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AKTUALNOŚCI

Współpraca nadmorskich kurortów
Międzyzdroje to idealne miejsce do wypoczynku. Bogata przyroda Wolińskiego
Parku Narodowego, nadmorski klimat i wiele
atrakcji. Podobnie jak słoweński kurort Izola

położony nad Adriatykiem na południu Słowenii, przy granicy z Włochami i Chorwacją
na Półwyspie Istria. Naturalnym jest współpraca partnerska tych dwóch nadmorskich
miast, która realizowana jest od 2011 roku,
a koordynatorem projektu współpracy miast
jest firma Green House Paweł Kranc.
W ramach wzajemnej współpracy w
latach ubiegłych w Izoli oraz Radovljicy odbywały się wystawy prezentujące i atrakcje
gminy Międzyzdroje i różnorodność biologiczną Wolińskiego Parku Narodowego pt.:
„Różnorodność w turystyce – Międzyzdroje/
Wyspa Wolin” . Natomiast w Międzyzdrojach
na promenadzie miała miejsce prezentacja Izoli, gdzie można było skosztować
wyśmienite oliwy oraz wina produkowane
w Słowenii. W Międzynarodowym Domu
Kultury miała miejsce wystawa p.n.” Tożsamość Słowenii – design w służbie Państwa”,
której uroczystego otwarcia dokonał Ambasador Republiki Słowenii.

Wola kontynuowania współpracy i jej
rozszerzenia, została oficjalnie potwierdzona podpisanym w dniu 27 marca br. przez
burmistrza Międzyzdrojów oraz Župana Izoli
porozumieniem o współp r a c y, k t ó r e
nastąpiło w
szczególnych
warunkach.
Dzięk i staraniom koordynatora projektu,
oficjalne podpisanie porozumienia odbyło
się podczas
odbywającego
się w Lublanie
Polsko-Słoweńskiego Forum
Inwestycyjnego. Forum zaszczycił swoją obecnością, przebywający w oficjalnej delegacji w Słowenii
prezydent RP Andrzej Duda,
który wraz ze słoweńskim
prezydentem Borutem Pahorem zachęcał słoweńskich przedsiębiorców do
inwestowania w Polsce.
Delegacja Międzyzdrojów została oficjalnie zaproszona do Izoli, gdzie
na miejscu szczegółowo
omówiono możliwości
wzajemnego pozyskiwania środków unijnych.
W ramach podpisanego Porozumienia partnerzy będą
rozwijali współpracę w dziedzinie edukacji,
ekologii, kultury, sportu i promocji turystycznej. Szczególnym zainteresowaniem
obu stron cieszyła się propozycja wymiany
młodzieży szkolnej oraz organizacji obozów

sportowych, a także możliwość kształcenia
młodzieży na poziomie szkoły średniej
w obu krajach, w ramach przyznanych
indywidualnych stypendiów uczniowskich.
O wynikach spotkania, w formie udzielonego wywiadu do regionalnej słoweńskiej
telewizji, poinformowali burmistrzowie:
Igor Kolenc oraz Leszek Dorosz.
Podczas pobytu delegacja miała okazję
szczegółowo zapoznać się z formą prowadzenia Informacji Turystycznej w Słowenii
- w Izoli oraz w Bohinju (teren Alp Julijskich).
Jednym z elementów programu pobytu
w Bohinju było nieformalne spotkanie z Županem Bohinja Francem Kramarem. Podczas
spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń
w zakresie prowadzenia działań na terenach
objętych parkiem narodowym. Bohinska
Dolina to teren objęty Triglavskim Parkiem
Narodowym oraz programem Natura 2000.
Kolejne spotkanie planowane jest we
wrześniu 2017r. w Międzyzdrojach oraz
w Berlinie. Burmistrz Igor Kolenc zaproponował wspólne spotkanie z partnerem Izoli

z Niemiec (dzielnica Berlin Treptow), które
może w znaczący sposób wpłynąć na wspólne pozyskiwanie środków z UE.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Z miejskiego kalendarza imprez: kwiecień / maj 2017 r.
 27.04.2017 r. – Spotkanie autorskie
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z Iloną Felicjańską, Miejska Biblioteka
Publiczna, godz. 18.00;
28.04.2017 r. – Wernisaż wystawy
pt. „Rysunek i malarstwo – Dorota
Szukała”, Międzynarodowy Dom
Kultury, godz., 18:00;
28.04.2017 r. – „Koncert Mozartowski” w wykonaniu studentów wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie,
Międzynarodowy Dom Kultury,
godz. 18:30; wstęp wolny;
29.04. – 03.05.2017 r. - „Majówka
2017” - cykl imprez kulturalnych
i sportowych;
01.05.2017 r. – Otwarty turniej piłki

nożnej, stadion miejski, godz. 15:00;

