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Zima już tuż, tuż!

W środku Informatora:
Program III Międzyzdrojskiego Jarmarku Świątecznego i Festiwalu Choinki, str. 3
10-lecie Zespołu „Bryza”, str. 4
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

AKTUALNOŚCI

GMINA MIĘDZYZDROJE
Z WYRÓŻNIENIEM
Miło nam poinformować, iż Gmina Międzyzdroje została wyróżniona
i zajęła 8. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego w kategorii: gminy miejsko-wiejskie.
Ranking opracowywany jest przez zespół Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, na
podstawie 16 wskaźników, obejmujących
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking
uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne
dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób
przekrojowy i wiarygodny, rozwój polskich
jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie,
miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na
prawach powiatu.
Zdaniem twórcy rankingu prof. dr
hab. Eugeniusza Sobczaka, na dynamiczny rozwój gmin wiejskich, miejsko-

-wiejskich i miejskich duży wpływ ma
położenie blisko centrum lub rozwinięta
turystyka. - Wysokie miejsce w rankingu
nie bierze się znikąd. To także w dużej mierze zasługa samorządów. Jeśli samorząd
umie pozyskiwać inwestorów i kreować
miejsca pracy, gmina może rozwijać się
w sposób zrównoważony - powiedział.

„Paczka dla Rodaka
i Bohatera na Kresach”
Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna
Międzyzdroje już po raz drugi przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.
W jednostce OSP Międzyzdroje będzie organizowana zbiórka darów (produkty spożywcze
o długim terminie ważności, artykuły szkolne,
słodycze, chemia). Zebrane dary trafią między
innymi do szkół, w tym szkoły specjalnej, oraz do
naszych rodaków, którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi.

Prezentujemy listę laureatów konkursu
JST Zrównoważonego Rozwoju w kategorii
gminy miejsko-wiejskie:
1. Polkowice, 2. Ożarów Mazowiecki,
3. Stryków, 4. Kórnik, 5. Błonie, 6. Nowe
Skalmierzyce, 7. Zbąszynek, 8. Międzyzdroje, 9. Dziwnów, 10. Swarzędz
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

KOCI SZCZĘŚCIARZ
W ubiegłą środę na międzyzdrojskiej promenadzie miała miejsce nietypowa
akcja ratownicza. W kontenerze na śmieci zaklinował się mały kociak. Na ratunek zwierzęciu ruszyli pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska.
- Akcja była bardzo
trudna, ponieważ kotek,
próbując się wydostać,
ugrzązł
niebezpiecznie
i bez naszej pomocy nie
miałby szans na uratowanie – powiedziała Anida
Kostrzewa z ZOŚ.
Osoby ratujące kota
wzbudziły zainteresowanie mediów ogólnopolskich, a od miłośników
zwierząt w kraju i za granicą popłynęły podziękowania.
Po udanej akcji kociak został przebadany
przez weterynarza. Jest zdrowy i ma już swój
nowy domek. – Cieszę się, że moi pracownicy wy-

Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje
przystąpiła do IV edycji ogólnopolskiej akcji

kazali się wrażliwością
a ich postawa jest godna naśladowania – powiedział Adam Celiński
kierownik
Zakładu
Ochrony Środowiska.
Tym, którzy przyczynili się do uratowania
zwierzaka
składamy serdeczne
podziękowania. Wszak
podejście do zwierząt
jest miarą człowie-

czeństwa każdego z nas.
Na podstawie materiałów
od Anidy Kostrzewy
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to
akcja szczecinian. Pomysł akcji zrodził się pod
czas XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej
Suwałki-Wilno. W trakcie marszu do Wilna piel
grzymi spotykali na swojej drodze wielu rodaków mieszkających na Litwie, którzy częstowali
wszystk ich pątników czym tylko mogli. W 2014
roku Wojciech Woźniak spotkał na swojej drodze panią Aleksandrę, która witała pielgrzymów
kilkoma kanapkami oraz marchewkami z przy
domowego ogrodu. Wzruszające zdjęcie, które
wtedy wykonał, zainicjowało plan pomocy naszym rodakom.
Naszą akcją oddajemy hołd tym, którzy od
pokoleń wiernie przestrzegają maksymy „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczesnych Bohaterów zachowujących Polskość
w najczystszej postaci.”
Dalsze informacje dotyczące akcji można
uzyskać na stronie: http://rodakomnakresach.pl
OSP Międzyzdroje
źródło plakatu: rodakomnakresach.pl/szczecin/historia/

Z miejskiego kalendarza imprez: grudzień 2017 r.
05.12.2017 r. – Rodzinne warsztaty plastyczne pt.
”Fabryka ozdób świątecznych”,
godz. 16:00, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wapnicy;
06.12.2017 r. – Mikołajki dla
dzieci pt. „Skrzat Borówka
i Skrzat Damian – poszukiwania
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Świętego Mikołaja”, godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
13.14.12.2017 r. – Rodzinne
warsztaty plastyczne pt. ”Fabryka
ozdób świątecznych”, godz. 16:00,
Miejska Biblioteka Publiczna;
16.12.2017 r. – „III Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal

Choinki” godz. 12:00-16:00,
amfiteatr;
17.12.2017 r. – „Gwiazdkowy
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej”, godz. 10:00, Hala Sportowa im. A. Grubby.
Redakcja
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III Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, czas spotkań w rodzinnym gronie przy choince i świątecznie zastawionym
stole. Warto pomyśleć o specjalnych ozdobach i zakupie świątecznego drzewka.
Zapraszamy Państwa w sobotę 16 grudnia
2016r. od godz. 12:00 do 16:00 do amfiteatru na
„III Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal
Choinki”. Będzie można nabyć świeżą choinkę,
ozdoby świąteczne i dania na wigilijny stół. Na
promenadzie przy Międzynarodowy Domu Kultury ustawimy choinkę miejską, którą można będzie przystroić własnoręcznie wykonanymi podczas jarmarku ozdobami. W programie jarmarku
zaplanowano również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na wykonanie przestrzennej
Polskiej Krainy Świętego Mikołaja. Wszystkich,
którzy lubią śpiewać kolędy zapraszamy do
wspólnego kolędowania. Przygotujemy podkład muzyczny znanych kolęd polskich i czeka-

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

Szczegółowy program
III Międzyzdrojskiego Jarmarku
Świątecznego i Festiwalu Choinki:
12:00 - uroczyste otwarcie jarmarku
12:00 - 14:00 - przedszkolaki zawieszają ozdoby
świąteczne na miejską choinkę
13:00 - przedszkolaki zaśpiewają piosenkę
świąteczną
14:00 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,
organizowanego przez Międzynarodowy
Dom Kultury oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej, na wykonanie przestrzennej
Polskiej Krainy Świętego Mikołaja
15:00 - 16:00 - konkursy świąteczne, wspólne
kolędowanie
12:00 – 16:00 stoiska świąteczne:
• sprzedaż choinek ciętych i w doniczkach
• sprzedaż ozdób świątecznych i dań
wigilijnych
12:00 – 16:00 Święty Mikołaj
• zdjęcie ze Św. Mikołajem
• konkursy świąteczne z udziałem Św. Mikołaja
przygotowane przez hotel „Aurora
Family &SPA”
12:00 – 16:00 Niespodzianka z grilla i z kociołka
• degustacja dań z grilla i gorącej zupy
12:00 – 16:00 wspólne kolędowanie oraz ubieranie miejskiej choinki – promenada przy MDK
• każdy może przyozdobić choinkę swoimi
ozdobami
• każdy może zaśpiewać kolędę przy
przygotowanym podkładzie muzycznym

Dzień Seniora w Międzyzdrojach
Listopad to jesienny czas, w którym seniorzy hucznie obchodzą swoje święto. W tym
roku Dzień Seniora w Międzyzdrojach obchodzono 15 listopada br. W spotkaniu, które odbyło się w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, udział wzięło ok.
130 seniorów z terenu Gminy Międzyzdroje, jak również zaprzyjaźnieni przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów ze Świnoujścia i Banku Spółdzielczego w Wolinie.
Licznym życzeniom zdrowia dla seniorów,
składanym na ręce Róży Siemak, prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach, nie
było końca. Gratulacje z okazji Dnia Seniora składali przedstawiciele samorządu Gminy Międzyzdroje, jednostek gminnych (Międzynarodowego
Domu Kultury, OPS, ZOŚ ) oraz goście indywidualni m.in.: Prezes Oddziału Okręgowego PZEiR
w Szczecinie Jerzy Mędrek, proboszcz parafii
z Lubina ks. Waldemar Michałowski czy radny Powiatu Kamieńskiego Adam Celiński (który swoją
dietę radnego przeznaczył na pokrycie kosztów transportu dla seniorów, na zaplanowany
w styczniu 2018 r. koncert w Filharmonii Szczecińskiej).
Przy kawie i ciastku oraz ciepłym posiłku,
przygotowanym przez Ośrodek Wypoczynkowy
„Polino”, sfinansowanym z budżetu Gminy Międzyzdroje, można było porozmawiać, spotkać
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znajomych i miło spędzić czas. Spotkanie seniorów poprowadziła Róża Siemak, która przedstawiła nowy skład Zarządu PZEiR Oddział Międzyzdroje, wybranego na Walnym zebraniu członków

w październiku br. W skład Zarządu, obok prezes
Róży Siemak, weszli: wiceprezesi: Lidia Gaworska i Izabela Izdebska, sekretarz – Maria Głod,
skarbnik – Danuta Stachowiak, oraz członkowie
Zarządu: Danuta Wójcik, Danuta Wróblewska,
Elżbieta Władkowska i Krzysztof Dąbal.
Oprawę artystyczną imprezy przygotowały
zespoły: „Fale” i „Bryza”.

