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26 – 28.05.2016r. – „Wiosna 
Monodramu 2016” – Centrum 
Współpracy Międzynarodowej 
Grodno – szczegółowy program 
na stronie 9.
30.05.2016r. – spotkanie z Tanyą 
Valko i premiera książki „Arab-
ska krucjata” – Miejska Biblioteka 
Publiczna, godz. 18:00; 
01.06.2016r. – Najlepszy Dzień 
Dziecka Na Wyspach, amfiteatr,  
godz. 12:00; 
02.06.2016r. – Czwartki lek-
koatletyczne 2016/2017 – finał, 
stadion miejski, godz. 16:00;

04 - 05.06.2016r. – Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków 
w tenisie stołowym, hala sportowa 
im. A. Grubby, godz. 15:00; 
11.06.2016r. – II Edycja Świato-
wego Dnia Wellness, taras hotelu 
Aurora Family&SPA, godz. 11:00;
11.06.2016r. – „Mini Mistrzo-
stwa Europy 2016” w piłce noż-
nej, orlik przy SP1, godz. 15:00; 
18.06.2016r. – „Międzyzdrojskie 
Neptunalia”, amfiteatr, godz. 
16:00;
19.06.2016r. – „Dzień św. Ottona 
z Babmergu”, Lubin, godz. 11:00;

19.06.2016r. – „Fala Football 
Cup” – III edycja, stadion miej-
ski, godz. 10:00;
19 – 24.06.2016r. – 51. Między-
narodowy Festiwal Pieśni Chó-
ralnej – szczegółowy program 
na stronie 4.
25.06.2016r. – Oficjalne otwar-
cie kąpieliska w Międzyzdro-
jach, plaża przy zejściu E, godz. 
12:00; 
29 – 02.07.2016r. – 21. Festiwal 
Gwiazd w Międzyzdrojach. 





„KWIATKI 
ZA ELEKTROODPADKI” 
w Wapnicy
Zbiórka elektroodpadów odbędzie 
się 3.06.2016 (piątek) w godz. 16.00-
20.00. Każdy uczestnik zbiórki, który 
odda niepotrzebne elektrosprzęty, 
otrzyma kwiatek doniczkowy. Akcja 
jest jednym z działań w ramach pro-
jektu realizowanego w szkole „Litter 
less – śmieci mniej”.

Zbiórka będzie miała charakter 
stacjonarny – elektroodpady będą 
przyjmowane w szkole w Wapnicy, oraz 
objazdowy – samochód będzie odbierał 
sprzęty spod domów mieszkańców. 
Elektrosprzęty należy wystawić naj-
później do godz. 16.00 w dniu zbiórki,  
w przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej - przed posesję w sposób 
nieutrudniający przejścia lub przejazdu,  
a w przypadku zabudowy wieloro-
dzinnej przy pojemnikach i kojcach na 
śmieci. Odbiór odpadów nastąpi w dniu 
zbiórki od godz. 16.00. 

Istnieje  możl iwość kontaktu  
w sprawie odbioru pod nr telefonu: 
795 862 645.

Elektroodpady zostaną przekazane 
wyspecjalizowanej firmie w związku 
z udziałem szkoły w programie „Moje 
Miasto Bez Elektrośmieci”.

Partnerami projektu są: Nadleśnic-
two Międzyzdroje, Zakład Ochrony Śro-
dowiska w Międzyzdrojach, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska, Szkoły dla 
Ekorozwoju, Wrigley Company Founda-
tion, Litter Less Campaign.

Iwona Samołyk

Wspólnie pokonajmy SMA-ka.
Zbiórka charytatywna na rzecz Mai Mączniańskiej, która walczy z tą podstępną chorobą

Szanowni Państwo!  
W marcu tego roku u naszej 3,5 letniej córki Mai 

zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jest 
to choroba nerwowo – mięśniowa o podłożu ge-
netycznym. W SMA obumierają neurony w rdzeniu 
kręgowym, wskutek czego mięśnie słabną i stopniowo 
ulegają zanikowi.  

Nadzieją na pokonanie choroby jest terapia 
genowa, która na chwilę obecną jest w fazie badań 
klinicznych, oraz lek, który powstrzymuje, a także 
cofa skutki choroby. Niestety proces dopuszczenia do 
obrotu produktów leczniczych wspomnianej terapii  
i leku może potrwać jeszcze dwa, trzy lata.  

Jedyną formą terapii na dziś jest stała rehabilitacja 
ruchowa, która może spowolnić przebieg choroby i utrzymać Maję w jak najlepszej formie, aż do momen-
tu, kiedy wspomniany lek będzie dostępny. Niestety koszty rehabilitacji, fizykoterapii czy basenu są duże  
i znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. 

Prosimy więc o wsparcie wszystkich, którzy chcą pomóc Majuni w tej nierównej walce. Wierzymy, że 
100% naszej miłości i naszego zaangażowania oraz pomoc ludzi dobrej woli pomoże nam powstrzymać 
postęp tej strasznej choroby. 

Aby pomóc Mai pokonać SMA-ka, prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie dobrowolnych 
datków. Córeczka ma utworzone subkonto, na które można przekazywać darowizny: Fundacja Pomocy 
Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin. Nr konta: Bank 
Pekao S.A I/O Szczecin 26 1240 3813 1111 0000 4395 6119 z dopiskiem Maja Mączniańska. Za wszelką 
pomoc i wsparcie z całego serca dziękujemy. Justyna i Damian Mączniańscy

Dzięki sile woli, determinacji i 100% miłości,  
o której czytamy w apelu, rodzice Mai robią wszystko, 
co w ich mocy, aby znaleźć ratunek dla swego jedy-
nego dziecka. 

Pomóżmy im w tym! Wierzymy, że w  naszej lokalnej 
społeczności wiele jest osób dobrej woli, którzy okażą 
współczucie i zrozumienie dla tej rodziny. 

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" przy 
współpracy z SP2 w Wapnicy zdecydowało się zorga-
nizować zbiórkę charytatywną, z której zebrane środki 
będą przekazane na leczenie Mai Mączniańskiej.

 Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym 
wydarzeniu, jak również do pomocy w organizacji festy-
nu. Chętnych do współpracy, sponsorów i wolontariuszy 
prosimy o kontakt  z  organizatorami pod nr tel. 509 179 
323 (Monika Ratajczyk).  

Festyn planowany jest 10 czerwca (piątek) 
od godz. 16:00 na trenach zielonych przy SP2  
w Wapnicy.

Monika Ratajczyk 
W imieniu Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia "Rodzina"

Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy, właściciele hoteli, pensjonatów, 
kwater prywatnych, osoby prowadzące dzia-
łalność na terenie Gminy. 

W związku ze zbliżającym się sezonem 
wakacyjnym serdecznie zapraszamy Państwa 
do współpracy przy kolportażu Informatora 

Samorządowego naszej Gminy. Bezpłatna gazet-
ka, ukazująca się co miesiąc, jest dla wielu osób 
źródłem informacji o życiu miasta. Jeśli jesteście 
Państwo zainteresowani, aby za Waszym pośred-
nictwem Informator dotarł do większej liczby 
turystów, otrzymacie go pod wskazany adres w 
dniu dystrybucji.

Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać 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 Infor-
mator w swoich miejscach pracy, składamy 
serdeczne podziękowanie za dotychczasową 
współpracę. 

Redakcja 



3INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 5/2016

AKTUALNOŚCI

W ramach obchodów  Europejskiej Nocy Muzeów 
Podobnie punktualnie o 18.00 rozpoczęliśmy 
naszą zabawę pn. „Nocne życie”. Od razu w pierw-
szych minutach ustawiła się kolejka chętnych do 
wzięcia udziału w grze edukacyjnej z nagrodami.

Dziesiątki zwiedzających razem z harcerzami 
wyruszyło w nocną przygodę przy blasku latarek 
po salach muzealnych. Tym razem wszystkie 

zagadki dotyczyły przysto-
sowań zwierząt do nocnego 
trybu życia. Odpowiedzi na 
pytania ukryte były na ekspo-
zycjach muzeum. Na salach 
było ciemno i klimatycznie. 
Zwiedzającym towarzyszyły 
nocne głosy natury pochuki-

wanie pucha-
cza, wycie wilków czy popiskiwania 
nietoperza. Na tych którzy odnaleźli 
poprawne odpowiedzi na wszystkie 
pytania czekały atrakcyjne nagrody: 
książki, kolorowanki, zabawki, bilety 
na basen.

Były też ogromne bańki mydla-
ne, malowanie twarzy, filcowanie na 
mokro, robienie fluoroscencyjnych 
zwierząt z origami oraz eduka-
cyjne zabawy z Nietoperzem. Od 
godz. 21 udostępniona została 

niezwykła wystawa o nietoperzach, a 22 odbył 
się pokaz wspaniałego filmu przyrodniczego 
„Rytmy natury”.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspól-
ną zabawę oraz wszystkim, którzy pomogli nam 
w zorganizowaniu licznych atrakcji w tę niezwykłą 
Noc Muzeów: międzyzdrojskim harcerzom, wo-
lontariuszom Fundacji Motywacja i Działanie, Sto-
warzyszeniu Archeozdroje, Międzynarodowemu 
Domu Kultury oraz sponsorom nagród: GazSystem, 
Bagiński &Chabinka Spa, hotel Aurora i hotel  
Amber Baltic.                     Woliński Park Narodowy

Z latarką i nietoperzem
Po północy w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego zakoń-
czyła się Noc Muzeum pt. ,,Nocne Życie”. Odwiedziły nas tłumy mieszkańców 
i turystów wraz z dziećmi. Zwiedzający mogli obejrzeć bogactwo Muzeum 
Przyrodniczego wraz z harcerzami przy blasku latarek.

Organizacja konferencji prasowej w Warszawie 
to jeden z elementów prowadzonej strategii pro-
mocyjnej i zaplanowanych działań promujących 

Festiwal Gwiazd. Konferencję poprowadziła wie-
loletnia rzeczniczka prasowa Festiwalu Gwiazd, 
dziennikarka radiowa i wykładowca Uniwersytetu 

Jagiellońskiego -  Alicja Myśli-
wiec, w towarzystwie Olafa Lu-
baszenki, dyrektora artystycz-
nego festiwalu. Uczestnikami 
konferencji była delegacja z 
Międzyzdrojów w osobach 
Burmistrza Leszka Dorosza 
oraz Dyrektora Międzynaro-
dowego Domu Kultury Artura 
Duszyńskiego. 

Podczas tegorocznej edycji 
w dniu otwarcia festiwalu, 

czyli 29 czerwca 2016r. Justyn Steczkowska 
wystąpi w spektaklu muzycznym pt. „Śpiewnik 
Pana Wasowskiego”, a 02 lipca br. będzie jedną 
z osób, które odcisną i pozostawią swoją dłoń  
podczas uroczystej gali odciśnięcia dłoni w Alei 
Gwiazd w Międzyzdrojach. W trakcie konferencji 
szczegółowo omówiono organizowany i szeroko 
promowany na profilach społecznościowych ple-
biscyt internetowy pn. „Idol Publiczności”.

Po konferencji przy kawie można było wy-
mienić doświadczenia, wysłuchać uwag dzien-
nikarskich oraz podziwiać piękno stadionu naro-
dowego, gdzie trwały właśnie  przygotowania do 
mistrzostw na żużlu. 

Duża frekwencja i zainteresowanie dziennikar-
skie Festiwalem Gwiazd podczas organizowanej 
konferencji świadczy o niesłabnącej popularności 
i wysokiej randze tego wydarzenia kulturalnego, 
które organizowane jest od ponad 20 lat w Mię-
dzyzdrojach.  

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Konferencja z Justyną Steczkowską 
W dniu 11 maja br. na PGE Narodowy odbyła się  konferencja prasowa 21. Festiwalu Gwiazd w Mię-
dzyzdrojach.  Gościem specjalnym konferencji była znana diva muzyki pop Justyna Steczkowska.  