 02.05.2017 r. – „Bieg po Kulturę”,






start: Golden Tulip Residence, godz.
12:00;
03.05.2017 r. – „Majówka na sportowo”, festyn sportowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, stadion miejski, godz. 11:00;
07.05.2017 r. – "Gryf Basket Cup"
Międzyzdroje Open, Szkoła Podstawowa nr 1, godz. 11:00;
08 – 14.05.2017 r. – „Tydzień Bibliotek 2017”, Miejska Biblioteka Publiczna, program na str. 11;
11, 25.05.2017 r. – III edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatle-

tycznych, stadion miejski, godz.
16:00;
 20 - 21.05.2017 r. - Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego, XII
„Perła Bałtyku OPEN”, hala sportowa im. A. Grubby przy Szkole
Podstawowej nr 1, bloki taneczne
od godz. 10:00;
 20.05.2017 r. – Światowy Dzień
Wiatru, skwer rekreacyjny przy Alei
Gwiazd, godz. 11:00 – 16:00.
 20.05.2017 r. – „Noc Muzeów
2017”, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, godz.
18:00-23:00;
Redakcja
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AKTUALNOŚCI
XXI Wiosenne Biegi Przełajowe w Wapnicy

„Biegamy, oddychamy, naturę podziwiamy”
W sobotę 22 kwietnia br. na przepięknych terenach położonych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły się XXI Wiosenne Biegi Przełajowe pod hasłem „Biegamy, oddychamy, naturę podziwiamy”.
Podczas zawodów mogliśmy oglądać 16 biegów
klasyfikowanych w różnych kategoriach wiekowych, oraz symboliczny i integracyjny „Bieg dla
Ziemi”. Wśród biegających oraz maszerujących
obserwować mogliśmy zarówno 5-letnie dzieci,
jak i doświadczonych sportowców oraz biegaczy.

Razem na starcie stanęło ponad 230 uczestników.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwała zgrana grupa organizatorów na czele z Iwoną
Sołtysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wapnicy oraz Moniką Szumlewską – nauczycielem
wychowania fizycznego.

Oprócz zmagań sportowych organizatorzy
przygotowali wiele innych atrakcji, tj.: pokaz
sprzętu wojskowego żołnierzy z 8 dywizjonu
przeciwlotniczego z Dziwnowa, ciepły posiłek
i słodkie przekąski przygotowane przez Radę
Rodziców działającą przy SP nr 2 w Wapnicy, dmuchaną ogromną zjeżdżalnię oraz tor przeszkód
przygotowane przez „Lunapark Komar”, stoisko
edukacyjno-sportowe z grami terenowymi przygotowanymi przez Nadleśnictwo Międzyzdroje
oraz Harcerski Bieg Terenowy przygotowany przez
druha Tomasza Rychłowskiego.
Współorganizatorami XXI Biegów Przełajowych w Wapnicy byli: Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy, Gmina Międzyzdroje oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Szczególne podziękowania komitet organizacyjny kieruje
do wszystkich osób, które przyczyniły się do pomocy w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.
Monika Szumlewska
SP2 Wapnica

Na Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2017 w Warszawie
Już po raz 22. w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku w Centrum Targowo - Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyły się Targi Turystyki
i Wypoczynku Lato 2017.
Na stoisku Międzyzdrojów prezentowano materiały promocyjne o atrakcjach miasta, materiały
Wolińskiego Parku Narodowego, obiektów
noclegowych od hoteli po pensjonaty
i kwatery prywatne, rozdawano gadżety reklamowe. Poza materiałami gminy na stoisku
eksponowano także materiały promocyjne
regionu – ofertę dla najmłodszych, dla miłośników żeglarstwa, przygotowane przez
Zachodniopomorską Regionalną Organizację
Turystyczną w Szczecinie, której gmina Międzyzdroje od lat jest aktywnym członkiem.
Foldery o kompleksowej ofercie pobytowej
cieszyły się wśród odwiedzających targi
ogromnym zainteresowaniem.
Wydarzeniami towarzyszącymi targom
były: Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, Mistrzostwa Kulinarne
oraz prezentacja kuchni tradycyjnej, w tym
roku były to smaki dziczyzny. Wśród wystawców tegorocznych targów znalazły się: regiony atrakcyjne turystycznie z kraju i zagranicy
(m.in.: Kuba, Republika Dominikańska),
miasta (Jelenia Góra, Rybnik, Bielsko-Biała,

Suwałki i wiele innych), organizacje turystyczne,
przedstawiciele branży turystycznej, gospodar-

stwa agroturystyczne. Swoje stoiska miały także
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele portali turystycznych i wydawnictw.
Podczas targów odbywały się prezentacje
zespołów ludowych, wykłady o tematyce turystycznej, prezentacje atrakcji regionów, konkursy
z nagrodami dla publiczności, pokazy akrobacji
rowerowych, warsztaty taneczne. Atrakcyjnie
przedstawiała się oferta dla najmłodszych, wyspa
– aktywne wakacje. Straż Miejska m. st. Warszawy
uczyła udzielania pierwszej pomocy, przeprowadziła wykład o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. W każdym dniu targom towarzyszył
zróżnicowany i ciekawy program dodatkowy.
***
Już dziś zachęcamy Państwa do uczestnictwa
oraz przekazania materiałów promocyjnych na
kolejne targi w dniach 13-14 maja 2017 roku.
W tych dniach Gmina Międzyzdroje weźmie
udział w Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