Zapraszamy już za rok na kolejne spotkanie
z okazji „Dnia Seniora”.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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AKTUALNOŚCI • ROZMOWA

10-lecie Zespołu „Bryza” z M i ę d z y z d r o j ó w
W sobotę 18 listopada br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach
zespół „Bryza” świętował swoje 10-te urodziny. Na zaproszenie zespołu przybyło
bardzo dużo gości oraz zaprzyjaźnione
zespoły: „Fale” z Międzyzdrojów, „Keja”
z Warszowa, „Malwy” z Przytoru oraz „Ostromice Kapela” z Ostromic. Z rąk Leszka
Dorosza, burmistrza Międzyzdrojów zespół
otrzymał kwiaty oraz upominki. Gratulacje
i kwiaty na ręce zespołu złożyło mnóstwo
osób.
W ciągu 10 lat swojego istnienia zespół
„Bryza” bardzo aktywnie uczestniczył
w życiu kulturalnym naszego miasta.
Swoją obecnością uświetnił wiele imprez
miejskich m.in.: Dzień Kobiet, Spotkania

Artystyczne Seniorów, Obchody Święta
Niepodległości, Dzień Seniora, Kiermasz
Bożonarodzeniowy oraz wiele innych
imprez. Zespół reprezentował MDK na
zewnątrz podczas różnych konkursów
i przeglądów artystycznych zdobywając
nagrody i wyróżnienia.
Program na 10 lecie przygotowała Alina
Poskart, Iwona Sołtysiak, Ania Podhorodecka oraz cały Zespół Bryza. Na zakończenie
spotkania do sali teatralnej wjechał duży
tort a zgromadzona publiczność zaśpiewała 100 lat! Jeszcze raz życzymy wszystkiego
najlepszego i samych sukcesów w działalności kulturalnej! 100 lat!
Szczególne podziękowania dla osób,
które wsparły to święto.
MDK

Nie jestem już "rodzynkiem"
Rozmowa z Januszem Kalembą, współzałożycielem, kierownikiem, "mózgiem” i dobrym duchem zespołu
emeryckiego „Bryza”, działającego przy Międzynarodowym Domu Kultury.
- Zespół „Bryza” obchodzi jubileusz 10 –lecia istnienia i działalności. Proszę o kilka słów
historii zespołu.
- W listopadzie 2007 roku zostałem zaproszony
do współpracy przy tworzeniu zespołu śpiewaczego
przez Elżbietę Janas, ówczesną prezes Związku
Emerytów i Rencistów koło w Międzyzdrojach, która
zorganizowała spotkanie dla zainteresowanych powstaniem zespołu. Na początku swojej działalności
zespół występował w dziesięcioosobowym składzie.
Zespół „Bryza” tworzyło dziewięć pań i ja – jedyny
mężczyzna. W ciągu kilku miesięcy zespół rozrósł
się do siedemnastu osób. Kierownikiem zespołu
była Elżbieta Janas, ja przyjąłem rolę instruktora
muzycznego. Po raz pierwszy z repertuarem wystąpiliśmy w marcu 2008 roku. Zespół przez lata
zmieniał swój skład osobowy. Ubyło kobiet, przybyło mężczyzn. Siedem osób z zespołu nie ma już
dzisiaj wśród nas, lecz pozostają w naszych sercach
i pamięci. Obecnie, po 10-ciu latach działalności,
„Bryza” liczy czternastu członków, w tym siedem
pań i siedmiu panów. Od kilku lat wziąłem na siebie
ciężar prowadzenia zespołu, pełnię rolę kierownika

osób zaangażowanych w działalność „Bryzy”dałoby
„pokroić się” za zespół.
- Jak działa i funkcjonuje zespół?
- Jesteśmy zespołem emeryckim, który działa
przy Międzynarodowym Domu Kultury. Spotykamy
się w MDK dwa razy w tygodniu w godz. od 15:30 do
18:00 mamy próby muzyczne pod okiem instruktora,
a od godz. 18:00 do 20:00 ćwiczymy repertuar kabaretowy. Nasza działalność jest dwutorowa, śpiewamy i przygotowujemy repertuar muzyczny, jak

zespołu, instruktorem muzycznym jest Piotr Piętka,
a sprawami administracyjnymi zespołu zajmuje się
Barbara Rudnicka, która bardzo mi pomaga i jest
w zespole taką moją „prawą ręką”.
- A skąd wzięła się nazwa zespołu „Bryza”?
- Nazwę „Bryza” zasugerowała Elżbieta Janas - na bazie niegdyś istniejącego i działającego
w Międzyzdrojach chóru o tej nazwie, w którym Ela
śpiewała. Była to więc jakby reinkarnacja zespołu
o tej nazwie, lecz w innym wcieleniu. Początki
naszej działalności były dość trudne, ale zaangażowanie pań było ogromne i nie do ocenienia. Panie
z ogromną uwagą uczyły się tekstów, słuchały uwag,
nie dąsały się i nie obrażały. Wszyscy wkładali dużo
pracy, serca i moc zaangażowania osobistego.
Mogę śmiało stwierdzić, że tak jest do dzisiaj. 95%

również kabaretowy. Obecnie, od kilu lat uczestniczymy jako aktorzy amatorzy w działaniach Teatru
Rodzinnego „Fantazja” pod kierownictwem Aliny Poskart, Ewy Sobolewskiej – Kaśkosz i Iwony Sołtysiak.
Repertuar muzyczny przygotowujemy w zależności
od zapotrzebowania od miesiąca do trzech miesięcy
- sami. W czasie przygotowania nowego repertuaru
nasze panie szukają inspiracji by przygotować stroje.
Czasami jest to przysłowiowy „materiał wyciągnięty
z szafy”. Panie same szyją stroje sceniczne, w których
występujemy. W przypadku kabaretu pomysłów
na repertuar szukam w internecie. Zastanawiam
się wówczas czy da się go zagrać i jak przerobić
dany materiał, by był możliwy do zagrania dla
nas - seniorów. Ściśle współpracujemy również
z Pracownią Rękodzieła Artystycznego„Impresje”,
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która przygotowuje nam elementy scenografii. Czasami sami szukamy rekwizytów do kabaretu, gdzie
tylko się da. Duże wsparcie i współfinansowanie
otrzymujemy z Międzynarodowego Domu Kultury.
Dzięki temu wsparciu mamy możliwość uczestniczenia w przeglądach artystycznych zespołów na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Już
od kilku lat uczestniczymy w „Przeglądach Chórów
Emeryckich” w Stargardzie, gdzie w ubiegłym roku
zajęliśmy II miejsce. W tym roku po raz pierwszy
uczestniczyliśmy w przeglądzie piosenki kresowej
w Policach. Otrzymaliśmy wyróżnienie, a dodam,
że śpiewaliśmy piosenki po ukraińsku. Tempo tych
piosenek było takie, że czułem jakbym przebiegł 10
km, a pot spływał nam wszystkim z czoła.
- Czy współpracujecie również z innymi
zespołami śpiewaczymi?
- Oczywiście. Bardzo ściśle współpracujemy
z zespołem „Keja” z Warszowa, „Ostromice Kapela”
z Ostromic oraz zespołem „Malwy” z Przytoru.
Odwiedzamy się i zapraszamy na imprezy okolicznościowe, wymieniamy doświadczeniami i prezentujemy swój repertuar. Trzeba przyznać, że każdy
zespół jest inny. Często występujemy również na zaproszenie np. przy okazji organizowanych zjazdów
kresowych żołnierzy AK w Międzyzdrojach, na Dzień
Kobiet, lub podczas innych lokalnych uroczystości.
Traktujemy naszą działalność jako działalność na
rzecz i dla dobra społeczności lokalnej. Nie pobieramy opłat za występy. Przy tej okazji chciałbym zaprosić wszystkich seniorów i nie tylko seniorów, którzy
lubią śpiewać, posiadają talent kabaretowy, lub też
grają na jakichkolwiek instrumentach muzycznych,
aby zgłaszali się do nas. Potrzebujemy Was!
- Czy archiwizujecie swoją działalność?
- Niestety mamy z tym duży problem. Mamy
zdjęcia, są nagrania, dyplomy i puchary. Do tej pory
nikt z nas tego jednak nie zrobił, a wiemy że jest to
konieczne. Liczymy na wsparcie z MDK.
- Czego życzyć Panu oraz zespołowi na
kolejne dziesięciolecie?
- Zdrowia, zdrowia i przede wszystkim
zdrowia!
- Życzę zatem zdrowia, a zespołowi „Bryza”
kolejnych sukcesów i radości ze śpiewania.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
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Dzień Niepodległości w Międzyzdrojach
Tradycyjnie, jak co roku w dniu 11 listopada międzyzdrojanie świętowali Narodowe Święto Niepodległości. Na placu Stefana Kardynała Wyszyńskiego zgromadzili się przedstawiciele instytucji, organizacji, związków, stowarzyszeń, władz samorządowych, partii politycznych, placówek
oświaty i kultury, spółek, firm, zakładów, mieszkańcy Międzyzdrojów oraz turyści, by uczcić 99.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszyscy obecni, przy dźwiękach pieśni patriotycznych, otrzymali biało-czerwone chorągiewki
oraz przygotowane przez uczniów szkół kotyliony.
Uroczystości pod pomnikiem Marynarza poprowadził Andrzej Mleczko, o wartę honorową zadbał
kmdr. por. Roman Jadanowski wraz z żołnierzami
8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa oraz
harcerze X Szczepu „Gniazdo” Związku Harcerstwa
Polskiego w Międzyzdrojach. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Przy
pomniku zaprezentowały się poczty sztandarowe,
a 69 delegacji, od najmłodszych przedszkolaków po weteranów wojskowych, złożyło kwiaty
przy pomniku Marynarza.
Zastępca dowódcy 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego kmdr ppor. Lucjan Dyczko odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci, a żołnierze z Dziwnowa oddali salwę honorową. Po zakończeniu
ceremoniału wszyscy uczestnicy przemaszerowali
ulicami do kamienia pamięci ,,Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”, znajdującego się
przy kościele pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Następnie w kościele z udziałem
pocztów sztandarowych, władz samorządowych
oraz mieszkańców odprawiono uroczystą mszę
św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ksiądz
proboszcz Marian Wittlieb.
Po południu w Międzynarodowym Domu
Kultury odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady
Miejskiej przy udziale pocztów sztandarowych,
przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu
Międzyzdrojów, mieszkańców i gości. Zwyczajem
uroczystych sesji jest wręczanie tytułów ,,Honorowy Obywatel Międzyzdrojów” oraz ,,Zasłużony dla
Międzyzdrojów”. Tytuły te są przyznawane przez
Honorową Kapitułę w celu uhonorowania osób
i instytucji, które swoją działalnością, dokonaniami
zawodowymi i społecznymi przyczyniają się do
rozwoju Gminy Międzyzdroje. Wnioski o nadanie

takich tytułów mogą składać: burmistrz Międzyzdrojów, radni, mieszkańcy, jednostki organizacyjne. Tak było i w tym roku.
Do grona honorowych obywateli Międzyzdrojów dołączył prof. Marian Rębkowski, wybitny

archeolog, którego prace wykopaliskowe na
terenie grodziska w Lubinie przyczyniły się do
odkrycia grodu oraz kościoła z okresu pierwszej
misji chrystianizacyjnej Św. Ottona z Bambergu.
Prace te oraz wydawnictwa, które dotychczas się
ukazały przyczyniły się do promocji historycznej
gminy i całego regionu.
Kolejny tytuł ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów”
na wniosek mieszkańców miasta został przyznany pośmiertnie Emmie Paetrow, położnej, która
odebrała około 6 tys. porodów. Pracę zawodową
zakończyła 45 lat temu. Wykonywała swoją pracę
z dużym oddaniem i sercem, a jej działania wykraczały poza obowiązki zawodowe. Grawerton
odebrała wnuczka wyróżnionej, wieloletnia
mieszkanka Międzyzdrojów Iris Grzelak.
Tytuły ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” otrzymali także Jerzy Mrówczyński i Dariusz Traut,
którzy w 1990 r. powołali do życia Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Radość”. Obaj

panowie, poza wykonywaną pracą zawodową,
poświęcali swój czas na działalność dla społeczności lokalnej, ubogacając życie swoje i innych
ludzi. Obecnie obaj angażują się w strukturach
PTTK w Międzyzdrojach. Podczas wręczania
pamiątkowych medali wyróżnieni nie kryli wzruszenia dziękując za docenienie ich działalności.
Przyznane tytuły pozwalają na zachowanie tych
osób i ich pracy dla przyszłych pokoleń, bo ,,nie
umierają nigdy ci, którzy zostają w naszej pamięci”.

