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AKTUALNOŚCI

III Piknik Rodzinny za nami!

Prezentacje i degustacje potraw, warsztaty rzemiosł dawnych, konkursy dla dzieci, występy zespołów artystycznych,
pokazy tańca towarzyskiego, kiermasz rozmaitości… - nie sposób wyliczyć wszystkich atrakcji, które czekały na
mieszkańców i turystów w sobotnie popołudnie w międzyzdrojskim amfiteatrze.
Kolejna III edycja Pikniku Rodzinnego odbyła się 10 września
br. w słonecznej aurze i radosnych
nastrojach. Amfiteatr wypełniły
kolorowe stoiska – Stowarzyszenia
,,Archeozdroje” z wystawą rzemiosł
i zajęciami dla dzieci, Stowarzyszenia
Kolekcjonerów Broni ,,Pogranicznik”,
Stowarzyszenia ,,Rodzina” z mnóstwem zabawek w ramach kiermaszu na rzecz Mai Mączniańskiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej z niezwykle atrakcyjnym szczególnie dla
najmłodszych wozem strażackim,
przyciągające zapachem i wyglądem
stoiska hoteli oraz Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
stoiska edukacyjno – informacyjne Wolińskiego
Parku Narodowego i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Atrakcją tegorocznego Pikniku Rodzinnego był
udział znanego z programu kulinarnego Davida
Gaboriauda, który chętnie uczył dzieci trudnej
i coraz bardziej popularnej sztuki gotowania.
Pokazy kulinarne przyciągały do amfiteatru tłumy
miłośników dobrej kuchni.
Jednym z celów, jaki przyświecał organizatorom pikniku jest wyłonienie najsmaczniejszej potrawy podczas organizowanego konkursu ,,Śledź
po Międzyzdrojsku”. Do konkursu zgłoszone zostały 4 potrawy: z hotelu ,,Vestina”, restauracji Kredens
hotelu ,,Sporting Kamienica”, hotelu ,,Aurora”
oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
Jury, w którego skład wchodzili: David, Burmistrz

Śledź po Międzyzdrojsku
Śledź a’la matias z pomidorami
i marynowaną śliwką w czerwonym winie

Międzyzdrojów i wybrana spośród publiczności
turystka z Mogilna, nie miało łatwego zadania. Potrawy zgłoszone do konkursu nie tylko smakowały
wybornie, ale prezentowały się niezwykle.
Po degustacji potraw i długiej debacie jury
nagrodziło potrawę pn. ,,Śledź a’la matias z pomidorami i marynowaną śliwką w czerwonym
winie” autorstwa Łukasza Sokoła z hotelu ,,Aurora”
w Międzyzdrojach.
Występ zespołu CAYO, który zaprosił zebranych
do wspólnej zabawy był ostatnim punktem bogatego programu imprezy.
Obok prezentujemy Państwu zwycięski przepis
(dostępny również na stronie www.miedzyzdroje.
pl w zakładce Piknik Rodzinny).
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

500 g śledzia solonego
300 g cebuli białej
400 g pomidorów
120 g pomidorów z puszki krojonych
40 g miodu rzepakowego
goździki 4 - 6 szt.
gorczyca (ziarno)
pieprz czarny mielony
sól, cukier

Śledzia wymoczyć, cebulę i pomidora obranego
ze skóry pokroić w piórka i podsmażyć na oleju.
Dodać do cebuli, pomidory z puszki , miód,
goździki, gorczyce, pieprz, sól i cukier do smaku.
0,05 l czerwonego wina wytrawnego
0,05 l octu winnego
0,05 l wody
1 łyżka cukru
5 ziaren jałowca i ziela angielskiego
liść laurowy
100 g śliwek węgierek
Z pozostałych składników zrobić zalewę winno
– octową, doprawić do smaku i zalać śliwki.
Odstawić na 3 dni do lodówki.
zielona pietruszka i koperek do dekoracji
oliwa rzepakowa do skropienia

Z miejskiego kalendarza imprez: październik 2016 r.
 03.10.2016 r. – spotkanie z Danutą



2

Szyksznian – Ossowską, godz. 17:00,
Miejska Biblioteka Publiczna;
04 – 06.10.2016 r. - XXXV Zjazd Kresowych Żołnierzy AK, - program na str. 4;
05.10.2016 r. – Kresowe popołudnie
filmowe, pokaz filmów dokumentalnych,
godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kul-

tury, wstęp wolny;

 06.10.2016 r. - Czwartki lekkoatletyczne,



godz. 16:00, stadion miejski w Międzyzdrojach;
14.10.2016 r. – Krzysztof Kowalewski
w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem,
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
21.10.2016 r. – Poznaj tajemnice Szczeci-



na z Leszkiem Hermanem, godz. 18:00,
Miejska Biblioteka Publiczna;
22.10.2016 r. – Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
w Karate Kyokushin, godz. 10:00, hala
sportowa im. Andrzeja Grubby przy
Szkole Podstawowej nr 1;
Redakcja
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AKTUALNOŚCI
XIX Jesienne Biegi Przełajowe

W pomarańczowych barwach

cy XIX Jesiennych Biegów Przełajowych otrzymali
medale i puchary.
Tamara Starachowska
Dyrektor Gimnazjum nr 1

Przy pięknej słonecznej pogodzie w sobotę 24.09. 2016 r. odbyły się XIX Jesienne
Biegi Przełajowe organizowane przez
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, przy
współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.
Na starcie 16 biegów, odbywających się na
dystansach od 100 do 3000 metrów, stanęło
równo 200 biegaczy. Zawodnicy przyjechali
z Płot, Kamienia Pomorskiego, Stepnicy, Wysokiej
Kamieńskiej, Świnoujścia, Gryfic, Dziwnowa,
Wolina, Ładzina, Wapnicy i oczywiście z Międzyzdrojów. W tym roku kolorem wiodącym imprezy
był pomarańczowy i w takim kolorze pierwszych
dziesięciu zawodników na mecie otrzymywało pamiątkowe koszulki. Nad całością zawodów czuwali
sędziowie PZLA ze Szczecina z sędzią głównym
panem Andrzejem Podgórskim. Wszyscy zwycięz-

Rozśpiewane XIV Spotkania Artystyczne Seniorów

Pierwszy jesienny, słoneczny i ciepły weekend w Międzyzdrojach rozbrzmiewał tysiącami dźwięków, a taniec i barwne stroje artystów cieszyły oko
widzów. W tym roku do udziału w spotkaniach zgłosiła się rekordowa liczba uczestników - ponad 500 osób z całej Polski, łącznie 43 zespoły oraz soliści.
Festiwalowe Święto Seniorów rozpoczął barwny korowód uczestników i wspólnie zatańczony
polonez przed molo na 250 par. Koncert inauguracyjny uświetnił występ Jerzego Porębskiego,
który zaśpiewał szanty własnego autorstwa.
Podczas inauguracji wystąpili również gospodarze, czyli zespoły „Bryza” i „Fale”.
Koncerty w ramach Spotkań Artystycznych
Seniorów odbywały się jednocześnie w wielu
miejscach, a przesłuchania konkursowe – w amfiteatrze i Międzynarodowym Domu Kultury.
Prezentacje zespołów oceniało niezależne i profesjonalne jury. Komisja, oceniająca prezentacje artystyczne w amfiteatrze, w składzie:
Krystyna Bakun, Lucyna Jesionowska, Andrzej
Mleczko, obejrzała i wysłuchała 20 zespołów
prezentujących formy taneczne, wokalne, a nawet
w przypadku zespołu Senior-Rita z Drezdenka –
kabaretowe. Po obradach postanowiło przyznać
następujące nagrody:
I miejsce –Zespół „Złotniczanki” – Złotniki

Kujawskie, II miejsce - Zespół „Dąbrowszczanka”
ze Zbąszynka, III miejsce – Zespół „Łużyczanki”
z Pobiednej.