Przed 21. Festiwalem Gwiazd

Pierwsza część wieczoru była poświęcona książce 
Zygmunta Miłoszewskiego pt. „Ziarno prawdy”. 
Aktor fenomenalnie przeczytał fragmenty po-
wieści, zachęcając słuchaczy do sięgnięcia po 
książkę, a także posłuchania audiobooka z jego 
udziałem. Następnie opowiedział o pracy nad 
realizacją audiobooków oraz filmów. Przy po-
wstawaniu „książek mówionych” aktor, spośród 
tylu aktorskich „narzędzi”, ma do dyspozycji tylko 
głos. Narzuca swoje emocje, buduje napięcie, by 
wciągnąć słuchacza w wykreowany przez siebie 
świat. To „malowanie obrazu głosem”. 

Aktor przyznał, że  chętnie bierze udział w 
nowatorskich projektach. Z przyjemnością zagrał 
Twardowskiego w „Legendach polskich” w wersji 
science fiction w reżyserii Tomasza Bagińskiego. 

Aktor opowiadał o rolach, które wymagały od 
niego maksymalnego zaangażowania. W filmie 
„Pod Mocnym Aniołem” pokazał najciemniejszą 
stronę alkoholizmu, do roli Leopolda Sochy musiał 
nauczyć się gwary lwowskiej, grał na mrozie. Po 
rolach, które powodują dużą eksploatację emo-
cjonalną musi się „zresetować”. Wyzwaniem było  
wcielenie się w postać Lecha Wałęsy. Nie mógł 
spotkać się osobiście z prezydentem przed pre-
mierą filmu. To zaburzyłoby mu  obraz dawnego 
Lecha Wałęsy. Czytał o robotniku, który walczył w 
latach osiemdziesiątych XX w., któremu do głowy 
wtedy nie przyszło, że kiedyś zostanie laureatem 
Pokojowej Nagrody Nobla. Aktor musiał upodob-
nić się do granej przez siebie postaci, uważając, 
by nie wyszła z tego parodia. Zaznaczył, że za-

wód aktora jest 
bardzo trudny i 
nie można się go 
nauczyć. Trzeba 
mieć w sobie 
zalążek talentu. 
Robert Więckie-
wicz ufa reżyse-
rom. Podkreślał, 
że najważniejsza 
jest „chemia na 
planie”. W ciągu 
jednego roku 
zagrał skrajnie 
różne postacie: 
Hitlera i Wałęsę. Udowodnił tym, że jest aktorem 
wszechstronnym.  Na zakończenie Więckiewicz 
opowiedział o nowym filmie pt. „Konwój”, który je-
sienią wejdzie na ekrany kin. To historia dowódcy 
konwoju, który przewozi niebezpiecznego więź-
nia. Mocne męskie kino na pewno zainteresuje 
wielbicieli kryminału i sensacji.

 Po spotkaniu można było zakupić audiobooki 
czytane przez aktora, zdobyć autograf i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z naszym gościem. 

Bibliotekarze

Chemia na planie
17 maja 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała, w ramach obchodów Tygodnia 
Bibliotek, wieczór z Robertem Więckiewiczem, znakomitym aktorem filmowym i teatralnym. 
Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Domu Kultury. Artysta stworzył niezapomniane 
kreacje w takich filmach, jak: „Vinci”, „Dom zły”, „Różyczka”, „Baby są jakieś inne”, „W ciemności”, 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Pod mocnym aniołem”. 

Robert Więckiewicz o aktorstwie
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Jak podaje Dyrektor Artystyczny Festiwalu Gwiazd 
Olaf Lubaszenko: „Plebiscyt „Idol Publiczności” 21. 
Festiwalu Gwiazd to tegoroczna nowość! Kto jest w 
oczach publiczności najbardziej obiecującym mło-
dym twórcą 2015 roku? Decyzję podejmą internauci 
w specjalnym głosowaniu. Wśród nominowanych 
znaleźli się artyści, którzy pomimo młodego wieku 
posiadają niemały dorobek artystyczny, zyskali 
popularność i zgodzili się wziąć udział w plebiscycie.”

Zgodnie z regulaminem  plebiscytu głosowa-
nie potrwa do 20 czerwca 2016 r. W celu oddania 
ważnego głosu należy  się zarejestrować  podając 

swoje dane: imię, nazwisko oraz adres e – mail,  
a następnie, po powtórnym zalogowaniu, oddać 
swój głos. Głosować można jednorazowo każde-
go dnia. Podane dane posłużą organizatorom  
w celu przekazania informacji o wygraniu cennych 
nagród, w tym: bezpłatnych karnetów wstępu na 
wszystkie wydarzenia festiwalowe.  

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa  
w plebiscycie!       

Wybierz swojego kandydata, zaloguj się  
i zagłosuj!                                                            ????????

???????????????

Ruszył plebiscyt
Na stronie www.festiwalgwiazd.com w zakładce plebiscyt każdy sympatyk Festiwalu Gwiazd 
może zagłosować na swojego „idola”.

„Idol Publiczności” 21. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach! 

„A w sercach śpiewa maj” to tytuł koncertu, 
który odbył się w Międzynarodowym Domu 

Kultury w Międzyzdrojach 30.04.2016 roku. W kon-
cercie wzięła udział Ewa Filipowicz- mezzosopran, 
solistka przez wiele lat związana z Operą na Zamku 
w Szczecinie a  obecnie profesor Akademii Sztuki. 
Do udziału w koncercie zostali również zaproszeni 
studenci kierunku wokalistyka Wydziału Edukacji 
Muzycznej a wśród nich: Jadwiga Bosacka, Aneta 
Czaplińska, Joanna Wojtowicz, Karolina Zdrojkow-
ska oraz Damian Stasiak. Wszystkim uczestnikom 
koncertu przy fortepianie towarzyszyła Marta 
Gargała. 

 W niedzielę, 1 maja na fanów sztuki teatral-
nej czekał „ Podwieczorek przy mikrofonie” czyli 
spotkanie z Michałem Janickim, aktorem Teatru 

Polskiego w Szczecinie, związanego również z 
Teatrem im. Wiliama Horzycy w Toruniu. Michał 

Janicki jest Dyrektorem Arty-
stycznym Teatru Kameralnego 
Szczecińskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki. Aktor jest zdo-
bywcą wielu nagród.  Gwiazda 
kabaretu, ulubieniec szczeciń-
skiej publiczności, od prawie 
30 lat na scenie - w Międzyz-
drojach opowiadał o aktorstwie 
od kuchni.

 Andrzej Mleczko, wieloletni 
działacz kultury zasłużony dla 
Międzyzdrojów, przygotował  

dla Michała Janickiego specjalną laudację, którą 
odczytał i wręczył aktorowi.

2 maja w  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 
w Międzyzdrojach zorganizowano „Bieg po Kultu-
rę”. Organizatorzy Biegu: Międzynarodowy Dom 
Kultury w Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje, 
Golden Tulip Residence, Międzyzdrojskie Stowa-
rzyszenie „Rodzina”, gmina Międzyzdroje,  Związek 
Harcerstwa Polskiego. W tym szczególnym wyda-
rzeniu  wzięło udział  około 70 osób, w tym  sporo 
dzieci. Uczestnicy mieli do pokonania dystans o 
długości 5 kilometrów, a na mecie, w Amfiteatrze 
na wszystkich biegaczy czekał  energetyzujący 
koncert zespołu „ Specyficzni”. Najmłodsi uczest-

nicy, pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna 
otrzymali z rąk burmistrza Leszka Dorosza oraz 
Anny Kuny nagrody ufundowane przez Golden 
Tulip Residence. Wsparcie finansowe otrzymali-
śmy z Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

 3 maja w Narodowe Święto Konstytucji   
w MDK odbył się koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu zespołu „ Poco Forte” w składzie: 
Barbara Fedorowicz – altowiolistka i skrzypacz-
ka, Karolina Bubieńczyk –skrzypaczka, Wojciech 
Ball –instrumenty perkusyjne, Michał Woźniak 
– prowadzący grupę, organista w Katedrze św. 
Jakuba, wykładowca na AS w Szczecinie. Na co 
dzień zespół działa przy Szczecińskiej Katedrze, 
gdzie służy przy oprawie mszy oraz przy licznych 
uroczystościach z udziałem wielu zacnych do-
stojników kościelnych i państwowych. Muzycy 
zaprezentowali słuchaczom najbardziej znane 
pieśni polskie, zaprosili do śpiewania również 
publiczność, co było doskonałą okazją do refleksji 
w tym szczególnym dniu.

????????
????????????????

Wernisaż, koncerty i „Bieg po Kulturę”
30 kwietnia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Katarzy-
ny Trochimczuk. Pochodząca z Międzyzdrojów młoda artystka jest absolwentką Wyższej Szkoły 
Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku Grafika. Ma na swoim koncie udziały w wystawach 
i plenerach malarskich m.in. w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Marianowie, Szczecinku. 
Obrazy, przedstawione na wystawie ukazują kryształy, minerały oraz kamienie szlachetne o 
niezwykłych formach pokazanych w postaci malarskiej.    Wystawę można zwiedzać do 30 maja.

19.06.2016 - niedziela, godzina 19.30

Koncert Inauguracyjny
Philipine Madrigal Singers - Filipiny

20.06.2016 - poniedziałek, 
godzina 19.30

Chór Fantazja - Słupsk
Chór Dominus – Kijów, Ukraina
Chór Lutnia - Łódź

21.06.2016 - wtorek, godzina 19.30
Chór Antalya Municipality Conservatory - Antalya 
- Turcja
Lumen Vocale - Poznań
Chór Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
- Głubczyce

22.06.2016 - środa, 
w godzinach 11.00 - 15.00
Konkurs Musica Sacra - kościół pw. św. Piotra 
Apostoła w Międzyzdrojach

PROGRAM 
51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

19 - 24 czerwca 2016

godzina 19.30
Międzyszkolny Młodzieżowy Chór Żeński „Iuve-
nales Cantores Lodzienses” - Łódź
Tallin English College Choir – Tallin, Estonia

23.06.2016 - czwartek, godzina 19.30
Chór Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In 
terra pax”
St. Nikolai Choir - Halmstadt - Szwecja
Zespół Wokalny „Sigma” - Bydgoszcz

24.06.2016 - piątek, godzina 19.30
Koncert Finałowy
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Pomysł przedsta-
wienia opierał się 
na nowatorskiej 
koncepcji połą-
czenia wydarzeń 
h i s t o r yc z nyc h  
w s p ó ł c z e s n o -
ścią. Uczniowie 
p r z y b ra l i  ro l e 
r e p o r t e r ó w  i 
dziennikarzy w 
studiu telewizyj-
nym, a pozostali 
wc i e l i l i  s i ę  w 
przypadkowych 
przechodniów. 
„Reporterka TV” 

Uczniowie wiedzą dlaczego świętujemy  3 Maja
W ostatnim dniu nauki przed długim majowym weekendem, uczniowie klasy V b Szkoły Podsta-
wowej nr 1 pod opieką nauczyciela historii Mirosława Bursy, zaprosili uczniów naszej szkoły do 
obejrzenia przedstawienia prezentującego genezę i znaczenie Święta 3 Maja.

Praca nad  każdym pionem i figurą, w zależności od wymagają-
cego kształtu,  trwała od 15 do 60 minut. Szachownicę wykonał 
z deski, na której wypalił kwadraty o wymiarach 4cm x 4cm. 
Szachownica dla czterech graczy ma 160 pól, 64 bierki. Gra 
na takiej szachownicy polega na równoczesnej grze czterech 
osób. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara. To bardzo nieprzewidywalna gra, wy-
magająca zarówno pod względem intelektualnym jak i czasowym. 
Maciej jest fanem bardzo ekstremalnych sportów  -  bmx street i 
takich własnie szachów! 