Tytuł ,,Zasłużony dla Międzyzdrojów” został
także przyznany Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin. Pamiątkowy
medal został wręczony w październiku podczas
obchodów Dnia Kresowego Żołnierza AK w Międzyzdrojach.
W kolejnej części uroczystości prof. M. Rębkowski wygłosił ciekawy wykład o początkach
państwa polskiego pt. ,,Jak powstała Polska?”
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości zakończył występ młodzieży z Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. Na repertuar złożyły się
utwory polskich twórców, wykonane z pasją przez
młodych zdolnych wykonawców.
Za rok przypada 100. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Na uroczyste obchody tego ważnego dla wszystkich Polaków święta
już dziś zapraszamy.
Anetta Czyżak, Joanna Ścigała
Fot. T. Wilkowski, A. Czyżak

Edukacyjny Sejmik Krajoznawczy PTTK w Międzyzdrojach
W dniach 4-5 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach odbywał się
Edukacyjny Sejmik Krajoznawczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Zachodniopomorskiego.
W obradach uczestniczyli prezesi oraz przedstawiciele oddziałów PTTK z terenu całego
województwa zachodniopomorskiego, Rada
Oddziałów, której przewodniczyła prezes Teresa
Filipczyńska i zaproszeni goście: Bożena Wołowczyk – przedstawiciel Wydziału Turystyki
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i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, Jan
Magda – przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, Stanisław Felisiak – zastępca dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego i Rafał
Domaradzki – przedstawiciel Zarządu Głównego
PTTK ds. ubezpieczenia PTTK.

W sobotniej części dwudniowego sejmiku odbyły się prelekcje na temat: „Promocja
Międzyzdrojów i okolic”, „Promocja produktów
turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego”, „Zachodniopomorskiej Drogi Św. Jakuba”,
„Promocja walorów terenowych działalności
oddziałów PTTK w woj. zachodniopomorskim”
oraz „Informacje o ubezpieczeniach PTTK”.
W niedzielę, w dzień podsumowania Sejmiku,
wszyscy uczestnicy brali udział w wycieczce
autokarowej po wyspie Wolin. Goście poznali:
Podziemne miasto w Przytorze, Gazoport i Latarnię Morską w Świnoujściu, Grodzisko w Lubinie,
a także jezioro Turkusowe w Wapnicy.
Spotkanie przewodników PTTK zorganizowane było przez Oddział PTTK w Międzyzdrojach
i Radę Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego.
Sejmik odbył się pod patronatem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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HEI STEAMM w Porquerolles!

W ramach projektu Erasmus + „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe” w dniach 6-10 listopada odbyła się wizyta na malowniczej wyspie Porquerolles, położonej na francuskiej Riwierze. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele ze szkół partnerskich z Irlandii, Cypru, Włoch,
Francji i Polski. Naszą szkołę reprezentowały: Anna Bednarczyk-Szczuraszek, Anna Mackiewicz, Ewa Sobolewska-Kaśkosz i Iwona Ośka.
Podczas wizyty mieliśmy okazję zwiedzić
Hyères i Niceę, podziwiać dzieła Chagalla i Mattisse’a, skosztować przysmaków kuchni prowansalskiej i zobaczyć uroki Lazurowego Wybrzeża.
Ecole de Porquerolles jest to wyjątkowa, niewielka,
wiejska szkółka licząca zaledwie 22 uczniów, podzielonych na dwie klasy. W szkole zatrudnionych
jest 3 nauczycieli.
Pierwszego wieczoru na wyspie każda ze
szkół partnerskich przygotowała swoje stoisko,
na którym znajdowały się informacje, plakaty,
książki i słodycze, charakterystyczne przedmioty
przedstawiające nasze kraje i wyspy. We wtorek
rano francuscy uczniowie i nauczyciele mieli
okazję lepiej poznać szkoły i kraje, z którymi
będą współpracować, następnie wieczorem,
podczas uroczystego spotkania z mieszkańcami
Porquerolles, tę samą szansę mieli rodzice dzieci
oraz społeczność lokalna. Przed wizytą, pod kierunkiem p. Anny Bednarczyk-Szczuraszek i Anety
Nogali, uczniowie naszej szkoły rozwiązali ankiety
i przygotowali na ich podstawie prezentację
PowerPoint przybliżającą życie na wyspie Wolin.
Pod kierunkiem p. Ewy Sobolewskiej-Kaśkosz
i Anny Bednarczyk-Szczuraszek, uczniowie przygotowali również trzy prezentacje o naszej szkole,
wyspie i kraju.
Zgodnie z zaplanowanymi działaniami projektowymi, w trakcie wizyty wszyscy nauczyciele
przeszli szkolenie dotyczące tworzenia i montowania krótkich filmików, które mogą posłużyć

w trakcie pracy. Zostaliśmy podzieleni na trzy
grupy, w których znajdowali się nauczyciele
z różnych krajów, i każda z nich miała za zadanie
zrobić filmik na temat wybranego dzieła sztuki.

w różnych klasach szkoły podstawowej. W szkole
tej próbnie wprowadzona została w tym roku
nowa metoda nauczania oparta na szacowaniu
i wartościach przybliżonych, na różnorodnych

Zdobytą w ten sposób wiedzę będziemy mogli
wykorzystać w dalszej pracy oraz przekazać
zarówno pozostałym nauczycielom z naszych
szkół przeprowadzając podobne szkolenie, jak
i uczniom w formie warsztatów.
Kolejnym celem naszej mobilności było
zaobserwowanie nowych metod nauczania
matematyki. W tym celu gospodarze zabrali nas
do zaprzyjaźnionej szkoły w Hyères, gdzie uczestniczyliśmy i obserwowaliśmy zajęcia matematyki

graficznych metodach rozwiązywania zadań
w celu ułatwienia dzieciom zrozumienia nowych
zagadnień. Z pewnością było to dla nas ciekawe
i wzbogacające doświadczenie.
Spotkanie było bardzo udane. Wróciliśmy do
szkoły bogatsi o nowe doświadczenia i kolejnych
nowych przyjaciół. Z niecierpliwością czekamy na
przyjazd uczniów i dalsze wyzwania.
Iwona Ośka
Koordynator projektu

W poszukiwaniu inspiracji - wizyta w Anglii

portalu internetowym facebook, grupa WhatsApp,
TwinSpace oraz blog projektu, z którego obsługi
odbyło się szkolenie.
Galeria w Cheltenham, Katedra w Worcester,
Galeria Natura w Sztuce i wizyta w Stratford mieście, w którym urodził się i zmarł William
Shakespeare, z pewnością pobudziły naszą
wyobraźnię. Niezapomnianym przeżyciem była
możliwość odwiedzenia Katedry w Gloucester,
która jest doskonale znana wszystkim fanom
Harry’ego Pottera, gdyż to właśnie w jej wnętrzu
kręcono sceny do filmu o jego przygodach. Nawet
bez dodatkowych efektów specjalnych sprawia
wrażenie tajemniczej i nieco mrocznej.
Kreatywność najlepiej rozwijają wszelkie
działania artystyczne. Mieliśmy wspaniałą okazję uczestniczyć w zajęciach w Galerii Natura
w Sztuce. Podczas warsztatów poznaliśmy nowe
techniki plastyczne i mogliśmy stworzyć nasze
małe dzieła sztuki.
Obejrzeliśmy prezentacje wszystkich szkół
partnerskich. Dzięki temu poznaliśmy miasta oraz
szkoły naszych partnerów. Dowiedzieliśmy się też
jak wygląda edukacja w poszczególnych krajach.
Zaprezentowaliśmy również naszą szkołę i miasto,
a dzięki uprzejmości Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą mogliśmy przekazać drobne
upominki promujące Międzyzdroje.
Nasze systemy edukacji są różne, ale wszyscy
mamy jeden cel. Jest to rozwój. Wymiana doświadczeń i pomysłów sprawia, że człowiek wraca
z wyjazdu z głową przepełnioną refleksjami na
temat swojej pracy i ogromną chęcią wdrażania
różnych innowacji w szkole.
Katarzyna Kowalczyk-Błocian

12 listopada w Gloucester rozpoczęła się pierwsza wizyta w ramach projektu Erasmus+ o nazwie
“Promoting Innovation through the development of creativity and imagination” („Promowanie
innowacji poprzez rozwijanie kreatywności i wyobraźni”). W poszukiwaniu inspiracji z naszej
szkoły wyruszyło troje nauczycieli: Iwona Ośka (koordynator projektu), Mirosław Bursa oraz
Katarzyna Kowalczyk-Błocian.
Podczas spotkania mogliśmy wymieniać doświadczenia z nauczycielami z Turcji, Hiszpanii,
Grecji, Rumunii i oczywiście z Anglii, w której tak

Podczas spotkania projektowego ustalono
działania na najbliższy rok. Będą to przedsięwzięcia, w które zaangażowana będzie społeczność

miło nas ugoszczono. Szkoła partnerska, która
była gospodarzem to Churchdown Village Infant
School, to placówka, do której uczęszcza około
180 uczniów w wieku od 4 do 7 lat. Natomiast
tuż obok znajduje się druga szkoła biorąca udział
w projekcie, w której uczą się dzieci w wieku od
8 do 11 lat, w której też mieliśmy przyjemność
obserwować odbywające się zajęcia.

