice - mieszkańcy Międzyzdrojów i sołectw.
Spotkanie przebiegało w formie debaty. Pytań
i wątpliwości było bardzo wiele. Zastanawiano
się, jak przeprowadzić tę reformę, by nie skrzyw-
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dzić nikogo, by jak najmniej odczuli to uczniowie
i nauczyciele. Przedstawiano różne pomysły, np.
utworzenie drugiej szkoły podstawowej w Międzyzdrojach, jak to miało miejsce w latach ubiegłych przed powstaniem gimnazjów. A może należałoby utworzyć szkołę ponadgimnazjalną, np.
liceum lub technikum? Wiele emocji wzbudziła
sprawa zagospodarowania budynku po gimnazjum. Czy uczniowie klas szóstych w przyszłym
roku szkolnym zostaną przeniesieni do budynku
gimnazjum? Na te i inne pytania trudno było

tana o sposób na długowieczność,
odpowiedziała: ,,Kochać innych”.
Radość przynosi jej liczna rodzina
i ich miłość. Wielu młodych mogłoby
się nauczyć od Jubilatki pogodnego
podejścia do życia i radzenia sobie
z problemami.
Życzenia wraz kwiatami i upominkiem na ręce dostojnej Jubilatki przekazała delegacja Urzędu
Miejskiego.
Marta Trojan
Zastępca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego

jednoznacznie odpowiedzieć. Zgodnie z przekazanymi przez dyrektorki szkół informacjami,
nie ma jeszcze żadnych dyrektyw ani konkretów
w sprawie podstawy programowej, ilości godzin
czy podręczników.
Radni Rady Miejskiej zwracali uwagę na budżet Gminy Międzyzdroje w zakresie wydatków
ponoszonych na oświatę, których ewentualne
zwiększenie może w przyszłości uniemożliwić
przeprowadzenie innych inwestycji w gminie.
Na spotkaniu nie wypracowano ostatecznych
rozwiązań. Wątpliwości i obawy pozostały. Forum
stanowiło jednak wstęp do szerszego rozpoznania tematu i zastanowienia się co dalej z oświatą
w Gminie Międzyzdroje?
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Międzyzdrojach
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym
momentem w dziejach Europy, ale przede
wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach
niewoli narodowej i powstańczych zrywów
wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dzień 11
listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim
świętem narodowym i pozostawał oficjalnie
świętem państwowym RP do roku 1944. W roku
1945 komunistyczne władze PRL jako święto
państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto
Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero
w roku 1989. Dzień ten dla wielu osób jest
lekcją patriotyzmu. W tym dniu organizowane
są uroczyste apele żołnierskie, pod pomnikami
bohaterów narodowych składane są kwiaty
i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane
są polskimi flagami.

władz samorządowych, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, spółek, firm, zakładów,

Ten wyjątkowy dzień roku obchodziliśmy
w Międzyzdrojach szczególnie uroczyście.
Przed samym rozpoczęciem uroczystości żołnierze z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego
z Dziwnowa i harcerze z Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej wykonali pokaz musztry. Widowiskowo
z honorami objęli wartę przy pomniku Marynarza i ustawili się w wyznaczonych miejscach.
Przed południem na placu Stefana Kardynała
Wyszyńskiego zgromadzili się przedstawiciele
instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń,

mieszkańcy Międzyzdrojów oraz turyści. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu
narodowego. Przy pomniku zaprezentowały się
poczty sztandarowe. Kilkadziesiąt delegacji, od
najmłodszych przedszkolaków po weteranów
wojskowych, złożyło kwiaty przy Pomniku
Marynarza. Uroczystość uatrakcyjnił p. Ryszard
Piątek, który jako ostatni zaprezentował się
na koniu, w imieniu Ośrodka Jeździeckiego
w Międzyzdrojach oraz Koła PSL, złożył wiązankę kwiatów.

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”
Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje w tym roku przystąpiła do III Edycji ogólnopolskiej Akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.
W związku z akcją w jednostce OSP Międzyzdroje
będzie organizowana zbiórka darów (produkty
spożywcze o długim terminie ważności, artykuły
szkolne, słodycze, chemia). Zebrane dary trafią
do szkół, w tym szkoły specjalnej oraz do naszych
rodaków, którym nie dane było powrócić do
ojczystej ziemi.
Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera
na Kresach” nawiązuje do poświęcenia Polsce,
pamięci naszych korzeni, pielęgnowaniu tradycji
i narodowego dziedzictwa. Jesteśmy wdzięczni
naszym Rodakom na Kresach za rozpowszechni
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anie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trud
życia. Naszą akcją oddajemy hołd Rodakom, tym
którzy od pokoleń wiernie przestrzegają maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych
współczesnych bohaterów zachowujących pol
skość w najczystszej postaci.
Dalsze informacje dotyczące akcji można
uzyskać na stronie: http://rodakomnakresach.pl
Głęboko wierzymy w to, iż Międzyzdrojanie
mają ogromne serca i pomogą nam wesprzeć tę
szlachetną akcję.
Łukasz Wodnicki
OSP Międzyzdroje

Zastępca dowódcy 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego kmdr ppor. Lucjan Dyczko odczytał
Niepodległościowy Apel Pamięci, a żołnierze
z Dziwnowa oddali salwę honorową. Po zakończeniu ceremoniału wszyscy uczestnicy
przemaszerowali ulicami do kamienia pamięci
,,Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”,
znajdującego się przy kościele pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. W kościele
odprawiono uroczystą mszę św. w intencji
Ojczyzny, którą celebrował ksiądz proboszcz
Marian Wittlieb.
Tego dnia w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła
się uroczysta XXVII Sesja Rady Miejskiej, podczas której wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Bobek przedstawił publiczności rys
historyczny odzyskania niepodległego bytu
państwowego. A zaraz po prelekcji okolicznościową akademię uświetnił Stanisław Świrski
recytując wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Ojczyzna”.
W części artystycznej na scenie MDK wystąpiła młodzież w spektaklu teatralnym pt. „A to
Polska właśnie”, „zabierając” widzów w podróż
po regionach naszej Ojczyzny. Galę zakończyły
występy zespołów „Fale” i „Bryza”.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
fot. Amelia Banasiak

Miejsce i czas zbiórki:

Ochotnicza Straż Pożarna
Międzyzdroje,
ul. Kolejowa 25, 72-500 Międzyzdroje,
Godziny zbiórki:
środa, godz. 17.00-18.00
sobota, godz. 15.00-16.00
Pozostałe godziny po umówieniu
telefonicznym:
Anna Wodnicka (koordynator),
tel. 505-307-515
Łukasz Wodnicki, tel. 503-997-306
Wiesław Woszczyk, tel. 781-071-177
Akcja zakończy się 5 grudnia 2016 r.
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Dzień Seniora w Międzyzdrojach
„Życzymy Wam Seniorzy tak aktywnego życia, aby nie było czasu na starzenie się” - między innymi tymi słowami swoją wdzięczność i gratulacje z okazji Dnia Seniora składali przedstawiciele
samorządu Gminy Międzyzdroje, gminnych jednostek oraz zaproszeni goście.