WYSTAWA MIEJSKA
„70 LAT MIĘDZYZDROJÓW ”

Trwają intensywne prace przy organizacji wystawy miejskiej z okazji 70-lecia powojennych Międzyzdrojów.
Uroczysty wernisaż wystawy zaplanowano w dniu 14 czerwca br. o godz. 17:00, w Międzynarodowym Domu
Kultury, na który już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!
Do 31 maja br. zbieramy różne, ciekawe ekspoWystawa prezentowana będzie w foyer Międzynarodowego Domu
naty, które nierozerwalnie wiążą się z powojenną
Kultury do września br. Część eksponatów na wystawę pochodzi z
historią miasta. Organizacją wystawy zajmuje się
kolekcji śp. Bronisława Chmielowskiego, twórcy Izby Pamięci przy
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Eksponaty z kolekcji
Miejskiego w Międzyzdrojach, osobą kontaktową
śp. Bronisława Chmielowskiego zostały przekazane Gminie Mięjest Tomasz Rychłowski tel. 91 32 80 441, e-mail:
dzyzdroje przez wdowę p. Reginę Chmielowską, a przechowywane
um_tomaszrychlowski@miedzyzdroje.pl.
są w Wolińskim Parku Narodowym.
Anetta Czyżak
Zachęcamy mieszkańców Gminy Międzyzdroje, instytucje
UM Międzyzdroje
i stowarzyszenia do współpracy przy organizacji wystawy.
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Rusza plebiscyt „Idol Publiczności” 22. Festiwalu Gwiazd!
Po ubiegłorocznym udanym debiucie, organizatorzy Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zdecydowali by w tym roku powtórzyć akcję i zorganizować plebiscyt, który wyłoni najpopularniejszego młodego twórcę - „Idola Publiczności 2016 roku ”.
Decyzję o tym kto zostanie „Idolem Publiczności”
podejmą w specjalnym głosowaniu internauci.
Na stronie www.festiwalgwiazd.com (w zakładce
plebiscyt) już od 01 maja br. każdy sympatyk
Festiwalu Gwiazd może zagłosować na swojego
idola.
Zgodnie z regulaminem plebiscytu głosować można do 20 czerwca 2017r. W celu

oddania ważnego głosu należ y zareje strować się podając swoje dane: imię, naz wisko oraz adres e – mail, a następnie
po powtórnym zalogowaniu oddać swój
głos. Głosować można jednorazowo każdeg
o dnia. Podane dane posłużą organizatorom
w celu przekazania informacji o wygraniu
cennych nagród, w tym: bezpłatnych karnetów

wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalowe.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w plebiscycie!
Wybierz swojego kandydata, zaloguj się
i zagłosuj!
Anetta Czyżak
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Dąb Karczmarz w ogólnopolskim konkursie
W listopadzie 2016 roku Gmina Międzyzdroje przystąpiła do 7. edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku 2017. Do konkursu zgłoszony został
dąb Karczmarz, który znajduje się przy ul. Spokojnej.
Konkurs Drzewo Roku, organizowany przez Klub
Gaja, ma na celu promowanie postawy szacunku
dla przyrody oraz wyszukanie przykładów ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą
i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które
jest przez nią szczególnie doceniane.
Ambasadorami konkursu są: podróżniczka
i autorka Elżbieta Dzikowska, reżyser Kazimierz
Kutz oraz językoznawca i popularyzator wiedzy
o języku polskim profesor Jan Miodek. Jury – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i zarazem
miłośników drzew – wybrało 16 drzew, które są
symbolem lokalnych społeczności, a także częścią
naszej kultury i historii.
W Międzyzdrojach do konkursu zgłoszony
został dąb Karczmarz, który znajduje się przy
ul. Spokojnej. Historia dębu związana jest z karczmą pełniącą w dawnych czasach rolę książęcej
rogatki, w której pobierane były opłaty. W pierwszej połowie XVI wieku przez rybacką osadę, jaką
były Międzyzdroje, przebiegały szlaki handlowe
- północny oraz południowy. Drogi te krzyżowały
się w miejscu, gdzie znajdowała się najwęższa
przeprawa przez Stary Zdrój, w miejscu skrzyżowania obecnych ulic Gryfa Pomorskiego, Krótkiej,
Niepodległości i Zwycięstwa. Na skrzyżowaniu
szlaków znajdowała się karczma, która funkcjonowała przez ponad 100 lat. Z czasem karczmę
zasłonił nadmorski piasek idący z wiatrami od
morza a w jej miejscu pozostał dąb Karczmarz
– świadek historii.
Już w czerwcu tego roku 8 dębów, 2 lipy, platan,
topola, kasztany jadalne, grusza, dąb spleciony
z sosną oraz egzotyczna palma wezmą udział w
ogólnopolskim plebiscycie na Drzewo Roku 2017.
Wśród wybranych drzew znalazł się i międzyzdrojski
dąb. Autorzy zakwalifikowanych do finału zgłoszeń
muszą przygotować się do zaciętej rywalizacji, bowiem zwycięzcę wybiorą sami internauci podczas
czerwcowego głosowania na www.drzeworoku.pl.
O zasadach głosowania poinformujemy niebawem. Liczymy na Państwa głosy.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
UM w Międzyzdrojach
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Rekrutacja do Przedszkola
na rok 2017/2018