szkolna oraz lokalna: konkurs na logo projektu,
przygotowanie świątecznych kartek pocztowych,
udział w wideokonferencjach, promowanie naszych bożonarodzeniowych tradycji oraz regionu
poprzez udział w akcji „Moja Szkoła, Moje Płótno”.
Zaplanowano również następną wizytę, która
odbędzie się w maju w Rumunii. W ramach działań
upowszechniających powstała strona projektu na
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DZIEŃ PATRONA W WAPNICY
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy obchodzony jest od 1998 roku, kiedy to
placówce nadano imię prof. dra Władysława Szafera. Co roku to święto jest okazją do zabawy,
nauki i integracji społeczności lokalnej, a głównym celem jest szerzenie wiedzy przyrodniczej
i ekologicznej.
Tym razem Dzień Patrona obchodzony był
Głównym punktem obchodów Dnia Patrona
pod hasłem wody. Było to związane z realizabyło otwarcie szkolnego poidełka – fontanny
cją projektu „SZKOLNE POIDEŁKO”. W morskiej,
wody pitnej, zamontowanej na korytarzu szkol-

Ważnym momentem dla społeczności szkolnej było wciągnięcie na maszt Zielonej Flagi
przyznanej nam aż na 3 lata! Zwieńczeniem
święta było ognisko, a po południu w szkole odbyła się kolejna zbiórka elektrośmieci.
Ten dzień pełen wrażeń zawdzięczamy głównym organizatorkom – Iwonie Samołyk i Alicji
Grzywaczewskiej, które swoją pasją i ekologicznymi pomysłami potrafią zarazić całą szkołę!

błękitnej scenerii korytarza szkolnego odbył się
pokaz mody inspirowany wodnymi motywami,
uczniowie w niebieskich strojach wykonywali piosenki związane z tematem przewodnim,
a także zaprezentowali zabawne fraszki.

Projekt „Przyroda Wapnicy” i „Szkolne poidełko” jest współfinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego w ramach programu SPOŁECZNIK.
A. Wolf

nym. Z tej okazji dzieci otrzymały kolorowe bidony na wodę. Tego dnia miała również miejsce
inauguracja odnowionej ścieżki edukacyjnej
„Przyroda Wapnicy” połączona z pasjonującym
questem.

„Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej
w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego”
13 października 2017 r. pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Krzysztofa Podhajskiego – prezesa
Zarządu, a Gminą Międzyzdroje, reprezentowaną przez Leszka Dorosza – burmistrza Międzyzdrojów, przy udziale Iwony Banachowicz i Iwony
Sołtysiak, dyrektorów szkół podstawowych, zostały podpisane umowy o współpracy, dotyczące realizacji projektu „Bliżej Przyrody – wsparcie
edukacji wczesnoszkolnej w gminach parko-

wych Wolińskiego Parku Narodowego”.
Nauczyciele pracujący w klasach I-III są zobligowani do zainteresowania dzieci światem
przyrody, a obowiązek ten został sformułowany
i zapisany w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych. W zaleceniach dotyczących warunków i sposobów realizacji podstawy programowej mowa jest o tym,
że „wiedza przyrodnicza powinna być rozwijana głównie z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania i różnych dostępnych źródeł

informacji oraz w oparciu o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie. Edukacja
przyrodnicza powinna być realizowana przede
wszystkim w naturalnym środowisku poza
szkołą”.
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia
2020 r. Założenia projektu zostały opublikowane
na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl
w zakładce „Ogłoszenia, obwieszczenia”.
Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia

Wizyta pracowników WPN
w Hortobágyi Nemzeti Park

W dniach 18-22.10.2017 r. odbyła się rewizyta pracowników Wolińskiego
Parku Narodowego PN i EFRWP w węgierskim Hortobágyi Nemzeti Park
w Debreczynie. Spotkanie pracowników obu parków oraz EFRWP miało charakter wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach realizacji polsko – węgierskiego projektu edukacji przyrodniczej „Klub Przyjaciół Parku Narodowego”.
Podczas wizyty na Węgrzech mieliśmy możliwość poznać walory przyrodnicze Hortobágyi Nemzeti Park,
zapoznać się z metodami edukacji przyrodniczej prowadzonej w partnerskim
Parku.Celem wizyty było opracowanie
założeń programowych, harmonogramu
i sposobów realizacji wspólnego projektu wymiany młodzieży z Polski i Węgier
biorącej udział w prowadzonym w obu
krajach konkursie przyrodniczym.
Wizyta w Hortobágyi Nemzeti Park
pozwoliła nam zebrać doświadczenia
związane z metodami edukacji ekologicznej prowadzonymi przez węgierskich kolegów, a fascynująca przyroda węgierskiej puszty
zachwyciła swoja różnorodnością. Uczestniczyliśmy również w Festiwalu Żurawia i doroczny
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święcie spędzania bydła z stepów
Hortobágyi Nemzeti Park, co pozwoliło nam na poznać kulturę i folklor
regionu.
WPN
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Między ludźmi ważna jest życzliwość
R oz m owa z Ja n em R ad zim sk im , sołt ysem Lu bin a

- Jak długo jest Pan sołtysem?
- Sołtysem jestem od dwóch lat. To moja
pierwsza kadencja. Była pewna mobilizacja ze
strony małżonki, która poprzednie dwie kadencje była członkiem Rady Sołeckiej. Doszliśmy do
wniosku, że wspólnie osiągniemy cele, które sobie zamierzyliśmy. Wspólnie też pełniliśmy tę funkcję.
- Co udało się dotychczas osiągnąć?
- Udało nam się stworzyć ładny plac
zabaw dla dzieci, trenaże dla dorosłych.
Te działania rozpoczęła moja poprzedniczka Krystyna Brzezińska. Na wiosnę
planujemy dodać trzy dodatkowe urządzenia do ćwiczeń. Dzięki pomysłowi
Jana Krajewskiego robiony jest teraz
kolektor ścieków.
- Jakie inwestycje są planowane
dla sołectwa Lubin ?
- W planie jest powstanie świetlicy
społecznej. Projekt, który był zrobiony
na remizę i świetlicę, został wstrzymany z powodu środków finansowych.
Projekt będzie zrobiony tylko na remizę, a świetlica stanie się projektem na
przyszłość. Na przyszły rok został zaplanowany remont ul. Bocznej. A także
plan odbudowy parku rekreacyjnego.
Ma powstać przy ul. Głównej na wysokości PTTK, jest to teren gminy. Chcemy,
aby powstały tam alejki, oświetlenie,
wiata, grill, zadbamy o zieleń, nowe nasadzenia.
W tym roku z Funduszu Sołeckiego otrzymaliśmy
30 tys. zł, a w przyszłym roku mamy otrzymać
32 tys. zł. Ta stawka zależy od ilości mieszkańców
w sołectwie. Na zebraniu sołeckim mieszkańcy
wyrazili zgodę na taką inwestycję, będą jeszcze
przeprowadzone konsultacje społeczne. Chcemy to zrobić z pomocą życzliwych ludzi.
- Jaka jest wspólnota w ktorej przyszło
Panu mieszkać?
- Na co dzień spotykam się jako sołtys z przeróżnymi problemami, od dzików, które pojawiają

się w otoczeniu niszcząc wszystko, po lampę,
która się nie pali. Przychodzą ludzie z problemami ogólnymi i swoimi prywatnymi.
Pomimo rozpropagowania informacji o spotkaniach Rady Sołeckiej jest bardzo niska frekwencja, ciężko jest zebrać quorum do podjęcia

uchwał. A wymagana jest obecność 10 procent
uprawnionych do głosowania. U nas jest 399
mieszkańców, a więc potrzeba tylko lub aż 39
osób. Podjęliśmy uchwałę o zmianie liczebności uprawnionych do głosowania na 20 osób.
To nam ułatwi działanie. Niektórzy kręcili na to
nosami, że będzie to możliwość do jakiś kombinacji finansowych. Ale przecież jakiekolwiek pieniądze otrzymujemy to ja ich nie dostaję do ręki.
Robi się przelew i tyle. Chciałoby się, aby ludzie
byli dla siebie bardziej życzliwi, nie rzucali sobie
kłód pod nogi.

„PRZYRODA WAPNICY” 2017
To projekt stworzenia ścieżki przyrodniczej, zrealizowany w
ramach programu SPOŁECZNIK przez grupę nieformalną pod
patronatem Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Przyroda Wapnicy funkcjonowała przy szkole podstawowej w Wapnicy od kilkunastu lat. W ubiegłym
roku ścieżka została mocno uszkodzona podczas wymiany ogrodzenia szkoły, która zbiegła się
z intensywnymi pracami leśnymi
prowadzonymi przez Woliński Park
Narodowy. Dzięki inicjatywie rodziców uczniów SP2 ścieżkę odtworzono. Powstało 15 nowych stanowisk-tablic z informacjami na temat
gatunków roślin i zwierząt oraz
elementów przyrody nieożywionej
występujących w Wapnicy. Treść tabliczek została przetłumaczona na
język angielski. Tabliczki zamontowano na terenie szkolnym wzdłuż
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szlaku prowadzącego na Piaskową
Górę. W celu promocji pięknych
okolic Wapnicy został stworzony
quest przyrodniczy. Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy
w sobie elementy zabawy i nauki,
poszukiwań skarbu i radości odkrywania! Questy – wyprawy odkrywców to nieoznakowane w terenie
trasy, którymi uczestnik zabawy
porusza się na podstawie wierszowanych wskazówek. Nasz quest
można pobrać ze szkolnej strony
www.sp2wapnica.pl./
Projekt „Przyroda Wapnicy” jest
współfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach programu SPOŁECZNIK.
SP 2 w Wapnicy

