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Z miejskiego kalendarza imprez: kwiecień - maj 2016 r.  











ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
Zarząd Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach  infor-
muje o organizacji wycieczki krajoznawczej do 
Trójmiasta  w dniach 14 -16 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze 
Związku, poniedziałek i czwartek w godz.  
12.00 - 15.00, tel. 91 32 75 655.

Róża Siemak 
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego 

SPOTKANIE WIELKANOCNE
W dniu 23 marca 2016 roku w ośrodku wypoczyn-
kowym ,,Polino” odbyło się spotkanie wielkanocne 
członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddziału Rejonowego w Międzyzdrojach. Przy trady-
cyjnych wyśmienitych świątecznych potrawach spo-
tkało się około 50 członków Związku oraz zaproszeni 
goście: Burmistrz Leszek Dorosz, ksiądz proboszcz dr 
Marian Wittlieb, prezes PTTK Jerzy Czerski. 

Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmos-
ferze. Zarząd Oddziału Rejonowego Związku składa 
serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Ma-
kowskiemu za okazaną przychylność, otwarte serce 
i wszelką pomoc przy organizacji wielkanocnego 
spotkania. 

Róża Siemak 
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego 

30.04. – 03.05.2016r. – „Majówka 
2016” – szczegółowy program na 
stronie 3.
05.05.2016r. – Czwartki lekkoatletycz-
ne 2016/2017, stadion miejski, godz. 
16:00;
07 - 08.05.2016r. –  „Perła Bałtyku 
Open”, Grand Prix Polski Młodzieży 
w tańcu towarzyskim, hala sportowa 
im. A. Grubby, godz. 10:00; 

09 - 17.05.2016r. – Tydzień Bibliotek 
2016 w międzyzdrojskiej bibliotece 
– szczegółowy program na stronie  7.
14.05.2016r. – „Noc Muzeów”, Muzeum 
Przyrodnicze Wolińskiego Parku Naro-
dowego, godz. 18:00; 
19.05.2016r. – Czwartki lekkoatletycz-
ne 2016/2017, stadion miejski, godz. 
16:00;
21.05.2016r.  – „Światowy Dzień          

Wiatru”, skwer rekreacyjny przy Alei 
Gwiazd, godz. 13:00;
21.05.2016r. – Projekt „Belona” czyli 
połów belony z plaży, plaża, godz. 
09:00;
30.05.2016r. – spotkanie z Tanyą 
Valko i premiera książki „Arabska kru-
cjata” – Miejska Biblioteka Publiczna, 
godz. 18:00. 

Redakcja

Panią Zofię - z racji tak pięknego jubileuszu 
- z życzeniami odwiedziła zastępca burmistrza 
Międzyzdrojów Katarzyna Kutereba-Gnitecka 
wraz sekretarzem Gminy Henrykiem Nogalą 
wręczając piękny bukiet kwiatów, list gratulacyjny 
oraz symboliczne prezenty.

Pani Zofia Konieczna, z domu Biskup, uro-
dziła się 31 marca 1914 roku w Wągrowcu  
w woj. poznańskim. W 1948 roku wraz z mężem 

102. urodziny Pani Zofii Koniecznej
W dniu 31 marca br. najstarsza mieszkanka gminy Międzyzdroje Zofia Konieczna 
świętowała swoje 102. urodziny.

Czesławem i dwójką dzieci: Janiną i Sabiną, przy-
jechali do Międzyzdrojów w poszukiwaniu pracy.  
W 1952 r. urodziła się trzecia córka – Ewa. Czwar-
tym dzieckiem był oczekiwany syn Jerzy. Dziś 
jubilatka doczekała się 11 wnucząt, 19 prawnucząt 
i 8 praprawnucząt. Pomimo swojego wieku Pani 
Zofia czuje się doskonale i cieszy się dobrym zdro-
wiem. Jej ulubionym programem telewizyjnym 
jest serial „Szpital”.

Życzymy Pani Zofii zdrowia, radości i samych 
pogodnych, pełnych szczęścia dni.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuję, że w okresie od 4 maja do końca listo-
pada br., wykonawca robót EUROVIA Polska S.A. realizował 
będzie zadanie w ramach przebudowy ul. Myśliwskiej,  
ul. Sportowej i ul. Mieszka I wraz z sieciami.

Zakres robót obejmował będzie wymianę wszystkich sieci 
wodno-kanalizacyjnych, przebudowę linii energetycznej,  
budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę jezdni wraz 
ze zjazdami i ciągami pieszymi.

W czasie trwania robót będą występowały utrudnienia  
i przerwy w dostępności komunikacji samochodowej do  
posesji bezpośrednio przylegających do ulic objętych zakresem 
przebudowy. W czasie trwania robót będą zapewnione dojścia 
do poszczególnych posesji.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców ul. Myśliw-
skiej, ul. Sportowej, ul. Mieszka I na spotkanie, które odbędzie się 
5 maja br. (czwartek) od godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach.

W spotkaniu udział wezmą projektanci, wykonawca robót  
i pracownicy Urzędu Miejskiego.

Leszek Dorosz
 Burmistrz Międzyzdrojów
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MAJÓWKA 2016
30 KWIETNIA (SOBOTA)

17:00 Wernisaż Wystawy Malarstwa Katarzyny 
Trochimczuk – MDK Międzyzdroje
Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa 
zainspirowanego strukturą kamieni z różnych 
stron świata. Obrazy ukazują kryształy, minerały 
oraz kamienie szlachetne o niezwykłych formach, 
pokazanych w postaci malarskiej. Malarstwo struk-
turalne artystki prezentuje kamienie oraz minerały 
m.in. takie jak rubiny i bursztyny.
17:30 Koncert muzyki klasycznej „A w sercach 
śpiewa maj” – MDK Międzyzdroje
Ewa Filipowicz – mezzosopran
oraz studenci wokalistyki Akademii Sztuki 
w Szczecinie: Jadwiga Bosacka, Aneta Czaplińska, 
Joanna Wojtowicz, Karolina Zdrojkowska, Damian 
Stasiak, przy fortepianie: Marta Gargała

1 MAJA (NIEDZIELA)
1 9 : 0 0  P o d w i e c z o r e k  p r z y  m i k r o f o -
nie „Wieczór z humorem” w wykonaniu  
Michała Janickiego – MDK Międzyzdroje

2 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
12:00 „Bieg po Kulturę” – teren Golden Tulip 
Międzyzdroje Residence, Amfiteatr Międzyz-
droje
2 maja 2016 r. Międzynarodowy Dom Kul-
t u r y  w  M i ę d z y zd ro j a c h ,  U r z ą d  M i e j s k i  
w Międzyzdrojach, Golden Tulip Międzyzdroje 
Residence, Związek Harcerstwa Polskiego oraz 
Stowarzyszenie „Rodzina” w Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej organizują bieg na trasie ok. 5 km 
pod nazwą „Bieg po Kulturę”. Udział w biegu jest 
bezpłatny. Start uczestników nastąpi o godzinie 
12:00 na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Resi-
dence, a meta będzie znajdować się w amfiteatrze 
w Międzyzdrojach, gdzie, po przybiegnięciu 
wszystkich uczestników, odbędzie się koncert. 
Zapisy trwają do 29 kwietnia  2016 r. lub do wy-
czerpania limitu zgłoszeń, który wynosi 200 osób. 
https://elektronicznezapisy.pl/event/448.html. 
Zapisy będą kontynuowane w Informacji Tury-
stycznej przy MDK do 2 maja do godziny 11.00.
13:00 Koncert – Zespół „Specyficzni” 
– Amfiteatr 

3 MAJA (WTOREK)
16:00 Koncert patriotyczny z okazji Narodo-
wego Święta Konstytucji – MDK Międzyzdroje
Zespół „Poco Forte”.

Organizatorzy

22 kwietnia br. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego 
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz wraz 

Informacja
Uprzejmie Państwa informuję, że w tym 
roku  nie planuję zwołania  uroczystej 
sesji, która zwyczajowo odbywała się 3 
maja w Międzynarodowym Domu Kultury. 
Sesja o takim uroczystym wymiarze, po-
cząwszy od bieżącego roku odbywać się 
będzie w dniu 11 listopada, na okoliczność 
Święta Niepodległości, na którą już dzisiaj 
Państwa zapraszam. Jan Magda

Przewodniczący Rady Miejskiej

21.  Festiwal Gwiazd odbędzie się w terminie 
od 29 czerwca do 02 lipca 2016r. Festiwal otworzy 
„Śpiewnik Pana Wasowskiego” - spektakl muzycz-
ny z największymi przebojami duetu Wasowski 
i Przybora. Na festiwalowej scenie  pojawią się:  Ju-
styna Steczkowska oraz Wojciech Malajkat, który 
całość opatrzy dowcipnym komentarzem. Justyna 
Steczkowska będzie również jedną z gwiazd, 
która zostawi odcisk swojej dłoni na Alei Gwiazd 

w Międzyzdrojach.  W kategorii „muzyka” będzie 
jej towarzyszyć Zbigniew Wodecki. Promenada 
wzbogaci się w tym roku o 7 nowych odcisków. 

Plebiscyt ,,Idol Publiczności 21. Festiwalu 
Gwiazd” to tegoroczna nowość! Kolejna dekada 
festiwalu zaczyna się zgodnie z duchem nowych 
mediów. Kto jest w oczach publiczności najbar-
dziej obiecującym młodym twórcą 2015 roku?  
Decyzję podejmą internauci w specjalnym gło-
sowaniu. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę 
wręczoną podczas uroczystej Gali Odciśnięcia 
Dłoni 2 lipca. Głosujący będą mieli okazję wygrać 
cenne nagrody. Od 4 maja do 20 czerwca na fe-
stiwalowej stronie będzie można oddać swój głos 
na wybranego artystę spośród  nominowanych. 

Na scenie plenerowej, podobnie, jak w latach 
ubiegłych, aktorzy będą umilać dzieciom czas, czyta-
jąc im bajki. Dodatkowo najmłodsi będą mogli wziąć  
czynny udział w warsztatach teatralnych  prowadzo-
nych na terenie Międzynarodowego Domu Kultury. 