Ponadto jury postanowiło przyznać Grand Prix
dla zespołu „Ale Babki” ze Świdnicy.
Komisja, działająca w Międzynarodowym
Domu Kultury, w składzie:Anna Sobierajska, Brygida Borecka, Daniel Źródlewski, po wysłuchaniu
25 prezentacji artystycznych, postanowiło przy-

znać następujące nagrody: I miejsce dla zespołu
kameralnego„ Con Moto” z Mościska, II miejsce dla
zespołu „ Chabry” z Wałcza, III miejsce dla zespołu
„Fale” z Międzyzdrojów.
Grand Prix otrzymał zespół „Goślińskie Chabry” z Murowanej Gośliny.
Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego
Domu Kultury w Międzyzdrojach przyznano dla:
Marcina Matuszewskiego – kierownika zespołu
„Goślińskie Chabry” z Murowanej Gośliny, formacji artystycznej „Sześciopak” z Czerwieńska,
zespołu śpiewaczego „Uśmiech” z Łobza, Wojciecha Klausa z Mościska.
Seniorzy - i nie tylko - integrowali się w sobotę
podczas biesiady w amfiteatrze, zaś w niedzielę
odbyła się msza św. w intencji uczestników Spotkań Artystycznych Seniorów, a po południu –
wręczenie nagród, dyplomów i koncert laureatów.
Niezmiernie cieszy entuzjazm seniorów, którzy
mają w sobie tyle zapału, energii, pasji i radości
życia. Do zobaczenia za rok!
MDK

Podsumowanie sezonu letniego na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym
w Międzyzdrojach trwał od 20.06.2016 r. do
15.09.2016 r. Jak co roku ratownicy WOPR zabezpieczali kąpielisko morskie w Międzyzdrojach na
odcinku jednego kilometra. Na dziesięciu stanowiskach ratowniczych stacjonowało trzydziestu
ratowników WOPR oraz dwóch ratowników medycznych. Jednostki pływające wspierały akcje
ratownicze i poszukiwawcze na wodzie, natomiast
na plaży dużym wsparciem okazał się quad.
Plażowicze, którzy potrzebowali pomocy mogli
udać się do punktu medycznego zlokalizowanego
po zachodniej stronie mola. Dosyć często zdarzały
się ugryzienia przez kleszcze, różnego rodzaju zranienia i urazy. Mniej pracy natomiast było w związku
z zaginięciami dzieci na plaży - do tego stanu rzeczy
przyczyniły się wieloletnie już akcje profilaktyczne,
opaski z możliwością wpisania numeru kontaktowego do opiekunów oraz funkcjonujący radiowęzeł.
Regularne komunikaty przypominające o zasadach
bezpiecznego plażowania w znacznym stopniu ułatwiły pracę ratownikom.
Większość akcji ratowniczych i poszukiwaw-
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czych związanych była z nierozwagą plażowiczów
spowodowaną nadużywaniem alkoholu - pomimo
ogromnych starań mediów oraz przeprowadzanych
eventów profilaktycznych, uświadamianiu o niebezpieczeństwach związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu nad wodą.
W tym roku, pod patronatem telewizji Polsat, braliśmy udział w akcjach rozpowszechniających informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą, numeru
alarmowego 601 100 100 oraz pierwszej pomocy.

W trakcie sezonu letniego 2016 na terenie Gminy
Międzyzdroje nie odnotowano żadnego utonięcia.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych oraz za czynny udział
w eventach profilaktycznych.
Zapraszamy serdecznie w sezonie 2017 r.
Andżelika Przygodzka
UM Międzyzdroje
Mateusz Bobek
WOPR

3

AKTUALNOŚCI

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin
Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie oraz Burmistrz Międzyzdrojów

zapraszają na galę otwarcia
XXXV Zjazdu Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20

4 października 2016 r., godz. 12:00
Przedsięwzięcie zrealizowane pod honorowym patronatem i przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Szczecin

Program XXXV Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach
Przyjazd i zakwaterowanie, spotkania towarzyskie
17:00 – 19:00, Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Norwida 15
• Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian

		 wokalnego „Faustyna” z Równego (Ukraina)
		 oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
		 Szczecińskiej „Krąg”
16:30 – 18:00, Międzynarodowy Dom Kultury,
ul. Bohaterów Warszawy 20
• Koncert zespołu wokalnego „Faustyna”
		 z Równego (Ukraina)

4 października 2016 r.

5 października 2016 r.

10:00 – 11:00, Kościół pw. św. Piotra Apostoła,
ul. Lipowa 8, Msza święta
11:00 – 11:30, teren przykościelny; Kościół
pw. św. Piotra Apostoła, ul. Lipowa 8
• Poświęcenie i odsłonięcie pomnika:
		 Kresowym Żołnierzom Armii Krajowej
12:00 –13:30, Międzynarodowy Dom Kultury,
ul. Bohaterów Warszawy 20
• Gala otwarcia, wspomnienie o tych,
		 którzy odeszli, przemówienia
		okolicznościowe,
• Wykład inauguracyjny:
		 dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański),
Armia Krajowa na Kresach II Rzeczypospolitej
		
• Program artystyczny w wykonaniu zespołu

10:00 – 11:15, Hotel „Międzyzdroje”,
Promenada Gwiazd 34A
• Spotkanie Pokoleń, cz. 1:
		 dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański),
Armia Krajowa na Kresach II Rzeczypospolitej
11:15 – 11:30, Hotel „Międzyzdroje”,
Promenada Gwiazd 34A
• Krzysztof Szczur, prezentacja wystawy
		 Ziemie i miasta kresowe
11:30 – 12:00, Kawcza Góra
• Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
12:00 – 13:30, Hotel „Międzyzdroje”,
Promenada Gwiazd 34A
• Spotkanie Pokoleń, cz. 2:
		 Krzysztof Jodczyk (Instytut Pamięci

3 października 2016 r.

		 Narodowej Oddział w Białymstoku),
		 Obława augustowska
15:00 – 15:30, Cmentarz komunalny,
ul. Cmentarna,
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
		 Krzyżem Katyńskim
17:00 – 19:00, Międzynarodowy Dom Kultury,
ul. Bohaterów Warszawy 20
• Kresowe popołudnie filmowe
• Kiermasz książek historycznych
6 października 2016 r.
10:00 – 13:00, Międzyzdroje
• Spacerkiem po Międzyzdrojach
18:00 – 20:00, Hotel „Międzyzdroje”,
Promenada Gwiazd 34A
• Pożegnalna kolacja z babką ziemniaczaną
7 października 2016 r.
• Pożegnania i wykwaterowanie
Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość zmian w programie

Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie pod nazwą Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach, zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000626136. Siedziba stowarzyszenia
mieści się w pomieszczeniach przy ulicy Cichej 2.
W każdą kolejną środę, czwartek
i piątek, począwszy od 21 września br.,
w siedzibie NUTW w Międzyzdrojach
rozpoczną się dyżury Zarządu NUTW
– w godzinach: 11.00 – 14.00, gdzie
można uzyskać podstawowe informacje na temat przyszłej działalności
Stowarzyszenia.
Inauguracyjne spotkanie zaplanowane jest na 6 października br.

4

o godz. 12.00 w sali teatralnej
Międzynarodowego Domu Kultury
w Międzyzdrojach. Zapraszamy
serdecznie wszystkich zainteresowanych wspólną działalnością.
Informacje internetowe na temat
NUTW w Międzyzdrojach – strona i adres e-mail - są w fazie przygotowań,
po ich urządzeniu zostaną podane do
publicznej wiadomości.

Skład Zarządu NUTW
w Międzyzdrojach:
Jerzy Neukampf – prezes
Andrzej Mleczko – wiceprezes
Danuta Sieczka – skarbnik
Urszula Pawlak – sekretarz
Bartłomiej Nowak – członek.
Jerzy Neukampf
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AKTUALNOŚCI

Zlot Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
Wielka przygoda harcerzy z 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich i zuchów z 44 Gromady Zuchowej "Pracowite Pszczółki"
z Międzyzdrojów zaczęła się w piękny słoneczny weekend 9 - 11 września 2016r., na Zlocie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP "Wyzwolić Kolory".
Aby móc uczestniczyć w tak wielkiej imprezie, międzyzdrojskie zuchy i harcerze musieli wykonać pięć zadań przedzlotowych.
W harcerskiej imprezie uczestniczyło ponad
1500 uczestników z całego województwa zachodniopomorskiego. W zlocie uczestniczyli również
byli drużynowi 34 DH „Orlęta” druh pwd. Mariusz
Osowicki, który pomógł logistycznie międzyzdrojskim harcerzom i druh pwd. Klaudiusz Pawlak
reprezentujący jednocześnie ZHP Edynburg – ZHP
poza granicami kraju.
Wspólna zabawa rozpoczęła się w piątek 9
września od spotkania na dworcu PKP w Międzyzdrojach z ciężkimi plecakami. Wsiedliśmy do
pociągu i pojechaliśmy
do Świnoujścia. Po przeprawieniu się promem
na drugą stronę i dojściu
na miejsce zlotu, czyli do
port jachtowego przy
Basenie Północnym, ulokowaliśmy się na swoich
stanowiskach.
Pod wieczór ubraliśmy się w mundury, aby
wziąć udział w apelu
rozpoczynającym zlot.
W trakcie oficjalnego
rozpoczęcia odbył się
przepiękny pokaz ogni
nawiązujący do kolorów, czyli tematu przewodniego
imprezy, w wykonaniu Teatru Ognia Lascar.
Późną porą harcerze z mapą w ręku wzięli udział
w grze terenowej mającej na celu zapoznanie się
z atrakcjami turystycznymi Świnoujścia. Zaś w szkole
zuchy uczestniczyły w „dyskotece z Panem Kleksem”.
W sobotę zuchy wyruszyły na Grę Miejską z „Panem Kleksem na Tropie Kolorów”.
Harcerze uczestniczyli w majsterce, a konkretniej - w szyciu z watoliny materiału "pluszowych
misiów". Natomiast harcerze starsi byli oprowadzani
po podziemnym mieście „Wineta” znajdującym się
w dzielnicy Przytór-Łunowo. Odwiedzili tam sieć
bunkrów, w których urzędowali niemieccy żołnierze.
Kolejnymi zajęciami w jakich nasi harcerze
uczestniczyli była krav maga. Uczestnicy mieli oka-

zję zapoznać się z zasadami tej sztuki walki. Dzięki
nim dowiedzieli się jak mają zachować się podczas
nagłych i niebezpiecznych sytuacji. Po obiedzie udali
się na gry XXL. Gry polegały na tych samych zasadach
co gry normalne, tylko że były one w bardzo dużej
skali. Podczas tych zajęć rozegrał się mistrzowski
pojedynek „w dwa ognie” polegający na rzucaniu się
wielką pluszową kostką. 34 Drużyna Harcerska „Orlęta” pojedynkowała się z 2 Wodną Drużyną Harcerską
"Złota Szekla" z Wałcza.