Zainteresowania Maćka obejmują szereg dziedzin - obmyśla 
projekty udoskonalonych ram do wyczynowych rowerów,  sam 
zrobił głośnik, wykonuje bardzo profesjonalne prace na zaję-
ciach ceramicznych w szkole, a do tego zupełnie nieźle się uczy!  
Szachy jednak zaskoczyły wszystkich, są wspaniałe! I jeszcze bar-
dziej  zachęciły do tej pięknej gry.                   Tamara Starachowska

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Szachy dla czterech osób
Piękne, wykonane samodzielnie czteroosobowe szachy zapre-
zentował Maciej Andrzejewski uczeń klasy III c Gimnazjum nr 
1.  Wszystkie, 64 bierki szachowe, Maciej wykonał  z różnych 
gatunków drewna - dębiny, topoli, śliwki i wiśni, na tokarce, 
którą w grudniu dostał w prezencie od ojca. 

Roksana Mariańska języka angielskiego uczy 
się od prawie 6 lat, w szkole a także w czasie 
wolnym. Doświadczenie i wysokie osiągnięcia 
językowe zawdzięcza p. Edycie Polakowskiej 
- nauczycielce z gimnazjum oraz p. Agnieszce 
Brzozowskiej, która uczy Roksanę prywatnie. 
Największą przyjemność podczas nauki języka 
sprawiajej czytanie książek lub oglądanie filmów 
w wersji angielskiej.

Po ukończeniu gimnazjum chciałaby rozpocząć 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ul. 
H. Pobożnego 2 w Szczecinie o profilu językowym, 
a po zdanej maturze chciałaby dostać się na stu-
dia prawnicze i w przyszłości uzyskać tytuł radcy 
prawnego, by rozpocząć pracę w tym zawodzie. 
„Świat stoi otworem, jeżeli się zna języki!” - tak 
uważa Roksana Mariańska. Twierdzi, że język może 

wszystko ułatwić w życiu, od podjęcia pracy gdzie-
kolwiek na świecie po kontakty w trakcie podróży.  
Obecnie jest wiele możliwości dla młodych ludzi, 
są specjalne programy typu Erasmus czy Come-
nius, dzięki którymmłodzi ludzie mogą studiować 
w każdym kraju.

Poza nauką języka, w czasie wolnym lubi jeź-
dzić konno. Korzysta ze stadniny konik. Wolina. 
Uwielbia spacerować ze swoim pieskiem. Poza tym 
interesuje się historią, wiedzą o społeczeństwie, 
kulturą krajów anglojęzycznych, modą. Bardzo lubi 
podróżować, była we Francji, Tunezji, Chorwacji, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Gratulujemy Roksanie wysokich osiągnięć i 
życzymy dalszych sukcesów.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Świąt stoi otworem, jeżeli zna się języki!
Roksana Mariańskia,  uczennica 3 klasy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach, jest 
laureatką Konkursu Wojewódzkiego Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 
2015/16 organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W konkursie międzyzdrojska 
gimnazjalistka zdobyła wysoką punktację, która otworzyła jej dostęp do każdej szkoły średniej. 
Została zwolniona także z egzaminów gimnazjalnych z języków obcych. 

Agnieszka Szaforz przeprowadziła  sondę uliczną, 
w trakcie której zadawała pytanie, czy ludzie mają 
świadomość, dlaczego 3 maja jest dniem wolnym 
od pracy? Nieliczni „przechodnie” poprawnie 
odpowiadali na to pytanie, a taki efekt sądy na 
scenie opierał się na przeprowadzonych wcześniej 
badaniach wśród uczniów i dorosłych.

Następnie „dziennikarze w studiu” wyjaśnili, 
że 3 maja w tym roku obchodzimy 225. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. 3 maja 1791 w Polsce uchwalo-
no pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, 
a drugą (po amerykańskiej) na świecie. Z tego 
powodu Święto 3 Maja jest świętem demokracji 
i praworządności.

Uczniowie przekazali informacje historyczne w 
oparciu o film pt. „Animowana historia Polski”oraz 
pogłębili o refleksję na temat współczesnego pa-
triotyzmu odnosząc się do swojej małej Ojczyzny. 
Obejrzeliśmy piękne zdjęcia naszego miasteczka. 
Tu mieszkamy,  jesteśmy z tego dumni i dbamy o 
nasze Międzyzdroje! 

Szkoła Podstawowa nr 1
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Konkurs miał na celu rozwinięcie wrażliwości 
dzieci i młodzieży na piękno budzącej się do życia 
przyrody w lesie wczesną wiosną. Nadesłano ok. 
200 prac konkursowych. Tuż przed rozdaniem 
pamiątkowych dyplomów i nagród laureaci kon-
kursu wspólnie z harcerzami 34 DHi zuchami 44 
GZ z Międzyzdrojów zasadzili drzewka i krzewy. 
Sadzonki były przygotowane przez harcerzy 
i zuchów w ramach realizacji zadania z cyklu 
”Dbam o moją Małą Ojczyznę”. Przy wkopywaniu 
roślin pomagał nadleśniczy Jacek Szczepaniak. 
Po zakończeniu akcji Agata Drabarek ogłosiła wy-
niki konkursu „Wiosna zaczyna się w lesie”:

W kategorii: Przedszkole:
Nikodem Faryniarz  - Przedszkole Miejskie nr 7 
Zuzia Bedzyk - Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod 

Żaglami” w Świnoujściu
Natalia Piastowska - Przedszkole Miejskie nr 3 

„Pod Żaglami” w Świnoujściu
Wyróżnienie:
Natalia Piaskowska - Przedszkole Miejskie nr 5 

„Bajka” w Świnoujściu 
W kategorii: Szkoła Podstawowa, Klasy I - III
Kornel Przybyłek  - Publiczna Szkoła Podstawo-

wa  w Dargobądzu
Anna Półtowska - Publiczna Szkoła Podstawo-

wa  w Dargobądzu
Piotr Ceroń - Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Mieszka I w Świnoujściu

Wyróżnienie:
Hanna Wołkow - Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Międzyzdrojach 
Agata Górecka - Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Mieszka I w Świnoujściu
W kategorii: Szkoła Podstawowa, Klasy 

IV - VI
Amelia Jung - Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Mieszka I w Świnoujściu
Hubert Śladewski - Publiczna Szkoła Podsta-

wowa  w Koniewie
Abigail Pietrzykowska - Szkoła Podstawowa nr 

6 im. Mieszka I w Świnoujściu
Wyróżnienie:
Hania Zakrzewska - Szkoła Podstawowa nr 2 

w Wapnicy 
Zuzanna Skiba - Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Koniewie
W kategorii: Gimnazjm
Urszula Stobiecka - Gimnazjum Publiczne nr 

2 w Świnoujściu
Martyna Rewt - Gimnazjum Publiczne nr 2 w 

Świnoujściu
Ola Murawska - Gimnazjum Publiczne nr 2 w 

Świnoujściu
W maju prace wszystkich laureatów konkursu 

będzie można podziwiać na wystawie w Wieży 
Goeben w Przytorze.

Na zakończenie dla wszystkich uczestników 
przygotowano poczęstunek przy ognisku.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Podsumowanie konkursu plastycznego „Wiosna zaczyna się w lesie”
 W piękny, słoneczny piątek, 29 kwietnia br. na terenie O.W. „Darz Bór” w Międzyzdrojach odbyło się podsumowanie konkursu „Wiosna zaczyna się w 
lesie”, zorganizowanego przez Nadleśnictwo Międzyzdroje. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół z terenu powiatu kamieńskiego i świnoujskiego. 

Z nami spędzicie czas aktywnie i miło wraz z 
całą rodziną. Będą gry, zabawy średniowieczne, 
pokazy walk i warsztaty rzemiosł dawnych w tym 
lepienie gliny i warzenie soli oraz  farbiarstwo. Od 

godz.13.00 do 14.30 zapraszamy na Grę Terenową. 
O godz. 16.30 odbędzie się premiera przedsta-
wienia Wyrobu Kabaretopodobnego pt. SLAV 
UNIA - to będzie wizja spotkania przedstawicieli 

państw słowiańskich w sprawie ewentualnego 
zjednoczenia (utworzenia Slav-Unii). Oczywiście, 
że wszystko z „przymrużeniem oka”, by znaleźć 
pretekst do przybliżenia widzowi kultury państw, 
historii, oraz wzajemnych sympatii i antypatii. 
Akcja dzieje się w Międzyzdrojach...

Szczegółowy harmonogram imprezy  na plaka-
tach i  na stronie wydarzenia Facebook.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do 
zabawy i aktywnego wypoczynku.

Stowarzyszenie Archeozdroje

Światowy Dzień Wiatru
Po raz drugi zapraszamy do wspólnej zabawy z okazji Światowego Dnia Wiatru, który odbędzie 
się w dniu 21 maja 2016 od godz. 11 do 16.30 na skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd w 
Międzyzdrojach.

25 kwietnia uczniowie, którzy najaktywniej praco-
wali od września ub. r.  na zajęciach kulinarnych, 
uczestniczyli w warsztatach zielarskich i kulinar-
nych w Grodnie w ośrodku Europejskiej Fundacji 
Wsi Polskiej. Zajęcia rozpoczęły się rano 25 kwiet-

nia od zbierania ziół i lekcji szacunku dla przyrody. 
Uczniowie, pod kierunkiem zielarza, zgromadzili 
komponenty do przygotowania zdrowych sałatek. 
W siedzibie EFRWP odbyły się też zajęcia z zakresu 
zielarstwa i warsztaty ruchowe.

26 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Międzyzdrojach ucznio-
wie przygotowali sałatki typowe dla 
krajów, z którymi współpracujemy w 
ramach realizacji projektu Erasmus+. 
Następnie uczniowie klas I-III odbyli  
zajęcia ruchowe w hali, a uczniowie 
klas IV-VI wzięli udział w „Biegu po 
zdrowie”. Po zajęciach sportowych 
przyszedł czas na degustację przy-
gotowanych przez uczniów sałatek!

Przepisami na sałatki z Finlandii, 
Rumunii, Włoch, Grecji, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii 
dzielimy się  z Państwem - na stronie 
SP1:  www.sp1.com.pl

Dzięki tym dwudniowym zaję-
ciom utrwaliliśmy zasady zdrowego 

stylu życia – jedzmy zdrowo i ruszajmy się! I nie 
przeszkodził nam nawet deszcz.

Bardzo dziękujemy za pomoc, współpracę 
i osobiste zaangażowanie Radzie Rodziców, 
pracownikom Europejskiej Fundacji Wsi Polskiej 
- szczególnie wiceprezes Ewie Grzybowskiej, 
dyrektorowi Wolińskiego Parku Narodowego oraz 
piekarni Asprod (ufundowanie pieczywa)!

Wszyscy rodzice wpierali organizację Festiwalu 
Zdrowia współuczestnicząc w przygotowaniu 
sałatek, a  mamy z Rady Rodziców  oraz przewod-
niczący wsparli nas organizacyjnie. 

Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych przed-
sięwzięć, które dają tyle radości uczniom i wypeł-
niają przesłanie: „Nauka przez zabawę”.

Nauczyciele SP1 Międzyzdroje

Festiwal Zdrowia w SP 1 
W ramach Dnia Ziemi 2016 w Szkole Podstawowej nr 1odbyły się działania mające na celu propa-
gowanie zdrowego stylu życia - aktywnego spędzania wolnego czasu i właściwego odżywiania. 
Program przygotowali nauczyciele SP1 pod kierunkiem Jolanty Muth. we współpracy z Fundacją 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie 
k. Międzyzdrojów.
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Występ „Powstanie Kościuszkowskie i trzeci 
rozbiór Polski”

Plan daltoński opiera się na metodzie indywidu-
alnej pracy uczniów. Twórczynią tego systemu 
jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst 
(1887-1957).

System nauczania tworzą cztery zasady: 
odpowiedzialność, samodzielność, współpraca 
i refleksja.

Odpowiedzialność kształtuje poprzez danie 
dziecku prawa wyboru, np. może samo zapla-
nować, kiedy wykona wyznaczone zadania. 
Przygotowując się do dorosłego życia uczy się 
samodzielnego dokonywania wyborów, planowa-

nia własnych działań, określania celu, do którego 
chce dążyć i świadomego działania, prowadzącego  
do osiągnięcia tego celu.