Podczas 21. Festiwalu Gwiazd nie zabraknie też 

Złoty jubileusz Kazimierze i Ryszardowi Sobiechom - medale „za 
długoletnie pożycie małżeńskie”,   przyznane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Po oficjalnej części  urocz ystości  Bur-
mistrz Międzyzdrojów  Leszek Dorosz zaprosił  

Promocja 21. Festiwalu 
Gwiazd w Międzyzdrojach
Konferencją prasową z dziennikarzami lokalnych mediów rozpoczęła się promocja 21. Festi-
walu Gwiazd w Międzyzdrojach. W konferencji uczestniczyli: burmistrz Międzyzdrojów Leszek 
Dorosz, dyrektor artystyczny festiwalu Olaf Lubaszenko oraz dyrektor Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur Duszyński.

projekcji plenerowych. Festiwalową publiczność 
czekają trzy nocne pokazy filmowe.  W tym roku 
w repertuarze KINA POD GWIAZDAMI znalazły 
się następujące tytuły filmowe: „Dziewczyny do 
wzięcia” reż. Janusz Kondratiuk (30.06.2016), „Moje 
córki krowy” reż. Kinga Dębska (01.07.2016), „Pla-
neta Singli” reż. Mitja Okorn (02.07.2016).

W programie festiwalu znajdą się również 
ciekawe spektakle teatralne i otwarte koncerty 

muzyczne. Wystąpi m.in. Patrycja Markowska 
z zespołem. Wśród spektakli teatralnych  zoba-
czymy m.in. spektakl teatru „Kwadrat” z Pawłem 
Wawrzeckim i Ewą Wencel w rolach głównych.  
Doskonały tekst, wartkie tempo i brawurowe ak-
torstwo to największe atuty spektaklu „Godzinka 
Spokoju”, który zobaczymy na scenie w Domu 
Kultury.

Więcej informacji na stronie Festiwalu Gwiazd 
www.festiwalgwiazd.com

W ramach promocji festiwalu w dniu 18 kwiet-
nia br. w telewizji Szczecin na żywo można było 
zobaczyć i posłuchać najświeższych informacji 
o tym co zaplanowano w programie 21. edycji 
Festiwalu Gwiazd. . Program emitowano w paśmie 
popołudniowym TVP Regionalna w programie pt. 
„Popołudnie z TVP 3 Szczecin”.

 Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do Międzyz-
drojów na 21. Festiwal Gwiazd. 

 Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

z sekretarzem Miasta Międzyzdroje Henrykiem 
Nogalą, w asyście pracowników Urzędu Stanu 
Cywilnego, uroczyście wręczyli dwóm parom: 
Janinie  i Bogusławowi Andruszkiewiczom oraz  

wszystkich na poczęstunek oraz rozmowy  przy 
wspólnym stole.

Bogumiła Bajek
Kierownik USC
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8 kwietnia br. przedstawiciele samorządu, 
kościoła, młodzież międzyzdrojskich szkół, 
przedstawiciele organizacji społecznych 
i mieszkańcy Gminy Międzyzdroje uczcili 
76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz  
6. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. 

Katyń jest dla Polaków symbolem 
zbrodniczej polityki systemu sowieckiego 
wobec narodu polskiego. Na mocy decyzji 
najwyższych władz Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich z 5 marca  
1940 r. dokonano egzekucji co najmniej 
21 768 Polaków. Ofiarami zbrodni byli ofice-
rowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska 
Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy 
(naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsię-
biorcy, przedstawiciele wolnych zawodów). 

10 kwietnia 2010 roku przedstawiciele 
najwyższych polskich władz państwowych, 
udając się na obchody 70. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej, zginęli w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem. Wśród 96 ofiar katastrofy byli: prezydent 
RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, grupa 

parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodza-
jów Sił Zbrojnych RP, szefowie instytucji państwo-
wych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich i społecznych oraz 

osoby towarzyszące. 
Aby uczcić te tragiczne wydarzenia pod 

Krzyżem Katyńskim na cmentarzu komunalnym 
zgromadziła się międzyzdrojska społeczność, 

składając symboliczne wiązanki kwiatów i zapala-
jąc znicze. W imieniu władz samorządowych głos 
zabrała zastępca burmistrza Katarzyna Kutereba 
– Gnitecka, podkreślając, jak ważne jest pielęgno-

wanie pamięci o tych  wydarzeniach, aby 
pamięć o nich była żywa w kolejnych 
pokoleniach  Polek i Polaków.

Program słowno - muzyczny przygo-
towała młodzież i nauczyciele Gimna-
zjum nr 1 w Międzyzdrojach. Modlitwę 
poprowadził  proboszcz ksiądz prałat 
dr Marian Wittlieb, a oprawę muzyczną 
przygotował chór Schola ,,Confido”. 
Wartę honorową pełnili żołnierze 8 Dy-
wizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie 
oraz harcerze 34 Drużyny Harcerskiej im. 
Orląt Lwowskich w Międzyzdrojach. Uro-
czystość poprowadził Andrzej Mleczko. 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które przygotowały 
uroczystość  oraz wzięły w niej udział. 

Joanna Ścigała 
Zdjęcia: Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy

 z Zagranicą 

W dniu 16 kwietnia br. przy pięknej pogodzie 
w Międzyzdrojach rozegrała się VIII edycja 
Harcerskiego Biegu Terenowego „HA-BE-TA”. 
Gra odbywała się na terenie Stacji Morskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego znajdującej się 
przy ul. Gryfa Pomorskiego 78A.Organizato-
rem turnieju byli harcerze z 34 Drużyny Har-
cerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich. 

Na starcie zameldowało się aż 10 patroli. 
Były to harcerskie patrole z Międzyzdrojów 
i Świnoujścia, a także patrole szkolne z Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Uczest-
nicy w Harcerskim Biegu Terenowym musieli 
pokonać odcinek 150 m. Do zadań należa-
ło: rozstawienie i złożenie małego namiotu, 
rozpakowanie i spakowanie dużego plecaka 
turystycznego, pokonanie zasieków, udzielenie 
pierwszej pomocy poszkodowanej rowerzystce 
i przetransportowanie jej na noszach, strzelenie 
z wiatrówki oraz nadanie zaszyfrowanej wiadomo-
ści alfabetem Morse’a przy pomocy chorągiewek.  
Patrole pokonując trasę miały za zadanie uzyskać 
jak najlepszy czas. 

Na podium znalazły się następujące drużyny:
1. miejsce – patrol „Wiewiórki” z 19 DHSG ze 

Świnoujścia (czas - 11:44 min.)

2. miejsce – patrol „D.S.S.Q.K.W.A” z 19 DHSG 
ze Świnoujścia (czas -15:18 min.)

3. miejsce – patrol „Wściekłe psy” z Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (czas 
-15:43 min.)

Na zakończenie VIII Harcerskiego Biegu 
Terenowego „Ha-Be-Ta” nastąpiło wręczenie 
dyplomów i nagród rzeczowych dla zwycięzców. 

Harcerski Bieg Terenowy został wsparty or-
ganizacyjnie, finansowo, a także pod względem 
udostępnienia terenu przez: Gminę Międzyzdroje, 
Stację Morską Uniwersytetu Szczecińskiego i Gol-
den Tulip Międzyzdroje Residence. 

Zapraszamy za rok! Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski

fot. Łukasz Woźniak
34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich

Na XII Szkolnym Przeglądzie „Rewii Talentów” 
wystąpili również: klasa 9 Ga, Aleksandra i Adam 
Gawrońscy – fortepian, Marlene Muschkowitz – 
fortepian, Michał Hamadyk – akordeon, Tobiasz 
Krupiński – fortepian, Patrycja Foldyna - wokal, 
Marcelina Ciesielska – taniec, Zuzia Drogosz – 
wokal, Bartek Szyszka, Krzysztof Nowak i Wojciech 
Pudełkiewicz – skecz.

 Franek Karpowicz od lat uczy się gry na 

Franek w „Rewii Talentów”
W marcu w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu swoje zdolności artystyczne 
zaprezentowali uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. Wśród młodych 
artystów zaprezentował się nasz wychowanek Franciszek Karpowicz, zajmując zaszczytne I miejsce.

fortepianie w Międzynarodowym Domu Kul-
tury, jego nauczycielem jest Ina Żołudiewa. 
Młody artysta  tworzy własne kompozycje na 
fortepian, które przykuwają uwagę słucha-
cza różnorodnością dynamiki, są intrygujące  
i zaskakujące. 

Gratulujemy Frankowi sukcesu i życzymy 
kolejnych twórczych osiągnięć.

MDK Międzyzdroje

VIII Harcerski Bieg Terenowy „HA-BE-TA” w Międzyzdrojach

POD  KRZYŻEM  KATYŃSKIM
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Celem festiwalu  było zaprezento-
wanie wysokiego poziomu scenicz-
nego niepełnosprawnych aktorów 
- tych młodszych i tych starszych, 
którzy na co dzień uczą się i pracują 
w placówkach specjalnych działają-
cych przy wolińskim Stowarzyszeniu.

Na deskach sali teatralnej mię-
dzyzdrojskiego Międzynarodowego 
Domu Kultury zaprezentowało się 
pięć grup teatralnych. Każda z nich 
przygotowała występ, mający na 
celu pokazanie nie tylko zdolno-
ści i talentów niepełnosprawnych 
aktorów, ale także ich wrażliwości 
i sposobu przeżywania emocji, 
wchodzenia w rolę drugiego czło-
wieka, budowania napięcia, wyra-
żanego mimiką, ruchem, tańcem czy 
po prostu słowem. Oprócz zwykłego 

przekazu każdy występ miał swoje 
metaforyczne przesłanie, pointę, 
z którą pozostawiał widza po zasło-
nięciu kurtyny.

 Jako pierwsza wystąpiła grupa 
teatralno-taneczna „Szafir” z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego z Przybiernowa pod 
opieką pani Sylwii Jaworskiej. Jej 
podopieczni zaprezentowali zjawi-
skowy taniec pt. „Uwierz w Siebie” 
do utworu „Alegria” grupy Cirque 
De Solei.  

Drudzy na scenie wystąpili „Nie-
poprawni Artyści” z OREW w Ostromi-
cach, którzy wystąpili w muzyczno-
-tanecznym układzie pt. „Odblasko-
wy zawrót głowy”, przygotowanym 
przez panią Malwinę Banecką i panią 
Annę Winnicką. 

Do turnieju zgłosiło się 50 par 
m.in.: z Międzyzdrojów, Szczecina, 
Świnoujścia, Kołobrzegu, Goleniowa, 
Choszczna, Polic, Koszalina, Nowo-
gardu. Wśród uczestników znalazł 
się nawet Bułgar przebywający na 
wczasach w Międzyzdrojach.