o tematyce morskiej Jerzego Porębskiego,
któremu towarzyszył Andrzej Mleczko.
Listopad to czas jesienny, warto jednak
„wyjść z domu” i uczestniczyć we wspólnych
spotkaniach i różnych inicjatywach, aby po-

Jak co roku w listopadzie, w sali teatralnej
M iędz ynarodowego
Domu Kultury spotkało
się około 120 seniorów
z Gminy Międzyzdroje,
aby uczcić swoje święto.
Przy kawie i ciastku oraz
ciepłym posiłku przygotowanym przez hotel
„Międzyzdroje”, można
było porozmawiać, spotkać znajomych i miło
spędzić czas. Spotkanie
seniorów poprowadziła
Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów koło w Międzyzdrojach – Róża Siemak.
Specjalny program artystyczny pt. ”Trzej
wędkarze i…” przygotował Teatr Rodzinny
„Fantazja” pod kierownictwem Aliny Poskart,
Iwony Sołtysiak i Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz.
Komediowy scenariusz o przygodach wędkarzy, którzy złowili trzy złote rybki, speł-

czuć się odrobinę młodziej. Zapraszamy już
za rok na kolejne spotkanie z okazji „Dnia
Seniora”.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą

niające ich życzenia rozbawił przybyłych na
spotkanie seniorów. Uroczystość uświetniły
również występy zespołów: „Fale” z Międzyzdrojów i „Keja” z Warszowa. Po występach
zespołów odbył się koncert znanego pieśniarza, wykonawcy szant i autora piosenek

„Aktywność seniorów kluczem do sukcesu”
Gmina Międzyzdroje, jako partner Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”
w Wolinie, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2010 edycja 2016, przystąpiła do realizacji zadania pn. „Aktywność
Seniorów Kluczem do Sukcesu” .
W ramach tego zadania od czerwca do
grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Domu

Kultury odbywają się zajęcia rękodzielnicze,
zajęcia ruchowe „Bezpieczny Senior”, warsztaty

„Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd”

Ludwik Jerzy Kern

Muzyczna promocja

„Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum” to pierwszy album muzyczny wydany
jako materiał promocyjny Gminy Międzyzdroje.

teatralno – wokalne dla seniorów, którzy zgłosili swoją chęć udziału w projekcie.
W ramach tego projektu LGD „Partnerstwo
w Rozwoju” zakupiła również książki z serii
„Duże litery” , które zostały przekazane do
naszej biblioteki. Zapraszamy do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach w celu
wypożyczania nowości wydawniczych.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej
Album muzyczny „Międzyzdrojskie Sacrum
et Profanum” jest przeznaczony do celów promocyjnych gminy, jest materiałem bezpłatnym
prezentującym twórczość artystów związanych
z Międzyzdrojami. Niech utrwala i rozsławia
nasz dorobek kulturalny, w myśl naszego hasła
promocyjnego „Międzyzdroje miasto gwiazd”.
Jadwiga Bober

W historii Międzyzdrojów muzyka istnieje
od zawsze. Od ponad 50 lat rozbrzmiewa tu
muzyka chóralna i organowa. Walory naszego
regionu stały się inspiracją dla wielu artystów
i kompozytorów. Dlatego też chcieliśmy utrwalić i zaprezentować ich dzieło.
Album muzyczny został wydany i sfinansowany przez Gminę Międzyzdroje, z inicjatywy
i przy ścisłej współpracy z proboszczem parafii
ks. Marianem Wittliebem, który przez wiele lat
zbierał materiał do tej płyty.
Wśród 11 utworów znajdujących się na
płycie wysłuchać można m.in.: ”Mszy międzyzdrojskiej” autorstwa Karola Borsuka oraz
utworów w wykonaniu międzyzdrojskiej młodzieży z Chóru Kameralnego „Canti Giocosi”
pod dyrekcją Anny Sobierajskiej.
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Edyta Geppert zaśpiewała w MDK
14 listopada b.r. w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się
koncert Edyty Geppert, wybitnej artystki, obdarzonej niesamowitą charyzmą, niezwykłą osobowością sceniczną i śpiewającej,
jak sama mówi, o tym, co sercu bliskie i drogie.
Edyta Geppert, laureatka wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali
muzycznych, znana jest polskiej publiczności z takich standardów, jak „Och
życie, kocham cię nad życie”, „Nie żałuję”, „Jaka róża taki cierń”.
Półtoragodzinny koncert w Międzyzdrojach był prawdziwą ucztą dla
wielbicieli teatru piosenki, grą świateł i emocji, wyrazem interpretatorskiego
kunsztu artystki. Z pewnością wywołał wiele wspomnień, wzruszeń i podróży
w czasie. Artystce przy fortepianie towarzyszył Piotr Matuszczyk, na trąbce –
Jerzy Szarecki, całość wyreżyserował Piotr Loretz. Po koncercie Edyta Geppert
spotkała się z fanami i rozdała zainteresowanym autografy.
MDK

Wspomnień czar

10 listopada 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się piąte
spotkanie z cyklu „Wspomnień czar”, na którym omówiono południowo-zachodnią
część Międzyzdrojów. Obecni na spotkaniu mieszkańcy chętnie dyskutowali i dzielili
się swoimi wspomnieniami. Podczas prezentacji multimedialnej zobaczyliśmy, jak na
przestrzeni ponad stu lat zmieniły się ulice i budynki przy Niepodległości, Nowomyśliwskiej, Wodziczki, Komunalnej, Placu Stefana kardynała Wyszyńskiego, Bałtyckiej,
Armii Krajowej, Usługowej, Mierniczej, Słowiańskiej, Garażowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Emilii Plater, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej.

mnień czar” można obejrzeć na stronie: https://
www.youtube.com/watch?v=aOCKSCu8RpQ
Serdecznie dziękujemy za przybycie i udostępnienie przez mieszkańców naszej gminy
materiałów z prywatnych zbiorów do prezentacji
multimedialnej. Zapraszamy na kolejne spotkanie
z cyklu „Wspomnień czar”, które odbędzie się na
początku przyszłego roku.
Jeśli masz zdjęcia lub pocztówki związane
z naszym miastem, które możesz udostępnić do
prezentacji, przyślij je na maila: biblioteka.mje.
bibliotekarze@gmail.com lub przynieś do biblio-