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, 
że dzieci same rozwiązują problemy, same wyko-
nują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. 
Przygotowują się do bycia niezależnym i zarad-
nym dorosłym, który napotykając problem wie, 
jak zabrać się do jego rozwiązania i nie poddaje 
się porażkom, szukając różnorodnych rozwiązań.

Współpraca w planie daltońskim ma wymiar dy-
daktyczny i społeczny. Uczniowie mają się nauczyć, 

jak zgodnie i efektywnie współdziałać z innymi w 
pracy, w rodzinie, w społeczeństwie, jak dążyć z in-
nymi do wspólnego celu na drodze porozumienia  
i kompromisu, jak łączyć dobro własne z dobrem 
innych ludzi.

Ważnym elementem pracy jest moment reflek-
sji nad własnym postępowaniem, ocena swoich 
osiągnięć i zachowania, wyciąganie wniosków, 
świadomość mocnych i słabych stron. Nasi ucznio-
wie będą ludźmi posiadającymi rzeczywisty obraz 
samego siebie, poczucie własnej wartości i wiary w 
swoje możliwości. Dzięki umiejętności wyciągania 
wniosków z efektów własnych działań, będą potra-
fili pokonywać przeszkody, samodzielnie lub we 
współpracy z innymi .

PLAN DALTOŃSKI:
umożliwia dostosowanie tempa nauki do 

możliwości dziecka,
uczy polegania na sobie,
rozwija inicjatywę i samodzielność - w działaniu 

i w myśleniu,
inspiruje do poszukiwania najlepszych i naj-

prostszych metod pracy,
kształci poczucie odpowiedzialności za wyko-

nanie podjętego działania,
wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka,
to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana 

sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy,
to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest 

aktualnie potrzebne,
to wolność decydowania bez ciągłego pytania 

„czy mogę?”.
Małgorzata Małolepsza

SP 2 Wapnica

Plan daltoński w SP2
Od września 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy wpro-
wadzono nową metodę pracy z uczniami – pedagogikę planu daltońskiego. Zdecydowaliśmy się 
na tę koncepcję pedagogiczną, ponieważ uwzględnianie indywidualnych potrzeb, możliwości, 
zainteresowań i rozwijanie motywacji jest główną zaletą koncepcji planu daltońskiego, a jedno-
cześnie są to zadania stawiane przed współczesną szkołą i nauczycielem.

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom 
wartości związanych z życiem w małej społecz-
ności. Zajęcia projektowe prowadzone będą po 
obowiązkowych zajęciach lekcyjnychw klasach 
młodszych i starszych, a wybrane elementy - w 

oddziale przedszkolnym. W czasie realizacji za-
dań korzystać będziemy z metody projektu oraz 
metody planu daltońskiego. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, które 
umożliwią nam pracę nowatorskimi metodami. 

„Jak dobrze mieć sąsiada”
W Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy od maja realizowany jest projekt „Jak dobrze mieć sąsiada”, 
współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Kiedy kilka lat temu wyjeżdżałam na moją pierw-
szą „misję”, wydawało mi się, że jestem patriotką  

i na ten temat wiem wiele. Okazuje się jednak, że 
największą lekcję polskiego patriotyzmu dała mi 
Polonia na wschodzie, zarówno w Mołdawii, jak i 
na Syberii, czy też na Białorusi. Nie trzeba mieszkać 
w Polsce by kochać swój kraj. Wiele osób, z którymi 

się spotykam ma dwie ojczyzny - tę, w której żyją i 
Polskę. Swoje przywiązanie do tej drugiej ojczyzny 

okazują w różny sposób: uczą się języka 
polskiego, pielęgnują polską tradycję, 
obchodzą polskie święta narodowe. Mło-
dzież przygotowuje z tej okazji spektakle 
teatralno - muzyczne. 

Taki koncert odbył się również z oka-
zji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Święta Narodowego Konstytucji 3-Maja. 
Dzieci i młodzież uczące się w SSP przy 
Domu Polskim w Baranowiczach przy-
gotowały w formie dramy krótką historię 
Polski. Spektakl został wzbogacony recy-
tacją wierszy i pieśniami nawiązującymi 
do obu świąt. W koncercie wystąpiła 
również młodzież z VII LO w Gdańsku, 

która gościła w Społecznej Szkole Polskiej 
w ramach rewizyty i współpracy międzynarodowej 
obu szkół. Uczniowie jeździli na wycieczki po Bia-
łorusi, co było dla nich okazją do poznania historii 
i ciekawych zabytków sąsiadów znad Niemna. 

Anna Matysiak

Punktem kulminacyjnym projektu jest między-
pokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi oraz 
prezentacja sąsiedzkich kalejdoskopów, które od-
będzie się w czerwcu. Przeprowadzone wywiady  
i  rozmowy z sąsiadami mają umożliwić uczniom 
poznanie zainteresowań i ciekawostek dotyczą-
cych mieszkańców trzech sołectw. Nasi uczniowie 
będą mogli zdobyć nowe umiejętności i doświad-
czenia podczas ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Iwona Samołyk i Alicja Grzywaczewska 
Koordynatorzy projektu

U sąsiadów za miedzą…
Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”. 
Dziś wiele osób może się zastanawiać nad tym, co to jest patriotyzm i kto to jest patriota? Czy 
jest to tylko osoba, która mieszka w swoim kraju, zna hymn, tradycję? Czy można mieszkać poza 
granicami Polski i być polskim patriotą? 

Chór słoneczko

Występ gości z Gdańska
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXI Sesji w dniu 21.04.2016 r. podjęła następujące uchwały:

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

25.05.2016 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

01.06.2016 r. - Janusz PIŁAT

08.06.2016 r. - Krzysztof SZLASKI

15.06.2016 r. - Filip SZYSZKOWSKI

22.06.2016 r. - Ewa TROTT

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 XXI/197/
w sprawie zmiany budżetu i zmian  

w budżecie na rok 2016
W niniejszej uchwale proponuje się 

zmniejszenie dochodów i wydatków  na 
kwotę 187 774,53 zł. Dochody zwiększa 
się o kwotę 1 209,12 zł (dochody bieżące)  
i zmniejsza się o kwotę 188 983,65 zł (docho-
dy majątkowe).Wydatki zwiększa się o kwotę 
46 209,12 zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się 
o kwotę 233 983,65 zł (wydatki majątkowe). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu i wydatku  

w szkole nr 2 na kwotę 1 209,12 zł. Szkoła 
otrzymała odszkodowanie za zalanie sufitu  
i ścian w klasie, otrzymane środki wykorzysta 
do zakupu materiałów do szpachlowania  
i malowania zniszczeń.

2/ zmniejszeniu dochodu na kwotę 
188 983,65 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” (plan po zmianach zgodny  
z zarządzeniem Wojewody Zachodniopo-
morskiego w kwocie 1 311 016,35 zł),

3/ zwiększeniu wydatku na kwotę 45 000 
zł z przeznaczeniem na kompleksowy 
remont dachu na budynku komunalnym 
położonym przy ul. Zwycięstwa 3,

4/ zmniejszeniu wydatku na kwotę 
233 983,65 zł na zadanie „Remont na-
wierzchni Alei Gwiazd”.

Uchwała Nr XXI/198/16
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 XXI/199/16
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Międzyzdroje
Zgodnie z art. 34a ust.1 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 prawo wodne rada miejska 
określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 
31 maja,  wykaz kąpielisk na terenie gminy 
lub na obszarach morskich, przyległych do 
danej gminy. 

Wniosek o umieszczenie w wykazie ką-
pielisk składa organizator kąpieliska, w ter-
minie do 31 grudnia roku poprzedzającego 
sezon kąpielowy. 

Sekretarz Gminy Międzyzdroje wystąpił 
z wnioskiem z dnia 3.12.2015 r. o wpisanie 
dwóch kąpielisk do rejestru kąpielisk na rok 
2016 na terenie gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z wnioskiem sezon kąpielo-
wy trwać będzie w okresie od 20.06. do 
15.09.2016 r.

Uchwała Nr XXI/200/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2022

Opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w ro-
dzinie ma na celu zwiększenie skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
inicjowanie i wspieranie działań, polegają-
cych na podnoszeniu świadomości społecz-
nej w zakresie przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada 
na gminy obowiązek tworzenia gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w tym:

- opracowania i realizacji gminnego pro-
gramu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- prowadzenia poradnictwa i interwen-
cji w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w szczególności poprzez dzia-
łania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompe-
tencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie. 

- zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia,

- tworzenia zespołów interdyscyplinar-
nych.

Uchwała Nr XXI/201/2016
w  sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości
W nawiązaniu do wniosków dotychcza-

sowych dzierżawców w sprawie przedłuże-
nia umów dzierżawy części działki nr 255, 
obręb 20 miasta Międzyzdroje, na której 
usytuowanych jest 70 punktów handlowych, 
proponuje się przeznaczyć teren ww. 70 
miejsc handlowych do wydzierżawienia na 
okres do 31 października 2017r.

Uchwała Nr XXI/202/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia minimalnych wysokości opłat 
z tytułu użytkowania nieruchomości po-
łożonych na terenie Gminy Międzyzdroje

W związku z przewidywanym oddaniem 
nieruchomości w użytkowanie na realizację 
obiektów handlowo-gastronomicznych 
oraz na działalność rekreacyjną z gastro-
nomią proponuje się podjęcie uchwały, 
która utrzymuje dotychczasowe minimalne 
wysokości opłat dla działalności handlo-
wo-gastronomicznej i na cele rodzinnych 
ogrodów działkowych.  Jednocześnie ustala 
się w tej uchwale minimalne wysokości 
opłat rocznych: dla działalności rekreacyjnej  
- w wysokości 25 zł/m² oraz na wybudowanie 
obiektów handlowo-gastronomicznych,  
w okresie trwania inwestycji - 1 zł/m².

Uchwała Nr XXI/203/2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 
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Ratownicy będę pełnili służbę na 10 wieżach  
umieszczonych po obu stronach kąpieliska. 
Punkt medyczny będzie znajdował się po 
zachodniej stronie kąpieliska, tuż przy 
zejściu z mola. 

Przy każdym zejściu na plażę znajdują się 
tablice informacyjne z podstawowymi wska-
zówkami bezpiecznego wypoczynku oraz re-
gulaminem kąpieliska. Czystość i jakość wody 
a także czystość plaży sprawdzana będzie co 

2 tygodnie w okresie wzmożonej aktywności 
turystów.    

Na odcinku plaży od Świnoujścia-Warszów 
do Wisełki co 100 m zostały zamontowane 
słupki. Na każdym słupku  podana jest loka-
lizacja w km wraz z numerem ratunkowym. 
System taki, zbliżony do rozwiązań drogo-
wych, dokładnie wyznacza miejsca podjęcia 
odpowiednich działań i znacznie skraca czas 
dotarcia ratowników.

Zapraszamy na oficjalne otwarcie sezonu 
kąpieliskowego, które odbędzie się: 

25 czerwca 2016 r.  o godz. 12.00
 Przewidziane różnorodne atrakcje! 
Życzymy spokojnego i przyjemnego wy-

poczynku.                
Andżelika Przygodzka 

Urząd Miejski Międzyzdroje
Mateusz Bobek 

WOPR Zachodniopomorski 

Rozpoczęcie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2016 rozpocznie się 20 czerwca i będzie trwał do 15 września. Nad zabezpieczeniem 
kąpieliska będzie czuwało 34 ratowników w tym 2 ratowników medycznych. W tym roku do dyspozycji ratowników będzie łódź typu 
RIB, quad oraz skuter wodny z platformą specjalnie przeznaczoną do ratownictwa wodnego. W celu skuteczniejszego przepływu 
informacji zostanie uruchomiony radiowęzeł, który doskonale spisuję się w czasie poszukiwań zaginionych dzieci.

działkę gminną nr 137/2 o powierzchni 
91 m2 usytuowaną przy ul. M. Kopernika  
w Międzyzdrojach, wydzieloną z pasa drogi 
gminnej, łącznie z przyległą nieruchomością, 
zabudowaną budynkiem byłej przychodni 
przy ulicy Mikołaja Kopernika 4.