Sędziami w turnieju byli: Paweł 

Stężała oraz Lech Mokrzycki.
Lista zwycięzców:
I miejsce – Janusz Hliwa i Woj-

ciech Waszkowiak
II miejsce – Daniel Fira i Waldemar 

Folbrycht
III miejsce – Przemysław Klęsk 

i Grzegorz Adamski

IV miejsce – Vasil Valchew i Zbi-
gniew Sawicki

V miejsce – Julian Pisarek i Lecho-
sław Błaźiński

VI miejsce – Marek Goraj i Wacław 
Stefluk

Najlepszą parą z Międzyzdrojów 
została para w składzie Krzysztof Ma-

II Festiwal Twórczości Niepełnosprawnego Aktora w Międzyzdrojach 
6 kwietnia br. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyła się druga edycja Festiwalu Twórczości Niepełnosprawnego Aktora, or-
ganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie.  Pomysłodawcą i organizatorem 
imprezy jest Bożena Daniluk – matka niepełnosprawnego dziecka, przedstawicielka Zarządu PSOUU Koło w Wolinie. 

Grupa teatralno-taneczna ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy   
z Przybiernowa „Sami swoi” zapre-
zentowała taniec do utworu pt. 
„Czekolada”. 

Artyści  teatru „My” z Wolina, zało-
żonego przez panią Bożenę Daniluk 
- twórcę i reżysera prezentowanych 
inscenizacji,   na scenie MDK przed-
stawili dwa spektakle. „Drewniana 
Miska”  to niezwykła, poruszająca 
historia starszego człowieka i jego lo-
sów, zaczerpnięta ze sztuki Edmunda 
Morissa. Drugi spektakl pt. „Obiadek” 
w formie kabaretowej, gdzie aktorzy 
za pomocą kukiełek lalkowych po-
kazali codzienne, sytuacje rodzinne 
podszyte zabawnym, zdrowym 
cynizmem, a nawet dulszczyzną… 

Umiejętności aktorskie  i tanecz-

ne zaprezentowali artyści z grupy 
„Hope”  z Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Wolinie podczas musicalu pt. 
„Kopciuszek”. Na wyróżnienie zasłu-
gują umiejętności jednej z uczest-
niczek warsztatu, która  - pomimo 
głębokiej wady słuchu -  doskonale 
odegrała swoją rolę.

Ważnym elementem tegorocznej 
uroczystości był kiermasz prac pla-
stycznych i rękodzieł  wykonanych 
przez podopiecznych placówek 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Wolinie.  Cały dochód 
z kiermaszu został przeznaczony na 
leczenie małej Lenki Wawrzyckiej, 
mieszkanki Przybiernowa, która wal-
czy z siatkówczakiem obuocznym. 

OREW Ostromice

XII Turniej Brydża o Puchar Burmistrza
W niedzielę 3 kwietnia 2016 r. w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 
rozegrano XII Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów. Przed rozpoczęciem gry brydżyści minutą 
ciszy uczcili pamięć Kazimierza Drzewieckiego, jednego z pomysłodawców i organizatorów międzyzdrojskiego turnieju.

łolepszy i Lucjan Marchewka, którzy 
zajęli 17. miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom i zapraszamy 
już za rok na kolejny Turniej Brydża 
Sportowego Parami o Puchar Bur-
mistrza Międzyzdrojów.

MDK
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W szkole podstawowej w Wapnicy realizowa-
ny jest projekt JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE 
– EATRESPONSIBLY, w jego ramach prowadzo-
nych jest wiele działań zachęcających dzieci 
do zdrowego odżywiania. Najbardziej spekta-
kularnym z nich był remont szkolnej stołówki, 
nazwanej przez dzieci „Lawendową oazą”.

W ramach projektu co poniedziałek wybrana 
grupa uczniów przygotowuje przekąski warzywne 
dla pozostałych dzieci. Razem z nauczycielami 

prowadzone są w klasach eko-hodowle, dzięki 
czemu do naszych kanapek trafiają m.in. kiełki, 
szczypiorek itp. Dodatkowo w każdym miesiącu 
skupiamy się na innym priorytecie żywieniowym. 
Marzec był miesiącem picia wody – zastanawia-
liśmy się dlaczego jest ona zdrowsza niż napoje 
kolorowe. Innym rodzajem promocji zdrowego 
stylu życia są organizowane konkursy. Co miesiąc 
wybieramy jeden przepis z pomysłów podanych 
przez dzieci. W marcu był to przepis na surówkę,  

KLUBIK oferuje bezpłatne zajęcia dla miesz-
kańców gminy Międzyzdroje. Każdy znajdzie  
w nim coś dla siebie:

- zajęcia dla małych dzieci KLUBIK MALUSZ-
KA, to cykl spotkań dla rodziców i dzieci do lat 
5. Zajęcia pt. „Maluszkowanie” prowadzone są 
programem autorskim prowadzonym przez ani-
matora Annę Zimowską. Rodziny poznają nowe 
zabawy sportowe, artystyczne i edukacyjne, które 
wspomagają rozwój dziecka. Zajęcia odbywają się 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy w każdy 
czwartek o godzinie 16:30.

- zajęcia sportowe GIMNASTYKA DLA 
KAŻDEGO czyli porcja energii poprzez fitness 
i gimnastykę, którą przekazuje trener Danuta 

Ciekawym przykładem są za-
jęcia plastyczno-techniczne pod 
hasłem „Coś z niczego”, podczas 
których uczniowie wykonują meble 
zgodnie z zasadą upcycle – two-
rzenie czegoś cennego z rzeczy, 
które straciły wartość. W ramach 
tych zajęć powstały np. siedziska 
z opon, szpul po kablach, została 
pomalowana stara półka i skrzynki 
po jabłkach – będą służyły do prze-
chowywania plecaków. Ważnym 
punktem projektu jest organizacja 
zbiórki elektroodpadów pod ha-

słem „KWIATKI ZA ELEKTROODPADKI”. Zbiórka 
odbędzie się 3.06.2016 (piątek) w godz. 16.00-
20.00. Każdy uczestnik zbiórki, który odda niepo-
trzebne elektrosprzęty, otrzyma od nas kwiatek 
doniczkowy. Zbiórka będzie miała charakter 
stacjonarny – będziemy odbierać elektroodpady 
w Szkole w Wapnicy, oraz objazdowy – samochód 
będzie odbierał sprzęty spod domów mieszkań-

ców (udogodnienie dla osób 
nie posiadających transportu). 
Elektroodpady zostaną przeka-
zane wyspecjalizowanej firmie 
w związku z udziałem szkoły 
w programie „Moje Miasto Bez 
Elektrośmieci”.

Partnerami projektu są: Nad-
leśnictwo Międzyzdroje, Funda-
cja Partnerstwo dla Środowiska, 
Szkoły dla Ekorozwoju, Wrigley 
Company Foundation, Litter Less 
Campaign.

Iwona Samołyk

Zdrowo i kolorowo w kwietniu wybieramy przepis na pyszną zupę. 
Przepisy są później realizowane  przez panie ku-
charki i włączane do szkolnego menu. W szkolnej 
stołówce stawiamy również na samodzielność. 
Stopniowo wprowadzamy elementy samodziel-
ności od robienia sobie kanapek, przez nalewanie 
wody po nakładanie sobie obiadu na talerz.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania przy-
czynią się do utrwalania dobrych nawyków  
w żywieniu dzieci.

Alicja Grzywaczewska
Iwona Samołyk

 Koordynatorki projektu

Klubik Rodzinny  „OD JUNIORA DO SENIORA”  

Osiem miesięcy za nami 
Od września 2015 do kwietnia 2016 w gminie działa Klubik Rodzinny. Przez te osiem miesięcy 
projekt był realizowany w ramach projektu Mikrodotacje oraz dofinansowania z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Jakubiak. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 
17.45 w dużej sali budynku „Wiklina” w Wapnicy. 
Zajęcia skupiają osoby w każdym wieku, które 
podejmują cotygodniowe wyzwania i w aktywny 
sposób spędzają wolny czas.

- comiesięczne Warsztaty Artystyczne o róż-
norodnej tematyce: ozdoby świąteczne (pierniki  
i pisanki), prezenty (dla dziadków), kartki, recykling. 
Uczestnicy ozdabiali zakładki do książek, magnesy 
na lodówkę, podkładki pod kubki, skrzynki, wie-
szaki, doniczki, okolicznościowe kartki, pierniki itp.

Obecnie Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Ro-
dzina” podjęło szereg działań by Klubik Rodzinny 
mógł nadal istnieć. Iwona Samołyk

Koordynator Projektu

Litter Less – Śmieci mniej!
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy realizuje w roku szkolnym 2015/2016 projekt 
Litter Less – Śmieci mniej! W związku z udziałem w projekcie prowadzone są w szkole 
różnorodne zajęcia warsztatowe w zakresie właściwego postępowania z odpadami: 
segregujemy odpady na co dzień i dbamy o środowisko przyrodnicze. 

W wyniku jawnego głosowania delegaci 
- członkowie OSP w Międzyzdrojach i Lubinie 
dokonali wyboruZarządu oraz Komisji Rewi- 
zyjnej. Nowo wybrany Zarząd Miejsko-Gminny  
OSP ukonstytuował się następująco:

Prezes - dh Benedykt Kujda

Wiceprezes - dh Waldemar Osiński
Wiceprezes - dh Wiesław Woszczyk
Sekretarz - dh Robert Osiński
Skarbnik - dh Mariusz Romanowski  
Komendant Gminny  - dh Marian Kowalewski
Członek Zarządu - dh Artur Wróblewski

Nowe władze w Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP RP 
W dniu 20 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Międzyzdroje.