Odbył się również ważny pojedynek na duże
warcaby, którego pionkami byli… harcerze. W dużych
warcabach przyjacielski pojedynek stoczyli: druh
pwd. Krzysztof Kogut ze Stargardu i nasz drużynowy
pwd. Tomasz Rychłowski z Międzyzdrojów. W tym
momencie należy nam się pochwalić, wygraliśmy
oba pojedynki.
Patrol starszoharcerski w tym czasie uczył się
szkoły masażu twarzy za pomocą olejku zrobionego
z czekolady. Wszyscy byli umazani czekoladą, natomiast najwięcej emocji wzbudzał sam masaż twarzy.
Śmiechu było co nie miara.
Po kolacji zuchy wraz z innymi gromadami udały
się do kina na film pt."Pan Kleks". A pod wieczór,
zarówno harcerze, jak i harcerze starsi, znów wskoczyli w swoje mundury, aby przemaszerować pod-

W stolicy z PTTK

W dniach 13 - 16 września br. koło miejskie PTTK w Międzyzdrojach zorganizowało wycieczkę: Warszawa – Żelazowa Wola - Arkadia - Nieborów.
W Warszawie uczestnicy złożyli wizytę w Sejmie RP oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego,
a także zwiedzili Zamek Królewski i Stare Miasto,
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Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernika, Wojskowy Cmentarz na Powiązkach, Pałac Kultury i Złote
Tarasy. Słowa podziękowania należą się Barbarze

czas defilady ulicami Świnoujścia, krzycząc radośnie
i podśpiewując, aż do Amfiteatru im. Marka Grechuty,
gdzie uczestniczyli w koncercie zespołu "Cisza jak ta".
Cóż to był za koncert!
Niedzielę rozpoczęliśmy od harcerskiej mszy
polowej z udziałem druha kapelana Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP hm. Waldemara Piątka.
Zaraz po mszy świętej doszło do wyjątkowego
i historycznego spotkania z ważnymi gośćmi Zlotu
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Międzyzdrojscy
instruktorzy z 34 DH „Orlęta” mieli zaszczyt spotkać
się, porozmawiać z druhną Naczelniczką Związku
Harcerstwa Polskiego hm.
Małgorzatą Sinicą i druhem
Wiceprzewodniczącym ZHP
hm. Marianem Antonikiem,
a także druhną phm. Krystyną Małkowską - wnuczką
założycieli polskiego harcerstwa: Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej
- Małkowskiej. Instruktorzy
poprosili o pamiątkowe
wpisy do kroniki drużyny,
a także zdjęcia.
W ciągu dnia harcerze
starsi udali się na Fort Zachodni, aby spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej. Harcerze
uczestniczyli w pokazie rekonstrukcji historycznej
przygotowanej przez 20 Drużynę Harcerską „Lotna”
z Myśliborza.
Popołudniu przyszedł niestety czas na ostatni
apel.
Ten weekend wrześniowy zapadnie nam na długo
w pamięć. To była wspaniała przygoda! Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i kadrze organizującej za
wspaniałe wspomnienia i mamy nadzieję, że niedługo znów się spotkamy na podobnej harcerskiej
imprezie. CZUWAJ!
ho. Matylda Czuchry – 44 GZ „Pracowite Pszczółki”
ćw. Przemysław Wiaderski – PDSH „Feniksy”
pwd. Tomasz Rychłowski – 34 DH „Orlęta”
Rudnickiej, przewodniczącej koła miejskiego PTTK
za organizacje wycieczki i opiekę.
Informujemy, że działalność PTTK trwa cały rok
zgodnie z planem zamierzeń, w tym wycieczki, rajdy,
spływy kajakowe, Guide Tour.
Zapraszamy do członkostwa w turystycznej
rodzinie!
Jerzy Czerski
Prezes PTTK
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Jestem przyrodnikiem
Rozmowa z dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego dr inż. Wojciechem Zyską
- Panie Dyrektorze, witamy w Międzyzdrojach. Na początek proszę opowiedzieć
nam o sobie.
- Jestem od urodzenia Szczecinianinem.
Przez wiele lat zajmowałem się przyrodą.
Zaczęło się od ornitologii. Moją przygodę
z nią zacząłem w wieku około 10 lat - zaraził
mnie starszy brat, z którym, jako mali chłopcy, jeździliśmy z plecakami obserwować
przyrodę. Dziś moje zainteresowania są
szersze – interesują mnie zwierzęta, różne
grupy roślin, siedliska, również działania na
rzecz ochrony środowiska i przyrody. Jako
student Akademii Rolniczej, w latach 70.
byłem współzałożycielem Studenckiego
Koła Ornitologów. Nie było wtedy jeszcze
stowarzyszeń ekologicznych, określanych
dzisiaj jako NGO. Była to więc jedna z niewielu możliwości zrzeszania się, aby rozwijać
swoje zainteresowania i wiedzę w tym temacie. Spotykaliśmy się, jeździliśmy na zjazdy
i obozy studenckich kół ornitologicznych,
które były miejscem wymiany doświadczeń.
W ich trakcie miałem także okazję poznać
koleżanki i kolegów, którzy obecnie są uznanymi naukowcami, działaczami polskich
i międzynarodowych organizacji ekologicznych, urzędnikami różnych szczebli, w tym
dyrektorami parków narodowych, krajobrazowych, czy regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska. Także w czasach studiów na
Akademii Rolniczej w Szczecinie najpierw
brat, potem ja byliśmy przewodniczącymi
Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Sekcja szczecińska
tego Towarzystwa zrzeszała kilkadziesiąt
osób różnych zawodów. W tamtych czasach
w Polsce była to najprężniej działająca sekcja
ornitologiczna.
Studia skończyłem w 1981 roku. To były
takie czasy, że pracę musiałem podjąć tam,
gdzie mi ją wskazano, czyli w gospodarstwie
rolnym PGR. To była szkoła życia, trzeba było
nauczyć się wszystkiego. Potem pracowałem
jako nauczyciel biologii, następnie podjąłem pracę jako nauczyciel akademicki na
Akademii Rolniczej, gdzie obroniłem pracę
doktorską.
- Pańskie życie zawodowe zawsze było
związane z przyrodą?
- Tak. W 1990 roku otrzymałem propozycję objęcia stanowiska Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody. Miałem duży dylemat, ponieważ rozpocząłem habilitację, ale
6

zdecydowałem się, pomimo rozczarowania
mojego promotora. Na stanowisku konserwatora rozpocząłem pracę od tworzenia
struktur ochrony przyrody, które w tym
czasie były w powijakach. Pod koniec lat
90-tych tworzyliśmy także strukturę Ośrodka
Muzealno-Dydaktycznego „Świdwie”, którego zręby oparliśmy o bazę Szczecińskiej
Stacji Ornitologicznej „Świdwie”, funkcjonującej w obrębie rezerwatu przyrody „Jezioro
Świdwie”, a przekształconej w połowie lat

- Czym Pan kierował się przystępując do
konkursu na stanowisko dyrektora parku?

90-tych w Stację Ornitologiczną Instytutu
Ekologii PAN. Udało mi się - wraz z moimi
współpracownikami, a także bratem i bratową - ochronić ten rezerwat, dzięki czemu
jezioro dziś nie wyschło, ma czystą wodę,
a przez to bogatą ornitofaunę. Powstałe
w niej obiekty służą do dziś. Nawiązaliśmy
współpracę z niemieckimi służbami ochrony
przyrody i stworzyliśmy Park Krajobrazowy
Doliny Dolnej Odry. Ten projekt otrzymał
międzynarodową nagrodę, jaką wspólnie
z prof. Mieczysławem Jasnowskim i prof. Janiną Jasnowską odbieraliśmy w Monachium
z rąk m.in. książąt. Jako ciekawostkę powiem,
że pierwsza wizyta księcia Filipa – męża
królowej Elżbiety w Polsce w latach 90-tych
miała miejsce właśnie w Dolinie Dolnej Odry.
Był to pilotażowy projekt, pokazujący innym
województwom położonym przy granicy, jak
można współpracować z sąsiadami i działać
na rzecz przyrody.