Uchwała Nr XXI/204/2016
w  sprawie  wyrażenia zgody na wyga-

szenie trwałego zarządu
W związku z wnioskiem Kierownika 

Zakładu Ochrony Środowiska w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu części nieru-
chomości gminnej - terenu o powierzchni 
233 m², stanowiącej część działki nr 243/4, 
położonej przy ul. Światowida, obręb 20 

miasta Międzyzdroje, ze względu na to, że 
nieruchomość ta jest zbędna do realizacji 
celów statutowych wynikających z e statutu 
Zakładu, proponuje się podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie 
trwałego zarządu ww. części nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/205/2016
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

nieruchomości aportem do spółki „Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością

Proponuje s ię  podjęcie  uchwały  
w sprawie przekazania aportem do Spółki 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
nieruchomości zabudowanej budynkami  
i  urządzeniami oczyszczalni ścieków  

w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 491  
o powierzchni 46.363 m².  

Uchwała Nr XXI/206/2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 

okres do 30 września 2018 r. terenu o pow. 
500 m2 części działki nr 431/3.

***
Informuję, że najbliższa XXII Sesja Rady 

Miejskiej odbędzie się  w dniu 24.05.2016 
r. o godz. 10.00  w MDK w Międzyzdrojach. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Konkurs, dotyczący twórczości Walta Disneya, 
został zorganizowany w związku z przypadającą w 
tym roku 115. rocznicą urodzin autora. Na konkurs, 
zorganizowany przez bibliotekę w Międzyzdro-
jach, Koło nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w Międzyzdrojach oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach, nadesłano ponad 
600 prac z takich miejscowości, jak: Białogard, Poli-
ce, Świnoujście, Choszczno, Wapnica, Gryfino, Gry-
fice, Darłowo, Chociwel, Dziwnów, Międzyzdroje, 
Wolin, Dargobądz, Nowogard, Kamień Pomorski, 
Stargard, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, 
Goleniów, Kliniska Wielkie, Przybiernów, Biały Bór, 
Chwarstnica, Świdwin, Szczecinek, Pobierowo, 
Kołobrzeg, Rewal, Chojna, Rzeczenica, Koszalin.

Komisja nagrodziła i wyróżniła następują-
cych autorów prac:

Kategoria: Przedszkolaki
I miejsce: Marta Nieśpelska – Przedszkole 

Miejskie nr 3 w Świnoujściu
II miejsce: Blanka Bochna – Przedszkole Miej-

skie nr 3 w Świnoujściu
II miejsce: Natalia Piaskowska – 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Świnoujściu
III miejsce: Gabriela Janik – Przed-

szkole Miejskie nr 5 w Świnoujściu
WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Kostek – 

Przedszkole „Morskie Skarby” w Mię-
dzyzdrojach

WYRÓŻNIENIE: Liwia Kiełbowicz – 
Przedszkole nr 5 w Świnoujściu

WYRÓŻNIENIE: Adrian Halemba 
- Przedszkole „Morskie Skarby” w Mię-
dzyzdrojach

WYRÓŻNIENIE: Marcel Wąsik - Przed-
szkole Miejskie nr 3 w Świnoujściu

WYRÓŻNIENIE: Adam Sztuk - Przed-
szkole Miejskie nr 3 w Świnoujściu

Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych 
klasy I-III

I miejsce: Antonina Kozłowska – Szkoła Pod-
stawowa nr 8 w Stargardzie

II miejsce: Marcel Maniak – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Goleniowie

III miejsce: Szymon Stroński – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Darłowie

III miejsce: Gabriela Kuźmińska – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Choszcznie

III miejsce: Barbara Wilczyńska – Gryfiński 
Dom Kultury

III miejsce: Tacjana Lizik – Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Świnoujściu

III miejsce: Noemi Chmura – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Choszcznie

Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych 
klasy IV-VI

I miejsce: Zuzanna Płonka – MDK w Stargardzie
II miejsce: Julia Kotowska – Szkoła Podstawowa 

w nr 6 w Świnoujściu
II miejsce: Elwira Kotowicz – Szkoła Podstawo-

wa nr 3 w Darłowie
II miejsce: Hubert Tomaszek – Szkoła Podsta-

wowa nr 6 w Świnoujściu
III miejsce: Weronika Pietraszewska – Zespół 

Placówek Oświatowych w Chociwlu
WYRÓŻNIENIE: Marta Karwan – Koło Pla-

styczne przy Międzynarodowym Domu Kultury                                  
w Międzyzdrojach

Kategoria: Gimnazjaliści
I miejsce: Eliza Kowalczyk – Gimnazjum nr 1 

w Nowogardzie
II miejsce: Dominika Borowska – Gimnazjum 

nr 1 w Stargardzie
III miejsce: Barbara Kołakowska – Gimnazjum 

w Wolinie
WYRÓŻNIENIE: Diana Komorowicz – Gimna-

zjum w Wolinie
WYRÓŻNIENIE: Weronika Godziszewska – Gim-

nazjum nr 1 w Nowogardzie
Nagroda Koła nr 19 Stowarzyszenia Bibliote-

karzy Polskich: Anna Bubnowska – Gimnazjum 
nr 2 w Świnoujściu

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

„Wielki artysta może objawić się w każdym”

Artur Nowicki ukończył Wydział Wychowania 
Artystycznego WSP w Częstochowie, obecnie 

Akademia Jana Długosza. Od dzieciństwa lubił 
rysować, dlatego swoją pracę traktuje także jako 
hobby. Zawodowo ilustruje książki od 1994 roku. 
Współpracuje z takimi autorami jak: Grażyna Bą-
kiewicz, Renata Piątkowska, Artur Pałasz, Wanda 
Chotomska, Zofia Staniszewska czy Agnieszka 
Gadzińska. 

Nasz gość swoje spotkanie rozpoczął od 
wyjaśnienia dzieciom, czym jest ilustracja. Autor 
zaznaczył, że należy przede wszystkim użyć swojej 
wyobraźni, aby ilustracje były ciekawe i wzbudzały 
zainteresowanie wśród innych.

Artur Nowicki pokazał jak w praktyce używa 
narzędzi malarskich: węgla, tuszu, pędzla, farb.  

Dzieci mogły zobaczyć w jaki sposób powstają 
profesjonalne ilustracje do książki. Największe za-

interesowanie wzbudził tablet 
graficzny, który autor wykorzy-
stuje do tworzenia rysunków. 

Ilustrator zaprezentował 
książkę Grażyny Bąkiewicz pt. 
„Ale historia… Mieszko, ty wi-
kingu!”, do której zrobił wiele 
zabawnych ilustracji. Jest to 
opowieść Aleksa i jego przyja-
ciół, którzy przenoszą się w cza-
sie do roku 990. Muszą spraw-
dzić, czy Mieszko rzeczywiście 
był wikingiem. Książka przeka-
zuje hi-
storię na 
wesoło.

W dalszej części spo-
tkania uczniowie mieli za 
zadanie narysować swo-
je wyobrażenie wikinga. 
Gotowe, niepowtarzalne 
portrety zostały wklejone 
do wielkiej księgi. Tym 
sposobem powstała au-
torska książka uczniów klas 
czwartych, która została 
przekazana przez ilustra-
tora do biblioteki, gdzie 
uświetni wystawę prac 
plastycznych.

Autor zachęcił uczniów do wzięcia udziału w 
konkursie pt. „Ale historia…”, który zorganizowało 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Konkurs skie-
rowany jest do uczniów klas czwartych, piątych 
i szóstych. Należy najpierw przeczytać książkę 
Grażyny Bąkiewicz pt. „Ale historia… Kazimierzu, 
skąd ta forsa?” i napisać wypracowanie na temat:  
„Czy chciałbyś żyć w czasach Kazimierza Wiel-
kiego i dlaczego?”. Praca powinna ograniczać się 
do 5000 znaków ze spacjami. Konkurs trwa do 
30 września 2016 r. Szczegółowych informacji 
udzielają bibliotekarze.

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z naszym go-
ściem i zjeść pyszny tort, który był wielką niespo-
dzianką dla ilustratora. 

Spotkanie zostało sfinansowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w 
ramach Gminnego programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 
r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece w 
Międzyzdrojach.                                   Bibliotekarze

„Mieszko, ty wikingu!”
W 13 maja 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z ilustratorem Arturem 
Nowickim, z udziałem czwartych klas ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach oraz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

Warsztaty z ilustratorem Arturem Nowickim
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www   MMMiiieeejjjssskkkiiieeejjj   BBBiiibbbllliiiooottteeeccceee   PPPuuubbbllliiiccczzznnneeejjj      
www   MMMiiięęędddzzzyyyzzzdddrrrooojjjaaaccchhh   

przy ul. Norwida 15 

letni kiermasz książek 

od 222000...000666...2016 r. do 111222...000888...2016 r. 

w godzinach otwarcia biblioteki 

Możliwość nabycia książek już od 1 zł, m.in.: 
- literatury pięknej 
- bajek 
- podręczników szkolnych 
- słowników i encyklopedii 
- książek specjalistycznych 

           - książek w różnych językach (niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim itp.) 

Od 01.07 do 31.08.2015 r. biblioteka czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00 

W pierwszej części wieczoru wystąpiła uczennica II 
klasy międzyzdrojskiego gimnazjum, Emilia Dep-
tuła. Emilia zaśpiewała  utwór znakomitej polskiej 
piosenkarki Edyty Geppert pt. „Kocham cię życie” 
oraz ludową piosenkę w języku rosyjskim pt. „Oy, 

da ne vecher”. Wszystkich słuchaczy zachwyciła 
wykonaniem piosenki w języku serbskim pt. 
„Molitva” z repertuaru Mariji Serifović - laureatki 
konkursu Eurowizji w 2007 roku. Emilia przyznała, 
że miłością do śpiewu zapałała w gimnazjum. Na-

szą młodą uczestniczkę do występu przygotowała 
nauczycielka Dorota Sielewicz. 

W dalszej części spotkania wystąpił międzyz-
drojski zespół instrumentalno-wokalny „Bryza” 
pod kierownictwem Janusza Kalemby. Wspólnie 

z nimi wszyscy uczestnicy śpiewali 
takie przeboje, jak: „My Cyganie”, 
„Jedno jest niebo dla wszystkich”, 
„Miliony gwiazd”, „ Hej Cyganie”, „Ma-
rina”, czy  w języku romskim „Kibori”. 
Przygotowane przez bibliotekarzy 
śpiewniki pomogły w  aktywnym 
uczestnictwie w zabawie. Na finał 
wspólnego biesiadowania Janusz 
Kalemba zaśpiewał „Piłem w Spale, 
spałem w Pile” z repertuaru Artura 
Andrusa oraz „Goniąc kormorany” 
Piotra Szczepanika. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom biesiady, a szczególnie Emilii Deptule i 
zespołowi „Bryza” za wspaniały występ. Liczymy 
na dalszą współpracę przy realizacji kolejnych 
projektów w bibliotece.                       Bibliotekarze

Biesiada muzyczna 
11 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej - w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek - odbyła 
się  biesiada muzyczna z zespołem „Bryza”  i Emilią Deptułą.

Dzieci szyły własną maskotkę, ryjówkę Florkę 
lub Wesołego Ryjka. Postacie te są bohaterami 
książek dla dzieci, których autorami są Roksana 
Jędrzejewska-Wróbel i Wojciech Widłak.  Podczas 
warsztatów dzieci samodzielnie tworzyły maskotki 
z niewielką pomocą bibliotekarzy, rodziców i 
opiekunów. Była to doskonała lekcja na przyszłość, 
by nauczyć się samodzielnie zaszyć np. dziurę w 
kieszeni lub skarpetce.  