Członek Zarządu - dh Radosław Kopienka
Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący - dh Przemysław Wiaderski 
Wiceprzewodniczący - dh Adam Bączek 
Członek komisji - dh Paweł Pietkiewicz
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP są:
dh Waldemar Osiński
dh Marian Kowalewski

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
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10 maja o godz. 9:00 w Przedszkolu 
Warsztaty teatralno-plastyczne dla 
przedszkolaków  pt. „Zaczarowane jabłuszka”

11 maja o godz. 18:00 w Bibliotece
Biesiada muzyczna z zespołem „Bryza”  
(wstęp wolny)

12 maja o godz. 16:00 w Bibliotece  
Warsztaty plastyczne z ryjówką Florką 
i Wesołym Ryjkiem  (wstęp wolny)

13 maja o godz. 
8:20 w Bibliotece 
Spotkanie z ilu-
stratorem 
Arturem 
Nowickim  
dla uczniów klas 
4 Szkół 
Podstawowych  
z Gminy 
Międzyzdroje

17 maja 
o godz. 17:00                                           

w Między-
narodowym 

Domu Kultury  
Spotkanie 
z aktorem 
Robertem 

Więckiewiczem

Tydzień Bibliotek 2016  
w międzyzdrojskiej 

bibliotece
Podczas prezentacji multimedialnej, którą 

przygotowała Monika Jakubowska, zobaczyliśmy 
jak na przestrzeni ponad 100 lat zmieniły się 
ulice i budynki przy Bohaterów Warszawy, Gryfa 
Pomorskiego, Plażowej, Poprzecznej, Spokojnej, 
Cichej, Wczasowej, Wesołej, Polnej, Alei Róż, Orlej, 
Sportowej, Myśliwskiej i Mieszka I. 

Spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia nagra-
nia z promenady z 1987 r. udostępnionego przez 
Pana Edwarda Dolatę (https://www.youtube.com/
watch?v=NuerKicJOfQ). Próbowaliśmy rozpo-
znać na filmie osobę, która powoziła dorożką na  
ul. Polnej.

Dowiedzieliśmy się, że w obecnej Rezydencji 
„5 Dębów” przez pewien czas znajdowała się 
porodówka, w której na świat przychodzili miesz-
kańcy Międzyzdrojów. Wspominaliśmy pamiętny 
lokal Korab przy ul. Dąbrówki, gdzie kilka lat temu 
powstała rezydencja o tej samej nazwie. W miejscu 
kilku obecnych budynków przy ul. Mieszka I znaj-

dowała się stodoła z krowami, końmi i kozami. 
Dziękujemy p. Jerzemu Andrzejewskiemu za 

przekazanie do zbiorów bibliotecznych oryginal-
nego fragmentu gazety Misdroner Zeitung z 1929 
r., który można zobaczyć na wystawie „Wspomnie-
nia o Międzyzdrojach - część zachodnia” w holu 
biblioteki.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i udostęp-
nienie przez mieszkańców naszej gminy materia-
łów z prywatnych zbiorów do prezentacji multime-
dialnej. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu 
„Wspomnień czar”, które odbędzie się jesienią. 

Jeśli posiadają Państwo zdjęcia lub pocztówki 
związane z naszym miastem, które warto  poka-
zać podczas prezentacji, można przesłać je na 
e-maila: biblioteka.mje.bibliotekarze@gmail.com  
lub przynieś do biblioteki w celu ich skopio-
wania. Oryginały zwracamy w nienaruszonym  
stanie.

Bibliotekarze

Wojciech Widłak jest autorem popularnych 
książek o przygodach Wesołego Ryjka oraz serii, 
w której głównym bohaterem jest Pan Kuleczka. 
Najnowsza książka o przygodach tego przesympa-
tycznego pana i jego zwierzaków pt. „Pan Kuleczka. 
Marzenia” ukazała się pod 
koniec marca br. 

Pisarz opowiedział 
dzieciom o Panu Kuleczce 
i jego przyjaciołach czyli 
o Kaczce Katastrofie, Psie 
Pypciu i musze Bzyk-Bzyk. 
Wszystkie ilustracje do 
„Pana Kuleczki” wykonała 
Elżbieta Wasiuczyńska.  
Wojciech Widłak przy-
wiózł ze sobą wiele re-
kwizytów, które bardzo 
zainteresowały dzieci. Jednymi z nich były małe 
pacynki, które przedstawiały Kaczkę Katastrofę, 
Psa Pypcia i Muchę Bzyk-Bzyk. Kiedy autor czytał 
opowiadania z książek o Panu Kuleczce, dzieci 
mogły wcielić się w bohaterów. Pisarz przedsta-
wił dzieciom Wesołego Ryjka, którego również 
przywiózł ze sobą. Okazało się, że niektóre dzieci 
doskonale znały Ryjka i jego przygody. 

Podczas kolejnej części spotkania Wojciech 
Widłak zapytał uczniów, co jest  potrzebne, aby 
powstała książka. Padały różnorakie odpowie-

dzi – wyobraźnia, pomysł, inspiracje, pióro, ręka, 
człowiek, kartka. Okazało się jednak, że najważ-
niejszy jest człowiek, który „łapie pomysły”, które 
są zalążkiem książki. 

Niespodzianką dla dzieci i pisarza były torty  
z okładkami jego ksią-
żek. Podczas spotkania 
dzieci miały okazję zro-
bić pamiątkowe zdjęcia  
z gościem, zakupić książ-
ki autora i zdobyć au-
tograf. 

Spotkanie zostało sfi-
nansowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecz-
nej w Międzyzdrojach 
w Ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2016 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe 
dla dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece 
w Międzyzdrojach.  

Już dziś zapraszamy na warsztaty plastyczne 
z Wesołym Ryjkiem i ryjówką Florką, podczas 
których będzie można wygrać książki Wojcie-
cha Widłaka. Zajęcia odbędą się 12 maja 2016  
w bibliotece o godz. 16:00. Będzie to jedna z im-
prez towarzysząca obchodom Tygodnia Bibliotek.     

Bibliotekarze

Wspomnień czar cz. IV
7 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się czwarte spotka-
nie z cyklu „Wspomnień czar”, na którym omówiono zachodnią część Międzyzdrojów. Obecni na 
spotkaniu mieszkańcy chętnie dyskutowali i dzielili się swoimi wspomnieniami. 

Wesoły Ryjek i Pan Kuleczka, czyli
Wojciech Widłak w międzyzdrojskiej bibliotece
8 kwietnia 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała spotkanie 
z Wojciechem Widłakiem, autorem książek dla dzieci. Na poranne spotkanie zostali zaproszeni 
uczniowie klas I i III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz dzieci z klas I i oddziału 
przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy.
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Uchwała  Nr XX/191/16
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie przez Gminę Międzyzdroje umowy 
o dofinansowanie w formie dotacji 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
i deszczowej realizowanej w ramach 
zadania pn. ,,Przebudowa drogi uli-
cy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka 
I w Międzyzdrojach wraz z sieciami”

W związku z ubieganiem się przez Gminę 
Międzyzdroje o dofinansowanie w formie 
dotacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
i deszczowej, realizowanej w ramach zadania 
pn. ,,Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, 
Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz 
z sieciami”, do kwoty 564 671,95 zł, właściwe 
wykorzystanie należy zabezpieczyć wekslem 
,,in blanco” oraz zgodą Rady Miejskiej na 
zawarcie umowy na dofinansowanie ww. 
środków finansowych.

Uchwała  Nr XX/192/16
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 9 lit.c ustawy 
o samorządzie gminnym do wyłącznej wła-
ściwości rady gminy należy m.in. zaciąganie 
długoterminowych pożyczek i kredytów. 
Proponuje się zaciągnięcie pożyczki długo-
terminowej do kwoty 564 672 zł, z okresem 
spłaty 15 lat, z przeznaczeniem na budowę 
sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej 
w zadaniu pn. „Przebudowa drogi ulicy My-
śliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyz-
drojach wraz z sieciami”. Pożyczka stanowi 
50 % kosztów całkowitych netto ww. zadania. 

Uchwała Nr XX/193/16
w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie na rok 2016

W ninie jszej  uchwale  proponuje 
się zmniejszenie dochodów na kwotę 
2 304 864,88 zł i zwiększenie wydatków  
na kwotę  432 974,37 zł. Dochody zwięk-
sza się o kwotę 627 061,32 zł (dochody 
bieżące - 62 389,37 zł, dochody majątko-
we - 564 671,95 zł) i zmniejsza się o kwotę 
2 931 926,20 zł (dochody majątkowe).
Wydatki zwiększa się o kwotę 452 974,37 zł 
(wydatki bieżące- 232 974,37, wydatki ma-
jątkowe - 220 000 zł) i zmniejsza się o kwotę 
20 000 zł (wydatki bieżące). 

Zmiany polegają między innymi na:

Z PRAC RADY MIASTA

1/ zwiększeniu dochodu i wydatku 
w szkole nr 2 na kwotę 1 157,37 zł (realizacja 
projektu „Partnerstwo dla środowiska”),

2/ zwiększeniu dochodu i wydatku 
w szkole nr 1 w kwocie 61 232 zł (realizacja 
projektu Erasmus+akcja KA2 Współpraca 
szkół),

3/ zwiększeniu dochodu na kwotę 
564 671,95 zł z tytułu dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie z przezna-
czeniem na realizację zadania „Przebudowa 
drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka 
I w Międzyzdrojach wraz z sieciami” (budowa 
sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej),

4/ zmniejszeniu dochodu na kwotę 
1 000 000 zł z tytułu dotacji z budżetu pań-
stwa w ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 na zadanie „Przebudowa drogi 
ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz 
z sieciami”,

5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprze-
daży nieruchomości na kwotę 1 931 926,20 
zł,

6/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 
zł na naprawy drogowych urządzeń odwad-
niających i naprawy studni chłonnych,

7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 25 000 
zł (strefa płatnego parkowania) - koszty 
wdrożenia usługi płatności mobilnych oraz 
wynagrodzenie dla operatorów płatności 
mobilnych,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 100 
000 zł na realizację zadania „Przebudowa 
drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka 
I wraz z sieciami”,

9/ zwiększeniu wydatku na koncepcję 
ścieżek rowerowych na kwotę 15 000 zł,

10/ zwiększeniu wydatku na pokrycie od-
szkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 
socjalnych na kwotę 8 000 zł,

11/ zwiększeniu wydatku w  kwocie 380 
zł w związku z zamiarem wydzierżawienia do 
2035 r. od Skarbu Państwa części działki 42/6 
w celu zapewnienia dojazdów do przyle-
głych posesji i przygotowanie dokumentów 
niezbędnych do urządzenia na ww. terenie 
drogi gminnej,

12/ zwiększeniu wydatku na kwotę 2 000 
zł na pokrycie kosztów sporządzania przez 
Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów 
z ewidencji gruntów,

13/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwo-
cie 23 910 zł na wynagrodzenia i pochodne 
w administracji,

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 
11 295 zł na zapłatę odsetek od pożyczki, 
którą zamierza się zaciągnąć na budowę sieci 
wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zada-
niu  „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, 

Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
15/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 

2 w kwocie 45 000 zł na wymianę ogro-
dzenia terenu szkoły,

16/ zwiększeniu wydatku w przedszkolu 
w kwocie 10 000 zł na zakup pieca konwek-
cyjno-parowego,

17/ zwiększeniu wydatku na kwotę 50 000 
zł z przeznaczeniem na akcję zimową,

18/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwo-
cie 60 000 zł, z czego 50 000 zł na wykonanie 
pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów 
Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach 
i 10 000 zł na zagospodarowanie terenu zie-
lonego (skwer zielony od strony ul. Zwycię-
stwa –miejsce istniejącej kotwicy) w związku 
z wykonaniem ww. zadania,

19/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 
zł na sfinansowanie zadania na wspieranie 
i upowszechnianie dorobku historyczno- 
kulturowego, w tym: na promocję dorobku 
kulturowego i historycznego oraz twórczości 
lokalnych twórców amatorów i wydarzeń 
kulturalnych poprzez wydawnictwa, na-
grania, płyty i albumy. Wydatek planuje się 
sfinansować ze zmniejszenia wydatku na 
dotację przeznaczoną na sfinansowanie 
zadań w zakresie przygotowania i realizacji 
projektów, cennych inicjatyw, które będą 
miały pozytywny wpływ na wizerunek 
Gminy, na realizację których organizacje 
pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych na tę samą kwotę.    