jeśli chcę startować na stanowisko dyrektora, to powinienem poznać problemy tego
miejsca. Przed przystąpieniem do konkursu
poprosiłem już emerytowanego dyrektora
WPN dr inż. I. Lewickiego, aby naświetlił mi
najistotniejsze problemy ochrony przyrody
parku i zechciał podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem. Nie bez znaczenia
jest to, że jako konserwator przyrody byłem
przez 12 lat członkiem Rady Naukowej Parku. Uczestniczyłem przy projekcie drogi S3,
pracowałem nad ocenami oddziaływania na
środowisko przy planowanych autostradach
i drogach szybkiego ruchu. W ostatnich latach zająłem się własną działalnością gospodarczą. Brałem udział w różnych projektach,
m.in. w pilotażowych projektach planów
Natura 2000, w tym Zalewu Szczecińskiego

- Musiałem sobie jeszcze przed konkursem postawić pytanie – jak ja widzę ten
park? Znalazłem odpowiedź. Park w 51
procentach jest parkiem morskim, pozostałe
obszary to lasy, łąki i budynki. O Wolińskim
Parku Narodowym słyszymy na ogół wtedy,
kiedy urodzi się nowe żubrzątko, któremu
w konkursie nadaje się imię. Uznałem, że

c.d. na str. 7
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c.d. ze str. 6
i Zatoki Pomorskiej, pod kątem zagospodarowania. Uznałem, że moja wiedza w tym
zakresie może zostać wykorzystana dla dobra parku. Zmieniła się także moja sytuacja
rodzinna, gdyż żona przeszła na emeryturę
i nie ma przeciwwskazań, abyśmy mogli
oboje przenieść się do Międzyzdrojów. Nie
wyobrażam sobie efektywnego zarządzania parkiem i codziennego dojeżdżania ze
Szczecina.
- Co zastał Pan po objęciu stanowiska?
- Dobrych ludzi, wielu bardzo dobrze
przygotowanych do swojej pracy. Zastałem
też ukończone budynki nowej dyrekcji
w Grodnie I. Wymagają one pewnych prac
kosmetycznych. Przenosiny siedziby parku
powinny nastąpić w ciągu pół roku. Obecna siedziba WPN nie spełnia aktualnych
potrzeb. Nie ma w niej miejsca dla nowych
pracowników, którzy są niezbędni dla dobrego funkcjonowania i zarządzania parkiem.
- Jaki jest Pański plan dla WPN na następne lata?
- Chcemy udostępniać Park w stopniu
nie mniejszym od dotychczasowego, jednak
w sposób skanalizowany. Chcę, żeby obiekt
edukacyjny na Białej Górze był bardziej
udostępniany, żeby było do niego dojście
i zejście na plażę. Mamy na terenie parku
kilka budynków, dla których chcielibyśmy
zdobyć gospodarza. To budynki bardzo
ciekawe historycznie. Jeśli takie osoby się
nie znajdą, trzeba będzie te obiekty rozebrać,
a byłoby szkoda.

Moim celem jest rozbudowa muzeum
o nową część edukacyjną, gdzie będzie
można dowiedzieć się na przykład co to
jest fitoplankton czy Delta Wsteczna Świny.
Chciałbym tutaj stworzyć miejsce z żywymi
okazami, które będzie można obejrzeć w formie basenowej. Zaczynamy szukać źródeł
finansowania, bo to nie są małe środki.
Liczymy na współpracę ze stroną niemiecką
i fokarium na Helu. W budynku starego muzeum, po przeniesieniu siedziby do Grodna,
nadal będzie można złożyć pismo czy uiścić
opłatę za wędkowanie.
W najbliższym czasie przyjedzie do nas
kontrola z Ministerstwa Środowiska, żeby
pewne rzeczy zweryfikować. Uważam, że
to dla mnie dobra sytuacja, gdyż jej wyniki
pozwolą albo ostatecznie zweryfikować
pogłoski, albo na samym początku będę miał
możliwość wyprostować zaszłości.
WPN jest jednym z dwóch parków morskich w Polsce, jednym z 6 uważanych za
najcenniejsze przyrodniczo parki w kraju.
Chcemy pokazywać park nie tylko z perspektywy punktów widokowych. Park narodowy
może być miejscem udostępnianym i ciekawym dla społeczeństwa, przyciągającym
kapitał, dającym korzyści społeczności
lokalnej. Pokazuje to przykład Tatrzańskiego
Parku Narodowego, który w trakcie dwóch
letnich miesięcy odwiedziło 1,5 mln turystów. W efekcie pozyskano konkretne środki,
które można przeznaczyć na zatrudnienie
pracowników, czy edukację.
W tym roku ilość osób odwiedzających
nasz park na koniec sierpnia jest zbliżona
do tej z końca roku ubiegłego. Widać coraz
większe zainteresowanie ludzi przyrodą
i wypoczynkiem na łonie przyrody.
- Od wielu lat problemem, o którym
jest głośno, jest budowa ścieżki rowerowej

wzdłuż drogi 102. Czy jest na to szansa?
- Objeżdżając, wraz z ministrem - Głównym Konserwatorem Przyrody, teren parku,
pokazałem mu tę drogę, bez przesady
nazywaną drogą śmierci dla rowerzystów
i pieszych. Rozmawialiśmy z nim o tym, bo
bez jego zgody ta inwestycja nie jest możliwa. Część tej drogi biegnie przy obszarze
ochrony ścisłej, część przy Grodnie. Rozmawiałem także z marszałkiem Olgierdem
Geblewiczem. Myślę, że lepiej jest poszerzyć
drogę o taką ścieżkę niż wycinać las lub
poprowadzić jakąś pętlą przez Warnowo. Na
pewno są techniczne możliwości poprzez
budowę różnych konstrukcji. Oczywiście
inwestor musi się liczyć z wykonaniem kompensacji. Należy wybrać najlepszy wariant,
i my będziemy tę inicjatywę wspierać.
- Proszę powiedzieć o swoim życiu
prywatnym.
- Mam żonę Wiesławę, która jest emerytowanym nauczycielem akademickim – lingwistą. Jesteśmy razem 33 lata. Mamy dwie
córki - jedna jest architektem krajobrazu,
druga - nauczycielem języka angielskiego.
Mam też wnuczkę Małgosię, która ma 3 lata.
- Czego życzyć Panu na stanowisku
dyrektora?
Cierpliwości, i abym spotykał samych
dobrych i życzliwych ludzi, którym, tak samo
jak mnie, leży na sercu dobro parku i ochrona
przyrody.
- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
Joanna Ścigała
UM Międzyzdroje

Baza atrakcji hotelowych dla turystów oraz
mieszkańców w Międzyzdrojach nieustannie
się poszerza. Do dwóch funkcjonujących od
lat kręgielni w Międzyzdrojach (w hotelu
„Vienna House Amber Baltic” oraz w hotelu
„Wolin”) możemy dopisać jeszcze jedną.
W dniu 19 września br. oficjalnie otwarto
Bowling Club w hotelu „Aurora”. W klubie
znajdują się kręgielnia, bilard, play station,
flipper z lat 80-tych oraz bar. Na każdym
z dwóch torów bowlingowych może
jednocześnie grać do 10 zawodników. Do
wypożyczenia w barze znajdują się buty do
gry w kręgle.
Kręgielnia czynna jest codziennie od
godz. 17:00 do 24:00. Koszt wynajęcia 1 toru
bowlingowego na 1 godz. to 40 zł, bilard - 15
zł za 1 grę. W klubie można również organizować przyjęcia urodzinowe i spotkania.
Anetta Czyżak, UM Międzyzdroje
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Fot. hotel „Aurora”

NOWY BOWLING CLUB W MIĘDZYZDROJACH
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KULTURA
„Karawana Kultury Lata Artystycznego”

Agnieszka laureatką I stopnia

5 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie odbył się koncert inauguracyjny XII
edycji Międzynarodowej Karawany Kultury Lata Artystycznego. Udział w tym wydarzeniu wzięło
grono młodych muzyków z Azerbejdżanu, Polski i Rosji.
Liczna grupa instrumentalistów z Azerbejdżanu składała się ze studentów i pedagogów
kilku uczelni miasta Baku tj.: Bakińska Akademia Muzyczna im. Uz.Hadżybejli, Państwowe
Narodowe Konserwatorium Azerbejdżanu,
Bakiński Koledż Muzyczny przy Państwowym
Narodowym Konserwatorium Azerbejdżanu,
Republikańskie Gimnazjum Sztuki przy Państwowym Narodowym Konserwatorium Azerbejdżanu, 11-letnia Szkoła Muzyczna. W skład
profesjonalnego jury oceniającego prezentacje
artystów wchodziły osoby zaproszone przez or-

ganizatora - doświadczeni działacze kultury oraz
muzycy z Polski, Litwy, Ukrainy, Azerbejdżanu,
Bułgarii i Rosji.
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach reprezentowała Agnieszka Szaforz,
zdobywając zaszczytny tytuł laureata I stopnia
w kategorii fortepian solo. Agnieszka rozpoczęła swoją edukację muzyczną w MDK mając 6
lat pod kierunkiem pedagoga Iny Żołudiewej,
obecnie kontynuuje naukę gry na fortepianie.
Gratulujemy Agnieszce kolejnego sukcesu i życzymy twórczych natchnień!
MDK

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest najpiękniejszym kodeksem honorowym jaki stworzyła ludzkość.
W każdym miejscu i w każdym czasie napotykamy na potrzebę przypominania o przestrzeganiu praw człowieka.
Wystawa jest podróżą, a także medytacją nad tą głęboką prawdą.