Spotkanie rozpoczęto od rozmowy na temat
zmian jakie zaszły na obecnym Placu Wyszyńskiego. Na zdjęciach zobaczyliśmy budynki, które już
nie istnieją oraz zlikwidowany Pomnik Żołnierzy
Radzieckich. Na jego miejscu w latach 60. XX w.
postawiono Pomnik Marynarza, który stoi do
dzisiaj. W budynku PTTK znajdował się posterunek
milicji, a później poczta, natomiast w zabytkowej
części Muzeum WPN był Urząd Miasta. Wspominaliśmy piękny wiadukt kolejowy przy działkach,
który został całkowicie przebudowany pod koniec
lat 70-tych XX w. Z sentymentem wspominaliśmy
warsztat pana Pepka znajdujący się na ulicy
M. Dąbrowskiej.
Międzyzdroje mają także swoją mroczną
historię związaną z ekshumacjami i likwidacją
starego cmentarza znajdującego się w okolicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. M. Konopnickiej,
których dokonano w latach 60-tych XX w. aby

teki w celu ich skopiowania. Oryginały zwracamy
w nienaruszonym stanie.
Monika Jakubowska

cz. V

wybudować w tym miejscu magazyny, a później
bloki mieszkalne.
To jak przebiegło V spotkanie z cyklu „Wspo-

„Zapomniani bracia”, czyli o plemionach połabskich i św. Ottonie z Bambergu
17 listopada 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Stowarzyszenie Archeozdroje zorganizowali spotkanie
pt. „Zapomniani kuzyni - plemiona połabskie i misja św. Ottona z Bambergu na Pomorzu”.
Na początku spotkania swój wykład miała
Monika Kunkel-Ratajczak. Dzięki jej pasji i zamiłowaniu do archeologii można było dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy o plemionach połabskich. Okazało się, że byli oni bardziej waleczni
od wikingów, przejawiali wielożeństwo, a kiedy
mąż umierał, żona płonęła razem z nim na stosie.
Dowiedzieliśmy się czym był zwyczaj „zmówin”,
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czyli umowa przedślubna, która określała termin
zawarcia małżeństwa i warunki majątkowe. Następnie były zdawiny czyli oddanie panny młodej
przez jej opiekunów pod władzę męża.
Bardzo ważnym wydarzeniem była misja
chrystianizacyjna św. Ottona z Bambergu, który
był kanclerzem cesarza Henryka IV, misjonarzem
zwanym „Apostołem Pomorza” i „Ojcem klaszto-

rów”. Otton zorganizował w Pyrzycach pierwszy
masowy chrzest Pomorzan. Następnie pojechał
ochrzcić Wolinian i Szczecinian, gdzie po wielu
niepowodzeniach misja w końcu zakończyła się
sukcesem. O Ottonie i chrześcijaństwie opowiedziała również Anna Suzin.
Na koniec spotkania Jolanta Szarłowicz opowiedziała o rekonstrukcji słowiańskich kabłączków
skroniowych i zaprezentowała swoją wystawę.
Była to biżuteria, którą dawne kobiety mogły
wykonać same bez pomocy mężczyzn. Upodobanie do zdobienia włosów i głowy ludzie mieli
od zawsze. Ozdoby były odlewane z cyny, ołowiu,
brązu i srebra. Kabłączki przybierały różne kształty,
co można było zobaczyć na własne oczy. Oprócz
biżuterii można było podziwiać stroje, które zaprezentowały panie ze Stowarzyszenia Archeozdroje.
Po zakończonych wykładach można było
spróbować potraw tj. żur staropolski, kiełbasa
w piwie, smalec, ogórki kiszone czy własnoręcznie
pieczony chleb - przygotowanych przez członków
stowarzyszenia.
Bibliotekarze
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...”Umarłych wieczność dotąd tr wa, dokąd pamięcią się im płaci”...

Wisława Szymborska

Harcerze i zuchy uczcili pamięć!
W sobotnie popołudnie, 29 października 2016 r.
międzyzdrojscy harcerze z 34 DH „Orlęta” i PDSH
„Feniksy” oraz zuchy z 44 GZ „Pracowite Pszczółki”
uczestniczyli w wyjątkowej zbiórce w terenie.
Przed nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych wybrali się na Cmentarz Komunalny w Międzyzdrojach w celu posprzątania zaniedbanych

i zapomnianych grobów. Zuchy i harcerze uczcili
pamięć zapalając znicze na grobach harcerzy oraz
żołnierzy walczących o wolną Polskę w czasie II
wojny światowej.
Pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH ”Orlęta”
im. Orląt Lwowskich

Włoskie smaki w Faenzie

W dniach 8-15 października 2016 r., w ramach programu Erasmus +„Najeźdźcy - Jak kształtowała
się dzisiejsza Europa?”, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach odwiedzili zaprzyjaźnione szkoły w Faenzie we Włoszech. Spotkali się
tam z pozostałymi partnerami z programu z: Finlandii, Irlandii, Anglii, Hiszpanii i Rumunii.
Gospodarze przygotowali dla
wszystkich gości bardzo bogaty
program. Przede wszystkim były to
spotkania i zajęcia w dwóch szkołach w Faenzie – Don Milani i Gulli.
Partnerzy z programu mieli okazję
poznać organizację całego dnia
w szkole. Uczestniczyli w lekcjach
i zobaczyli, jak uczniowie spędzają
przerwy. Zostali zaproszeni na
wspólny lunch. Mogli poznać włoskie smaki. Uczniowie szlifowali
swój angielski nie tylko w szkole,
ale także spędzając popołudnia
u włoskich rodzin.
Podążając szlakiem najeźdźców zobaczyli przepiękne zabytki
Faenzy: Piazza del Popolo, Piazza
Della Libertà i Palazzo Milzetti.
W Rawennie zachwyciły wszystkich
bizantyjskie mozaiki w kościele
San Vitale. W czasie warsztatów
uczniowie mogli wykonać własne

z posągiem Pawła V i renesansową
fontanną. W nadmorskim Rimini
obejrzeli także Dom Chirurga - wyjątkowy zabytek, datowany na drugi
wiek naszej ery (zachował się m.in.
zbiór instrumentów medycznych
z czasów cesarstwa rzymskiego,
a także akcesoria do przygotowywania oraz przechowywania leków).
Na koniec zobaczyli Most Tyberiusza
zbudowany w I w. n.e. z kamienia
istryjskiego, którego wygląd nie
zmienił się od początku istnienia.
W ostatnim dniu wizyty gości pożegnał burmistrz Faenzy.
Projekt dał wszystkim możliwość
poznania innej kultury, a także
poznania niesamowitych ludzi, od
których można się wiele nauczyć.
Dzieciom i nauczycielom udało się
przełamać barierę językową i poćwiczyć angielski. Może zapragną
jeszcze kiedyś odwiedzić Faenzę…
Ewa Sobolewska-Kaśkosz
Szkoła Podstawowa nr 1

mozaiki i zabrać je na pamiątkę.
Dalej trafili do Rimini, gdzie zobaczyli Łuk Augusta (najstarszy łuk
tryumfalny z czasów cesarstwa
rzymskiego), plac Piazza Cavour