- Jak układa się Panu współpraca z gminą?
- Jeśli „wyrzucają mnie drzwiami to wracam
oknem”. Gdy słyszę gładkie słowa, że pomyślimy
itp. to jest dla mnie zbyt ogólnikowo. Albo próbuje się zbyć człowieka paragrafami. Jednak to
mnie nie zniechęca. Jeśli sam nie wiem jak coś
załatwić, korzystam z pomocy radcy
prawnego, który działa w urzędzie.
- Jest Pan rodowitym międzyzdrojaninem?
- Nie. Przyjechałem do Lubina
w 2005 roku z Poznania, ściągnęła mnie
tu miłość. Moja żona była rodowitą międzyzdrojanką. Choć przyznam, że już
w latach 60-tych przyjeżdżałem tu na
kolonie. W Poznaniu mieszkałem przy
bardzo ruchliwej ulicy, gdy przyjechałem tutaj cisza aż kłuła w uszy. Lubin to
dobre miejsce do życia.
- Proszę opowiedzieć nam o swojej rodzinie.
- Mam syna z pierwszego małżeństwa, który mieszka w Poznaniu i od
niego wnuczkę. Ze strony żony syn i córka, która ma dwóch synów – Miłoszka
oraz Kacperka. Także mam troje wnucząt. Żona chorowała na serce, odeszła
w ubiegłym roku. Byliśmy udanym
małżeństwem i darzyliśmy się miłością.
Stwierdziliśmy z żoną, że za mało nam
życia zostało, aby się kłócić, gniewać.
Planowaliśmy, że jako starzy ludzie
będziemy odpoczywać na ławce przy domu.
Niestety nie doczekaliśmy tego. Bardzo mi jej
brakuje.
- Co Pan robi w wolnym czasie?
- Mam sporo pracy koło domu, w wolnym
czasie lubiłem łowić ryby. W Poznaniu prowadziłem brygadę elektryczną w Zakładach Cukierniczych ,,Goplana”, obecnie jestem na emeryturze.
Jako dziadek jestem ,,rozrywany” przez wnusie.
- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Powstanie X Szczepu
„Gniazdo” ZHP
W dniu 26 października 2017 r. podczas XXXVII Sesji Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach została ogłoszono informacja
o utworzeniu w Międzyzdrojach X Szczepu „Gniazdo” Związku
Harcerstwa Polskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Magda powiadomił, że zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca
Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki
Wojennej RP, powołany na funkcję
komendantem X Szczepu „Gniazdo” zostaje pwd. Tomasz Rychłowski z Międzyzdrojów.
Szczep harcerski będzie działał
przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach i administracyjnie będzie
skupiał trzy drużyny międzyzdrojskie i jedną drużynę z gminy Wolin.
Wspólnotę zawiązały drużyny:

- 44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”
- 34 Drużyna Harcerska „Orlęta”
im. Orląt Lwowskich
- 24 Międzyzdrojska Drużyna
Starszoharcerska „Feniksy”
- 3 Drużyna Harcerska „Gryfy
Wolińskie”.
To dobra wiadomość dla Międzyzdrojów. Po 25 latach ponownie rozpoczął swoją działalność X
SZCZEP ZHP. Gratulujemy!
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą
UM w Międzyzdrojach
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Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska obradując podczas XXXVII Sesji w dniu 26.10.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała nr XXXVII/382/17

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 223 171,50 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 223 171,50 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 223 171,50 zł
(dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 432 051,21 zł
(wydatki bieżące - 411 668,51 zł, wydatki majątkowe - 20 382,70 zł) i zmniejsza się o kwotę
208 879,71 zł (wydatki bieżące - 69 262,92zł, wydatki majątkowe - 139 616,79 zł). Zmiany polegają
między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 83 975,18 zł
i wydatku w kwocie 22 484,18 zł, w szkole nr 1
(realizacja projektu Erasmus+Edukacja Szkolna
akcja KA219-Cześć, europejskie wyspy),
2/ zwiększeniu dochodu w kwocie 105 559,99 zł
i wydatku w kwocie 9 207,82 zł, w szkole nr 1
(realizacja projektu Erasmus+Edukacja Szkolna
akcja KA219-Ciało i dusza),
3/ zwiększeniu dochodu w kwocie 33 636,33 zł
i wydatku w kwocie 11 670,38 zł, w szkole nr 1
(realizacja projektu Erasmus+Edukacja Szkolna
akcja KA219-Promowanie innowacji),
4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 27 060,00 zł
na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu nabycia
działki nr 36/2 o pow. 209 m2 położonej w Lubinie
przy ul. Bocznej),
5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3 900,00 zł
na kształcenie pracowników w formach szkolnych
i pozaszkolnych,
6/zwiększeniu wydatku w kwocie 2 068,00 zł
z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na zakup
pilarki łańcuchowej dla OSP w Międzyzdrojach,
który sfinansowany będzie w kwocie 2 067,00 zł
ze zmniejszenia wydatku inwestycyjnego i ze
zmniejszenia wydatku na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,00 zł (całkowita wartość
sprzętu wynosi 3 501,00 zł),
7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 256,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony
osobistej – sito kominowe, kurtyna wodna
i obuwie strażackie, który sfinansowany będzie
ze zmniejszenia wydatku na zakup materiałów
i wyposażenia (całkowita wartość sprzętu wynosi
1 005,00 zł),
8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 7 000,00 zł
na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynagrodzenia dla członków OSP
w Międzyzdrojach i Lubinie za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach),
9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 18 314,70 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kotła olejowego,
10/zwiększeniu wydatków w szkole nr 1 na
łączną kwotę 231 825,92 zł, z czego:
a/ kwota 195 825,92 zł na wynagrodzenia,
b/ kwota 36 000,00 zł na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VII, które sfinansowane
będą częściowo ze zmniejszenia wydatków
w szkole nr 1 w łącznej kwocie 69 005,92 zł,
11/zwiększeniu wydatków w przedszkolu na
wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie
98 264,21 zł,
12/ zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego
- wykonanie placu zabaw w kwocie 137 549,79 zł.
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Uchwała nr XXXVII/383/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r.

W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2017
r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych” , treść załącznika nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy
Międzyzdroje w 2017 r.” , treść załącznika nr 13
„Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2017 r. planowane na podstawie art.6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach” oraz treść załącznika nr
14 „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy
Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów
publicznych w 2017 r.”. Zmiany w załącznikach 9
i 14 wynikają z uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2017 natomiast zmiany
w załącznikach 10 i 13 są wynikiem dokonanych
zmian w budżecie zarządzeniem Burmistrza
nr 151/Fin/2017 i nr 154/Fin/2017.

Uchwała nr XXXVII/384/17

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 2017-2035
Zmianie ulega treść załączników, w ślad za
zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXXVII/385/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy, zawarciem kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości o pow. 250 m², usytuowanej
na plaży, na zachód od zejścia na plażę na wysokości ul. Cichej, stanowiącej część działki nr 430/3
obręb 20 miasta Międzyzdroje, z przeznaczeniem
na działalność rekreacyjną – zjeżdżalnię wodna
i inne urządzenia rekreacyjne, proponuje się
przeznaczyć przedmiotową część nieruchomości
do wydzierżawienia na okres do 30.09.2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/386/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowych
dzierżawców, dot. zawarciem kolejnych umów
dzierżawy czterech części nieruchomości o powierzchniach: 131,5 m², 116,4 m², 93,6 m² i 174 m²,
położonych przy ul. Bohaterów Warszawy, stanowiących części działki gminnej nr 60/3 obręb
20 miasta Międzyzdroje, z przeznaczeniem na
działalności gastronomiczne, proponuje się przeznaczyć przedmiotowe części nieruchomości do
wydzierżawienia na okres do 30 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/387/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12 m²
usytuowanej na Placu Neptuna, stanowiącej

części działki gminnej nr 230/32 obręb 20 miasta
Międzyzdroje, z przeznaczeniem na powiększenie
ogródka gastronomicznego przy restauracji „Suzanna” przy Placu Neptuna 4/4c, proponuje się
przeznaczyć przedmiotową część nieruchomości
do wydzierżawienia na okres do 31.12.2018r.

Uchwała Nr XXXVII/388/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 15 m² położonej
przy ul. Kolejowej, stanowiącej części działki
gminnej nr 591/4 obręb 21 miasta Międzyzdroje,
z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny
przy pizzerii „7 Avenue” przy ulicy Kolejowej 7/2u,
proponuje się przeznaczyć przedmiotową część
nieruchomości do wydzierżawienia na okres do
1 roku.

Uchwała Nr XXXVII/389/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 120 m² położonej
przy ul. Słowiańskiej, stanowiącego części działki
gminnej nr 331 obręb 21 miasta Międzyzdroje,
z przeznaczeniem na plac zabaw przy ośrodku
wypoczynkowym Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, usytuowanym przy ulicy
Marii Skłodowskiej-Curie 12 w Międzyzdrojach,
proponuje się przeznaczyć przedmiotową część
nieruchomości do wydzierżawienia na okres do
1 roku.

Uchwała Nr XXXVII/390/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości

W związku ze zwolnieniem przez dotychczasowego najemcę mieszkalnego lokalu komunalnego nr 2 położonego przy ul. Książąt
Pomorskich 26 w Międzyzdrojach, którego stan
techniczny wymaga znacznych nakładów na
remont umożliwiający przydział przedmiotowego
lokalu w ramach zasobu mieszkaniowego gminy
oraz zgodnie z zapisami § 4 pkt. d) uchwały Nr
XI/100/2015 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach
2015-2019, który brzmi:
d) przewiduje się wyłączenie z mieszkaniowego zasobu gminy i przeznaczenie ich do
zbycia w trybie przetargu nieograniczonego tych
lokali, które zostały zwolnione przez najemców,
a ich stan techniczny wskazuje na konieczność
poniesienia znacznych nakładów finansowych
na ich przygotowanie do kolejnego przydziału”
proponuje się przeznaczyć w/w lokal do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego.

Uchwała nr XXXVII/391/17

w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa
Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach

Zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska została upoważniona
do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych

c.d. na str. 10
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c.d. ze str. 9
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Za
takie uznaje się np. boiska i hale sportowe, lodowiska, sale gimnastyczne, stadiony, kąpieliska,
drogi, tereny rekreacyjne, parki i obszary zieleni
miejskiej. Uchwała w tej sprawie jest aktem prawa miejscowego. Akty te wyznaczają adresatom
pewien sposób zachowania się: mogą to być nakazy, zakazy lub uprawnienia. Analogiczną regułę
należy odnieść także do ustalenia regulaminu
korzystania ze skateparku, który zostanie oddany
do użytku w październiku 2017 r.
Mając na uwadze opinię nadzoru Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 9 października
2017 r., proszę o przyjęcie regulaminu korzystania
ze skateparku zlokalizowanego na stadionie miejskim w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

Uchwała Nr XXXVII/392/17

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
świadczone są usługi hotelarskie

Dla nieruchomości, na których świadczone
są usługi hotelarskie, wyposażonych w baseny
i urządzenia kąpielowe typu SPA, uzasadnione
jest pomniejszenie zużycia wody do ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami, o wodę
zużytą na cele basenów i urządzeń kąpielowych.
Dlatego w projekcie uchwały uwzględniono
pomniejszenie rocznego zużycia wody o 2 objętości basenów kąpielowych i 26 objętości urządzeń
kąpielowych typu SPA.
Baseny kąpielowe z automatycznym uzdatnianiem wody, z reguły opróżniane są raz w roku i na
bieżąco uzupełniane świeżą wodą w zależności
od liczby kąpiących się. W przypadku urządzeń
kąpielowych typu SPA o objętości do 5m3, założono, że woda jest w nich wymieniana co dwa
tygodnie. Warunkiem wyłączenia wody zużytej na
ww. cele do ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami, jest jej objęcie badaniami jakości wody
prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z państwowym powiatowym inspektorem
sanitarnym (tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach).
Wprowadzenie metody od ilości zużytej wody
z danej nieruchomości wpłynie na zwiększenie
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone
są usługi hotelarskie.
Na podstawie danych za rok 2016 dot. 121
obiektów hotelarskich:
1.W przypadku nieruchomości, na których
świadczone są usługi hotelarskie, a odpady
są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wzrośnie ok. 36%. Dla ok. 40 %
nieruchomości opłata zmaleje lub nie ulegnie
istotnej zmianie. Dla pozostałych 60% wrośnie,
w niektórych przypadkach nawet 4-5 krotnie.
2.W przypadku nieruchomości, na których
odpady nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane, dochód z opłaty wzrośnie ok. 41%.
Dla ok. 50% nieruchomości opłata zmaleje lub
nie ulegnie istotnej zmianie, dla pozostałych
50% wzrośnie, w niektórych przypadkach nawet
4-5 krotnie.
Wprowadzenie nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których świadczone są
usługi hotelarskie, przy założeniu, że nie ulegnie
dotychczasowy deklarowany sposób zbierania
odpadów komunalnych przez właścicieli tych
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nieruchomości, dochody z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnym w przyszłym
roku wzrosną ok. 10%.