W czasie spotkania wylosowano czworkę 
uczestników, którzy otrzymali książki autorstwa 
Wojciecha Widłaka. Na zakończenie warsztatów 
wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe długopisy 
sygnowane znakiem firmowym naszej biblioteki. 

Zwieńczeniem 
wspólnej pracy 
były  zdjęcia  z 
przytulankami, 
które najmłodsi 
zabrali ze sobą do 
domu.

Materiały pla-
styczne zostały 
zakupione przez 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej   w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2016.

Zapraszamy  na kolejne warsztaty plastyczne 
w bibliotece, które odbędą się już jesienią. 

Bibliotekarze

Z Florką i Wesołym Ryjkiem
12 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w ramach Tygodnia 
Bibliotek, odbyły się rodzinne warsztaty z ryjówką Florką i Wesołym 
Ryjkiem.

 W rolę Królewny Śnieżki wcieliła się dyrektor bi-
blioteki Andżelika Gałecka.  Pracownicy biblioteki: 

Szymon Głod i Grażyna Bejster zagrali krasnoludka 
Gapcia i Czarownicę.

Każda  grupa przed-
szkolaków zrobiła ko-
lorowe czapeczki kra-
snoludków. W takich 
nakryciach głowy dzie-
ci zebrały się w głównej 
sali, gdzie przywitała 
ich Królewna Śnieżka 
z krasnoludkiem Gap-
ciem. Wszyscy razem 
zatańczyli kilka pio-
senek. Przedszkolaki 
zaśpiewały oraz przed-
stawiły swoją chore-
ografię do piosenki pt. 
„Wąską ścieżką przez 
ogródek idzie sobie 
krasnoludek”.

Później do sali wkroczyła czarownica i… wraz 
ze Śnieżką i Gapciem namawiali przedszkolaki 
do jedzenia zdrowych i smacznych jabłek. Dzieci 
wzięły udział w konkursach, m.in. ochotnicy mu-
sieli posegregować jabłuszka według kolorów, a 
także przenieść owoce na łyżce do celu.   

Przedstawienie miało na celu zachęcenie dzie-
ci do zdrowego odżywiania się. Śnieżka, Gapcio i 
dobra Czarownica podali przykłady, w jaki sposób 
dzieci mogą wykorzystać jabłka. Z tych owoców 
możemy „wyczarować” dżemy, soki, szarlotki, 
racuszki, musy jabłkowe... 

Na zakończenie warsztatów teatralno-pla-
stycznych każda grupa przedszkolaków otrzymała 
szarlotkę i jabłka oraz zrobiła sobie pamiątkowe 
zdjęcie z bajkowymi postaciami. Dzieci ze sma-
kiem zjadły owoce, bo już wiedziały, że „jabłka są 
dobre do zabawy, do pieczenia, na pragnienia… 
ale najlepsze prosto z drzewa do zjedzenia”.  

Dziękujemy Stanisławowi Salankowi z Zarządu 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów z Kamienia Pomorskiego za 
nieodpłatne przekazanie jabłek. Zakup strojów 
i materiałów plastycznych dla dzieci sfinansował 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

??????????????????

„Zaczarowane jabłuszka” w przedszkolu
9 maja br. bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach trwającego „Tygodnia Biblio-
tek”,  w przedszkolu miejskim  „Morskie Skarby” zaprezentowali  przedstawienie pt. „Zaczarowane 
jabłuszka”.
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Zapaśnicy z medalami
14 maja, w sobotę, w Stargardzie odbył się 
Międzynarodowy Turniej w Zapasach w Stylu 
Wolnym i Zapasach Kobiet o Puchar Prezesa 
LKS Feniks Pesta Stargard.

W różnych kategoriach wagowych startowało 
ponad 200 zawodników z Polski i zagranicy, w tym 
również najmłodsi reprezentanci UKS Gimsport 
Międzyzdroje z rocznika 2007 i młodsi.

Pomimo silnej obsady turnieju nasi zawodnicy 
nie zawiedli i zdobyli, odpowiednio w swoich 
kategoriach wagowych:

- Dawid Marchelak    I miejsce,
- Jakub Chabinka                   I miejsce,
- Oliwier Hansz                       II miejsce,
- Oskar Żuchowski                 III miejsce,
- Bartosz Chabowski               III miejsce,
- Tomasz Jarząbek                 III miejsce,
- Wiktor Furtak                        III miejsce.
Trenerzy oraz zarząd Klubu składają gratulacje 

zawodnikom i życzą kolejnych sukcesów na macie 
oraz dziękują rodzicom za pomoc w organizacji 
wyjazdu na zawody.                                             ?????

W zawodach ry-
wal izowało 97 
uczniów z SP 1 
M i ę d z y z d r o j e , 
SP Dziwnów, SP 
6  Świnoujście, 
PSP Kołczewo, 
SP 2  Wapnica , 
SP Wysoka Ka-
mieńska oraz 25 
gimnazjalistów z 
Międzyzdrojów, 
Wolina, Świno-
ujścia i Dziwno-
wa. Finał Miejski 

Czwartków Lekkoatletycznych odbędzie się 2 
czerwca 2016 r., na który serdecznie zapraszamy 
wszystkich młodych pasjonatów biegania. Zwień-
czeniem całej rywalizacji będzie wyjazd na Finał 
Ogólnopolski do Łodzi w dniach 17-19 czerwca 
2016 r.  Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki można 

znaleźć na stronie internetowej UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne 
www.uks.jupe24.pl. 

Najbardziej wartościowe rezultaty  zawodni-
ków z Międzyzdrojów:

Wiktoria Kalemba, r. 2003 (SP 1 Międzyzdroje) 
– 60m – 8,76

Kamil Dwornik, r. 2003 (SP 1 Międzyzdroje) – 
skok w dal – 4,35

Wojtyś Dawid, r. 2003 (SP 1 Międzyzdroje) – 
60m – 8,66 

Nesteruk Jarosław, r. 2004 (SP 2 Wapnica) – 
piłka palantowa – 41m

Najbardziej wartościowe rezultaty Grand Prix 
Gimnazjum:

Dominik Kujda (Gim. Międzyzdroje) – 300m 
– 43,61

Mateusz Wolny (Gim. Międzyzdroje) – pchnię-
cie kulą 5kg – 11,49

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

V Międzyzdrojski Czwartek LA z Orlenem
Za nami piąte zawody II Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych z ORLENEM” 
oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów oraz Starosty Kamień-
skiego, które odbyły się 5 maja 2016 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach. Organizatorem 
zawodów jest UKS Chrobry Międzyzdroje. 

Sześcioosobowa kadra zawodników Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Chrobry Międzyzdroje 
wystartowała 30 kwietnia 2016 r. w Mistrzostwach 
Województwa UKS-ów w Lekkiej Atletyce. Zawody 
odbyły się na kameralnym stadionie w Złocieńcu. 
Większość zawodników ustanowiła rekordy życio-
we w swoich konkurencjach tym samym robiąc 
krok w przód we własnym rozwoju sportowym. 

Wyniki:
Dominik Kujda 100m-13,19 PB skok w dal-

4,71 PB
Dawid Stasiak 100m-13,41 PB skok w dal-

4,92 PB 
Wiktoria Kalemba 100m-14,69 PB skok 

wzwyż-1,30 PB
Klaudia Nowak skok wzwyż-1,35 PB
Aleksandra Niedzielska 100m-15,01 300m-

52,54
Kamil Dwornik 1000m-3:22,66

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Lekkoatleci 
„Chrobrego” 
na Mistrzostwach 
Województwa

23 kwietnia w hali sportowej w Międzyzdrojach 
odbyły się Mistrzostwa Województwa Skrzatów i 
Młodzików w tenisie stołowym. Wspaniale zapre-
zentowali się nasi młodzi zawodnicy. W kategorii 

skrzatek Mistrzynią Województwa została Julia 
Bartkiewicz, tuż za nią, na II miejscu uplasowała 
się Oliwia Osińska, a na miejscu VII – Iga Litwiak. 
Wśród chłopców w kategorii Skrzatów IX miejsce 

zajął Paweł Cieślik, na-
tomiast Ksawery Kla-
wa, Tomasz Kondzior 
i Patryk Jeziorny zajęli 
miejsca w przedzia-
le 13-16. W kategorii 
młodzików wysoką 
formę potwierdził Mi-
chał Wandachoiwcz, 
który wraz z Wiktorem 
Kwiatkowskim zdobył 

Sukcesy młodych zawodników „Chrobrego”
tytuł Mistrza Województwa Młodzików w grze 
podwójnej oraz zajął II miejsce w grze pojedyn-
czej i tym samym awansował do Mistrzostw 
Polski Młodzików, które odbędą się już w maju 
w Krośnie. W kategorii Młodziczek III miejsce 
zdobyła Laura Kober, V miejsce - Julia Bartkiewicz, 
VII miejsce - Karolina Sienkiewicz, zaś Anna Buca  
i Oliwia Osińska zajęły miejsca w przedziale 9-12,  
a Amelia Kujda-Rogowska i Amelia Świątkiewicz - 
w przedziale 13-16. W grze podwójnej młodziczek 
wicemistrzostwo  województwa zdobyły Anna 
Buca i Laura Kober, natomiast na trzecim miejscu 
podium stanęły Julia Bartkiewicz i Oliwia Osińska. 

Anna Zielińska
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniu 30.04.2016 w Pyrzycach odbyła się 
Wojewódzka Olimpiada Dzieci w zapasach. 
W zawodach udział wzięły dzieci ze wszyst-
kich klubów zapaśniczych z województwa 
zachodniopomorskieg a wśród nich młodzi 
zapaśnicy z międzyzdrojskiego klubu UKS 
GIMSPORT w składzie:

rocznik 2005-2006
Aleksander Deja, Dawid Małolepszy, Jakub 

Głod, Bartosz Piorun
rocznik 2007 i młodsi 
Jakub Chabinka, Dawid Marchelak, Oliwier 

Hansz, Oskar Żuchowski, Tomasz Jarząbek, 
Bartosz Chabowski, Wiktor Furtak 

Wszyscy zawodnicy spisali się znakomicie 
zdobywając medale w swoich kategoriach wago-
wych i wiekowych. Zarząd klubu składa gratulacje 

Wicemistrzyni Natalia
Natalia Jaworska z międzyzdrojskiego klubu UKS 
GIMSPORT zdobyła srebrny medal i tytuł wicemi-
strzyni Polski  podczas Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych w zapasach kobiet, które odbyły się w 
dniach 01-03.05.2016 w Olsztynie. 

trenerom oraz serdecznie dziękuje rodzicom za-
wodników za pomoc podczas wyjazdu na zawody.

?????

Najmłodsi na olimpiadzie

W zawodach udział wzięły najlepsze zapaśnicz-
ki z całej Polski, które się zakwalifikowały dzięki 
dobrym startom w Pucharach Polski. Udany start 
Natalii daje jej dużą szansę  udziału w tegorocz-
nych Mistrzostwach EUROPY! Zarząd klubu składa 
serdeczne gratulacje zawodniczce oraz trenerom 
i życzy kolejnych sukcesów na arenie krajowej jak 
i światowej!
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- Jest Pan pierwszym i jedynym jak do-
tychczas  trenerem biegaczy z województwa 
zachodniopomorskiego, który ma szansę 
pojechać na igrzyska olimpijskie jako trener.

- Jestem w szerokim składzie trenerskim 
kandydatów do wyjazdu na olimpiadę w Rio. 
Złożyłem wszystkie niezbędne dokumenty akre-

dytacyjne do PKOL-u, a skład trenerów zostanie 
ogłoszony w lipcu przez Zarząd PZLA. O ile skład 
zawodników jest jasny - jedzie ten zawodnik, 
który uzyska minimum olimpijskie, o tyle skład 
trenerów jest ograniczony. Każdy z zawodników 
ma przecież swojego trenera, a wszyscy nie mogą 
pojechać. Mam jednak nadzieję, że mi się uda, 
ponieważ sprawuję pieczę nad przygotowaniami 
do startu w Igrzyskach także dla Henryka Szosta, 
najlepszego polskiego maratończyka, rekordzi-
stę Polski (czas 2:07.39). Henryk ma wprawdzie 
swojego trenera, ale to mnie zaproponował w 
PZLA jako swojego koordynatora treningowego. 
To dla mnie ogromna satysfakcja i wyróżnienie, 
że mam „pod opieką trenerską” dwóch olimpij-
czyków i mogę przyczynić się do ich sukcesów. 