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach kończy się 28 kwietnia 2017r.
Osoby, które nie miały możliwości złożenia wniosku w pierwszym terminie
postępowania rekrutacyjnego, mogą złożyć wniosek w terminie uzupełniającym od 18 do 25 maja 2017 r.
Szczegóły postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.morskieskarby.szkolnastrona.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w przedszkolu.
Elwira Korcz
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Pod katyńskim krzyżem
Tradycją naszego miasta są coroczne spotkania
międzyzdrojskiej społeczności pod krzyżem katyńskim. Każdego roku 10 kwietnia czcimy pamięć

katyńskim krzyżem, którego inicjatorami na
międzyzdrojskim cmentarzu byli mieszkańcy
naszego miasta.
Dzieci, młodzież i nauczyciele szkół z naszego
miasta, mieszkańcy, przedstawiciele samorządu
i instytucji, duchowieństwa, warta honorowa i
poczty sztandarowe. Przedstawiciele wojska i
harcerze, biało–czerwone wiązanki kwiatów i
wspólna modlitwa, chwila zadumy i refleksji. To
przejmujący, przygotowany przez nauczycieli i
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 program, w
którym najmłodsi Międzyzdrojanie na pytanie:
,,Kto ty jesteś?” odpowiadają raźno i głośno: ,,Polak
mały”. W taki sposób okazaliśmy swój patriotyzm
i pamięć o tych, którzy zginęli za naszą wolność.
Wszystkim Państwu za obecność, zaangażowanie i przygotowanie uroczystości składamy z
serca płynące podziękowania.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

poległych żołnierzy i pochodzących z rezerwy
przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy zostali
bestialsko zamordowani w Katyniu. 10 kwietnia
2010 roku przedstawiciele najwyższych polskich
władz państwowych udając się na obchody 70.
rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem. Te dwa tragiczne
wydarzenia – 77. rocznicę zbrodni katyńskiej i 7.
rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem uczczono
także w tym roku.
Według słów Bogusława Wolniewicza: ,,Ojczyzna to trzy wielkie rzecz wspólne: wspólna mowa,
wspólna ziemia i wspólna pamięć”.
Tak więc wspólnie byliśmy i w tym roku pod

Egzaminy w gimnazjum
Przez trzy dni od 19 kwietnia przeprowadzany był w Polsce egzamin gimnazjalny. Do egzaminu
zostało zgłoszonych ponad 349 tys. uczniów z prawie 7 tys. szkół. W międzyzdrojskim gimnazjum
do egzaminu przystąpiło 34 uczniów z klas trzecich.
Pierwszego dnia o godzinie
9.00 rozpoczął się egzamin
z historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwał 60
minut, o godzinie 11.00
uczniowie zasiedli do pisania części z języka polskiego,
ten egzamin trwał 90 minut.
W czwartek odbyła się dal-

Przedświąteczne rekolekcje
W dniach 29-31 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 oraz Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach
uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, których hasłem były słowa św. Piotra „Ty jesteś
Mesjasz- Zbawiciel”.
Rekolekcje poprowadził ks. Jakub Bartczak z
Wrocławia. Dzieci i młodzież mieli okazję pogłębić swoje przeżywanie czasu Wielkiego Postu
oraz duchowo przygotować się na nadchodzące
Święta Wielkanocne. Ksiądz rekolekcjonista swoją
posługą udowodnił także, iż rap jest nie tylko
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formą muzycznej ekspresji, ale może być również
porywającym narzędziem ewangelizacji. Dzieci
uczestniczyły w spotkaniach w szkole, w Międzynarodowym Domu Kultury (gimnazjaliści) oraz w
kościele, wykonały rekolekcyjne prace plastyczne
(m.in. dotyczące osoby św. Piotra). Uczniowie star-

sza część egzaminów: biologia, chemia, fizyka
i geografia oraz matematyka. W piątek część
językowa. W międzyzdrojskim gimnajzum
27 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka
angielskiego, a siedmioro uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego.
Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone
przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do
szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego
zostaną ogłoszone 16 czerwca. Zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie
otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego
wraz ze świadectwem 23 czerwca br.
Tamara Starachowska