„Prawa Człowieka. Dostrzegam”
6 września br. w Międzynarodowym Domu
Kultury odbył się wernisaż wystawy Macieja
Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.
Wystawa prezentowana jest w ramach programu Strefy Sztuki – ENSI ART. Wszystkie projekty
i działania ENSI ART wyrażają uznanie dla człowieka i jego kultury. Zwracają uwagę na piękno,
godność i wielkość pojedynczych ludzi, a także
całych społeczeństw.
Maciej Byczkowski to podróżnik, fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystaw, zdjęć do publikacji
i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako
forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie
jego wiele implikacji, dzięki grze światła, kolorów
oraz uzyskanej w ten sposób iluzji. Jest artystą niezwykle twórczym i kreatywnym – wciąż eksperymentuje z formą, barwą i światłem. Jednocześnie
jest czujnym obserwatorem rzeczywistości, której
fragmenty potrafi uchwycić w obiektywie aparatu
w niezwykły, zaskakujący sposób. Ważnym aspektem jest dla niego korespondencja sztuk – muzyki,
fotografii, malarstwa czy architektury.

W prezentowanej wystawie wykorzystał swoje
zdjęcia z podróży do Indii i Andaluzji. Specjalnie
dla drugiej części wystawy „Dziedzictwo” wykonał

fotografie otoczenia Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które w malarski sposób przedstawiają
zabytkowe rzeźby z pałacowego ogrodu.
Maciej Byczkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
(SABI).
Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż
w różne zakątki Ziemi. Zachęca do podróży w głąb
siebie i poruszenia wyobraźni.Celem wyprawy –
wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To
globalne przesłanie pokoju i nadziei.
W drugiej części pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty – skarby polskiej myśli
humanistycznej. To Polska właśnie,tak dostojnie
i mądrze, przypomina o prawach człowieka.
Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografami
z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na
naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca.
Wystawę będzie można obejrzeć do 06 października. Serdecznie zapraszamy.
MDK

Zap rasz amy na zaj ęci a
PONIEDZIAŁEK
12.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
15.00 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota
Sielewicz, sala nr 9
16.00 - 18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
16.15 - 17.00 Taniec towarzyski (od 26.09.2016) sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół Fale - sala nr 6A
WTOREK
12.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
15.00 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota
Sielewicz, sala nr 9
16.00 - 18.00 Zajęcia teatralne - p. Ewa Sobolewska-Kaśkosz - sala nr 6A
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, sala nr 53
17.15 - 18.00 Taniec nowoczesny - grupa młodsza
5-7 lat - sala pomarańczowa  
18.00 - 18.45 Taniec nowoczesny - grupa starsza sala pomarańczowa  
18.15 - 20.15 Pracownia Rękodzieła Artystycznego
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(od 13.09.2016 ) p. Anna Piecyk oraz p. Monika
Jakubowska, sala nr 51
ŚRODA
12.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, sala nr 53

15.00 - 16.30 Zajęcia plastyczne, p. Anna Mackiewicz, sala nr 51
CZWARTEK
10.00 - 12.00 Spotkanie kombatantów, sala nr 53
12.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
15.00 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota Sielewicz, sala pomarańczowa
16.00 - 17.00 Zajęcia plastyczne KREATYWNE
RĄCZKI - p. Aleksandra Głod
16.00 - 18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
17.00 - … Sekcja Brydża, sala pomarańczowa
18.00 - 19.30 Teatr rodzinny FANTAZJA, sala nr 51
18.00 - 20.00 Zespół Fale - sala nr 6A
PIĄTEK
13.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, sala nr 53
SOBOTA
12.00 – 15.00 44 Gromada Zuchowa i 34 Drużyna
Harcerska – sala nr 51
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„Dogmat płci”, czyli dyskusja z dr. Maciejem Dudą
7 września 2016 r. Miejska Biblioteka
Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała spotkanie autorskie z dr. Maciejem
Dudą, który promował swoją książkę pt.
„Dogmat płci. Polska wojna z gender”.
Maciej Duda jest doktorem nauk humanistycznych oraz pracownikiem naukowym na
Uniwersytecie Szczecińskim. Jest również autorem
monografii „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska”, a także
współredaktorem trzech tomów raportu „Gender
w podręcznikach”.
W dyskusji brali udział również Piotr Lachowicz,
feminista, pracownik Zachodniopomorskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Anita
Kucharska-Dziedzic, feministka, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”
w Zielonej Górze, odznaczona przez Prezydenta
RP Złotym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego.
Dyskusja dotyczyła książki dr Macieja Dudy,
który przybliża czytelnikom pojęcie gender. Od
wielu lat zbiera różne materiały dotyczące tego
zagadnienia, a dzięki swoim obserwacjom i doświadczeniu zwraca uwagę na powielanie nieprawdy w różnych publikacjach, także naukowych.

Przyznał, że pierwsza wersja książki zawierała
dużo osobistych emocji i próby rozliczenia się
z osobami, które go atakowały. Ostatecznie przeredagował publikację, ponieważ zależało mu na
stworzeniu fachowej i naukowej książki.
Dyskusja miała na celu przybliżenie przybyłym
gościom, czym tak naprawdę jest gender. Wbrew
medialnej nagonce gender nie jest równoznaczne
z homoseksualizmem. Autor starał się wyjaśnić, że
nie zawsze to, co słyszymy w środkach masowego
przekazu jest zgodne z prawdą.
W trakcie spotkania goście poruszyli temat
tzw. równościowych przedszkoli. Obalali argumenty, że społeczna rola chłopca może zostać
w jakiś sposób zachwiana, gdy zacznie przebierać się w sukienki. Zwrócili uwagę, że dyskusja

w mediach toczy się wyłącznie wokół chłopców.
Nigdzie nie pojawił się przykład, że scenariusz
zajęć proponowany przez przedszkola uwłacza
także dziewczynkom i prowadzi do zaburzenia
ich seksualności.
Goście spotkania bardzo ubolewali, że w szkołach w kanonie lektur brakuje publikacji Tadeusza
Boya-Żeleńskiego. Pisarz, tłumacz i lekarz, który
żył na przełomie XIX/ XX w. głosił bardzo liberalne
poglądy, jak na tamte czasy, dotyczące świadomego macierzyństwa, propagujące antykoncepcję
i edukację seksualną.
Po spotkaniu można było zakupić książkę,
zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie
z zaproszonymi gośćmi.
Bibliotekarze

„Klubik
rodzinny”
zaprasza!
Projekt „Klubik rodzinny – od juniora do
seniora” jest realizowany w gminie Międzyzdroje w terminie wrzesień – grudzień
2016. Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne zajęcia: sportowe, artystyczne oraz
zajęcia dla małych dzieci.
KLUBIK MALUSZKA – środa, godz. 16:30,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy – to pomysł na kreatywne spędzenie czasu z dzieckiem,
wspieranie jego rozwoju i czas na wspólne zabawy.
Zapraszamy dzieci do lat 5 wraz z opiekunami.
GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO – ruch, sport,
fitness - wtorek, godz. 17:00, sala „Wiklina”
w Wapnicy.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – w tej edycji
projektu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
na warsztaty ceramiczne. Jest to cykl 4 spotkań (raz
w miesiącu), podczas których będziemy tworzyć ceramiczne rękodzieło - różnorodne przedmioty z gliny.
Chętnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 795
862 645. Ilość miejsc ograniczona.
Projekt „Klubik rodzinny – od juniora do seniora”
jest realizowany przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” dzięki dofinansowaniu ze środków
gminy Międzyzdroje przy wsparciu i współpracy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Rady
Sołeckiej w Wapnicy. Dziękujemy partnerom
i uczestnikom! Zachęcamy do udziału w naszych
inicjatywach.
Więcej informacji na temat zajęć i projektu:
msrodzina@gmail.com lub 795 862 645 oraz na
naszym profilu www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina
Iwona Samołyk
Koordynator projektu
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Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska obradując podczas XXIV Sesji w dniu 25.08.2016 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXIV/222/16

stwa na urządzenie miejsca rekreacyjnego

do ZAIKS-u za każdy egzemplarz wyprodu-

w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-

w Lubinie z elementami infrastruktury

kowanego dzieła (dotyczy wydania albumu

dżecie na rok 2016

edukacyjnej i przyrodoznawczej. Wydatek

muzycznego pt. „Międzyzdrojskie Sacrum et

planuje się sfinansować ze zmniejszenia

Profanum”),

W niniejszej uchwale proponuje się

wydatku na dotację przeznaczoną na sfinan-

20/ zwiększeniu wydatku w kwocie

zwiększenie dochodów i wydatków na

sowanie zadań w zakresie przygotowania

70 000 zł na zadanie „Budowa skate parku”,

kwotę 430 073,14 zł. Dochody zwiększa się

i realizacji projektów, cennych inicjatyw,

21/ zwiększeniu wydatku w kwocie

o kwotę 430 073,14 zł (dochody bieżące).