XV Dzień Recyklingu
w Wapnicy
Jesienią już po godzinie 16 zapada zmrok, a nieoświetleni
piesi i rowerzyści są narażeni na potrącenie przez auto.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy społeczność
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy postanowiła zadbać
o odblaski i kamizelki.
W dniu 16 listopada 2016r.
w ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzona została
zbiórka elektroodpadów - XV
Dzień Recyklingu pod hasłem RECYKLINGOWO – ODBLASKOWO.
Każdy uczestnik zbiórki otrzymał
gadżety odblaskowe za przyniesione do szkoły elektroodpady.
Od dziś kilkadziesiąt osób będzie
lepiej widocznych na drodze.
Dziękujemy za udział w zbiórce. Poza bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów udało nam
się również ochronić środowisko

od ponad tony elektroodpadów.
Do punktu zbierania elektrośmieci trafiło m.in. ponad 300
kg lodówek, chłodziarek, pralek,
około 500 kg telewizorów i niemal
400 kg drobnego elektrosprzętu.
Podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Recyklingu kierujemy
do: Gminy Międzyzdroje, Nadleśnictwa Międzyzdroje, Wolińskiego Parku Narodowego, uczniów,
nauczycieli i pracowników SP2,
oraz rodziców dźwigających
gabaryty.
www.sp2wapnica.pl

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 11/2016

7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXVI Sesji w dniu 4.11.2016 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXVI/244/16
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2016

W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 370,46 zł. Dochody zwiększa się o kwotę
370,46 zł (dochody bieżące). Wydatki
zwiększa się o kwotę 810 244,79 zł (wydatki
bieżące 396 964,39 zł, wydatki majątkowe 413 280,40 zł) i zmniejsza się o kwotę
809 874,33 zł (wydatki bieżące 396 393,93
zł, wydatki majątkowe 413 480,40 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w szkole nr 2
z tytułu drugiej transzy środków na realizację projektu „Partnerstwo dla środowiska”
na kwotę 370,46 zł i zwiększeniu wydatku
w szkole nr 2 na tę samą kwotę,
2/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków
na zadania: „Rozbudowa portu rybackiego
w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną
infrastrukturą techniczną”, „Budowa ciągu
pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin
wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej
i przyrodo poznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego”, „Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego
na bazie obiektów po dawnej cementowni
w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych
łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz
z konserwacją zabytkowych, drewnianych
chat rybackich XVIII-XIX w. z terenu Wyspy
Wolin i Karsibór” (zmiana czwartej cyfry
paragrafu z 7 i 9 na 0),
3/ zwiększeniu wydatków w łącznej
kwocie 1000 zł (sołectwo Wicko) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku
z pozyskaniem terenów i uzyskaniem
pozwoleń na lokalizację przy ul. Nadbrzeżnej małej infrastruktury oraz placu zabaw
w Zalesiu (wypisy i wyrysy działek, mapki
geodezyjne, sporządzenie niezbędnej dokumentacji będącej załącznikami do wniosków
o wydanie pozwoleń), które sfinansowane
będą ze zmniejszenia wydatku na zadanie
„Urządzenie placu zabaw” (sołectwo Wicko)
na tę samą kwotę,
4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 14 340 zł
na zakup i montaż zestawu konferencyjnego, który w części sfinansowany będzie ze
zmniejszenia wydatku na zakup zestawu
konferencyjnego,
5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł
w związku z rozpoczęciem działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym przez
Stowarzyszenie pn. Nadmorski Uniwersytet
Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia, w tym mebli
biurowych, stołów konferencyjnych, krzeseł,
8

sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, projektora do prowadzenia prelekcji
i wykładów oraz tablicy Flipchart,
6/ uzupełnieniu środków w łącznej kwocie 9 000 zł na zakup usług (opłaty pocztowe)
oraz na zakup gazu,
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 1093,93
zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych,
8/ zwiększeniu wydatku na kwotę
13 940,40 zł (uzupełnienie środków) na
zakup agregatu prądotwórczego, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku
na zakup programów komputerowych na tę
samą kwotę,
9/ zwiększeniu wydatku w przedszkolu
w kwocie 50 000 zł na wynagrodzenia
pracowników (zwiększenie spowodowane
jest wypłatą nadgodzin oraz dwóch nagród
jubileuszowych),
10/ uzupełnieniu środków w kwocie
2 400 zł na sfinansowanie środowiskowych
usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (dodatkowe środki pozwolą
na zwiększenie usług o 6 konsultacji medycznych i psychologicznych zespołu),
11/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków
związanych z obsługą systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w związku
ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 9 000 zł
na zakup nowych elementów świątecznych,
który sfinansowany będzie ze zmniejszenia
wydatku na stypendia szkolne na tę samą
kwotę.

Uchwała Nr XXVI/245/16
w s p ra w i e z m i a ny u c hwa ł y N r
VII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2016 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych” oraz
treść załącznika nr 10 „Wydatki jednostek
pomocniczych w ramach budżetu Gminy
Międzyzdroje w 2016 r.” w związku ze zmianami w uchwale w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2016.

Uchwała Nr XXVI/246/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyzdroje na
lata 2016-2035

Zmianie ulega treść załączników, w ślad
za zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXVI/247/16
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
(IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1)
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;
W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie
podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek
rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały;
W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie
podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek
leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały;

Uchwała Nr XXVI/248/16
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje

Zmiana uchwały w sprawie wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właścicieli nieruchomości ma na celu
dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016
r. poz. 599 ze zm.).
Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowała zapisy dotyczące wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie
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niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zaistniała konieczność modyfikacji
wzoru deklaracji.
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz.
1649) zniosła obowiązek dołączenia do
deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyny złożenia korekty.
Nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji wprowadziła zmiany m.in. do
podania danych osobowych innych niż dane
niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego, np. imion rodziców składającego
deklarację, które są zbędne w przypadku
podania numeru PESEL.

Uchwała Nr XXVI/249/16
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskami dotychczasowych dzierżawców pomieszczeń o powierzchniach: 22,64 m² i 10,34 m², usytuowanych w kondygnacji podziemnej nieruchomości stanowiącej działkę nr 70/17, obręb 20
proponuje się przeznacz do wydzierżawienia
w/w pomieszczenia na rzecz dotychczasowych dzierżawców będących właścicielami
nieruchomości przyległych – wieżyczek
przed molo.