Uchwała Nr XXXVII/393/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których
świadczone są usługi hotelarskie, wpłynęło na
zmianę § 1 Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uzupełnienie
treści paragrafu o:
„oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
i świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 oraz
z 2017r. poz. 60)”.

Uchwała Nr XXXVII/394/17

w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje” za lata 2015-2016

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
60), na podstawie art.117 Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.
prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
Z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się
ośmioletnią szkołą podstawową. Rada Gminy
prowadząca dotychczasową sześcioletnią szkołę
podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017
roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała
ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły
podstawowej.

Uchwała nr XXXVII/397/17

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, z wykonania programów ochrony środowiska, organ
wykonawczy województwa, powiatu i gminy
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia
się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Niniejszy Raport
obejmuje realizację zadań ujętych w Programie
za lata 2015-2016.

29.11.2017 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

Uchwała Nr XXXVII/395/17

06.12.2017 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Międzyzdrojach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Międzyzdrojach
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
60), na podstawie art.117 Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach.
Z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się
ośmioletnią szkołą podstawową. Rada Gminy
prowadząca dotychczasową sześcioletnią szkołę
podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017
roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała
ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły
podstawowej.

Uchwała Nr XXXVII/396/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława
Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława
Szafera w Wapnicy
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające

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

13.12.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
20.12.2017 r. - Janusz PIŁAT
27.12.2017 r. - Krzysztof SZLASKI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz.
15.00 - 16.00, pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14
Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar
położony w CZĘŚCI WSCHODNIEJ miasta
w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Turystyczna,
Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka,
Ignacego Krasickiego, Książąt Pomorskich,
Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Romualda Traugutta

1. Przedmiotem uchwały zmieniającej jest
ograniczenie pierwotnie ustalonego obszaru,
dla którego ma być sporządzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
2. Radni Gminy Międzyzdroje dostrzegają pilną
potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta,
w którym zachowała się historyczna zabudowa
kurortowo- pensjonatowa.
3. Obszar miasta Międzyzdroje wyznaczony
ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową. charakteryzuje się wykształconą strukturą funkcjonalno- przestrzenną
skupiającą historyczne zabudowania w tym kilka
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz do
gminnej ewidencji zabytków Obszar ten znajduje
się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
4. Konieczne jest określenie dla tego obszaru
jednolitych zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, w tym przede wszystkim wymagań w zakresie ochrony istniejącej zabudowy oraz
wymagań w zakresie dostosowania formy nowej
zabudowy do skali zabudowy historycznej.
5. Osiągnięcie ww. celów możliwe jest wyłącznie poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który
kompleksowo określi zasady kształtowania ładu
przestrzennego na ww. obszarze.
6. Ograniczenie obszaru, dla którego ma być
sporządzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego umożliwi wykonanie uchwały
oraz uchwalenie miejscowego planu dla obszaru, który wymaga niezwłocznego przyjęcia aktu
planistycznego.
7. Prace planistyczne dla pozostałej części
wschodniej miasta Międzyzdroje zostaną podjęte
po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Uchwała Nr XXXVII/398/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału
Gminy Międzyzdroje na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz podjęciem Uchwały nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, w której
zapisano, że Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach
kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
zaistniała konieczność zmiany nazwy jednostki
organizacyjnej, w której mieści się siedziba
obwodowej komisji wyborczej nr 1. W związku
z tym, po zmianie wprowadzonej przedmiotową
uchwałą siedzibą obwodowej komisji nr 1 będzie:
Szkoła Podstawowa nr 1 i mieścić się będzie pod
tym samym adresem, tj. przy ul. Kolejowej 33,
72-500 Międzyzdroje.
Treść uchwały została uzgodniona z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Szczecinie.
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Uchwała Nr XXXVII/399/17

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Międzyzdrojów”

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów” Panu Jerzemu Mrówczyńskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/400/17

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Międzyzdrojów”

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów” Panu Dariuszowi Trautowi.
W marcu bieżącego roku na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Radość” w Międzyzdrojach jego członkowie przyjęli wniosek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Międzyzdrojów” Jerzemu Mrówczyńskiemu
i Dariuszowi Trautowi.
Obaj panowie w 1999 roku aktywnie włączyli
się do prac inicjujących powołanie w Międzyzdrojach stowarzyszenia działającego na rzecz
osób niepełnosprawnych. Po zarejestrowaniu
Stowarzyszenia stali się jednymi z najaktywniejszych członków. Jerzy Mrówczyński od 2003
roku nieprzerwanie pełnił społecznie funkcję
Prezesa Zarządu uzyskując każdorazowo w wyborach do organów Stowarzyszenia „Radość”
jednogłośne poparcie. Dariusz Traut przez 18 lat
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Jerzy Mrówczyński urodził się w 1947 roku
w Wolinie. Absolwent Wydziału Transportu
i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1974
roku osiedlił się w Międzyzdrojach i rozpoczyna
prace w telekomunikacji. Wciągu kolejnych lat
awansował na stanowiska kierownika Nadzoru
Telekomunikacji, a później kierownika Sekcji
Systemów Dostępowych Telekomunikacji rejonu
gmin Międzyzdroje i Wolin do chwili przejścia
na emeryturę. Osiągnięcia zawodowe Jerzego
Mrówczyńskiego zostały zwieńczone przyznaniem Brązowego Krzyża Zasługi oraz wielu nagród
i wyróżnień resortu łączności.
W ciągu wielu lat pracy w Zarządzie Stowarzyszenia p. Jerzy dał się poznać jako sprawny
organizator i prawy, uczciwy człowiek, życzliwy
i wrażliwy, w pełni otwarty na niesienie pomocy
innym. Dzięki działaniom pana Jerzego wyraźnie
podniosła się jakość życia osób niepełnosprawnych. Organizowano cykliczne spotkania integracyjne, umożliwiano korzystanie z dóbr kultury
w Szczecinie.
Dariusz Traut urodził się w Łowiczu, również
w 1947 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Od 33 lat jest mieszkańcem
Międzyzdrojów. W latach 1984-2002 pełnił funkcje
dyrektora Szkoły Podstawowej w Międzyzdrojach.
Wykazywał się ogromną aktywnością i zaangażowaniem osobistym by szkoła stawała się nowocześniejsza, bezpieczniejsza i przyjazna uczniom.
Funkcjonowało wiele kół przedmiotowych i sportowych. Jest współzałożycielem Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Chrobry”, w którym obecnie
pełni funkcje wiceprezesa Klubu.
Dzięki aktywności D. Trauta młodzież szkolna
nawiązała ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem
„Radość”. Wieloletnia aktywność p. Dariusza
w Stowarzyszeniu skutkowała inicjowaniem i organizacją przedsięwzięć związanych z realizacją
zadań statutowych.
Funkcjonowanie przez 18 lat Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych „Radość”, w opinii jego
członków dobrze wpisało się w krajobraz działających na terenie gminy, instytucji i organizacji
społecznych. Liczyło ono w niektórych okresach
do 90 osób, wiele dotkniętych różnymi zdarzeniami losowymi.

Obaj panowie, mimo swoich 70 lat życia, nadal
angażują się społecznie w strukturach organizacyjnych Oddziału PTTK w Międzyzdrojach, w którym Jerzy Mrówczyński pełni funkcje wiceprezesa
Oddziału, a Dariusz Traut w latach 2007 do 2015
pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK.
Od wielu lat pasją Jerzego Mrówczyńskiego
stała się pomoc drugiemu człowiekowi, pełna
odwagi wrażliwość, wytrwałość i dobroczynna,
bezinteresowna działalność. To dzięki tym cechom
przez ogół członków Stowarzyszenia postrzegany
jest jako osoba wyjątkowa i w pełni zasługująca
na uznanie społeczności naszej gminy i uhonorowanie przyznaniem tytułu „Zasłużony dla
Międzyzdrojów”.
Dariusz Traut, w ocenie członków Stowarzyszenia „Radość” w Międzyzdrojach, w pełni zasługuje
na przyznanie tytułu „Zasłużony dla Międzyzdrojów” w dowód uznania jego znaczących dokonań
zawodowych i społecznych, trwale wpisujących
się w historię gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr XXXVII/401/17

w sprawie skargi G.P oraz K.Cz na działalność Burmistrza Międzyzdrojów

Skarga pani G.P. i pani K.Cz., złożona za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego,
na działalność Burmistrza jest wielowątkowa
i dotyczyła kilku aspektów. W trakcie prac Komisji
Rewizyjnej większość zarzutów okazała się bezzasadna. Panie podkreślały dobrą wolę Burmistrza
w celu załatwienia problematycznych kwestii. Dlatego też Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Jednak podczas Sesji w dniu 28.09.2017
r. większość Radnych uznała za niedopuszczalne
pozostawienie stempli w oknach skarżących, co
było jednym z zarzutów postawionych w skardze.
Wobec powyższego większość Radnych głosowała
przeciwko projektowi uchwały.
W trakcie zakończenia inwestycji i jej odbioru
stemple powinny zostać usunięte lub powinien
być wyznaczony termin, o którym mieszkańcy
winni zostać powiadomieni drogą korespondencyjną. Błędem było dokonanie odbioru inwestycji
bez wcześniejszego załatwienia tego problemu.
Pomimo upływu kilku miesięcy sprawa w dalszym
ciągu nie została rozwiązana a dopiero w czasie
prac Komisji Rewizyjnej wysłano pismo do Eurovi
w sprawie zdjęcia stempli. W obecnej sytuacji nie
wiemy m.in. jakie konsekwencje dla substancji
mieszkaniowej spowoduje wyciągniecie stempli.
W związku z powyższym uznaje się skargę
za zasadną.