szych klas Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
obejrzeli film pt. „Złamany kłos”, przybliżający
postać bł. Karoliny Kózkówny. Projekcja odbyła się
w kinie Eva. Dzieci z klas I-III SP poznały historię
i realia życia kenijskiego chłopca- siedmioletniego
Solomona Ngugi. Jego edukację, w ramach akcji
„Adopcja ucznia”, finansowym wsparciem otoczyła
Szkoła Podstawowa nr 1. Każda ze szkół rekolekcje
zakończyła uroczystą eucharystią.
Anna Suzin
Katechetka
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Wsparliśmy Dominika
1 kwietnia 2017 w gościnnych wnętrzach Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się impreza charytatywna oraz zbiórka publiczna na rzecz Dominika
Suchłabowicza, który zmaga się z chorobą nowotworową. Impreza powstała z inicjatywy
Janka Rączewskiego z Klubu Sportowego „Fala”, ale w organizację włączyła się cała międzyzdrojska społeczność, szkoły, przedszkole, instytucje kultury, stowarzyszenia, kluby
sportowe, prywatne firmy. Sprawami formalnymi związanymi z zarejestrowaniem zbiórki
w MSWiA zajęło się Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.
Za pośrednictwem internetu pozyskaliśmy
darczyńców z centralnej Polski i zza granicy.
Przygotowaliśmy 6 godzin dobrej zabawy, m.in.
premierowy spektakl „Matriarchat” Wyrobu
Kabaretopodobnego pod kierunkiem Doroty
Sielewicz. Grupa uczniów międzyzdrojskiego
Gimnazjum postanowiła sparodiować pomysł
francuskiego serwisu randkowego „Zaadoptuj mężczyznę”, który na potrzeby kampanii
promocyjnej otworzył dwa sklepy w Paryżu i
Mediolanie mające w swojej ofercie nietypowy
towar, czyli mężczyzn. Na scenie zaprezentował się Rafał Wiśniewski – członek grupy Complexity Football Freestyle, saksofonistka Joanna
Szajek z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu
oraz para taneczna mistrzowskiej klasy A: Filip
Marchalewski i Delfina Żółtowska z Tanecznego Klubu Sportowego „Jantar”. W programie
przygotowanym pod okiem Anny Zjawińskiej
zaprezentowali sambę, cha-chę i ognistą rumbę. Na plaży przy molo, specjalnie, by wesprzeć
Dominika, kąpały się międzyzdrojskie morsy
z klubu „Kurka wodna”. W godzinach popołudniowych odbył się koncert zespołu Aquarius
z Kamienia Pomorskiego. Muzycy zabrali nas

liły się nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Międzyzdrojach: Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska i Milena Karpowicz. „Pod
młotek” poszły m.in. broszka premier Beaty

w podróż po standardach muzyki światowej.
Występ zespołu„Babba” porwał publiczność do
zabawy w rytm hitów „Mamma Mia”, „Waterloo”
czy „Dancing Queen”. Na zakończenie wystąpił
Teatr Rodzinny„Fantazja”, który pod kierunkiem
Aliny Poskart przygotował spektakl w klimacie
gorących, włoskich przebojów, doskonałej
włoskiej kuchni i równie namiętnej miłości.
Między występami odbywały się aukcje
charytatywne. Do prowadzenia aukcji organizatorzy zaprosili znakomitych licytatorów
ze słynnego londyńskiego domu aukcyjnego
„Twin Brothers”. W te role brawurowo wcie-

gadżety, vouchery, przeróżne karnety, prace
dzieci, biżuteria oraz elektronika. Organizatorzy
zadbali, by międzyzdrojska publiczność, która
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Szydło, piłka z podpisem Zbigniewa Bońka,
koszulka z podpisem Kamila Stocha, obrazy
Katarzyny Trochimczuk, Janiny Bagrowskiej,
anioły Krystyny Marzec, unikatowe sportowe

zaszczyciła nas swoją obecnością i hojnością,
nie była głodna. W bufecie serwowano bigos, pieczonego dzika z kaszą, zupy, szeroki
wachlarz ciast i deserów oraz piękny tort w
kształcie koszulki Klubu Sportowego „Fala”
z nr 31. Dużym powodzeniem cieszyła się
loteria fantowa, w której każdy los wygrywał
oraz stoisko z portretami wykonanymi przez
Jolantę Nyrkowską.
Podczas imprezy udało się zebrać rekordową (jeśli chodzi o imprezy charytatywne
organizowane w Gminie Międzyzdroje) kwotę
34 287,62 zł która w całości zostanie przeznaczona na leczenie Dominika Suchłabowicza.

Izabela Suchłabowicz, która uczestniczyła
w imprezie, ze wzruszeniem dziękowała uczestnikom i organizatorom akcji na rzecz jej syna.
Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom,
którzy z potrzeby serca wzięli udział
w imprezie. Ogromne słowa uznania
kierujemy do wszystkich wolontariuszy za ogrom pracy i czas poświęcony w przygotowania i przebieg
imprezy.
Wspierać można duchowo, rzeczowo i finansowo, jednak przede
wszystkim wspierać to dodawać
pozytywnej energii szczerze i bezinteresownie. Za tą energię, która
płynęła z gminy Międzyzdroje,
a także z całej Polski i zza granicy dziękujemy wszystkim darczyńcom.
***
Ty też możesz pomóc Dominikowi wpłacając darowiznę na
konto Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne
Choroby Nowotworowe w Szczecinie 25 1240 3927 1111 0000
4100 0269 z dopiskiem Dominik
Suchłabowicz lub przekazać swój
1 % podatku na KRS 0000120305 z dopiskiem Dominik Suchłabowicz.
Organizatorzy