 W związku z powyższymi zmianami 
zwiększa się planowany deficyt budżetu 
gminy o kwotę 2 737 839,25 zł i wynosi 
4 192 189,90 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikają-
cych z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 3 627 517,90 zł oraz 
z pożyczki w kwocie 564 672 zł.

Uchwała Nr XX/194/16
w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h wa ł y  N r 
XVII/159/15  Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 17 grudnia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2016 rok

W  n i n i e j s z e j  u c h w a l e  z m i e n i a 
się treść załącznika nr 3 „Przychody 
i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje 
w 2016 r.” i nr 9 „Dotacje celowe udzielone  
w 2016 r. na zadania własne gminy re-
alizowane przez podmioty nienależą-
ce do sektora finansów publicznych”. 
Zmiany w załączniku nr 3 i 9 wynikają 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XX Sesji w dniu 24.03.2016 r., podjęła następujące uchwały:
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z uchwały w sprawie zmiany budżetu  
i zmian w budżecie na rok 2016. Ponadto 
dopisuje się punkt w sprawie ustalenia limitu 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 
i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na finansowanie planowa-
nego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego do kwoty 564 672 zł. 

Uchwała Nr XX/195/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4.01.2011 r. w sprawie uchwalenia wie-
loletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2016-2035

Zmianie ulega  treść załączników.
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

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

27.04.2016 r. - Adam Jakubowski

04.05.2016 r. - Dorota Klucha

11.05.2016 r. - Andrzej Kościukiewicz

18.05.2016 r. - Zbigniew Mittelstädt

25.05.2016 r. - Katarzyna Natkańska

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

Uchwała Nr  XX/196/2016
w  sprawie wyrażenie zgody na wy-
dzierżawienie  nieruchomości

Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na okres do 30 września 2018 roku 
terenu o powierzchni 950 m² stano- 
wiącego części działki nr 431/3, obręb 
20, miasta Międzyzdroje w celu urządze-
nia plaży dla gości hotelowych wraz  
z usytuowaniem obiektu na przechowywanie 
sprzętu plażowego.

Jan Magda
Przewodniczący 

Rady Miejskiej

Sprostowanie
W marcowym Wydaniu Informatora w rozmowie z kierownikiem ZOŚ Adamem Celińskim i Anidą 
Kostrzewą błędnie podano nazwę strony internetowej, na której promowana jest międzyzdrojska zie-
leń. Strona znajduje się na Facebooku pod nazwą Ogrody.Miedzyzdroje. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja 

Szanowni Państwo 
Mieszkańcy, właściciele hoteli, pensjo-
natów, kwater prywatnych, osoby pro-
wadzące działalność na terenie Gminy 
– w  związku ze zbliżającym się sezonem 
wakacyjnym serdecznie zapraszamy 
Państwa do współpracy przy kolportażu 
Informatora Samorządowego naszej 
Gminy. Bezpłatna gazetka, ukazująca się 
co miesiąc, jest dla wielu osób źródłem 
informacji o życiu miasta. Jeśli jesteście 
Państwo zainteresowani, aby za Waszym 
pośrednictwem Informator dotarł do 
większej liczby turystów, otrzymacie go 
pod wskazany adres w dniu dystrybucji.

Osoby zainteresowane prosimy zgła-
szać się do Referatu Promocji i Współpracy 
z Zagranicą ul. Książąt Pomorskich 8, pokój 
nr 8, lub tel. 91 32 75 654. 

Wszystkim Państwu, którzy w ostatnich 
latach co miesiąc bezpłatnie kolportują 
Informator w swoich miejscach pracy, 
składamy serdeczne podziękowanie za 
dotychczasową współpracę. 

Redakcja 

W dniu 25 kwietnia 2016 roku na mię-
dzyzdrojskim cmentarzu pożegna-

liśmy śp. Karola Jaworskiego - przyjaciela, 
kolegę, zaufanego współpracownika, rad-
nego, Przewodniczącego Rady Miejskiej  
I kadencji w Międzyzdrojach.

Karol Jaworski urodził 19 lipca 1925 r. 
w Chełmie. Był jednym z pierwszych ab-
solwentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Szczecinie, z zawodu inżynier elektryk. 
Przez 40 lat pracownik Elektromontażu 
Szczecin.

W okresie okupacji był członkiem Armii 
Krajowej, co w czasie wczesnego PRL-u było 
dla niego dużą uciążliwością.

Początkowo zamieszkał w Świnoujściu, 
pracując przy rozbudowie Portu Handlo-
wego. Później wybudował dom rodzinny 
przy ul. Polnej i osiedlił się na stałe w Mię-
dzyzdrojach.  Od początku swego pobytu 
poświęcał bardzo dużo czasu na pracę spo-
łeczną, w szczególności na rzecz mieszkań-
ców Gminy Międzyzdroje.  Jego aktywność 
w staraniach służących naszej Gminie  za-
owocowała pracą w samorządzie lokalnym 
miasta, w którym pełnił  funkcje członka 
zarządu miasta i  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej pierwszej kadencji. Angażował 
się też społecznie w odbudowę mola. Dłu-
goletni Wiceprezes Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Koło w Międzyzdrojach. 

 Jako radny pierwszej kadencji, w której 
tworzono podstawy funkcjonowania samo-
dzielnych samorządów gminnych, posiadał 
zawsze swoje głęboko przemyślane zdanie, 

którego potrafił bronić, będąc jednocześnie 
otwartym na argumenty innych i zdolnym 
do kompromisu. Jego życiowy optymizm  
i pogoda ducha były dla nas zawsze do-
brym przykładem zachowań w sytuacjach 
trudnych. 

Do końca swych dni aktywnie uczestni-
czył w życiu miasta.  Jeszcze  8 kwietnia br. 
był z nami podczas uroczystych obchodów 
przy Krzyżu Katyńskim.

Drogi Karolu, 
Spoczywaj w pokoju! 
Pozostaniesz w naszej pamięci 
na zawsze.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pożegnanie Karola Jaworskiego
 (1925 – 2016)
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W zawodach udział wzięli zawodnicy z wysp 
Uznam i Wolin.

Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido re-
prezentowali zawodnicy, którzy zajęli  miejsca 
medalowe w koronnej konkurencji karate, jaką 
jest kumite: Patryk Różycki – I miejsce w kumite 
chłopców 8-9 lat w kategorii open; Aleksander 

Wiosenny turniej dla dzieci 

KYOKUSHIN KARATE
W dniu 2 kwietnia w Dojno Świnoujskiego Klubu Karate Kyokushin odbył „Wiosenny Turniej Dla 
Dzieci Karate Kyokushin”. Były to zawody dla najmłodszych adeptów wschodnich sztuk walk. 

Zagrodnik – II miejsce w kumite chłopców 8-9 
lat w kategorii open; Michał Karwan – III miejsce  
w kumite chłopców 8-9 lat w kategorii open.

Konkurencja kumite została zdominowana 
przez naszych zawodników, być może przyszłych 
mistrzów. Dziękujemy rodzicom za pomoc i po-
święcony czas.   

Andrzej Sawicki 

Mistrzostwa Powiatu 
Kamieńskiego 
w biegach przełajowych
W dniu 6 kwietnia  2016 r. w Wolinie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Kamieńskiego w indy-
widualnych biegach przełajowych w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych. 

W zawodach wystartowały dziewczynki ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. W kategorii 
klas V-VI najlepiej zaprezentowała się uczennica 
klasy VID Klaudia Stefan, która zajęła pierwsze 
miejsce na dystansie 800m. W tej samej kategorii 
Patrycja Żur (VID) zajęła piąte miejsca,  natomiast 
Marta Karwan (VIB) wywalczyła dziewiąte miejsce. 

Zdzisław Piątkowski
SP 1 Międzyzdroje

Przy słonecznej pogodzie najmłodsi lekkoatleci 
UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali w 80. 
Masowych Biegach Przełajowych w Gryfinie. Nasz 
klub reprezentowała 22-osobowa grupa zawod-
ników. Wzorowe przygo-
towanie zawodów przez 
organizatorów sprzyjało 
dobrym wynikom. Orga-
nizatorzy przygotowali 
trzy trasy: 400m dla rocz-
ników 2008-2007, 800m 
oraz 1000m dla starszych. 
W zawodach wystarto-
wało prawie 900 zawod-
ników, między innymi ze 
Szczecina, Gryfina, Go-
leniowa, Płotów, Wolina. Na pochwałę zasługują 
zawodnicy, którzy nie przestraszyli się dystansu 
i od początku biegu prowadzili w swoich biegach 
walcząc o jak najwyższą pozycję. 