które będą miały pozytywny wpływ na

85 435 zł na dofinansowanie zadań z zakresu

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 088 524,00 zł

wizerunek Gminy, na realizację których or-

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy

(wydatki bieżące 338 069,50 zł, wydatki ma-

ganizacje pozyskiwać będą środki finansowe

Międzyzdroje- wsparcie realizacji zadania

jątkowe 750 454,50 zł) i zmniejsza się o kwo-

ze źródeł zewnętrznych na tę samą kwotę,

w zakresie prowadzenia sekcji tenisa sto-

tę 658 450,86 zł (wydatki bieżące 45 434,69

11/ zwiększeniu wydatków w promocji

łowego i lekkiej atletyki, który częściowo

na łączną kwotę 25 000 zł, z tego 15 000 zł

sfinansowany będzie ze zmniejszenia wy-

Zmiany polegają między innymi na:

na reklamę w mediach, radio, w prasie

datków w szkole nr 1 (kwota zmniejszenia
łącznie 35 434,69 zł),

zł, wydatki majątkowe 613 016,17 zł).
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu dotacji

i 10 000 zł na organizację imprez rekreacyj-

na zadania zlecone na kwotę 2 173,61 zł

nych i współpracę zagraniczną z gminami

(refundacja poniesionych wydatków w roku

partnerskimi,

2015 z tytułu zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich),
2/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu
podatku VAT w kwocie 420 518,52 zł,
3/ zwiększeniu dochodu z tytułu odsetek
w kwocie 7 381,01 zł,
4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000
zł na remonty cząstkowe dróg,

22/ zmniejszeniu wydatku na kwotę
45 000 zł z tytułu dotacji dla powiatu na

12/ zwiększeniu wydatków w łącznej

dofinansowanie wykonania dokumentacji

kwocie 5 800 zł na wynagrodzenia i składki

projektowej przebudowy drogi powiatowej

w związku z zatrudnieniem 2 osób w ramach

1001Z Zalesie- Wapnica-Lubin oraz drogi

robót publicznych refundowanych,

1002Z Wapnica Lubczewo,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie

23/ zmniejszeniu wydatku na kwotę

23 604,50 zł na dofinansowanie zakupu

562 429,62 zł na zadanie „Remont na-

samochodu dla Komendy Powiatowej Policji

wierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul.

w wysokości 50% ceny,

Promenada Gwiazd”,

5/ zwiększeniu wydatku na kwotę

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3 000 zł

24/ zmniejszeniu wydatku w kwocie

10 000 zł na remont oznakowania piono-

na zakup pieca konwekcyjno-parowego

5 586,55 zł na zadanie „Remont nawierzchni

wego,

w przedszkolu (oferta na kwotę ok.13 000

Alei Gwiazd”.

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie
300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.„Prze-

zł, w planie było 10 000 zł)
15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 666 zł

Uchwała Nr XXIV/223/16

budowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej

na realizację projektu „Onko Rejs Granicami

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/159/15

i Mieszka I wraz z sieciami”,

Polski”,

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 95 000

16/ zwiększeniu wydatku w łącznej kwo-

grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia

zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa

cie 88 000 zł na zadanie pn. „Zagospodaro-

budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok

odcinka drogi o dł. 120 mb ul. Skarpowej

wanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”

w m. Lubin”,

z czego 48 000 zł na opracowanie projektu,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie
85 000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 mb ul. Wodna
w m. Lubin”,
9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 12 000
zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki

40 000 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie,
17/ zwiększeniu wydatku w kwocie
85 850 zł na zadanie „Rozbudowa schodów
wejściowych na molo” (zwiększenie wynika
z rozstrzygniętego przetargu),

medycznej w soboty, niedziele i dni świą-

18/ zwiększeniu wydatku w kwocie

teczne w okresie od września do grudnia

168 000 zł na dotację dla Międzynarodo-

2016 r.,

wego Domu Kultury (zwiększenie wynika

10/ zwiększeniu wydatku w kwocie

z rozliczenia Festiwalu Gwiazd),

10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowa-

19/ zwiększeniu wydatku w kwocie

nie zadań w zakresie turystyki i krajoznaw-

1 168,50 zł na opłatę, którą należy wnieść

10

W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016
r.” i nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2016 r.
na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych”. Zmiany w załączniku nr 7
i 9 wynikają z uchwały w sprawie zmiany
budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. Ponadto w uchwale budżetowej skreśla się lit.c
w § 11 pkt 1 (tym samym nie będzie istniał
załącznik nr 11 „ Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc
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finansową innym jednostkom samorządu

posiadanej działki nr 303, o powierzchni

35 §3 Kpa z uwagi na konieczność uznania

terytorialnego w 2016 r.”). Wynika to również

70 m² zabudowanej przedmiotowymi

właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia

z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian

schodami, na przylegającą do posesji przy

skargi i przekazania uchwałą do Komisji Re-

w budżecie.

ul. Słowiańskiej 10 działkę gminną nr 305,

wizyjnej RM, celem zbadania jej zasadności.

o powierzchni 140 m², proponuje się pod-

Wyznacza się nowy termin załatwienia skargi

jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na dzień 30 września 2016 r., po XXV Sesji

na ww. zamianę nieruchomości.

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXIV/224/16
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4

Przedmiotowa zamian dokonana być

stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia

może za dopłatą różnic w cenach zamienia-

wieloletniej prognozy finansowej Gminy

nych nieruchomości.

Międzyzdroje na lata 2016-2035

Uchwała Nr XXIV/228/16
Zmianie ulega treść załączników, w ślad
za zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXIV/225/16

w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości

W niniejszej uchwale wprowadza się
większą zastępowalność stanowisk w Komi-

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci
spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

W związku z wnioskiem właścicieli

sji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji.

nieruchomości usytuowanej przy ul. Mieszka

W zapisie dotyczącym wysokości udzielonej

I w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę

dotacji ze względu na konieczność ratowa-

nr 224/2 w sprawie nabycia od gminy na

nia zabytków w bardzo złym stanie technicz-

poprawienie warunków zagospodarowania

nym wskazuje się większy udział procentowy

posiadanej nieruchomości, przyległej działki

budżetu Gminy Międzyzdroje w udzielanych

oznaczonej numerem 224/3 o powierzchni

dotacjach umożliwiając udzielanie dotacji

12.10.2016 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

103 m2, proponuje się podjęcie przedłożo-

w szczególności dla zabytków wymagają-

nego projektu uchwały w sprawie wyrażenia

19.10.2016 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

cych niezwłocznego podjęcia prac kon-

zgody na sprzedaż ww. działki.

serwatorskich, restauratorskich lub robót

Uchwała Nr XXIV/226/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z wnioskiem właścicieli
nieruchomości usytuowanej przy ul. Wod-

26.10.2016 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XXIV/229/16
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów
Rada Miejska postanawia uznać swo-

w sprawie nabycia od gminy na poprawienie

ją właściwość do rozpoznania skargi

warunków zagospodarowania posiadanej

J.Z. z dnia 20.06.2016 r. na brak wszczęcia

nieruchomości, przyległej działki oznaczo-

postępowania administracyjnego przez

nej numerem 24/7 o powierzchni 133 m2,

Burmistrza Międzyzdrojów i przekazać

proponuje się podjęcie przedłożonego pro-

skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbadania

jektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zasadności zarzutów objętych skargą.

sprzedaż ww. działki.

w sprawie zamiany nieruchomości

05.10.2016 r. - Dorota KLUCHA

budowlanych przy zabytku.

nej w Lubinie, stanowiącej działkę nr 24/3

Uchwała Nr XXIV/227/16

28.09.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI

Uchwała Nr XXIV/230/16

– 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,

w sprawie zawiadomienia J. Z. o niezała-

pok. Nr 14 Urząd Miejski

twieniu skargi w terminie

e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:

W związku z wnioskiem właściciela nieru-

Zawiadamia się skarżącego, że skarga

chomości położonej przy ulicy Słowiańskiej

z dnia 20.06.2016 r. na brak wszczęcia

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;

10 w Międzyzdrojach, przez którą przebie-

postępowania administracyjnego przez

Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;

gają ogólnodostępne schody łączące ulicę

Burmistrza Międzyzdrojów, nie może zostać

e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Niepodległości z ulicą Słowiańską, o zamianę

załatwiona w terminie, wynikającym z art.
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III Edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Za nami pierwsze zawody III Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych z ORLENEM” oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 15 września 2016 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach.
Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje.
W zawodach rywalizowało 105 uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP 6 Świnoujście, SP Wysoka
Kamieńska, SP 2 Wapnica oraz Gimnazjum z Międzyzdrojów, Wolina i Dziwnowa. Podczas zawodów wiał
mocny wiatr w plecy, który sprzyjał bardzo dobrym
wynikom w biegu na 60m, 100 m oraz w skoku w dal.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację zawodów,
a przede wszystkim nauczycielom, wolontariuszom
z Fundacji Motywacja i Działanie oraz ratownikom
WOPR Międzyzdroje. Kolejne zawody 29 września,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich młodych
pasjonatów biegania. Więcej informacji, zdjęć oraz
wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne www.
uks.jupe24.pl.
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA
dziewczęta:
Anna Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r. – 60m
– 8,28
Wiktoria Sudoł (PSP Kołczewo) 2004 r. – 60m – 9,09
Aurelia Burza (SP 1 Międzyzdroje) 2004 r.
– piłka palantowa
– 32m
Kornelia Orszulak (SP Wysoka Kamieńska) 2006 r.
– skok w dal
– 3,59
Rozalia Woźniak (SP 1 Międzyzdroje) 2004 r.
– skok w dal
– 3,92
Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) 2005 r.
– 600m
– 2:06,89
chłopcy:
Jarosław Nesteruk (SP 2 Wapnica) 2004 r.
– piłka palantowa
– 53 m