- Proszę o kilka szczegółów, jak przygoto-
wuje Pan zawodników do olimpiady?

- Opracowałem już całą koncepcję przygo-
towań do startu w olimpijskim maratonie. Ukła-
dając plan treningowy biorę pod uwagę bardzo 
wiele czynników, które składają się na optymalną 
formę zawodnika np. klimat jaki jest w Rio. Panuje 
tam bardzo duża wilgotność, zatem w planowa-
niu zgrupowania należy wziąć pod uwagę taki 

rejon, który klimatycznie będzie dostosowany, 
by zminimalizować skutki dla organizmu, by 
optymalnie wstrzelić się z formą zawodnika na 
igrzyska. Opracowane plany treningowe przesła-
łem do sztabu szkoleniowego PZLA, gdzie zostają 
poddane konsultacjom. Zaakceptowane plany, 
mogą być realizowane przez zawodnika i trenera. 

- To musi być ogromna satysfakcja dla trene-
ra mieć podopiecznych, którzy zdobywają me-
dale na prestiżowych imprezach sportowych?

- Tak, to ogromna frajda, duma i spełnienie w 
roli trenerskiej. Kiedyś na zgrupowaniu zawodni-
cy policzyli, że razem zdobyli pod moim okiem 
ponad 100 medali Mistrzostw Polski! Miałem pod 
opieką wielu zawodników, tylko w Sportingu 
m.in. Radosława Kłeczka - mistrza Polski seniorów 
w biegu na 5 km i Rafała Wójcika, dwukrotnego 
mistrza i wicemistrza Polski w biegach mara-
tońskich. Przez wiele lat byłem trenerem repre-
zentacji Polski w biegach długodystansowych. 
Zaczynałem jako trener kadry młodzieżowców. 
Tam właśnie poznałem Artura Kozłowskiego, 
który zaczynał swoją karierę. Współpracujemy 
już  ponad 10 lat. Artur w swojej dotychczasowej 
karierze zdobył 31 medali MP!

- Czy istnieje jakiś złoty środek na współpra-
cę pomiędzy zawodnikiem a trenerem, aby ten 
zamierzony cel osiągnąć?

- Pomiędzy zawodnikiem, a jego trenerem 
musi być nić porozumienia i wspólne zaufanie. 
Nie przebywam stale z Arturem, ponieważ on 
mieszka w Sieradzu, lecz codziennie konsultuje-
my się telefonicznie. Wyznaję zasadę, że zaufanie 
i wzajemne zrozumienie pomiędzy trenerem i 
zawodnikiem jest koniecznym oraz niezbędnym 
elementem by osiągnąć zamierzony cel spor-
towy. Przez lata współpracy i częstych rozmów 
uświadamiałem zawodników, jak dużą rolę w 
końcowych sukcesach oprócz treningu stanowią 
inne czynniki życia poza sportowego. Niedyspo-
zycję zawodnika na treningu można zauważyć, 
a odzwierciedleniem tego są uzyskiwane czasy 
jakie osiąga. Kiedy jestem na zgrupowaniu sta-
ram się w pełni pomóc zawodnikowi w procesie 
treningowym. Biegamy wspólnie lub jeżdżę 
na rowerze z bidonami, aby uzupełnił płyny w 
organizmie, prowadzę streching, kontroluję 
prędkości przebiegniętych odcinków. Obecność 
trenera jest niezbędna, to głównie on motywuje 
do ciężkiej pracy zawodnika w kryzysowych 
momentach lub stanach zwątpienia.

- Jest Pan uznanym w środowisku sporto-
wym trenerem długodystansowym, jak rozpo-
czynał Pan swoją karierę trenerską?

- Po latach biegania, najpierw zrobiłem we 
Wrocławiu kurs instruktorski. W późniejszym 
okresie swojej edukacji trenerskiej uzyskałem 
tytuł trenera PZLA. Będąc jeszcze zawodnikiem 
Wojskowego Klubu Sportowego „Oleśniczanka” 

współpracowałem już min. z: Leszkiem Bebło - 
dwukrotny olimpijczyk w biegu maratońskim, 
multi medalista MP, Mirkiem Plawgo- mistrz 
Polski w maratonie, Krzysztofem Bałdygą - 
wielokrotny Mistrz Polski w biegu na 5 i 10km. 
Śmiałem się, że byłem w tamtym okresie czasu 
trenerem „drugiego planu”, bo oficjalnie nie 
figurowałem jako ich trener, choć każdy w środo-
wisku wiedział, że to ja merytorycznie i fizycznie 
ustawiałem ich treningi. Na swój wizerunek 
trenerski zacząłem pracować już po przepro-
wadzce do Międzyzdrojów i dzięki współpracy z 
B. Mamińskim. Nigdy specjalnie nie zabiegałem 
o zawodników. To oni starali się dotrzeć do mnie. 
Warsztatem trenerskim zajmuję się już ponad 
20 lat. W środowisku biegaczy wyczynowych 
jestem znany i poważany, choć specjalnie się z 
tym nie obnoszę.

- Był Pan również zawodnikiem, biegaczem 
długodystansowym. Skąd zainteresowanie 
bieganiem? 

- Trenerzy w Elblągu, skąd pochodzę, namó-
wili mnie na trenowanie biegów. Pamiętam swój 
pierwszy sukces ogólnopolski, gdy w wieku 17 
lat zwyciężyłem w „Biegu Życia Warszawy” na dy-
stansie 3km , rozgrywanym w ramach memoriału 
J. Kusocińskiego. Tam też zauważył mnie trener 
biegaczy kadry Polski Wiesław Kiryk i zapropo-
nował kontynuację kariery w WKS „Oleśniczanka” 
w Oleśnicy koło Wrocławia. Na owe czasy był 
to najbardziej profesjonalny klub dla biegaczy 
i marzeniem każdego zawodnika było w nim 
trenować. Moja kariera biegowa rozpoczynała się 
od biegów średnich, biegałem przełaje, dystans 
5 i 10 km, na których zdobywałem kilkakrotnie 
medale MP. Z wiekiem przedłużałem dystans aż 
do maratonu. Przebiegłem ich około 15 w całej 
Europie. Były to lata 90-te, kiedy bieganie nie 
było jeszcze tak modne jak dzisiaj. Największe 
osiągnięcia to dwukrotne 2. miejsce w maratonie 
w Bonn i Dusseldorfie, 5. miejsce w Belgradzie 
i 6. miejsce w Wiedniu. Mój rekord życiowy to 
2:14.13. i jak na tamte lata był to całkiem niezły 
wynik. Zapewne mogłem osiągać jeszcze warto-
ściowsze wyniki. Niestety choroba pokrzyżowała 
plany. W wieku 19 lat zachorowałem na odrę, 
której powikłania spowodowały znaczne ograni-
czenia wydolności mojego organizmu względem 
wytrzymałości.

- Czy rodzina podziela Pana pasje sportowe 
i trenerskie?

- Mój 8-letni syn Szymon trenuje taniec i piłkę 
nożną. Ale widzę w nim potencjał przyszłego bie-
gacza i powtarzam żonie, że Szymon ma „kenijską 
łydkę”. Na razie nie narzucam mu  biegania, niech 
ćwiczy to co lubi na dzisiaj, byle by był aktywny i 
sprawny fizycznie. Żona Czesława amatorsko bie-
ga. Rywalizowała już kilkakrotnie na dystansach 
5 i 10 km. Ja pomagam przy organizacji biegów, 
a żona w nich uczestniczy. Tworzymy sportową 
rodzinę. Żona jest bardzo tolerancyjna i rozumie 
mnie widząc, jak wiele czasu poświęcam na życie 
trenerskie i sportowe.

- Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za 
nominację do Rio.

Rozmawiała: Anetta Czyżak

Nić porozumienia
Tomasz Kozłowski, trener i wice prezes  Klubu Biegacza Sporting. Od ponad 20 lat trener biegaczy 
długodystansowych.  Jego podopieczny Artur Kozłowski zdobył tytuł mistrza Polski w maratonie 
i tym samym uzyskał kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Rio.

Pomiędzy zawodnikiem a trenerem
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Ponad dwieście par z całej Polski 
zawirowało na parkiecie w specjal-
nie na tę okazję zaaranżowanym 
wnętrzu. Najlepszych,  pucharami 
nagradzał  burmistrz Międzyz-
drojów Leszek Dorosz. Specjalną 
nagrodę – puchar dla najsympa-
tyczniejszej pary ufundowała poseł 
Magdalena Kochan. 

Imprezę uświetnił pokaz pary 
międzynarodowej, najwyższej klasy 
S, tancerzy TKS Jantar Międzyzdro-
je - Justyny Gierłowskiej i Marcina 
Wojtkowiaka. Para zakończyła w 
ten sposób karierę amatorską i 
rozpoczęła nowy, taneczny  etap  
w ruchu zawodowym. Przed nimi 
(pod koniec maja) debiut w nowej 
roli na największym festiwalu tańca 
na Świecie w Blackpool w Wielkiej 
Brytanii. Trzymamy mocno kciuki.

Anna Zjawińska

Turniej na dwieście par
W dniach 7-8 maja w hali sportowej im. A Grubby w Międzyz-
drojach  odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca  
Perła Bałtyku- Grand Prix Polski Młodzieży i Seniorów. Turniej 
był objęty patronatem honorowym Olgierda Geblewicza, Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Organizatorem turnieju był Woliński Klub Karate 
Kyokushin a współorganizatorem Polska Federa-
cja Kyokushin Karate, przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miasta Wolin. 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 Zachodniopomorskiej 
Olimpiady dokonali radna Rady Miejskiej Krystyna 
Rytlewska oraz Prezes Wolińskiego Klubu Karate 
Kyokushin sensei Edward Chober. 

Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące 
miejsca medalowe:

Michał Karwan – II miejsce w kumite chłopców 
7-8 lat do 27 kg

Patryk Różycki – II miejsce w kumite chłopców 
7-8 lat +35 kg

Mikołaj Domitrz – III miejsce w kumite chłop-
ców 9-10 lat do 35 kg oraz I miejsce w grapplingu 
chłopców 8-9 lat do 35 kg

Zachodniopomorska Olimpiada Karate
23 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie odbyła się „Zachodniopomorska Olimpiada Karate Dzieci i Mło-
dzieży”. W zawodach udział wzięli zawodnicy z 3 Federacji Karate województwa zachodniopomorskiego. W kategorii kata, kumite i grappling 
wystartowało 110 zawodników.

Fabian Pieroszkiewicz – III miejsce w kumite 
juniorów do 35 kg

Marcel Paluch– III miejsce w kumite juniorów 
+50 kg

Kacper Domitrz – I miejsce w kumite juniorów 
13-14 lat +50 kg

Gracjan Wiktorowicz – I miejsce w kumite 
senior 18-19 lat OPEN

Oliwer Oleski – II miejsce w kumite senior 
18-19 lat OPEN

Antoni Szymko – III miejsce w kumite senior 
18-19 lat OPEN

Andrzej Burliński – III miejsce w kumite senior 
18-19 lat OPEN

Julia Karwicka – II miejsce w kata juniorek 
13-14 lat

Oliwer Rudnicki – I miejsce w kata juniorów 
12 lat 

Martyna Paluch – II miejsce w grapplingu 
dziewcząt 6-7 lat do 29 kg

Andrzej Sawicki

Podczas zawodów mogliśmy oglądać 17 biegów 
klasyfikowanych w różnych kategoriach wiekowych, 
symboliczny Bieg Vipów, Bieg Rodzinny, Bieg dla 
Ziemi, Bieg sprawnych inaczej oraz rozgrywany 
po raz pierwszy NordicWalking. Wśród biegają-
cych jak i maszerujących obserwować mogliśmy 
przedszkolaków, uczniów SP, gimnazjalistów  oraz  
doświadczonych sportowców i biegaczy. Razem na 
starcie stanęło około 350 uczestników. 