Uchwała Nr XXVI/250/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Ze względu na podjętą w dniu 29 września 2016 r. uchwałę Nr XXV/242/2016 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach wyrażającą
zgodę na sprzedaż gminnego lokalu użytkowego numer 102 o powierzchni 55,80 m²
położonego przy ul. Gryfa Pomorskiego 23
oraz faktem, iż z w/w lokalem związane jest
prawo własności do części nieruchomości
stanowiącej dwie działki – nr 570/1 o powierzchni 4.155 m² i nr 562/25 o powierzchni
125 m², zaistniała konieczność zmiany treści
w/w uchwały poprzez wskazanie w jej treści
związanego z lokalem udziału do obu działek gruntu.
Wobec powyższego proponuje się podjęcie nowej uchwały wskazującej przedmiotowe działki nr 570/1 i nr 562/25 związane
z przeznaczonym do sprzedaży lokalem
użytkowym.

Uchwała Nr XXVI/251/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości

Decyzją Nr GN.HH-7224/23/2010 dnia
18.11.2010 r. (ostateczną w dniu 07.12.2010 r.)
Burmistrz Międzyzdrojów przekształcił
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prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej położonej w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę
nr 271 o powierzchni 579 m², na rzecz S.M.
w udziale do ½ części oraz Z.Sz., w udziale
do ½ części. Od opłaty z tytułu przekształcenie, ustalonej w wysokości po 83.988,00 zł
dla każdej z w/w podmiotów, udzielona
została bonifikata w wysokości 90 %, co
skutkowało ustaleniem w decyzji opłaty za
przekształcenie w wysokości po 8.398,80 zł
za każdy udział.
Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, organ, który wydał decyzję
o przekształceniu żąda zwrotu kwoty równej
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji,
jeżeli osoba, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości przed
upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia
(dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna),
zbyła lub wykorzystała nieruchomość na
inne cele niż cele, które stanowiły podstawę
udzielenia bonifikaty.
W związku ze sprzedażą nieruchomości,
stanowiącej działką nr 271 w dniu 24.11.2015 r.
wszczęte zostało postępowanie w sprawie
zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty po jej
waloryzacji. Kwota udzielonej bonifikaty
wynosiła: po 75.5859,20 zł dla każdej ze
stron, a po jej zwaloryzowaniu, zgodnie z art.
4 ust. 16 ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynosi: po 82.573,91 zł
dla I.Sz. i S.M.
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości wskazuje, iż „w szczególnie
uzasadnionych przypadkach organ może
odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za
zgodą odpowiednio wojewody, rady lub
sejmiku.” Ocenę, czy w sprawie zachodzi
„szczególnie uzasadniony przypadek”, ustawodawca pozostawił uznaniu właściwego
organu, tu organowi stanowiącemu gminy
– Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XXVI/252/16
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
rok”
Program współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017
rok jest kontynuacją zadań realizowanych
w gminie Międzyzdroje i stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy,
w obszarze zadań publicznych. Na terenie
Gminy Międzyzdroje jest zarejestrowanych
31 organizacji pozarządowych.

Projekt rocznego programu współpracy
został podany konsultacjom społecznym
na podstawie Uchwały nr LX/602/10 RM
w M-jach z dnia 7.10.2010 r. w sprawie
regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dot. działalności statutowej
tych organizacji. Organizacje pozarządowe
nie wniosły uwag do projektu Programu
współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
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

30.11.2016 r. - Jan WĘGLORZ
07.12.2016 r. - Iwona CZYŻ
14.12.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI
21.12.2016 r. - Dorota KLUCHA
28.12.2016 r. - Andrzej
KOŚCIUKIEWICZ
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 godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
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.
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Informacja o postępowaniach administracyjnych
Uprzejmie informujemy, iż trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:
• budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę „J” do mola, na części działek o numerach geodezyjnych: 71, 430/3, zlokalizowanych
w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, oraz na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie
nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 22 czerwca 2007r.
Nr 75, poz. 1209).
• budowie stałego zjazdu technicznego na plażę zejście „J”, na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie
nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: Konrad Wesołowski, COMPONO
Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 21, 70 - 372 Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach
od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego
postępowania administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:
www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska, Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Czystsze Powietrze
Uprzejmie informuję, że na stronie www.
miedzyzdroje.pl została utworzona zakładka „Czystsze powietrze”, w której m.in.
znajdują się informacje o szkodliwości spa-

lania odpadów, w szczególności plastików,
w piecach domowych oraz informacje
edukacyjne dla mieszkańców na temat
prawidłowych zachowań sprzyjających

poprawie jakości powietrza (nie spalanie
śmieci).
Zachęcam również do zapoznania się
z „Mini przewodnikiem po wielkim smogu
w województwie zachodniopomorskim”.
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10 (ważny do 31 grudnia 2016 r.)
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OPIEKA SPOŁECZNA

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Rozmowa z Małgorzatą Musialską, inspektorem ds. profilaktyki uzależnień w OPS w Międzyzdrojach.
- Jakie obowiązki nałożone są na gminę
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom?
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła obowiązek realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii. Oba programy
każdego roku przyjmowane są przez radę
gminy w formie uchwały. Są to zadania własne
gminy. Nasza gmina także taki plan działań
posiada i realizuje.
Jako inspektor ds. profilaktyki uzależnień
w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuję nad
realizacją celów i koordynowaniem zadań
określonych w gminnych programach profilaktyki uzależnień. Do zadań tych należy m.in.
ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu
i narkotyków, prowadzenie szerokich działań
profilaktycznych skierowanych do dzieci,
młodzieży i rodzin, umożliwienie dostępu
do świadczeń z zakresu: leczenia uzależnień,
pomocy psychologicznej, terapeutycznej
i prawnej, a także rozpowszechnianie informacji w zakresie problemów alkoholowych,
narkotykowych i przemocy w rodzinie oraz
o oferowanej pomocy.
Zapraszam do czytania Informatora Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczanego często
w Samorządowym Informatorze Gminy Międzyzdroje, w którym opisujemy poszczególne
zadania, programy, zajęcia i przedsięwzięcia.
Osoby zainteresowane odsyłam na stronę
internetową ośrodka www.opsmiedzyzdroje.
pl, na której w zakładkach: formy wsparcia,
profilaktyka i rozwiązywanie problemów
uzależnień, Świetlica Środowiskowa „Iskierka”
oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, znajduje się wiele
ważnych informacji dla mieszkańców naszej
Gminy.
- Kto realizuje poszczególne zadania?
- Przy realizacji ww. programów towarzyszy
nam wielu specjalistów, osób i instytucji z terenu gminy Międzyzdroje, bez wsparcia których
nie udałoby się prowadzić tak szerokiego
zakresu działań. Są to m.in.: Poradnia Terapii
Uzależnień, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Pracownia Motywacja i Działanie, placówki
oświatowe, instytucje kulturalne, placówki
ochrony zdrowia, policja, straż miejska. Realizatorami działań są również socjoterapeuta,
psycholodzy, psychoedukatorzy, trenerzy
i instruktorzy.
- Jakie działania są najważniejsze?
- Każde działanie jest inne i służy innym
celom. Musimy dostosować się do potrzeb
lokalnej społeczności, ale wydaje mi się, że nie
możemy ważyć istoty problemu. Wszystko co
robimy jest ważne. Nie mniej jednak, zajmując
się problematyką alkoholową, ważne jest aby
zapobiegać szerokiemu spektrum szkód: zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych, które
powoduje alkohol w środowisku rodzinnym.
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Dlatego dużą wagę przykładamy do skuteczności realizowanych zadań.
Dążymy do tego, aby działania, które
wykonujemy skupiały nie tylko nauczycieli,
pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą,
ale również rodziców.
Zależy nam aby nasze działania znalazły
odzwierciedlenie w programach rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych, Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, które w swej konstrukcji merytorycznej
oparte są o zasady nowoczesnej i skutecznej
profilaktyki, tzn. nastawione są na promocję
zdrowia, a nie zwalczanie patologii oraz dają
efekty w postaci: umiejętności odmawiania,
podnoszenia poczucia własnej wartości, uporządkowania systemu wartości, umiejętności
społecznych, podstawowej wiedzy o uzależnieniach i osobistego zaangażowania.
Programy rekomendowane stanowią
przeciwwagę dla tradycyjnych, słabych pod
względem merytorycznym i nisko ocenianych,
chociażby przez młodzież, pogadanek i konkursów o trzeźwości.
Co więcej, realizując programy o potwierdzonej jakości nie tylko ograniczamy ryzyko
niepowodzenia lecz także możemy mieć
pewność, że wydatki samorządu są racjonalne
i uzasadnione.
Przykładem takich programów przeprowadzanych każdego roku w naszej gminie jest
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz
program FreDgoes Net.
To wciąż za mało i chcielibyśmy więcej,
lecz do tego potrzeba nam wykwalifikowanych osób, które tworzyłyby profesjonalne
środowisko ludzi zaangażowanych w działania
profilaktyczne i naprawcze. Również w sposób
kreatywny włączyłyby się w realizację zadań
wynikających z gminnych programów.