Podziękowanie
Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji,
przebiegu i uczestnictwa w imprezie poświęconej akcji charytatywnej na rzecz
naszego wnuka Dominika.
Dziadkowie
Gabriela i Eugeniusz Suchłabowicz
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ROZMOWA

Trzeba być twardym
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Bożeną Magdą, sołtys Wapnicy.
- Pani Sołtys, proszę opowiedzieć nam
o sobie.
- Urodziłam się w Świnoujściu, mieszkałam
w Międzyzdrojach przy ul. Poprzecznej. Od
dziecka byłam uzdolniona sportowo. Osiągałam bardzo dobre wyniki w bieganiu, grałam
w koszykówkę. Zdawałam egzaminy do Liceum
Sportowego w Zielonej Górze. Miałam bardzo
dobre wyniki na egzaminie, od razu zostałam
przyjęta, jako lekkoatletka. Niestety skręcenie
nogi uniemożliwiło mi przystąpienie do egzaminu na AWF. Następnie uzyskałam licencjat
kreślarza technicznego w Szczecinie.
- Co Panią skłoniło, żeby być sołtysem?
- W marcu 2017 roku rozpoczął się drugi rok
mojej kolejnej kadencji sołtysa sołectwa Wapnica. W sumie to szósty rok bycia sołtysem. Co
mnie skłoniło? Po prostu – obiecałam. Zależy
mi na tym, aby kontynuować pracę rozpoczętą
w poprzedniej kadencji.
- Proszę nam o tej pracy opowiedzieć.
- Priorytetem dla mieszkańców Wapnicy jest
remont świetlicy ,,Wiklina”. Na wniosek grupy
mieszkańców sołectwa, Gmina na potrzeby
realizacji zadań statutowych wyposażyła nas w
ten budynek. Zaczęliśmy go stopniowo remontować. Nasza kronika najlepiej dokumentuje
jak świetlica wyglądała wcześniej, a jak wygląda
teraz. Statut ustalaliśmy przy świecach, bo nie
było prądu. Gdy były spotkania z burmistrzem
siedzieliśmy w kurtkach, bo nie było ogrzewania. Wspomaga mnie Rada Sołecka, w której
jest 5 osób i, jeśli mamy w planie jakieś działania, zwołujemy zebranie wiejskie, w którym
musi uczestniczyć co najmniej 15 mieszkańców
sołectwa. Wspólnie podejmujemy decyzje, czy
dane zadanie ma zostać zrealizowane czy nie.
Nie mogę podejmować decyzji samodzielnie.
- Co dotychczas udało się zrobić?
- Udało się wyremontować małą salę
w świetlicy, kuchnię wraz z zapleczem, łazienkę. Pomieszczenia parteru są ogrzewane
kotłem gazowym. Sprzedawaliśmy złom,
dzięki temu zakupiliśmy mikrofalówkę, drobne
wyposażenie do kuchni. Ze środków gminnych
zakupiliśmy sprzęt AGD. Można tu organizować
imprezy na 60 osób. Kupiliśmy także gry, ponieważ świetlica jest otwarta dla dzieci. Ale nasze
działania są szersze, obejmują całe sołectwo:
wymieniliśmy tabliczki z nazwami ulic, zakupiliśmy tablice informacyjne. Udało się zatrudnić
w ZOŚ mieszkańca Wapnicy, który sprzątał
nasze sołectwo, niestety zmarł. Zależy mi na
tym, żeby Wapnica była miejscem zadbanym,
więc ważne jest, aby taka osoba sprzątająca
była u nas na stałe.
- Jak wygląda codzienna działalność
świetlicy Wiklina?
- Organizujemy wspólnie różne wydarzenia w ciągu roku: Dzień Kobiet, składkowego
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Sylwestra. Starsze osoby chcą przychodzić do
świetlicy, spotkać się, porozmawiać. Tłumaczę
ludziom, że to co jest w „Wiklinie” to własność
wspólna, i każdy jest za nią odpowiedzialny.
Każdy mieszkaniec naszego sołectwa może
być inicjatorem spotkań, imprez lokalnych itp.
Dobrym przykładem jest tu „Stowarzyszenie
Rodzina” , które inicjuje zajęcia integracyjne
pn. „Klubik rodzinny”. Bywają jednak osoby,

według których nic się u nas nie dzieje, nic
nie zostało zrobione. Przykro jest, gdy człowiek słucha takich opinii. Niektórzy nawet
nie przyjdą na zebranie sołeckie, ale bardzo
chętnie krytykują. Pamiętam jak to wyglądało
na początku, stworzyliśmy tą świetlicę na
nowo. Posiadamy siłownię dla mieszkańców,
sprzęt w większości jest sponsorowany, ale
wiadomo, że przez lata mocno się wyeksploatował. Są osoby, które ćwiczą na siłowni i po
prostu sami przykręcą „śrubkę”, gdy odpadnie.
Ale są też tacy, którzy uważają, że to jest moja
powinność. W pierwszej kadencji pracowało
się lepiej, ludzie zachłysnęli się, pomagali.
W grupie jest zdecydowanie łatwiej. Jednak im
więcej czasu upływa człowiek zostaje sam, lub
z garstką osób, które pomogą. Często proszę
o pomoc męża.
- Skąd pochodzą środki finansowe na
działalność świetlicy?
- Mamy środki finansowe z budżetu gminy,
które wynoszą około 36 tys. zł na rok. Wiele
rzeczy robimy we własnym zakresie. Mamy
możliwość zarobkowania: wynajmujemy salę
np.: na wesela, przyjęcia komunijne. Za użytkowanie siłowni pobierane są od użytkowników
symboliczne opłaty z przeznaczeniem na środki
czystości. Jednak są to środki niewystarczające na naprawę sprzętu. Chętnie korzystamy
ze wszelkich darowizn, np. takiej jak krzesła,
które otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej

w Wapnicy lub stoły do ping ponga ufundowane przez osobę prywatną.
- Jakie macie Państwo plany na przyszłość ?
- Plany dotyczą przede wszystkim dalszego remontu świetlicy, która jest miejscem
kultury dla wszystkich mieszkańców Wapnicy.
W planach jest wykonanie podłogi w dużej sali,
ocieplenie budynku, wykonanie siłowni plenerowej, która jest bardzo potrzebna. Ze względu
na duże koszty nie wykonaliśmy dotychczas
żadnych prac remontowych na górze budynku.
- Jak układa się współpraca z Urzędem
Miejskim?
- Układa się dobrze, choć, mimo osoby
wyznaczonej z urzędu, która nam pomaga, to
często sama chodzę od drzwi do drzwi przy
załatwianiu pewnych formalności. Nie znam się
na wszystkim, a tu trzeba znać się i na sprawach
finansowych i na tworzeniu umów. Przecieram
ścieżki w wielu tematach. Na podstawie naszego statutu bazują inni sołtysi. Dużo pomaga
mi mąż, który jest doświadczony w sprawach
urzędowych.
- Jakie trzeba mieć cechy, żeby być sołtysem ?
- Przyznam, że jest to dość niewdzięczna funkcja, wszystko należy wychodzić,
wywalczyć. Dlatego trzeba być twardym,
troszkę nawet bezczelnym. Niejedna osoba
pewnie podkuliłaby przysłowiowy ogon
i uciekła. Trzeba się umieć przeciwstawić. Stanąć
w obronie drugiego człowieka, odeprzeć niesłuszne zarzuty.
- Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie.
- Z mężem Janem jesteśmy małżeństwem
od 1980 roku. Pracowałam na Białej Górze,
gdzie mój mąż służył w wojsku i tam się poznaliśmy w 1979 roku. Mieszkaliśmy najpierw
w Międzyzdrojach, potem w 1991 roku przeprowadziliśmy się do Wapnicy.
Mamy 3 córki: Kasia ma 35 lat, Basia - 33 lata,
Mariola, która mieszka z nami -31lat. Doczekaliśmy się dwóch wnuczek. Dwie córki mieszkają
poza granicami kraju, często odwiedzamy się.
Wspólnie z mężem lubimy podróżować.
Uwielbiam oglądać sport. Jak jest olimpiada
oglądam sport od rana do wieczora. Inną
pasją jest wyszywanie obrazów haftem krzyżykowym.
- Czego Pani życzyć?
- Cierpliwości i zdrowia, to jest najważniejsze.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę, życząc
oczywiście zdrowia i cierpliwości.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska podczas XXXI Sesji w dniu 31.03.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXI/305/17

w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie na 2017 rok
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów na kwotę 569 751,55
zł i zwiększenie wydatków na kwotę
1 892 333,62 zł. Dochody zwiększa się
o kwotę 569 751,55 zł (dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 896 836,62
zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się o kwotę
4 503 zł (wydatki bieżące).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu pozostałej części odzyskanego podatku VAT za rok
2009 na kwotę 420 619,93 zł oraz odsetek
na kwotę 132 358 zł,
2/ zwiększeniu dochodu z tytułu refundacji wynagrodzeń dwóch osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych w szkole nr 1 na
kwotę 16 773,62 zł i zwiększeniu wydatków
na wynagrodzenia i pochodne w tej samej
kwocie,
3/ zwiększeniu wydatku na zapłatę podatku VAT w kwocie 1 695 560 zł od czynności wniesienia aportem do spółki gminnej
działki nr 255/2,
4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 180 000
zł na organizację IX Gali Boku Zawodowego,
5/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków
w łącznej kwocie 4 503 zł na wynagrodzenia
i pochodne w OPS (zmiana pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej).
W związku z powyższymi zmianami
zwiększa się planowany deficyt budżetu
gminy o kwotę 1 322 582,07 zł i wynosi
4 327 349,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 4 327 349,78 zł.