Lekkoatleci „Chrobrego” na biegach w Gryfinie
Najlepsze wyniki naszych zawodników:
400m dziewczęta klasa I (startowało 42)
3. Oliwia Cicholińska
400m chłopcy klasa II (startowało 53)

9. Marcel Gondek
800m dziewczęta 
klasa III (startowa-
ło 43)
3. Hanna Szymańska
800m chłopcy klasa 
III (startowało 43)
8. Kacper Musialski
1000m chłopcy kla-
sa VI (startowało 24)
6. Kamil Dwornik
1000m dziewcząt 

klasa VII (startowało 30)
11. Wiktoria Kalemba, 13. Marta Karwan

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Joanna Kiedrowska 
i Anna Zielińska 
medalistkami Mistrzostw 
Polski Seniorów!
Zawodniczki naszego klubu zaliczyły feno-
menalny występ podczas 84. Mistrzostw 
Polski Seniorów i Seniorek w Wałbrzychu. 
Joanna Kiedrowska została wicemistrzynią 
Polski w deblu w parze z Aleksandrą Falarz. 
Anna Zielińska dołożyła brązowy krążek 
w mikście w parze z Tomaszem Lewan-
dowskim. Gratulujemy zawodniczkom oraz 
trenerowi wspaniałych wyników.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Na Mistrzostwach Województwa Za-
chodniopomorskiego Kadetek w tenisie 
stołowym, które odbyły się 17 kwietnia 
bardzo dobrze spisały się zawodniczki 
UKS Chrobry Międzyzdroje. W kategorii 
kadetek Weronika Zygan sięgnęła po 
złoty medal.  Nasza Mistrzyni dzięki 
wygranej zagwarantowała sobie udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Na 6. miejscu uplasowała się Agata 
Konicka. Weronika dorzuciła srebrny 
krążek w kategorii gier mieszanych. Obie 
dziewczyny grały w parze debla, zajęły  4. 
miejsce, tuż za podium.

UKS Chrobry Międzyzdroje

Joanna Kiedrowska
Mistrzynią Polski 
Młodzieżowców!
Wspaniałe wieści dotarły do nas z Brzegu Dolne-
go, gdzie w dniach 15-17 kwietnia odbywały się  
28. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie 
stołowym. Zawodniczka UKS Chrobry Międzyz-
droje Joanna Kiedrowicz  wywalczyła złoty medal 
w grze podwójnej! Partnerką deblową Joanny 
była Aleksandra Falarz. Przypomnijmy, że miesiąc 
temu dziewczyny zostały wicemistrzyniami Polski 
w kategorii seniorek.

UKS „Chrobry”

Za nami III Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny Żaków i Skrzatów 
w tenisie stołowym, który odbył 
się w dniu 2 kwietnia 2016 r. w Sia-
nowie. W kategorii skrzatek finał 
należał do Chrobrego. Pierwsze 
miejsce zajęła Julia Bartkiewicz, 
na drugim stopniu podium sta-
nęła Oliwia Osińska. Obie zawod-
niczki zagrały również w starszej 
kategorii żaczek. Ten występ 

Weronika Zygan Mistrzynią Województwa 
Kadetek!

Najmłodsi Chrobrego 
z workiem medali

także zakończył się sukcesem. 
Oliwia wywalczyła 2. miejsce, 
Julia 3. Nieco dalej uplasowa-
ły się Amelia Kujda-Rogowska  
(8. miejsce) oraz Karolina Sien-
kiewicz (9. miejsce). W kategorii 
żaków wystąpił Michał Wanda-
chowicz, który po raz kolejny udo-
wodnił świetną formę i pokonał 
wszystkich przeciwników.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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- W dniach 7-8 maja br. odbędzie się  
11.  edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca  
Towarzyskiego „Perła Bałtyku Open”. Impreza 
ta na stałe wpisała się w kalendarz gminnych 
imprez  i podczas IV Gali Sportu uzyskała tytuł 
„Imprezy sportowej 2015r.” Pani jest inicjator-
ką, a klub taneczny „Jantar” organizatorem tej  
imprezy. Proszę kilka słów o jej  historii. 

- Pierwsze edycje tego turnieju odbywały się 
w Międzynarodowym Domu Kultury, a my musieli-
śmy zakupić specjalny parkiet, który rozkładaliśmy 
w Sali Teatralnej. Miały wówczas dużo uroku,  ale 
rozmachu nabrały dopiero po przeniesieniu ich 
na halę sportową im. A. Grubby. Wymiary parkietu 
i dobre zaplecze dawały szansę na przeprowadze-
nie imprez rangi Mistrzostw Okręgu czy Grand Prix 
Polski. I tak się stało. „Perła Bałtyku”od lat cieszy 
się uznaniem, zarówno wśród zawodników, jak 
i sędziów tańca sportowego z całej Polski. W ciągu 
dwóch dni przez parkiet przewija się około 200 
par tanecznych w różnym wieku i na wszystkich 
poziomach sportowych od klas hobby (H,G,F) po 
sportowe ( E,D,C,B,A,S ).

- Co ciekawego czeka nas w tym roku podczas 
„Perły Bałtyku Open 2016”? 

- Osobiście czekam szczególnie na kategorię 
Grand Prix Polski Młodzieży. Mamy w Polsce 
niezwykle utalentowane pary i jestem pewna, że 
poziom w tej konkurencji będzie bardzo wysoki. 
Nie zabraknie też międzyzdrojskich przedstawicieli 
Tanecznego Klubu Sportowego „Jantar”, za których  
już trzymam kciuki.Tak naprawdę każdy znajdzie 
coś dla siebie, będą tańczące maluchy, pary sporto-
we, a i sympatyków tańczących seniorów zachwycą 
z pewnością ich występy.

- Skąd u Pani pasja do tańca? Czy to fascyna-
cja wyniesiona ze szkoły, domu, a może podej-
rzana w kinie?

- Na pewno trochę z domu. Mama uczyła się 
baletu, siostra jest muzykiem – prowadzi szczeciń-

W tańcu ważne są:  niezłomność, praca i pokora
Rozmowa z trenerką tańca towarzyskiego Anną Zjawińską

ski chór chłopięcy. Jednak największy wpływ miała 
moja mama chrzestna Natalia Bąk, w latach 70-tych 
trzykrotna Mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej 
w dwójkach i trójkach żeńskich, której trenerem 
był nie żyjący już  prof. Tadeusz Mieczkowski. To 
niezwykła osoba z ogromnym doświadczeniem, 
z wielką atencją wypowiadająca się o swoim tre-
nerze. Zawsze była na moich turniejach, a i teraz 
też jest częstym gościem na turniejach moich 
tancerzy.   Gdzieś tak byłam zawsze zawieszona 
między muzyką  a tańcem. A że w szkole prawie 
połowa klasy chodziła na kurs tańca towarzyskie-

go- poszłam i ja. Z tym, że koledzy wkrótce się 
wykruszyli. Ja zostałam.

- Była Pani  tancerką,  a od 1995 roku jest  tre-
nerką, sędzią i działaczem  sportowym (obecnie 
w strukturach Zachodniopomorskiej Federacji 

Tańca Sportowego). Czy jest taki moment, w któ-
rym człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że pasja, 
której się poświęca, przestaje być pasją, a staje 
się zawodem?

- Rzeczywiście. W 1994 roku zdobyłam w War-
szawie, na jedynym wówczas w roku turnieju 
klasyfikacyjnym (nie było wtedy  punktów), mię-
dzynarodową klasę S - najwyższą klasę, jaką można 
osiągnąć w tańcu towarzyskim. Tylko nielicznym 
udaje się dotrzeć na tak wysoki poziom. Trzeba 

było wiele pracy oraz samozaparcia. Nie zasta-
nawiając się jednak zbyt długo zajęłam się pracą 
trenerską i tak jest do dzisiaj. Jestem też członkiem 
Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Tańca 
Sportowego. Szczerze mówiąc bardziej przeży-
wam sukcesy i porażki moich zawodników niż kie-
dyś swoje. Nie wiem kiedy minęły te 22 lata. Często 
uzmysławiam sobie to dopiero, gdy na zajęcia moi 
dawni uczniowie przyprowadzają swoje dzieci. 

- Czy każdego można  nauczyć  tańca?
- Podstaw - tak  i to w każdym wieku. Aby jednak 

tańczyć sportowo, jak w każdej innej dyscyplinie, 

potrzebne jest jeszcze  to „coś”. I nie mówię tutaj 
tylko o warunkach fizycznych - mam też na myśli 
pewne cechy charakteru.

- Trzy rady dla wszystkich chcących rozpocząć 
swoją przygodę z tańcem.

- Dla tych pragnących tańczyć sportowo mam 
taką radę –zasadę: 3xp, czyli praca, pokora, praca.

- Taneczny Klub Sportowy „Jantar” ma wielu 
utalentowanych zawodników z dużymi osią-
gnięciami, stypendystów sportowych.  Co Pani 
zdaniem gwarantuje osiągnięcie sukcesu w tańcu 
towarzyskim?    

- Właśnie to,  o czym wspomniałam wcześniej, 
pewne cechy charakteru, pracowitość,  a jeśli 
jeszcze w parze z tym idzie talent -  jest szansa 
na sukces. A z  cech charakteru podkreśliłabym 
niezłomność. Pamiętajmy, że jest to sport niewy-
mierny. Czasem tancerz czuje się poszkodowany 
oceną sędziów. Nie wszyscy potrafią sobie z takimi 
sytuacjami poradzić. Tego trzeba się nauczyć. I zna-
leźć w sobie siłę, żeby przyjść na trening  i jechać 
na następne zawody.

- Czy rodzina podziela Pani pasję? 
- Moja rodzina funkcjonuje w rytmie mojej pra-

cy, szkoleń, turniejów, obozów i  zebrań zarządu, 
które często odbywają się późnymi godzinami 
wieczornymi. Musiałam przenieść syna do sąsied-
niej parafii, kiedy 3 lata temu termin jego komunii 
pokrył się z terminem „Perły Bałtyku”. Poza tym nie 
jest to praca w biurze, gdzie zamyka się drzwi za 
sobą i już. Stroje, buty, problemy  - bo się dzieci po-
kłóciły w parze - to mój chleb powszedni. Ale gdy 
uda się przebrnąć  przez wszystkie przeciwności 
i para staje na podium -  nie ma dla mnie większej 
radości.  Mąż jest wielkim sympatykiem tańca, zna 
wszystkich moich zawodników. Podczas większo-
ści turniejów jest ze mną i zawzięcie fotografuje 
ich poczynania na parkiecie (utrwalone w kadrze 
zdjęcia mojego męża i naszych tancerzy  można 
oglądać w galerii zdjęć na stronie: www.stjantar.

eu).  Syn Wiktor tańczył do ubiegłego roku, ale 
ponieważ od 3 roku życia pływa i aktualnie jest 
w sportowej klasie pływackiej, nie dawał rady 
dłużej pogodzić  tych dwóch dyscyplin. Wybrał 
pływanie. Jestem jego najwierniejszym kibicem. 
Zawody pływackie są teraz przeprowadzane często 
przy głośnej muzyce, więc czuję się chociaż trochę 
jak na turnieju.