Oprócz zmagań sportowych organizatorzy przy-
gotowali wiele innych atrakcji takich jak malowanie 
twarzy, gry zręcznościowe, pokaz sprzętu wojskowe-
go i strażackiego, ciepły posiłek  i słodkie przekąski. 

Uczestnicy osiągnęli wiele znaczących wyników. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Przedszkole chłopcy młodsi
1 m-ce Michał Ryfczyński 2012 Wapnica SP 2
2 m-ce Maciej Kwiecień-Izdebski 2011 Międzyzdroje
3 m-ce Miłosz Tuzimek 2011 Szczecin
Przedszkole dziewczynki młodsze
1 m-ce Woźniak Roksana 2012 Międzyzdroje UKS Chrobry

„Żyjemy zdrowo i na sportowo”
23.04.2016r. na terenach położonych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły się ju-
bileuszowe XX Wiosenne Biegi Przełajowe pod hasłem „ Żyjemy zdrowo i na sportowo”.  Impreza 
odbyła się przy słonecznej pogodzie i przyciągnęła wielu uczestników zarówno mieszkańców gminy 
Międzyzdroje jak i wielu innych zaprzyjaźnionych miejscowości. 

XX Wiosenne Biegi Przełajowe

2 m-ce Iga Kowalska 2011 Lubin
3 m-ce Zofia Kochanek 2011 Wapnica SP 2
Przedszkole dziewczynki starsze (2009-2010)
1 m-ce Faustynka Kmera 2010 Międzyzdroje
2 m-ce Olga Herodzińska 2010 Międzyzdroje
3 m-ce Zuzanna Głod 2010 Wapnica
Przedszkole chłopcy starsi (2009-2010)
1 m-ce Dariusz Jańczak 2009 Wapnica SP 2
2 m-ce Jeremias Kjaer 2009 Wapnica SP 2
3 m-ce Patryk Południak 2009 Wapnica SP 2
Bieg dziewcząt  (2007-2008)
1 m-ce Weronika Jasiak 2007 Police „Ósemka”
2 m-ce Hanna Owczaruk 2007 Świnoujście SP 6
3 m-ce Amelia Fila 2008 Police „Ósemka”
Bieg chłopców (2007-2008)
1 m-ce Marcel Gondek 2007 Międzyzdroje UKS „Chrobry”
2 m-ce Jan Grygorcewicz 2007 Police UKL „Ósemka”
3 m-ce Mateusz Duczmański 2008 Międzyzdroje SP 1
Bieg dziewcząt  (2005-2006)
1 m-ce Emilia Szymczak 2006 Goleniów Hanza
2 m-ce Amelia Arczewska 2005 Świnoujście SP 6

3 m-ce Marta Golańska 2006 Goleniów Hanza
Bieg chłopców (2005-2006)
1 m-ce Dawid Buczek 2005 Wapnica SP 2
2 m-ce Igor Pałosz 2005 Wolin SP
3 m-ce Łukasz Łukawski 2005 Świnoujście SP 6
Bieg dziewcząt  (2003-2004)
1 m-ce Amelia Grygiel 2003 Świnoujście „Maraton”
2 m-ce Weronika Prabucka 2003 Police UKL „Ósemka”
3 m-ce Laura Łagosz 2004 Świnoujście SP 6
Bieg chłopców (2003-2004)
1 m-ce Oliwier Gałwiaczek 2003 Wolin UKS „Kormoran”
2 m-ce Adrian Kranz 2003 SP Koniewo / Wolin
3 m-ce Krzysztof Biereśniewicz 2003 Chrobry „Gryfice”
Bieg pracowników oświaty - mężczyźni
1 m-ce Rafał Bocian 1986 Międzyzdroje UKS „Chrobry”
2 m-ce Paweł Nogala 1983 Międzyzdroje GM 1
3 m-ce Zdzisław Piątkowski 1967 Międzyzdroje SP 1
Bieg pracowników oświaty - kobiety
1 m-ce Magdalena Frankowska 1975 Wolin ZSP
2 m-ce Bożena Jańczak 1978 Kamień Pomorski
3 m-ce Ilona Wydra 1978 Świnoujście
Bieg dziewcząt 2002
1 m-ce Gracja Kallibabka 2002 Wolin UKS „Sprinter”
2 m-ce Oliwia Czerniak 2002 Wolin UKS „Sprinter”
3 m-ce Aleksandra Kowalak 2002 Police UKS „Ósemka”
Bieg chłopców 2002
1 m-ce Krystian Wałęga 2002 Gryfice „Chrobry”
2 m-ce Hubert Leśniewski 2002 Wolin UKS „Sprinter”
3 m-ce Kacper Pietkiewicz 2002 Goleniów KS HANZA
Bieg chłopców (2000-2001)
1 m-ce Paweł Orłowski 2001 Goleniów KS „Hanza”
2 m-ce Miłosz Kleszczyński 2001 Wolin UKS „Sprinter”
3 m-ce Dominik Kujda 2001 Międzyzdroje UKS „Chrobry”
Bieg dziewcząt (2000-2001)
1 m-ce  Oliwia Zając 2000 Police
2 m-ce Joanna  Zając 2001 Świnoujście
3 m-ce Natalia Pender 2001 Wolin
Bieg OPEN - kobiety
1 m-ce Emilia Wolińska 1971 Wolin
2 m-ce Magdalena Frankowska 1975 Wolin
3 m-ce Katarzyna Herodzińska 1976 Lubin
Bieg OPEN - mężczyźni
1 m-ce Jakub Tarka 1990 Piaski Wielkie
2 m-ce Aleksander Gałda 1993 Międzyzdroje
3 m-ce Michał Rusinowicz 1986 Wolin
Bieg Rodzinny
1 m-ce Rodzina Waryszaków Police
2 m-ce Rodzina Owczaruków Świnoujście
3 m-ce Rodzina Pałoszów Wolin
Sprawni Inaczej
1 m-ce  Karol Szubert 2004 Wapnica
Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2  
im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.

Monika Szumlewska
SP 2 Wapnica
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy 
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napo-
jów alkoholowych, iż z dniem 31 maja 2016 r. upły-
wa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie  
z zezwolenia w roku 2016.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - III rata

W Międzyzdrojach można już płacić za parko-
wanie telefonem komórkowym, korzystając 
darmowej aplikacji mobilnej SkyCash i usługi 
mobiParking. Rozwiązanie działa w kilkudziesię-
ciu miastach na terenie całej Polski i umożliwia 
płacenie wyłącznie za faktyczny czas parkowania 
oraz zdalne przedłużanie postoju. Na kierowców 
czeka też promocja powitalna.

Aplikacja SkyCash z usługą mobiParking po-
zwala na dokonywanie płatności za parkowanie 
przy użyciu telefonów komórkowych. Jej użytkow-
nicy nie muszą borykać się z takimi utrapieniami, 
jak odliczanie drobnych, szukanie parkometru 
czy konieczność wracania do pojazdu tylko po 
to, żeby włożyć za szybę bilet parkingowy. Dużym 
udogodnieniem dla kierowców jest też możliwość 
zdalnego przedłużania parkowania. W ten sposób 
znika potrzeba płacenia na zapas czy konieczność 
powrotu do parkometru i samochodu, aby wyku-
pić dodatkowe minuty. 

Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. 
Kierowca uruchamia SkyCash w telefonie, otwiera 
zakładkę mobiParking i wybiera jedną z trzech 
metod parkowania: na określony czas, za wybraną 
kwotę lub Start/Stop, z możliwością zatrzymania 
naliczania opłaty w dowolnie wybranym mo-
mencie. Teraz wystarczy zatwierdzić operację 
dotykając przycisku “Rozpocznij parkowanie”. 
Należność za postój jest pobierana z elektronicz-
nej portmonetki, którą można zasilić na wiele 
sposobów, w tym natychmiastowo, za pomocą 
podłączonej do SkyCash karty płatniczej lub usługi 
Przelewy24. Kierowcy mogą płacić za parkowanie 
także przy użyciu wiadomości SMS oraz szybkich 
kodów (USSD i IVR).

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi nale-
ży oznaczyć pojazd bezpłatnym identyfikatorem, 
który w formie naklejki na szybę można odebrać w 
Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania na ul. 
Nowomyśliwskiej 86 (I piętro, pok. nr 4). Wraz iden-
tyfikatorem kierowcy otrzymują kod promocyjny. 
Wystarczy wpisać go podczas zakładania konta 
w SkyCash, aby otrzymać 5 złotych na pierwsze 
parkowanie. Identyfikator jest dostępny także w 
postaci pliku do wydruku, który można pobrać ze 
strony internetowej SkyCash. Osoby, które go nie 
posiadają mogą umieścić za szybą zwykłą kartkę 
z odręcznie napisanym słowem „mobiParking”.

Aplikacja SkyCash posiada kilka innych, 
przydatnych kierowcom funkcji, jak np. możli-

wość sprawdzenia ile czasu trwa postój oraz ile 
pieniędzy zostało wydanych od momentu jego 
rozpoczęcia. Jeżeli do aplikacji zostało dodanych 
kilka samochodów (np. prywatny i służbowy), 
każdemu z nich można też nadać opcjonalną na-
zwę. Wysuwane menu boczne pozwala natomiast 
szybko zapoznać się z dodatkowymi informacjami 
(np. o obowiązującej w mieście taryfie) oraz zasilić 
konto, z którego są pobierane opłaty za postój. Za 
pomocą aplikacji można też m.in. kupować bilety 
kolejowe (w tym Przewozów Regionalnych i PKP 
Intercity), zasilać telefony na kartę, dokonywać 

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych                   
„Bursztyn” w Międzyzdrojach w sektorze V, 
na części działek o numerach geodezyjnych: 
381/2, 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 
jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy 
ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach                                                               
do granicy zmiany obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania miasta Międzyz-
droje, na terenie ograniczonym: ul. Komunalną, 
ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem 
wodnym „Stary Zdrój”, torami kolejowymi  
i ul. Niepodległości,

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informuję, iż trwają postępowania administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:

„Bursztyn” w Międzyzdrojach w sektorze VI,  
na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokali-
zowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej 
m. Międzyzdroje.

Wnioskodawca: Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Bursztyn”, ul. Adama Wodziczki 3, 72-500 Mię-
dzyzdroje, pełnomocnik: Andrzej Małolepszy,  
ul. Zalewowa 7B, 72-600 Świnoujście.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. postępowania administracyj-
nego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Po-
morskich 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 niniejsze-

go postępowania administracyjnego zostały 
zamieszczone   na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, 
obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach 
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań czy 
wątpliwości proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska
Małgorzata Baczyńska 

Planowanie przestrzenne

Za parkowanie w Międzyzdrojach można już płacić komórką

płatności za domowe rachunki czy wypłacać 
gotówkę z bankomatów.

Posiadacze smartfonów z systemami Andro-
id, iOS (iPhone) i Windows Phone mogą pobrać 
SkyCash za darmo w dedykowanych sklepach z 
aplikacjami. W przypadku starszych telefonów 
aplikacja jest dostępna po wpisaniu w mobilnej 
przeglądarce internetowej adresu m.skycash.com 
lub po wysłaniu SMS-a o treści 1 na numer 510 
510 205 (opłata zgodna z cennikiem operatora 
telekomunikacyjnego). 

Łukasz Bardyszewski

-  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach 

-  bezgotówkowo na rachunek bankowy 
Urzędu: BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 
0045 1110 0000 0054 7180

Na przelewie należy wpisać, że wpłata doty-
czy zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalność gospodarczej 
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