Jesteśmy małą gminą i na naszym terenie
nie ma wystarczającej liczby osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Często zawieramy umowy
ze specjalistami, którzy dojeżdżają z innych
miejscowości.
- Kto może zostać realizatorem programu?
- Realizatorem programu mogą zostać
osoby, które wykazują predyspozycje do pracy
z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Muszą też
posiadać odpowiednie wykształcenie.
Przy tej okazji zapraszamy do współpracy
osoby chętne do pracy z dziećmi, młodzieżą
i rodzicami. Aby zostać trenerem programu
rekomendowanego należy przejść wymagane
szkolenie, które finansujemy w ramach realizacji programów.
- Proszę wymienić kilka działań, programów bądź zajęć, które są realizowane, i do
kogo są kierowane?
- Na wstępie podkreślę, że wszystkie działania, programy, zajęcia czy formy pomocy realizowane są bezpłatnie i kierowane wyłącznie
do mieszkańców gminy Międzyzdroje. Trudno
wymienić wszystkie z racji tak obszernego
działania, ale podam kilka przykładów.
Prowadzimy Świetlice Środowiskową
„Iskierka”, jako placówkę wsparcia dziennego
dla dzieci z rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. finansujemy kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzona została Poradnia Terapii Uzależnień, która
świadczy usługi w zakresie leczenia uzależnień
od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnienia. Utworzenie poradni ma kluczowe znaczenie w funkcjonującym już systemie wsparcia.
Zapewniamy wsparcie osobom doznającym
przemocy poprzez udział w programach psychoedukacyjnych. Z pomocy i psychoedukacji
mogą również skorzystać osoby stosujące
przemoc. Wdrożyliśmy również program dla
kobiet nie radzących sobie ze złością i agresją.
Oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych,
które stanowią ofertę zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży, a także wspólne
zajęcia dla całych rodzin, m.in. go!pro.Art.notDrugs, go!skate, a także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kabaretowe, teatralno-muzyczne,
taneczne, rytmiczne, plastyczne, z rękodzieła,
ceramiczne, hortiterapeutyczne, ekologiczne
i sportowe.
Informacje szczegółowe na temat prowadzonych zajęć znajdą Państwo na stronie internetowej OPS oraz na tablicach informacyjnych.
Zlecamy do realizacji specjalistyczne programy psychoedukacyjnedla dzieci i młodzieży,m.in. Grajki-pomagajki, Eeg-biofeedback.
Prowadzimy stałą, wieloaspektową działalność edukacyjno-informacyjną, rozpowszechniamy ulotki, plakaty, broszury. Promujemy
działania na stronie internetowej, tablicach
informacyjnych oraz we wspomnianym już
Informatorze OPS zamieszczanym w Samorządowym Informatorze gminy Międzyzdroje,

c.d. na str. 12
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Stale podnosimy kompetencje swoje oraz
realizatorów działań w zakresie obszarów,
w których na co dzień pracujemy, po to by jeszcze lepiej pomagać i odpowiadać na potrzeby
naszej społeczności.
Prowadzimy także Klub Abstynenta „Rozwaga”, jako miejsce wspierające trzeźwość
członków klubu oraz ich rodzin.
- Skąd pochodzą środki na realizację tych
zadań?
- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
alkoholu na terenie gminy są obowiązani
wnosić (na rachunek gminy) stosowną opłatę
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód

gminy, który w całości jest przekazywany na
realizację ww. zadań.
Środki finansowe, o których mowa mogą być
wykorzystane jedynie na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii. Oznacza to, że
środki te muszą być wydatkowane na zadania
umieszczone w gminnym programie, a te z kolei
muszą mieć ścisły związek z profilaktyką uzależnień i nie można ich wykorzystać na inne cele.
- Na jakie trudności w codziennej pracy
Pani trafia?
- W związku z zadaniami realizowanymi
przez OPS w ramach gminnego programu

c.d. ze str. 11

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii najczęściej spotykam się
z brakiem specjalistów. Zatrudnienie nowych
specjalistów bądź przeszkolenie osób już
udzielających pomocy jest warunkiem niezbędnym do rozszerzenia funkcjonującego system wsparcia. Naszym celem jest zapewnienie
jak najszerszej oferty w miejscu zamieszkania.
Na koniec jeszcze raz zapraszam do współpracy osoby chętne, mające predyspozycje
i motywację do zdobywania kwalifikacji w powyższym zakresie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