- Dziękuję za rozmowę
 Rozmawiała: Anetta Czyżak

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Obecność młodzieży była usprawiedliwiona 
faktem, że to oni  - w ramach uczestnictwa w pro-
gramie - lobbowali budowę międzyzdrojskiego 
skateparku oraz tym, że to oni będą użytkowali 

30 marca  wolontariusze wszystko co ze-
brali zawieźli do schroniska w Sosnowicach. 
Specjalnie wynajętym przez międzyzdrojski 
oddział Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no – Krajoznawczego busem wolontariusze, 
harcerze i zuchy hufca ZHP Ziemi Wolińskiej 
dotarli z darami do bezdomnych zwierząt 
znajdujących się w sosnowickim schronisku. 
Tam, dzięki uprzejmości pracowników, mogli 
odwiedzić wszystkie zwierzęta, zobaczyć, jak 
wygląda ich życie w schronisku oraz osobiście 
przekazać dary. 

Młodzi wolontariusze byli bardzo przejęci 
losem zwierząt. Mimo tego, że zwierzęta te 
nie błąkają się głodne, że mają dobre warunki, 
to w ich oczach widać tęsknotę za bliskością 

Z wizytą w schronisku w Sosnowicach

Młodzież z projektantami

Skatepark nabiera kształtu
Pod koniec marca nastąpił przełomowy moment na drodze ubiegania się międzyzdrojskiej 
młodzieży o budowę skateparku. W końcu ich marzenie się ziści! W Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli projektanci skateparku z Pracowni 
Projektowej  oraz uczestnicy  programu Pracowni Motywacja i Działanie pn.go!proArtNotDrugs  
SKATE EDITION  wraz z trenerami, a także międzyzdrojscy samorządowcy.

W lutym międzyzdrojscy wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu Fundacji Motywacja i Działanie zorganizowali w Mię-
dzyzdrojach zbiórkę karmy i innych niezbędnych rzeczy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. 
Mieszkańcy Międzyzdrojów okazali się bardzo wrażliwi na los bezdomnych psów i kotów dzięki czemu wolontariusze zebrali 
naprawdę sporą ilość rzeczy.

człowieka. To bardzo wzrusza-
jący widok i wśród uśmiechów 
wolontariuszy oraz ich entu-
zjastycznego podejścia do 
zwierzaków pojawiały się też 
łzy wzruszenia i ogromna chęć 
pomocy każdemu ze zwierząt. 
Teraz młodzi ludzie mają jesz-
cze większy zapał do organi-
zowania kolejnych akcji wspie-
rających los podopiecznych 
schroniska w Sosnowicach. 

Program lokalnego wolon-
tariatu wspiera Gmina Mię-
dzyzdroje. 

Lokalne Centrum 
Wolontariatu

obiekt, który ma powstać.  
Spotkanie to miało na celu pozyskanie przez 

projektantów wiedzy  na temat oczekiwań oraz 
potrzeb młodzieży związanych z użytkowaniem 

skateparku. Dzięki temu powstanie obiekt, któ-
ry spełniać będzie potrzeby międzyzdrojskich 
młodych pasjonatów sportów skate. Podczas  
tworzenia projektu projektanci będą brali pod 
uwagę bieżące sugestie młodzieży z Pracowni 
Motywacja i Działanie. 

Fakt, że młodzież została włączona w pro-
ces tworzenia skateparku ma duże znaczenie 
dla młodych osób. Dzięki temu mają poczucie 
sprawczości oraz tego, że ich zdanie  liczy się 
w tej kwestii i, mimo tak młodego wieku, mogą 
brać udział w  kształtowaniu przestrzeni miejskiej 
w Międzyzdrojach. 

Pracownia Motywacja i Działanie
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- Pani Ewo, 3 marca br. podczas XIX sesji 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach otrzymała 
Pani podziękowania i okolicznościowy gra-
werton z wyrazami uznania za zaangażowa-
nie i pomoc dzieciom oraz ich rodzinom, za 
wrażliwość, a także profesjonalne podejście 
w ramach realizowanych programów ,,Świe-
tlica – Dzieci – Praca”. Proszę opowiedzieć nam 
o tych projektach.

- Program w formie dwóch otwartych konkur-
sów o zasięgu ogólnopolskim został ogłoszony 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
Z każdego województwa na poziomie gmin  
wnioski były kierowane do urzędów marszał-
kowskich poszczególnych województw, gdzie 
odbyła się pierwsza selekcja.  Wśród kilkuset 
wniosków nasz znalazł się wśród dwóch, 
które zostały poddane następnej selekcji 
w Ministerstwie. Pula krajowa obejmowała 
20 wniosków, a więc konkurencja była bardzo 
mocna. 

 Pierwszy program ,,Pobaw się ze mną” 
realizowany był w okresie od września do 
końca grudnia 2014 roku. Obejmował naukę 
konstruktywnego spędzania wolnego czasu 
dla całej rodziny, poprawę wzajemnych relacji 
w rodzinie,budowanie autorytetu rodziców, 
utworzenie ,,Biblioteczki dla rodziców”.

Czymś nowym był wyjazd integracyjny 
do Wisełki, który dał wszystkim  niezapo-
mniane chwile. Czas był wypełniony od rana 
do wieczora, były podchody, gra plenerowa, 
w której brały udział całe rodziny. Wybraliśmy 
miejsca, które są atrakcyjne turystycznie np. 
okolice Wydrzego Głazu. Dla mnie też było 
to odkrycie i poznanie tych okolic. Rodzice 
rozwiązywali krzyżówki, z mapą mieli dotrzeć 
do wybranych miejsc. Wszyscy znosili dzielnie 
utrudzenie, wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni. 

Wspólny wyjazd do Szczecina był zwień-
czeniem tego  projektu, mogliśmy obejrzeć 
wyjątkowy spektakl moskiewski ,,Galę na 
lodzie”, połączenie baletu z grą świateł. Było 
to dla nas wszystkich niespotykanym dotąd 
przeżyciem.

- A drugi projekt?

- Drugi  projekt pod nazwą ,,Razem śmielej 
i weselej” trwał od sierpnia do grudnia 2015 roku, 
to kreatywne warsztaty plastyczno – techniczne 
dla dzieci i rodziców, konkursy, działania mające 
na celu poprawę relacji pomiędzy dziećmi i rodzi-
cami,udział dzieci w koloniach integracyjnych we 
Władysławowie. Kolejny raz mogliśmy wyjechać 
do Szczecina, zwiedzaliśmy Muzeum Techniki 
i Komunikacji, byliśmy na wspólnym obiedzie. 
Następnie udaliśmy się do Opery na spektakl 
,,Najbardziej nieprawdopodobna historia”.Warto 
podkreślić, że w projekt zostali zaangażowani 
fachowcy, osoby wspierające zajęcia do opieki nad 
młodszymi dziećmi, wolontariusze z Lokalnego 
Centrum Wolontariatu. Projekty były rozliczane 
przez księgową Joannę Dembowską, której przy 
okazji pragnę podziękować za jej pracę. 

Uśmiech dziecka jest największą nagrodą
Rozmowa z Ewą Lewandowską, kierowniczką Świetlicy Środowiskowej ,,Iskierka” w Międzyzdrojach, członkiem zespołu 
interdyscyplinarnego, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- Co te programy wniosły w pracę świetlicy?

- Udział w programach pozwolił na realiza-
cję dwóch projektów, które były realizowane 
przez dwa lata. Dofinansowanie z Ministerstwa, 
w wysokości 40 tys. zł na rok, przeznaczyliśmy 
na zakup przedmiotów, które wykorzystujemy 
w codziennej pracy w naszej świetlicy - materiały 
edukacyjne, książki, poradniki, płyty. Możliwa stała 
się realizacja działań nadprogramowych – ,,Szkoła 
dla Rodziców”, wyjazdy integracyjne, warsztaty 
z psychologami, zajęcia zumby.

Mogę śmiało powiedzieć, że zrealizowaliśmy 
swoje zamierzenia postawione na początku. 
Program służył dzieciom i ich rodzicom, stawiał 
na integrację poprzez kreatywne spędzanie 
czasu wolnego. Pozwolił na przypomnienie 
sobie o zabawach z naszego dzieciństwa. Dzieci 
i ich rodzice mogli poznać nas, wychowawców 
w innych warunkach niż tylko tych codziennych, 
w świetlicy. Projekt przewidywał zaangażowanie 
rodziców w przygotowanie posiłków, pakowanie, 
sprzątanie, odpowiedzialność była wspólna. To 
było dla nas wszystkich cenne doświadczenie. 
Integracja grupy, aby dzieci lepiej się poznały, 
aby zbliżyły się do nas wychowawców, abyśmy 
mogli zobaczyć się w innych warunkach, innej 
aktywności, z czego zadowolenie czerpaliśmy 
wszyscy – dzieci, wychowawcy i rodzice. Z reali-
zacji projektu jestem zadowolona, największą 
nagrodą jest dla nas uśmiech dzieci.  

Korzystając z okazji pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim rodzinom, które bardzo 

zaangażowały się w oba projekty, czynnie biorąc 
w nich udział. 

- Czym zajmuje się świetlica środowiskowa  
,,Iskierka” na co dzień?

- Naszym zadaniem jest kompleksowa pomoc 
dzieciom, wspieranie w nauce, prowadzenie zajęć 
tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe. To tak-
że działania psychoterapeutyczne – socjoterapia, 
codzienne rozwiązywanie problemów. Ważna 
w naszej codziennej pracy jest współpraca z OPS, 
ze szkołami. Dzięki temu, że świetlica funkcjonuje 

w strukturach OPS możliwa jest kompleksowa 
pomoc i  opieka. Poprawiło to funkcjonowanie 
świetlicy i wpłynęło na integrację wycho-
wanków i rodziców z kadrą. Bardzo ważnym 
elementem jest stała współpraca z rodziną 
dziecka, bez rodzica sytuacja dziecka odmieni 
się tylko na chwilę, a nam zależy na trwałych 
zmianach. Wiemy, że kiedy szczęśliwa jest 
rodzina – szczęśliwe jest dziecko. 