Arkadiusz Bieńkowski (SP Dziwnów) 2006 r.
– skok w dal
– 3,73
Oskar Lewandowski (SP 2 Wapnica) – 2006 r.
– 60m 		– 9,27
Norbert Gałda (SP 1 Międzyzdroje) 2004 r.
– 60m
– 8,77
Kamil Przybyszewski (SP Dziwnów) 2004 r.
– 60m 		– 8,84

Najbardziej wartościowe rezultaty Grand Prix
Gimnazjum:
Aleksander Nowakowski (GP Dziwnów) 2002 r.
– 100 m
– 11,82
Wiktoria Kalemba (Gim. Wolin) 2003 r.
– 300 m
– 49,38
Hubert Leśniewski (Gim. Wolin) 2002 r.
– 300 m
– 44,63
Rafał Błocian
UKS Chrobry

Mistrzostwa
Województwa
Młodzików
w Goleniowie
Obóz Sportowy Lekkoatletów „Chrobrego”
W dniach 21 -27 sierpnia 2016 r. zawodniczki i zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje uczestniczyli
w obozie lekkoatletycznym w Barlinku.
Mieliśmy przyjemność przebywać w pensjonacie
„Pod Sosnami”, w którym zastaliśmy miłą obsługę oraz
fantastyczne jedzenie. Zgrupowanie miało na celu
zbudowanie formy na zbliżające się zawody w kategorii młodzika. Treningi odbywały się na stadionie,
który znajdował się tuż za płotem pensjonatu oraz
w lesie. Podczas obozu nasi lekkoatleci wykonali kilka
mocnych jednostek treningowych, które na pewno
zaprocentują i przełożą się na same rekordy życiowe.
Oprócz treningów korzystaliśmy z kąpieli w jeziorze
oraz parku linowego, który okazał się dla niektórych
walką ze swoimi słabościami.
Od września zapraszamy na treningi wszystkich
chętnych, którzy mają zapał do biegania i chcą zacząć
przygodę z lekkoatletyką.
Więcej szczegółów na stronie www.uks.jupe24.pl
oraz kontakt do trenera boc200@gmail.com.
Rafał Błocian
UKS Chrobry
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Podczas ostatniego weekendu sierpnia zawodniczki i zawodnicy sekcji lekkoatletycznej
Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry
Międzyzdroje wystartowali w Mistrzostwach
Województwa Młodzików w Goleniowie.
Najlepiej zaprezentowała się Anna Rejchert
(rocznik 2004) w biegu na 100m-14,36 PB i 300m47,77 PB - w swoim roczniku nie miała sobie równych. Dobrze zaprezentował się Dominik Kujda
(r. 2001), który w biegu na 200m ppł-31,50 PB otarł
się o medalową pozycję (pierwszy start na płotkach) natomiast 100m-13,23 PB. Wiktoria Kalemba
(r. 2003) na 100m-14,88 oraz 300m-47,82. Dawid
Stasiak (r. 2001) 100m-13,19 PB. Kamil Dwornik
(r. 2003) na 1000m-3:21,74 SB.
Pozostałe wyniki naszych zawodników:
Rozalia Woźniak (r. 2004) 100m-15,70 PB
i 300m-57,29 PB
Marta Karwan (r. 2003) 100m-16, PB i 300m57,11 PB
Julian Poznań (r. 2001) 100m-13,87 PB
Konrad Dubako (r. 2003) 100m-15,55 i 300m52,03
Marcel Paluch (r. 2004) 100m-16,71 PB
Rafał Błocian
UKS Chrobry
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Najlepszy sezon w historii UKS Chrobry Międzyzdroje
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego oraz Zarząd UKS „Chrobry” Międzyzdroje, podczas gali w dniu 3 września 2016 r.,
podsumowali kończący się sezon startowy 2015/2016, w którym we współzawodnictwie międzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie wiekowe od seniora do skrzata oraz rozgrywki drużynowe, zwyciężył zdecydowanie UKS „Chrobry” Międzyzdroje.
Już po raz czternasty UKS Chrobry Międzyzdroje
zwycięża w tej klasyfikacji potwierdzając swoją
najwyższą pozycję w województwie zachodniopomorskim. Aktualna pozycja to już dominacja
w województwie i przynależność do silnych liczących
się w kraju ośrodków tenisa stołowego, zarówno pod względem
bazy, organizacji, jak i wyników
sportowych. Jednym z największych sukcesów UKS „Chrobry’
Międzyzdroje jest na pewno historyczny awans naszych zawodniczek do Ekstraklasy Kobiet tenisa
stołowego czyli najwyższej klasy
rozgrywkowej w Polsce. Awans
tenisistek z Międzyzdrojów jest
na tyle spektakularny, że zdarzyło
się to po raz pierwszy w historii
Zachodniopomorskiego Związku
Tenisa Stołowego. Bardzo cieszy
fakt, że nasze zawodniczki będą
rywalizowały z najlepszymi tenisistkami w kraju, tym samym
podnosząc swój poziom sportowy.
Zawodnicy UKS „Chrobry”
Międzyzdroje we współzawodnictwie klubowym, indywidualnym
zgromadzili łącznie 7395 pkt. Dla porównania drugi
klub w klasyfikacji UKS Champion Police zgromadził
ponad dwa tysiące punktów mniej - 5117 pkt. Na tak
dobry wynik punktowy zapracowali wszyscy zawodnicy klubu, a w szczególności grupy młodzieżowe.
W klasyfikacji klubowej, drużynowej UKS „Chrobry”
Międzyzdroje również zgromadził największą liczbę

punktów – 7840 pkt. W sumie we współzawodnictwie
indywidualnym i drużynowym klub z Międzyzdrojów
zdobył 15235 pkt.
Dodatkowo Piotr Bochnacki, prezes Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego wręczył

nagrody najlepszym zawodnikom za osiągnięcia
indywidualne. Wśród wyróżnionych oczywiście nie
zabrakło zawodników UKS Chrobry Międzyzdroje.
Największe sukcesy UKS „Chrobry” Międzyzdroje
w sezonie 2015/2016:
- awans do Ekstraklasy Kobiet,
- srebrny medal Joanny Kiedrowskiej w grze po-

dwójnej podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
- złoty medal Joanny Kiedrowskiej w grze podwójnej podczas Mistrzostw Polski Młodzieżowców,
- brązowy medal Anny Zielińskiej w grze mieszanej
podczas Mistrzostw Polski Seniorów,
- piąte miejsce Michała Wandachowicza w grze podwójnej
podczas Mistrzostw Polski Żaków,
- drugie miejsce drużynowo
w Pucharze Polski na szczeblu
centralnym,
- Julia Bartkiewicz – najlepsza
w klasyfikacji generalnej skrzatek
po sezonie oraz Mistrzyni Województwa skrzatek,
- Michał Wandachowicz – najlepszy w klasyfikacji generalnej
żaków po sezonie oraz Mistrz
Województwa żaków,
- Oliwia Osińska – Mistrzyni
Województwa żaczek,
- Laura Kober – najlepsza
w klasyfikacji generalnej młodziczek po sezonie,
- Weronika Zygan – Mistrzyni
Województwa kadetek,
- Ania Zielińska – najlepsza
w klasyfikacji generalnej seniorek po sezonie.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom
za wspieranie rozwoju tenisa stołowego w naszym
klubie.
Waldemar Witkowski
Prezes UKS Chrobry

Międzynarodowy
Turniej Weteranów
w Międzyzdrojach
W dniach 02-04 września 2016 r. w hali sportowej
im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbył się VI
Międzynarodowy Turniej Weteranów w tenisie stołowym. W turnieju brało udział ponad 100 zawodników
w różnych kategoriach wiekowych. Wystąpiła czołówka najlepszych tenisistów z Polski oraz zaproszeni
zawodnicy z Niemiec i Rosji. Niewątpliwie gwiazdą
turnieju weteranów był Georgi Rubinstein z Rosji,
który może poszczycić się wieloma sukcesami na
arenie międzynarodowej. Wygrał w trzech kategoriach (gra pojedyncza, gra podwójna i gra mieszana)
potwierdzając swoją klasę. Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy za rok.
UKS Chrobry Międzyzdroje