Mistrzostwa Polski juniorów do lat 16 Polskiej Federacji KYOKUSHIN KARATE
19 listopada 2016 r. w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu odbyły się „Mistrzostwa Polski
Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate”. W mistrzostwach udział wzięli zawodnicy z 36 klubów
karate z całej Polski. W kategorii kata i kumite wystartowało 209 zawodników.
Zmagania zawodników w konkurencji kata
i kumite prowadzono na trzech matach. Poziom
walk był bardzo wyrównany i zacięty, większość
z nich kończyła się dopiero po drugiej dogrywce.
W Mistrzostwach udział wzięli także zawodnicy
Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido
zajmując następujące miejsca:
Kacper DOMITRZ – III miejsce w kumite
juniorów 13-14 lat w kategorii +65 kg.
Julia KARWICKA – VIII miejsce w kategorii
kata juniorek 14 lat.
Oliwer RUDNICKI – XII miejsce w kategorii
kata juniorów 12 lat.
Dekoracji zwycięzców Mistrzostw dokonał
Prezes Polskiej Federacji Kyokushin Karate Shihan
Bogusław JEREMICZ.
Organizatorem turnieju był Toruński Klub
Karate Kyokushin kierowany przez Shihana Artura
WILENTO. Udział w Mistrzostwach realizowany
był w ramach środków własnych klubu oraz przy
współpracy i wsparciu rodziców.
Andrzej Sawicki

Mistrzostwa województwa KYOKUSHIN KARATE w Międzyzdrojach
22 października 2016 r. w hali sportowej im. Andrzej Grubby przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach odbyły się
„Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego” Kyokushin Karate. W zawodach udział wzięli zawodnicy z różnych
Federacji województwa zachodniopomorskiego. W kategorii kata, kumite i grappling wystartowało 95 zawodników.
Zmagania zawodników w konkurencji
kata, kumite i grappling prowadzono na
dwóch matach. Poziom walk finałowych
był bardzo wyrównany i zacięty, większość
z nich kończyła się dopiero po drugiej
dogrywce.
Dekoracji zwycięzców Mistrzostw dokonał organizator Mistrzostw Kierownik Ośrodka MKS Bushido Andrzej Sawicki, Dominik
Sawicki oraz Dariusz Gwóźdź.
Organizatorem turnieju był Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido, a współorganizatorem Polska Federacja Kyokushin Karate,
przy wsparciu finansowym Gminy Międzyzdroje. Patronat medialny nad zawodami
objęli: portal internetowy kamieńskie info,
naszemiastomiedzyzdroje.pl oraz zka.pl
Zarząd Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego
serdecznie dziękuje członkom klubu, wolontariuszom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu
zawodów.
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Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące
miejsca medalowe: Michał KARWAN – I miejsce
w kumite chłopców 7-8 lat do 28 kg, II miejsce
w grapplingu chłopców 7-8 lat do 28 kg; Pa-

tryk RÓŻYCKI – I miejsce w kumite
chłopców 7-8 lat +35 kg, III miejsce
w grapplingu chłopców 7-8 lat +35
kg; Mikołaj DOMITRZ – III miejsce
w kumite chłopców 9-10 lat do 35
kg; Marcel PALUCH – II miejsce
w kumite juniorów 11-12 lat +39 kg;
Aleksander ZAGRODNIK – II miejsce
w grapplingu 7-8 lat do 35 kg; Julia
KARWICKA – II miejsce w kata juniorek 13-14 lat; Daria KURYLONEK – III
miejsce w kumite juniorek +14 lat
OPEN; Kacper DOMITRZ – I miejsce
w kumite juniorów 13-14 lat +59 kg;
Gracjan WIKTOROWICZ – I miejsce
w kumite senior +80 kg; Oliwer
OLESKI – I miejsce w kumite senior do 80 kg;
Antoni SZYMKO – II miejsce w kumite senior do
80 kg; Andrzej BURLIŃSKI – IV miejsce w kumite
senior do 80 kg.
Andrzej Sawicki
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„Chrobry” wystartował
w Goleniowskiej Mili Niepodległości
11 listopada w Goleniowe z okazji święta narodowego tradycyjnie odbyła się już kolejna,
tym razem - XXVIII Goleniowska
Mila Niepodległości. Na starcie
nie zabrakło reprezentantów
UKS Chrobry Międzyzdroje.
W zawodach wystartowali najlepsi nasi zawodnicy, którzy
rywalizowali w kategorii szkół
podstawowych w biegach na
600m oraz gimnazjaliści na milę

(1609m). Rywalizacja
w każdym z roczników
była bardzo trudna
i zacięta z uwagi, że
w prawie każdym biegu
startowało ponad 150
biegaczy. Łącznie we
wszystkich rocznikach
wystartowało 2500 zawodników. Z najlepszej
strony zaprezentowała
się Anna Rejchert, która

w roczniku 2004 fantastycznie
wystartowała i zajęła 4. miejsce
w stawce prawie dwustu dziewcząt. Wśród chłopców rocznika
2008 wysokie 10. miejsce wywalczył Mateusz Duczmański. Na
uwagę zasługuje wynik Kamila
Dwornika, który w roczniku 2003
zajął 5. miejsce na dystansie mili.
Udział w Goleniowskiej Mili był
doskonałym przerywnikiem dla
naszych zawodników w ciężkim
listopadowym treningu przygotowującym do styczniowych
startów na hali.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Całe podium dla „Chrobrego” Laura Kober wygrywa
Podczas Wojewódzkiego Turwódzkim Turnieju Klasyfikaturniej młodziczek
nieju Klasyfikacyjnego Żaków
cyjnym w Stepnicy przystąpili
i Żaczek w tenisie stołowym
w Sianowie w dniu 22 października znakomicie spisały
się najmłodsze zawodniczki
UKS „Chrobry” Międzyzdroje.
Trzy pierwsze miejsca wywalczyły nasze reprezentantki. Na

Kadeci i Kadetki. W tym turnieju
nasi zawodnicy i zawodniczki
również uplasowali się w czołówce. Wśród kadetów zwyciężył
Michał Wandachowicz. W kategorii kadetek drugie miejsce zajęła Julia Bartkiewicz, natomiast

najwyższym stopniu podium
stanęła Julia Bartkiewicz. Drugie
miejsce zdobyła Oliwia Osińska,
trzecie - Amelia Kujda- Rogowska natomiast dziewiąte miejsce
– Amelia Świątkiewicz. W kategorii chłopców 13. miejsce
zajął Dominik Bursa, 15. – Patryk
Jeziorny, 16. – Paweł Cieślik oraz
21. – Ksawery Klawa. Na drugi
dzień do rywalizacji w Woje-

trzecie – Laura Kober. Pozostałe
nasze zawodniczki zajęły następujące miejsca: 5. – Oliwia Osińska, 8. – Aurelia Burza, 9. – Anna
Buca, 12. – Karolina Sienkiewicz,
14. – Amelia Kujda-Rogowska.
Wielkie brawa i gratulacje dla
zawodników i trenerów.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W rozgrywanym w dniu 29
października w Sianowie Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików
w tenisie stołowym z najlepszej