Uchwała Nr XXXVII/402/17

w sprawie skargi pana R. R. na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę
na terminowość wymiany korespondencji i w tym
zakresie nie stwierdzono uchybień. Po złożeniu
pisma przez skarżącego nr 2017/05/25/6924
z dnia 25 maja 2017 r. informującego o prawomocnym wyroku, pan R.R. zgodnie z art. 28 KPA
nie jest stroną w dalszym postępowaniu. Stąd nie
może być informowany o dalszych czynnościach.
Dodatkowo Burmistrz w piśmie do skarżącego
nr SOS.DG. 7240.8.2017 z dnia 10.06.2017 r. poinformował o podjęciu wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu
całej dokumentacji i przeprowadzeniu rozmów
z p. R. R. postanowiła uznać skargę za
bezzasadną.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
11
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„Kobieta nieperfekcyjna”, czyli spotkanie z Elżbietą Romanowską
9 listopada 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło
się spotkanie z Elżbietą Romanowską, aktorką telewizyjną i teatralną.
Elżbieta Romanowska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu
i to z tym miastem jest bardzo związana. Swoją karierę zawodową zaczęła na scenie Opery
na Zamku w Szczecinie. Wcieliła się tam w rolę
Velmy w „West Side Story” w reż. Leszka Czarnoty. Nie od zawsze jednak chciała być aktorką.
Marzyła, aby zostać prawnikiem. Jednak kiedy
musiała zdecydować, jaką drogę wybrać, stwierdziła, że prawnika zawsze może zagrać będąc
aktorką. I tak się stało. Wybrała aktorstwo i nie
żałuje tej decyzji.
Największą popularność przyniosła jej rola
Joli z serialu „Ranczo”. Aktorka przyznała, że kiedy
przyjechała na casting i poznała Piotra Pręgowskiego, przyszłego serialowego partnera, nigdy
nie przypuszczała, że dostanie tę rolę. Przeszkodą był oczywiście jej wzrost, który znacznie różnił
się od jej towarzysza. Okazało się jednak, że reżyserowi tak bardzo spodobała się ta para, że bez
wahania dostała angaż. Duet okazał się strzałem
w dziesiątkę. Serial zdobył ogromną sympatię

widzów, a serialowa Jola i Pietrek nie raz wzruszali i rozbawiali.
Elżbieta Romanowska jest kojarzona jako postać komediowa, jednak jej marzeniem jest zagranie roli u Wojciecha Smarzowskiego. Pragnie
pokazać widzom, że potrafi wcielić się w różne
postaci, nawet te najbardziej kontrowersyjne.
Romanowska opowiedziała również o książce, którą napisała o swoim nieidealnym życiu pt.
„Kobieta nieperfekcyjna”. W dzisiejszych czasach
jest niewiele osób, które potrafią się przyznać
do tego, że ich życie nie wygląda jak na zdjęciu
w kolorowym czasopiśmie. Miała na tyle odwagi,
aby o tym opowiedzieć. Najważniejsza w życiu
dla niej jest rodzina i nie wstydzi się o tym mówić.
Na zakończenie wieczoru wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z gościem i mogli ustawić się w kolejce po autograf. Moderatorem spotkania był bibliotekarz Szymon Głod.
Bibliotekarze

„Książka powinna wywoływać u czytelnika obrażenia”
– czyli spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską
13 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, wrocławską pisarką. Autorka, która
ukończyła filologię polską na
Uniwersytecie Wrocławskim,
przyznała, że od zawsze
marzyła o pisaniu, a chęć
tworzenia tkwiła w niej od
lat. Wychowała się w domu
pełnym książek. Pisała do
szuflady, później udostępniała swoje teksty w internecie. Pozwoliło jej to pozyskać
pierwszych czytelników. Dopiero po latach odważyła się
wysłać tekst do wydawnictwa. W 2010 roku mogła pochwalić się debiutem literackim pt. „Bez przebaczenia”.
To historia o sile prawdziwej
miłości, która potrafi przezwyciężyć przeciwności losu.
W ciągu 8 lat wydała 26
powieści, które do dziś cieszą
się niesłabnącym powodzeniem. Część książek nasz gość wydał jako serie.
Mamy trylogię chorwacką, serię dolnośląską
i cykl o braciach Borowskich. Najlepszą zapłatą

za twórczość, według autorki, są nocne maile od
czytelników z pytaniami kiedy ciąg dalszy perypetii bohaterów, albo z prośbami, by nie uśmier-

cała jakiejś postaci. Pierwszymi czytelnikami jej
tekstów są przyjaciółki, mama oraz blogerzy internetowi.

Jej powieści łączą w sobie sensację, romans,
kryminał, komedię i powieść obyczajową. W tym
roku wydała już trzy książki. Pierwsza to komedia o sile przyjaźni kobiet „Wszystko
wina kota”. Następnie w księgarniach
pojawił się thriller „W szponach szaleństwa” oraz „Myśli moje swobodne”, czyli
zbór wierszy i opowiadań. W 2018 roku
również ukażą się jej trzy powieści, na
które z niecierpliwością czekamy. Obecnie jest w trakcie pisania komedii, która
ukaże się dopiero w 2019 roku.
Nasz gość przyznał, że uczestniczy
w trzech bardzo ważnych projektach.
Jest członkiem kapituły w konkursie
pt. „Literacki Debiut Roku”, prowadzi
fanpage „Pisarka Czyta” oraz jest współautorką witryny internetowej Czytajmy
Polskich Autorów.
Na zakończenie wieczoru czytelnicy
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z autorką i ustawili się w kolejce po autografy.
Spotkanie zostało sfinansowane
przez Instytut Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece w Międzyzdrojach.
Bibliotekarze

Rodzinne warsztaty „Jesień w moim domu”
Jesień to pora, kiedy wszyscy narzekamy na
brak pozytywnej energii i nudę. Członkowie
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”
i międzyzdrojscy bibliotekarze przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej postanowili
odczarować jesień. Zaproponowali rodzinom warsztaty plastyczne pt. „Jesień w moim
domu”. Zajęcia odbyły się 10 i 11 października
2017 w szkole w Wapnicy oraz 25 i 26 paździer-
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nika 2017 w bibliotece w Międzyzdrojach. Dzieci, zapraszając na warsztaty rodziców, babcie
i dziadków, artystyczną pracę zamieniły w świetną zabawę. Zwykłe słoiki przybrały kolory złotej,
polskiej jesieni stając się pięknymi lampionami.
Z włóczki, szyszek i filcu dzieci wspólnie z rodzicami wykonały sowy i inne ptaki. Nasi artyści
zabrali wszystkie prace do domu, by jesiennie
ozdobić swoje domy i mieszkania. Gdy za oknem

deszczowo i ponuro, wystarczy rodzina,
szczypta pomysłu, odrobina chęci, trochę
wyobraźni, garść przyjaciół, a wkoło zapanuje radosny nastrój.
Już dziś zapraszamy na grudniowe, świąteczne warsztaty do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wapnicy i do biblioteki w Międzyzdrojach.
Bibliotekarze
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Mistrzostwa województwa KYOKUSHIN KARATE
W sobotę 18 listopada 2017r. w Złocieńcu odbywały się „Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego w Karate”, Polskiej Federacji Kyokushin
Karate. Organizatorem turnieju był Klub Walki Washi.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z 11 miast z różnych Federacji
województwa zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego. Walki były wyrównane i zacięte oraz prowadzone w pełnym
kontakcie.
Zawodnicy naszego klubu zajęli
następujące miejsca medalowe:
Michał KARWAN – III miejsce
w grapplingu chłopców 8/9 lat w kategorii do 30 kg;
Adrian CZACHERSKI – I miejsce

w grapplingu chłopców 7 lat w kategorii powyżej 28 kg;
Aleksander ZAGRODNIK – III miejsce w kumite chłopców 9/10 lat w kategorii powyżej 30
kg;
Oliwer RUDNICKI – II miejsce w kata juniorów 14 lat;
Nicola SAWICKA – II miejsce
w kumite dziewcząt 9/10 lat w kategorii
OPEN;
Marcel PALUCH – II miejsce w kumite juniorów 13/14 lat w kategorii powyżej 57 kg;
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w Mistrzostwach Województwa, a rodzicom za pomoc i opiekę
nad zawodnikami podczas zawodów.
Zarząd MKS Bushido

Duma, radość, „Sport jest jak rzodkiewki - mało kto uprawia, ale każdy to lubi”
Olimpiada Sportowa
szczęście ...

(B.Brzeziński).

5 listopada wraz z kolegami z Klubu Biegacza
„Sporting” – Bogusławem Mamińskim i Romualdem Krupankiem byliśmy uczestnikami i kibicami największego maratonu n świecie - TCS NEW
YORK MARATHON. Tegoroczną edycję biegu
ukończyło 51 tysięcy zawodników. B. Mamiński

uczestniczył w biegu maratońskim, zaś ja z R.
Krupankiem pobiegliśmy w NEW YORK ROAD
RUNNERS na dystansie 5 km, którego start nastąpił spod gmachu siedziby ONZ, a meta znajdowała się w Central Parku. W biegu maratońskim
Międzyzdroje reprezentowało również małżeństwo Alicja i Wojciech Mickiewiczowie.
Tomasz Kozłowski
Klub Biegacza Sporting

W sobotę 12.11.2017 r. w Hali Sportowej im. A. Grubby w Międzyzdrojach odbyła się Olimpiada
Sportowa dla najmłodszych adeptów piłki nożnej K.S. „FALA” Międzyzdroje (żaki, skrzaty i bambini). Dzieci w wieku od 4 do lat 8 bawiły się pod opieką trenerów klubu.
Wykorzystując atut pięknej hali sportowej
w Międzyzdrojach, klub sportowy „Fala” przygotował „Olimpiadę Sportową” dla naszych naj-

ność i kondycja jest na dobrym poziomie.
Na koniec moment oczekiwany przez najmłodszych: mecz, czyli „Liga Mistrzów – Rodzice kon-

młodszych zawodników w myśl powiedzenia
„Czym skorupka za młodu nasiąknie...”. Przygotowano konkurencje dla dzieci i rodziców.
Dzieci wraz z rodzicami zostały podzielone
na cztery zespoły, rywalizując ze sobą - razem
i osobno - w konkurencjach sprawnościowych.
Drużyny sprawdzały swoje umiejętności w konkurencjach: tor przeszkód, slalom piłkarski plus
strzał, rydwany (slalom z materacem), kelner,
tor przeszkód z hasłem, zbijak inaczej, bieg po
buty, tunel, rzut do kosza oraz mecze piłkarskie.
Dzieci bardzo przeżywały udział w olimpiadzie. Spisywały się znakomicie, a ich zapał
wspierany był przez aktywny doping rodziców,
którzy także rywalizując w konkurencjach
pokazali swoim pociechom, że ich spraw-

tra dzieciaki”, rozgrywane na całej hali sportowej,
w którym było mnóstwo emocji, wiele bramek
i zapału młodych adeptów piłki nożnej.
W organizacji pomogli rodzice, przygotowując poczęstunek - mini bufet, a także poświęcając swój czas dla dzieci, czynnie włączając się
w przebieg olimpiady. Duże podziękowania
należą się rodzicom za wkład i pomoc - Wielkie
Dziękuje. Na zakończenie kulminacyjny moment
dla wszystkich zawodników i zawodniczek: gratulacje, brawa i wręczenie dyplomu dla każdego.
Życzymy wszystkim dzieciom jak największych sukcesów, aby dochodziły do jak najlepszych wyników sportowych.