Sukcesy tenisistów
Chrobrego
W dniach 02-04 września w Drzonkowie koło Zielonej
Góry odbyła się V edycja międzynarodowego turnieju
w tenisie stołowym Mini Drzonków Cup 2016. W turnieju startowało ponad 200 uczestników w pięciu
kategoriach wiekowych.
Bardzo dobrze spisali się młodzi zawodnicy
UKS Chrobry uzyskując czołowe lokaty. W turnieju
indywidualnym Michał Wandachowicz był drugi,
a Julia Bartkiewicz i Oliwia Osińska zajęły kolejno
4. i 7. miejsce. Dodatkowo dziewczyny zwyciężyły
w kategorii drużynowej. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
UKS Chrobry Międzyzdroje

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 9/2016

13

SPORT

Inauguracja Ekstraklasy Kobiet tenisa stołowego
Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje rozpoczęły rozgrywki
Ekstraklasy Kobiet tenisa stołowego. W najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet tenisa stołowego
naszym zawodniczkom przyjdzie się zmierzyć z najlepszymi tenisistkami stołowymi w kraju.
1 kolejka 10.09.2016 r. - UKS „Chrobry” Międzyzdroje 0:3 SKTS Sochaczew
W pierwszym spotkaniu rozegranym w sobotę 10 września 2016 r. „Chrobry” podejmował
we własnej hali sportowej mocny zespół SKTS
Sochaczew, który w swoim składzie wystawił
między innymi Olimpijkę z Rio de Janeiro Kata-

rzynę Grzybowską-Franc. Pierwszy pojedynek
pomiędzy Joanną Kiedrowską a Fang Dong Rui
zakończył się nieznaczną przegraną „Chrobrego”
wynikiem 2:3. W drugim meczu zmierzyły się
Wioleta Witkowska oraz Katarzyna Grybowska-Franc, która nie dała szans naszej zawodniczce
i zwyciężyła wynikiem 0:3. Trzeci pojedynek

pomiędzy Anną Zielińską a Agatą Pastor-Gołda
zakończył się zwycięstwem zawodniczki z Sochaczewa wynikiem 1:3. Ostatecznie mecz zakończył
się zwycięstwem SKTS Sochaczew wynikiem 0:3.
Trener oraz zawodniczki UKS „Chrobry” Międzyzdroje dziękują za doping kibiców i zapraszają na
kolejne emocje związane z Ekstraklasą Kobiet
tenisa stołowego.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry w ekstraklasie kobiet

Pierwsze, historyczne
zwycięstwo!
Po niesamowicie emocjonującym
pojedynku w dniu 18 września
2016r. nasze tenisistki pokonały
drużynę MKS Jedynka Łódź. Mecz
trwał ponad 3h, ostatecznie zakończył się zwycięstwem 3:2.
Punkty zdobyły: Joanna Kie-

drowska 1, Anna Zielińska 1, Wioleta
Witkowska 1.
Bardzo dziękujemy za wspaniałe
wsparcie kibiców i zapraszamy na
kolejne mecze ekstraklasy kobiet
w tenisie stołowym.
UKS Chrobry Międzyzdroje
Fot. Tomasz Krawczyk

Z tytułami Mistrzów Polski!
W dniach 16-18.09.2016r. w Stargardzie odbyły się II Mistrzostwa Polski
szkół podstawowych i gimnazjalnych w zapasach w stylu wolnym. UKS
Gimsport Międzyzdroje w zawodach reprezentowało 11 zawodników.
Walki rozłożone zostały na dwa
dni, w sobotę walczyły dziewczęta
oraz dzieci szkół podstawowych
rocznik 2007 i młodsi, i tu wspaniale
spisali się zawodnicy UKS Gimsport
zdobywając kolejno w swoich kategoriach wagowych:

ny medal tytuł Wicemistrza Polski
szkół podstawowych rocznik 2007
kat.wagowa 34 kg
- Wiktor Furtak - 3 m brązowy
medal
- Gabriel Sawicki 3 m brązowy
medal

- Jakub Chabinka - 1 m złoty
medal tytuł Mistrza Polski szkół
podstawowych rocznik 2007 kat.
wagowa 21 kg
- Oliwier Hansz - 1 m złoty medal
tytuł Mistrza Polski szkół podstawowych rocznik 2007 kat.wagowa
28 kg
- Dawid Marchelak - 1 m złoty
medal tytuł Mistrza Polski szkół
podstawowych rocznik 2007 kat.
wagowa 34 kg
- Oskar Żuchowski - 1 m złoty
medal tytuł Mistrza Polski szkół
podstawowych rocznik 2007 kat.
wagowa 19 kg
- Bartosz Chabowski - 2 m srebr-

W drugim dniu zawodów startowali zawodnicy z roczników 2005
- 2006 oraz uczniowie szkół gimnazjalnych, a wśród nich Aleksander
Deja, Dawid Małolepszy, Oskar
Sokołowski, z rocznika gimnazjum
startował Adrian Jaworski kat. wagowa 73 kg, który zdobył srebrny
medal i tytuł Wicemistrza Polski
szkół gimnazjalnych !
Zarząd klubu składa serdeczne
gratulacje trenerom, zawodnikom
oraz rodzicom za tak wspaniałe
wyniki zdobyte tuż po wakacyjnej
przerwie.
Rafał Jaworski
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Rozkład jazdy linii busowej numer 2 na trasie:
Międzyzdroje - Wicko - Wapnica - Lubin
Zmiana rozkładu jazdy od 01.10.2016 r.
Odjazdy z Międzyzdrojów przystanek
przy ul. Gryfa Pomorskiego 1
dni robocze: 		
soboty, niedziele i święta:

7.45; 9.30; 13.15; 15.45; 18.30
6.10; 9.30; 15.45

Odjazdy z Lubinia przystanek
przy ul. Głównej, róg ul. Łagodnej
dni robocze: 		
soboty, niedziele i święta:

8.15; 10.00; 13.45; 16.15; 18.50
6.30; 10.00; 16.15

Szanowni Przedsiębiorcy
Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest wolne od opłat.
Pisma, które Państwo dostajecie pocztą z dołączonym formularzem przelewu
pochodzą od prywatnych firm i dotyczą wpisów do ich rejestrów. Pisma te

nie są powiązane w żaden sposób
z wnioskami, które składacie Państwo
w Urzędzie Miejskim.
Marzena Paluch
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Opłata za korzystanie z zezwolenia
na alkohol - III rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 30 września 2016 r. upływa
termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2016.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- 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 dotyczy zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalność gospodarczej

Uwaga, azbest!
Wnioski o sfinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest (płyt falistych i płaskich azbestowo-cementowych),
złożone po 10.10.16r. będą realizowane dopiero w roku 2017.
Z uwagi na koszty transportu odpadów, które
przekazywane są na składowisko zlokalizowane
w odległości ponad 150 km od Międzyzdrojów,
ekonomicznie uzasadnione jest zebranie odpowiedniej ilości tych odpadów.
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
są zobowiązane do przedkładania informacji
o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji
zastosowanych wyrobów zawierających azbest,
znajdujących się na nieruchomościach będących
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w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy przedłożyć
Burmistrzowi Międzyzdrojów, a drugi egzemplarz
przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Informacja podlega corocznej aktualizacji
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji,
wg wzoru zawartego w:
- załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra

INFORMACJA
O POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM

Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie
administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegającego na:
budowie drogi wewnętrznej oraz rozbudowie sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi
przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu
promenady zachodniej,na części działki o numerze geodezyjnym: 255, zlokalizowanej w obrębie
nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje,ul.
Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, działająca
przez pełnomocnika: Anna Płatek, Pracownia
Projektowa „Archidea”, ul. Podhalańska 12/3,
70-452 Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących w/w postępowania administracyjnego
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich
5, pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00,
w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto,
informacje dotyczące niniejszego postępowania
administracyjnego zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.
pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r.
nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest („Informacja o wyrobach zawierających azbest”).
Jednym z warunków przyjęcia do realizacji
wniosku o sfinansowanie kosztów transportu
i unieszkodliwienia odpadów zawierających
azbest jest przedłożenie „Informacji o wyrobach
zawierających azbest”.
Wzór wniosku oraz informacji, dostępne są na
stronie www.bip.miedzyzdroje.pl (Gospodarka
Komunalna i Ochrona Środowiska – Azbest – Pliki
do pobrania 2012)
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

15

„Naród, który nie przywiązuje dostatecznej
wagi do przeszłości, zubaża historię”

Danuta Szyksznian-Ossowska
„Sarenka”
w

Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach

3 października 2016 r.

w

Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
w
Międzyzdrojach

godz. 17.00
(wstęp wolny)

Organizatorzy :
Koło Kresowe Żołnierzy Armii
Krajowej Okręgu Szczecin

14 października 2016 r. (piątek)
godz. 18.00 (wstęp wolny)

MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO
KYOKUSHIN KARATE
DZIECI I MŁODZIEŻY

22 PAŻDZIERNIKA 2016 r.

HALA SPORTOWA
IM. ANDRZEJA GRUBBY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ulica Leśna 17
POCZĄTEK TURNIEJU GODZ.10.00

Organizator:

Współorganizator:
Urząd Miasta Międzyzdroje

WSTĘP WOLNY

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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