Rogowska, dziewiąte- Aurelia
Burza, a 16 – Amelia Świątkiewicz. Wśród chłopców triumfował Michał Wandachowicz. Laura
Kober i Michał Wandachowicz

strony pokazały się zawodniczki i zawodnicy UKS Chrobry
Międzyzdroje. Na najwyższym
stopniu podium stanęła Laura
Kober. Czwarte miejsce zdobyła
Julia Bartkiewicz, piąte - Oliwia
Osińska, ósme- Amelia Kujda-

jednocześnie awansowali do II
Grand Prix Polski Młodzików,
które odbędzie się w Limanowej.
Życzymy powodzenia na najwyższym szczeblu rozgrywek.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Michał Wandachowicz szóstym Żakiem w Polsce!
Michał Wandachowicz zajął bardzo wysokie 6. miejsce podczas I Grand Prix Polski
Żaczek i Żaków w tenisie stołowym, które odbyło się 4-6 listopada 2016 roku
w Lidzbarku Warmińskim.
Inni zawodnicy UKS „Chrobry” Międzyzdroje również spisali się świetnie. Julia Bartkiewicz
i Oliwia Osińska (obydwie rocznik 2007) awansowały do turnieju głównego i ostatecznie zajęły
miejsca w przedziale 25-32.
Warto dodać, że nasi zawodnicy, zanim zakwalifikowali się
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do Grand Prix Polski w kategorii
żaków (rocznik 2006 i młodsi),
musieli przejść przez eliminacje
wojewódzkie, w których wśród
chłopców sklasyfikowanych jest
łącznie 563 zawodników z całej
Polski, a wśród dziewcząt – 374.
Są to zatem bardzo wysokie
lokaty i wspaniała motywacja
na przyszłość dla naszych zawodników.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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ZABYTKI

OD MAŁEJ RYBACKIEJ WSI DO ZNANEGO KURORTU
Początki kształtowania wsi Międzyzdroje sięgają późnego średniowiecza i datują się na połowę XVI w. Międzyzdroje
rozpoczęło swoją historię jako mała rybacka wioska. Przez wieś przebiegały szlaki handlowe - północny oraz południowy.
Drogi te krzyżowały się w miejscu, gdzie znajdowała się najwęższa przeprawa przez Stary Zdrój, w miejscu skrzyżowania
obecnych ulic Gryfa Pomorskiego, Krótkiej, Niepodległości i Zwycięstwa. Na skrzyżowaniu szlaków powstała karczma
pełniąca rolę książęcej rogatki, w której pobierano opłaty. Karczma była obszerną, drewnianą budowlą z solidnej konstrukcji, funkcjonowała przez ponad 100 lat. W tym czasie liczba mieszkańców wsi nie przekroczyła 21 osób. Mieszkali
oni w drewnianych chatach, przy których mieli niewielkie poletka. Chaty te były rozmieszczone pomiędzy szlakiem
handlowym a brzegiem morza.
Gdy charakter wsi zaczął się zmieniać z typowej wsi na osadę rybacką, mieszkańcy przenieśli się bliżej drogi, czyli obecnego centrum
miasta. Powstawały gospodarstwa chłopskie
z chatami krytymi strzechą. We wschodniej
części osady powstała przystań rybacka (na
obszarze między obecnie istniejącą przystanią
a hotelem Posejdon). Atrakcyjne położenie oraz
znakomite warunki środowiska naturalnego
spowodowały, że osada rybacka przekształciła
się w atrakcyjny kurort. Do sławy ośrodka w latach 90-tych XIX wieku przyczyniły się odczyty
oraz publikacje w kręgu berlińskich lekarzy radcy sanitarnego dr Oswalda. Informowały one
o właściwościach leczniczych międzyzdrojskiego klimatu, mającego bardzo korzystny wpływ
na leczenie wszelkich schorzeń górnych dróg
oddechowych i reumatycznych. Mieszkańcy
nazwali jego nazwiskiem jedną z ulic – obecnie
Cicha. W 1894 r. Międzyzdroje odwiedziło 5000
kuracjuszy. Dla ich potrzeb powstało katolickie
hospicjum Stella Matutina prowadzone przez
siostry Boromeuszki oraz chrześcijańskie
hospicjum Bałtyckiego Czerwonego Krzyża
prowadzące ochronkę dla sierot i pensjonat
dla panien.
W 1860 roku belgijski kupiec Lejeune
wybudował przy promenadzie dom zdrojo-

jednocześnie funkcję dyrektora uzdrowiska
(Kurdirektor). W 1899 roku naczelnik gminy
August Grabowski odsprzedał willę Miramare
firmie berlińskiej Havestadt Und Contag. Cały
ten zespół stanowił centrum życia towarzyskiego uzdrowiska. W przyległym do domu
zdrojowego skrzydle znajdowały się bogato

wy z zespołem 3 willi: Miramare – obecnie
Aurora, Mon Bijou i Stella Maris. Założył przy
nich park zdrojowy. Całą posiadłość wykupił
od niego zarząd gminy w 1879 r. Odtąd zespół
podlegał naczelnikowi gminy, który sprawował

wyposażone sale: czytelnia, sala koncertowa
oraz przeznaczona do organizowania wieczornych bali i festynów. W 1862 roku wybudowano
w południowo - wschodniej części wsi świątynię pod wezwaniem św. Piotra Apostoła. W tym
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roku Międzyzdroje liczyły 439 mieszkańców
i posiadały 125 domów mieszkalnych oraz 77
budynków gospodarczych.
Przełom wieków XIX i XX jest okresem
realizacji głównych budynków publicznych,
reprezentacyjnych hoteli i pensjonatów, które
wpłynęły na uksztaltowanie oblicza kurortu.
W 1910 r. powstało w Międzyzdrojach
ogółem 14 hoteli, szereg pensjonatów, sklepy
z kosmetykami oraz drukarnia Paula Lipskiego,
która mieściła się na ul. Krasickiego i wydawała
pocztówki reklamowe o mieście. W latach
1902-1903 wybudowano pocztę, w której przez
całą dobę można było wysłać telegramy.
W 1927 roku Międzyzdroje posiadały około
100 budynków, które były obiektami przeznaczonymi dla kuracjuszy nastawionych na pobyt
całoroczny. Większość hoteli i pensjonatów
posiadała bieżącą ciepłą wodę i aparaty telefoniczne. Istniejące domy ulegały rozbudowie,
zabudowywano werandy, podwyższano obiekty o jedną lub dwie kondygnacje. Zagęszczono
zabudowę centrum miejskiego i południowych
obrzeży miasta. Pojawiły się pierwsze stacje
benzynowe przy promenadzie i na ul. Zwycięstwa oraz zakłady naprawcze samochodów,
motorów i rowerów. W końcu lat dwudziestych
i na początku 30-tych podjęto ponownie wielką
akcję budowlaną w miasteczku.
Przygotowała: Joanna Ścigała
Na podstawie ,,Studium historyczno
– urbanistycznego Międzyzdrojów”,
autor: Małgorzata Paszkowska
(obecnie Gwiazdowska), Szczecin 1989 rok.
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