Turniej ośmiolatków
W sobotę 18 listopada w Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby przy SP nr 1 w Międzyzdrojach
odbył się turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2009 zorganizowany przez KS Fala Międzyzdroje.
W turnieju wzięły udział drużyny z Reska, Szczecina, Stargardu, Świnoujścia oraz Międzyzdrojów.
Przez ponad cztery godziny drużyny grały
Foto: Robert Szubiński
w systemie „każdy z każdym”. Wszystkie drużyny
grały bardzo ambitnie, z dużym zaangażowaniem. W turnieju wpadały przepiękne bramki
oklaskiwane przez licznie zgromadzonych kibiców. W całym turnieju padło ponad 60 goli,
a mali piłkarze zapewnili kibicom moc emocji
i niezapomniane widowisko.
W turnieju nie była prowadzona kwalifikacja
punktowa, liczyło się przede wszystkim zadowolenie dzieci ze zdobytych bramek. Wszyscy
uczestnicy byli zwycięzcami, każdy otrzymał me-

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 11/2017

   KS Fala Międzyzdroje
dal oraz dyplom, a drużyna puchar. Najwytrwalsi otrzymali wyróżnienia w postaci upominków
- gadżetów z Klubu Sportowego Fala.
KS Fala Międzyzdroje
Więcej zdjęć na FanPage ŻAKI: https://www.
facebook.com/KS-Fala-Mi%C4%99dzyzdroje-%C5%BBAKI-1195219827204581/
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Michał
Wandachowicz

Julia Bartkiewicz
trzecia na Grand Prix
Polski Żaków!

piąty na Grand Prix
Polski Młodzików

Wspaniałe wieści dotarły do nas z Lidzbarka
Warmińskiego. Zawodniczka Uczniowskiego
Klubu Sportowego Chrobry Międzyzdroje,
Julia Bartkiewicz, zajęła 3. miejsce na
I Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym.
W Lidzbarku Julia uległa jedynie późniejszej
zwyciężczyni Wiktorii Przybytkowskiej z LUKS
Chełmno. Jest to świetny wynik, który daje
wielkie nadzieje na przyszłość. Dodatkowo
dobry występ zaliczyła Oliwia Osińska, która
była bardzo blisko awansu do czołowej
szesnastki prowadząc w decydującym meczu
2:1 i ulegając ostatecznie 2:3 i zajmując 21.
miejsce.
Wyjazd na Grand Prix Polski został dofinansowany przez Gminę Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

W dniach 10-12 listopada 2017 r.
podopieczni Uczniowskiego Klubu
Sportowego Chrobry Międzyzdroje
rywalizowali w II Grand Prix Polski
Młodzików w tenisie stołowym.
Tym razem turniej odbył się w Bilczy
koło Kielc. Michał Wandachowicz
zajął wysokie 5., a Julia Bartkiewicz
25. miejsce w turnieju. Obydwoje
rywalizowali ze starszymi od siebie,
dlatego wyniki tym bardziej cieszą.
Zarówno Michał jak i Julia poprawili swoje wyniki w porównaniu
z pierwszym turniejem w Krakowie.
Praca na treningach przynosi efekty.
Gratulujemy!
Wyjazd na zawody został sfinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zwycięstwo „Chrobrego” w I Lidze Kobiet
Zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje
rozegrały w dniu 11 listopada szóstą kolejkę
w ramach I Ligi Kobiet tenisa stołowego.
Tym razem nasze tenisistki podejmowały
mocny zespół KU AZS PWSiP Metal-Technik
Łomża, który w tabeli ligowej przed tym
meczem znajdował się na piątym miejscu.

Spotkanie rozegrane we własnej hali w Międzyzdrojach przyniosło wiele emocji z uwagi
na wyrównany poziom obu zespołów.
Ostatecznie pewna i zdecydowana gra
tenisistek Chrobrego dała im zwycięstwo
wynikiem 7:3.
Aktualnie UKS Chrobry Międzyzdroje

zajmuje drugie miejsce w tabeli ligowej tuż
za LUKS AGRO Sieć Chełmno.
Kibicom dziękujemy za gorący doping
i zapraszamy na kolejne spotkania.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Protokół z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wicko
nad zmianą w statucie Sołectwa Wicko
Proces konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą w statucie sołectwa Wicko miał miejsce w terminie od
16 października 2017 roku do 27 października 2017 roku, w formie ankiety. Ankieta
dostępna była u sołtysa sołectwa Wicko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl oraz w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5, pok. 10.
W terminie 14 dni przed rozpoczęciem
procesu konsultacji ukazało się ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.miedzyz14

droje.pl, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, w mediach
lokalnych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Celem konsultacji było umożliwienie
mieszkańcom sołectwa Wicko wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmiany
statutu sołectwa, polegającej na wyposażeniu sołectwa Wicko w nabyte na podstawie umowy użyczenia od Skarbu Państwa,
prawo do części niezabudowanej działki nr
7/2 o powierzchni 200 m2, położonej w pasie technicznym w obrębie geodezyjnym
Wicko, na okres do dnia 19 lipca 2027 roku
z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.
Wypełnione ankiety napływały do sołtysa sołectwa Wicko oraz Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach w okresie od 16 października 2017 roku do 27 października
2017 roku.
W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 16 ankiet, w tym 16 ankiet
ważnych.
Wśród osób biorących udział w konsultacjach na pytanie czy wyposażyć sołectwo
Wicko w teren z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw na okres do dnia 19 lipca 2027 roku (zgodnie z umową użyczenia
od Skarbu Państwa), stanowiący część niezabudowanej działki nr 7/2 o powierzchni
200 m2, położonej w pasie technicznym
w obrębie geodezyjnym Wicko, oddano 16
głosów na tak.
Na tym protokół zakończono.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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Protokół z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubin
nad zmianami w statucie Sołectwa Lubin
Proces konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lubin nad zmianami w statucie sołectwa Lubin miał miejsce w terminie od
16 października 2017 roku do 27 października 2017 roku, w formie ankiety. Ankieta
dostępna była u sołtysa sołectwa Lubin,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl oraz w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt
Pomorskich 5, pok. 10.
W terminie 14 dni przed rozpoczęciem
procesu konsultacji, ukazało się ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, w mediach
lokalnych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Celem konsultacji było umożliwienie
mieszkańcom sołectwa Lubin wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmian
statutu sołectwa, polegającej na:

UWAGA
MIESZKAŃCY
WAPNICY !

1)
wyposażeniu sołectwa Lubin w
mienie obejmujące niezabudowaną część
nieruchomości o powierzchni 32 200 m2,
położoną w Lubinie, stanowiącą działkę
nr 84/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne;
2)
zmianie § 21 pkt. 2 statutu sołectwa Lubin, o treści: „na żądanie, co najmniej
1/10 uprawnionych do głosowania” na
treść: „na żądanie, co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania”;
3)
zmianie § 25 pkt. 4 statutu sołectwa Lubin, o treści: „Dla ważności uchwały
wymagana jest obecność przy głosowaniu,
co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,
uprawnionych do udziału w zebraniu” na
treść: „Dla ważności uchwały wymagana
jest obecność przy głosowaniu, co najmniej
20 mieszkańców sołectwa, uprawnionych
do udziału w zebraniu”.
Wypełnione ankiety napływały do sołtysa sołectwa Lubin oraz Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach w okresie od 16 października 2017 roku do 27 października
2017 roku.
W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 122 ankiety, w tym 121 ankiet
ważnych.

Wśród osób biorących udział w konsultacjach na pytanie czy wyposażyć sołectwo
Lubin w mienie obejmujące niezabudowaną część nieruchomości, stanowiącą działkę nr 84/8 o powierzchni 32 200 m2, położoną w Lubinie z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne, oddano 107 głosów na tak i
14 głosów na nie.
Na pytanie czy zmienić § 21 pkt. 2 statutu Sołectwa Lubin, o treści: „na żądanie,
co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania” na treść: „na żądanie, co najmniej 20
mieszkańców uprawnionych do głosowania” oddano 80 głosów na tak i 41 głosów
na nie.
Natomiast na pytanie czy zmienić § 25
pkt. 4 statutu sołectwa Lubin, o treści: „Dla
ważności uchwały wymagana jest obecność przy głosowaniu, co najmniej 1/10
mieszkańców sołectwa, uprawnionych do
udziału w zebraniu” na treść: „Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przy
głosowaniu, co najmniej 20 mieszkańców
sołectwa, uprawnionych do udziału w zebraniu” oddano 79 głosów na tak i 42 głosów na nie.
Na tym protokół zakończono.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10 (ważny od 23.10.2017 do 30.06.2018 r.)

W związku z likwidacją nieformalnego prz ystanku
w Wapnicy przy ul. Turkusowej
należy korzystać z przystanku
„Wapnica – Krzyżówka”.
Na wniosek Rady Sołeckiej
w Wapnicy został zaplanowany nowy przystanek, który
po opracowaniu zmian w
organizacji ruchu i uzyskaniu
stosownych zgód, powstanie
w miejscu dotychczasowego.
Za niedogodności przepraszamy.
Insp. Marzena Paluch
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