W świetlicy pracuję ja, Ewelina Szpakow-
ska - młoda, bardzo ambitna i zaangażowana 
w pracę wychowawczyni oraz socjoterapeutka 
Monika Ratajczyk. W codziennej pracy i realizo-
wanych projektach wspieramy się także pomo-
cą licznych specjalistów.  Świetlica czynna jest 
od 11.30 do 17.30 w dni robocze, oraz w dni 
wolne od nauki od 10.00 do 15.00. 

- Kto korzysta ze świetlicy środowisko-
wej?

- Obecnie do świetlicy uczęszcza 21 dzieci. 
Są to uczniowie szkoły podstawowej z terenu 
naszej gminy. W ubiegłym roku były także 
dzieci  z gimnazjum, które  wracają do nas jako 
wolontariusze oddając to, co sami dostali. To 
jest dla nas najlepsze podziękowanie. Najlep-
szą zapłatą za naszą pracę jest to, że dzieciakom 
coś się udaje, mają dobre oceny, my doceniamy 
ich sukcesy i starania. Czasami nasza praca 
polega na spokojnym wysłuchaniu, pobyciu 
z dzieckiem, danie im swojej uwagi. Jak czło-
wiek stawia sobie jakiś cel, to jego realizacja 
jest możliwa, tą zasadą kieruję się w życiu i to 

staram się przekazać naszym dzieciom. Najważ-
niejsze, żeby były dobrymi ludźmi.

- Jakie są Pani pomysły na przyszłość dla 
,,Iskierki”?

- Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy  nowy projekt, 
na bazie „Szkoły dla Rodziców”. Są to warsztaty 
umiejętności wychowawczych. W tym czasie 
dzieciom będzie zapewniona opieka. Na zakoń-
czenie programu planujemy wspólny wyjazd 
integracyjny w ciekawe miejsce. Marzy mi się 
wspólny  wyjazd integracyjny dla dzieci i rodzi-
ców, gdzie będzie można wykorzystać twórczo 
i ciekawie czas. Naszym najważniejszym zadaniem 
jest cierpliwe codzienne towarzyszenie dzieciom 
i współpraca z rodzinami. 

- Pani Ewo, gratuluję nagrody, życzę dal-
szych ciekawych projektów i uprzejmie dzię-
kuję za rozmowę.

Rozmawiała: Joanna Ścigała 
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Podopieczni świetlicy mo-
gli na początku zajęć pn. „Opa-
nuj balans”, porównać skutki 
spędzania czasu wolnego 
przed komputerem oraz spę-
dzania czasu wolnego na upra-
wianiu sportu.  Wniosek był 
jeden – sport wypada o wiele 
pozytywniej od komputera. 

Po tym krótkim profilak-
tycznym występie starsi ko-
ledzy maluchów ze szkolnej 
świetlicy, czyli gimnazjaliści 
– uczestnicy programu  Pra-
cowni MID – zaprezentowali 
swoje umiejętności w obsłu-

Początek roku przyniósł małe zmiany uczestnikom 
programu psychoedukacyjnego „Grajki – po-
magajki” prowadzonego przez zespół Pracowni 
Motywacja i Działanie. Główne założenie i cele 
programu pozostały niezmienne. Tak, jak w po-
przednich latach, i teraz zadaniem programu jest 
pomoc psychoedukacyjna dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6 - 13 lat. Program opiera się na dwóch 
wzajemnie uzupełniających się elementach: grze 
komputerowej oraz zajęciach indywidualnych 
i grupowych prowadzonych przez trenerów 
w Pracowni Motywacja i Działanie. 

Zakres tematyczny w znaczny sposób przyczy-
nia się do wzrostu samoświadomości, otwartości 
oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach poprzez rozumienie i rozpoznawanie 
uczuć, własnych potrzeb, umiejętności komu-
nikacji oraz asertywności. Konstrukcja formuły 
gier, postaci bohaterów, a także proponowane 

Trickboardy w świetlicy 

„Opanuj balans”  
W świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego  pojawili się nie-
typowi goście: uczestnicy i trenerzy programu „go!proArtNotDrugs – SKATE EDITION” 
Pracowni Motywacja i Działanie. Jaki był cel tej wizyty? Podsunięcie dzieciom ciekawego 
pomysłu na spędzanie czasu wolnego, zgodnie z zasadą „aktywność  to zdrowie”. 

dze trickboardów. Tu zostali bardzo entuzja-
stycznie przyjęci przez bacznie obserwujące 
ich dzieci.  Pokaz ten był także zachętą  by i one 
spróbowały swoich sił na deskach. I próbowali, 
niemal wszyscy. Zaskoczeniem dla uczestników 
i trenerów projektu był widok dzieci, które, bez 
bariery strachu, szybko uczyły się nie tylko balan-
su na desce, ale także podejmowały wyzwanie 
wykonywania na niej różnych trików (niektórym 
wychodziły one bardzo dobrze, mimo, że był to 
ich pierwszy kontakt z deską).

Zajęcia te były finałem pierwszego etapu pro-
gramu  SKATE .  Teraz, gdy z dnia na dzień zbliżać 
będziemy się do lata, młodzi  uczestnicy projektu 
będą widoczni na ulicach Międzyzdrojów, gdzie 
doskonalić będą swoją jazdę  i przygotowywać 
do finałowego podsumowania kolejnego etapu 
zajęć.

Program realizowany jest przy wsparciu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach                 
w ramach środków pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, z zakresu Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Pracownia Motywacja 
i Działanie

Grajki – pomagajki w nowej odsłonie
scenariusze zajęć są zbliżone z sytuacjami rzeczy-
wistymi. Dzięki temu dzieciom i młodzieży łatwiej 
odnieść sytuację z gry do życia codziennego i wy-
korzystywać proponowane rozwiązania. 

Nowości, jakie w tym roku zostały wprowadzo-
ne, to urozmaicenie zajęć poprzez wprowadzenie 
panelu gier interakcyjnych, w trakcie których 
rozwijane są kompetencje społeczne dzieci 
i młodzieży. Tematyka gier jest bowiem zbliżona 
do tematów poruszanych w głównym nurcie pro-
gramu. Dzięki wprowadzeniu gier interakcyjnych 
zajęcia zyskały jeszcze większą atrakcyjność dla 
ich odbiorców. 

Z początkiem roku rozpoczął się nabór uczest-
ników do 5. edycji programu, który nadal trwa. 
Jednocześnie w programie biorą udział uczestnicy 
wcześniej rozpoczętych edycji. I tak przeplatają 
się ze sobą różne edycje. Jedne grupy kończą (po 
ponad 1,5 roku) swój udział  w programie, inne są 

w środku swojej przygody z Grajkami – pomagaj-
kami, a inni dopiero ją rozpoczynają. 

Szczegółowe informacje na temat programu 
i udziału w nim dostępne są na stronie interneto-
wej Pracowni Motywacja i Działanie www.moty-
wacjaidzialanie.pl oraz pod nr tel. 699 654 608.

Udział w programie jest bezpłatny. Projekt 
finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej    
w Międzyzdrojach, w ramach środków pochodzą-
cych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, z zakresu Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pracownia Motywacja i Działanie
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INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informujemy, że na terenie Gminy funkcjonuje 
środowiskowa opieka psychiatryczna (domowa) 
świadczona przez Zespół Leczenia Środowisko-
wego, w skład którego wchodzi lekarz psychiatra 
oraz terapeuta-pedagog. Zadaniem Zespołu 
jest realizowanie skutecznej pomocy w środo-
wisku pacjenta. Świadczenia medyczne i psy-
choterapeutyczne udzielanie są w ramach wizyt  
domowych, poprzez porady diagnostyczne, kontro-
lne, psychologiczne oraz wsparcie psychospołeczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał do 
pracy drugiego psychologa - Annę Michalak, która 
świadczy usługi w zakresie:

Pomoc i wsparcie w Gminie Międzyzdroje zapewniają:
Konsultacje psychologiczne  - Izabela Kiljan, w czwartki od godz. 14.00 – 18.00, 
  w piątki od godz. 9.00 do 12.00, tel. 91 32 81 053. 91 32 78 368;

Konsultacje prawne  - Joanna Sołtys, Przemysław Ślozowski: tel. 91 32 81 053, 91 32 80 311;

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  - Ewa Lewandowska we wtorki w godz. 9.00 - 10.00, tel. 91 32 78 368;

Program psychoedukacyjny dla osób 
stosujących przemoc  - Aneta Całus tel. 91 32 78 368, 501 788 894;

Program psychoedukacyjny dla osób 
doznających przemocy  - Aneta Całus tel. 91 32 78 368, 501 788 894;

Terapia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych 
- Poradnia Terapii Uzależnień  - Karolina Flacht, tel. 506 591 164, Aneta Całus, tel. 501 788 894, 
  Bartosz Ślaski, tel. 504 587 341, Krzysztof Klepacki;

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  - Iwona Skórkowska tel. 91 32 81 053, 91 32 80 311;

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”  - Ewa Lewandowska, od poniedziałku do piątku od godz. 11³° - 17°°. 
  tel. 91 3281919 ul. Kolejowa 29;

Klub Abstynenta „Rozwaga”  - Zofia Durka ul. Cicha 2, tel. 91 32 82 730, od poniedziałku do soboty.

Opieka psychologiczna oraz psychiatryczna
• pomocy psychologicznej, psychoterapii sys-

temowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej,
• wparcia w kryzysie rodzin i dziecka,
• pracy z dziećmi.
Miejsce przyjęć: ul. Cicha 2, Międzyzdroje 

(pierwszy budynek MTBS, w którym mieści się 
także Klub Abstynenta „Rozwaga” ). 

Przyjęcia w soboty - po uzgodnieniu tele-
fonicznym 91 328 10 53 lub 91 327 83 68 bądź 
bezpośrednio w OPS (II piętro).

Wsparciem psychologicznym w dalszym 
czasie także służy Izabela Kiljan, której usługi 

obejmują również pomoc psychologiczną, psy-
choterapię systemową indywidualną i rodzin,  
wsparcie w kryzysie rodzin i dziecka oraz pracę 
z dziećmi.

Miejsce przyjęć ul. Książąt Pomorskich 8, 
Międzyzdroje (OPS). Przyjęcia w czwartki i piątki 
po uzgodnieniu telefonicznym  91 3281053 lub 
913278368 bądź bezpośrednio w OPS (II piętro).

Dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje pomoc 
świadczona jest bezpłatnie.

Małgorzata Musialska
Inspektor OPS
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