Uchwała Nr XXXI/306/17
w s p raw i e z m i a ny u c hwa ł y N r
XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2017 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 3 „Przychody i rozchody
budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r. ”,
nr 6 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w
8

2017 r.” oraz nr 11 „Dochody budżetu Gminy
Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację
zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w 2017 r.”. Zmiany w załączniku nr 3 i 11 wynikają z uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2017. Zmiana
w załączniku nr 6 następuje w związku
z rozliczeniem roku 2016, a tym samym
ustaleniem stanu środków obrotowych na
koniec roku 2016. W wyniku tego istnieje
konieczność wprowadzenia stanu środków
obrotowych na początek roku 2017 w kwocie – 19 871,69 zł, było – 112 905,88 zł

Uchwała Nr XXXI/307/17
w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035
Zmianie ulega treść załączników, w ślad
za zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXXI/308/17
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyzdroje
W związku z pismem Rzecznika Praw
Obywatelskich skierowanym w dniu 20.10.
2016 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach dotyczącym budzących
zastrzeżenia zapisów zawartych w obowiązującej w gminie Międzyzdroje uchwale
Nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyzdroje, wskazujących jako kryterium
ubiegania się o lokal – zameldowanie na
pobyt stały na terenie Gminy Międzyzdroje
i nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego oraz zgodnie ze stanowiskiem
kancelarii prawnej, wyrażonej w informacji
prawnej z dnia 18 stycznia 2017 r., proponuje się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały, która zmienia wskazywane treści
ww. uchwały.
Zgodnie z rekomendacją kancelarii
prawnej proponuje się zastąpienie wskazywanego w dotychczasowym brzmieniu
uchwały w sprawie zasad wynajmowania

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje kryterium
zameldowania na pobyt stały na terenie
Gminy Międzyzdroje, nowym kryterium –
zamieszkiwania na terenie Gminy Międzyzdroje oraz zmianę kryterium braku tytułu
prawnego do lokalu mieszkalnego, nowym
kryterium - nie posiadania tytułu prawnego
do nieruchomości lub posiadania tytuł prawny do nieruchomości, który nie zaspokaja
potrzeb mieszkaniowych.
Pozostałe zapisy uchwały Nr
XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 roku nie
ulegają zmianie.

Uchwała Nr XXXI/309/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
Ze względu na wniosek dotychczasowego dzierżawcy terenu usytuowanego przy
ulicy Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego część działkę nr 173/12, proponuje się
przeznaczyć do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym na okres do 5 lat części
ww. działki o powierzchni 20 m², zabudowaną budynkiem garażowym stanowiącym
nakład dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XXXI/310/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Województwa Zachodniopomorskiego,
wnioskującego o wydzierżawienie terenu
z przeznaczeniem na działalność magazynowo-składową – usytuowanie kontenera
na magazynowanie sprzętu ratowniczego
niezbędnego dla zabezpieczenia kąpieliska
morskiego, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia na okres od 25 czerwca
2017 r. do 15 września 2017 r. części działki
nr 60/6 o pow. 12 m², uprzednio dzierżawionego już przez WOPR na cele wskazane przez
wnioskodawcę.

Uchwała Nr XXXI/311/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu usytuowanego przy
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach, stanowiącego działkę nr 225/7 o powierzchniach
19 m², zabudowanej budynkiem garażu,
stanowiącego nakład dotychczasowego
dzierżawcy, proponuje się przeznaczyć do
wydzierżawienia na okres do 3 lat ww. działkę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XXXI/312/17
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych,
gminie, na jej wniosek, może być przekazane
mienie państwowe, jeżeli jest ono związane
z realizacją jej zadań.
Wobec powyższego proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały, który
stanowić będzie podstawę do złożenia stosownego wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie na rzecz gminy
Międzyzdroje działki nr 227 o powierzchni
1.922 m², położonej przy ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach, w celu realizacji
zadań własnych gminy, wynikających z art.
7 ust. 1 pkt. 9) i 12) ustawy o samorządzie
gminnym, tj. realizacji zadań własnych obejmujących sprawy kultury, ochrony zabytków
i opieki na zabytkami oraz zieleni gminnej
i zadrzewień.
Teren ww. działki nr 227, stanowiący
własność Skarbu Państwa objęty jest decyzją
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr A-1323 z dnia
6 listopada 1996 r. w sprawie wpisania dobra
kultury do rejestru zabytków, która dotyczy
łącznie terenu o powierzchni ok. 3 ha stanowiącego Park Zdrojowy w Międzyzdrojach.
Pozostałe tereny Parku Zdrojowego, poza
przedmiotową działką nr 227 stanowią
własność gminy Międzyzdroje.
Ze względu na potrzebę uporządkowania
i docelowego zagospodarowania przedmiotowego terenu działki nr 227, na zlecenie
gminy przygotowana została koncepcja
programowo-przestrzenna uwzględniająca
ujęcie i włączenie przedmiotowego obszaru
działki w system terenów zieleni miasta
Międzyzdroje.

Uchwała Nr XXXI/313/17
w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
W związku z wejściem w życie Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wpro-
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wadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 60), na podstawie art. 210
Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
na okres od dnia 1 września 2017 roku do
dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwała określa plan sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Międzyzdroje, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje
na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., oraz plan sieci prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych
oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Międzyzdroje na okres od 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., i plan
sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Międzyzdroje, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje
od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr XXXI/314/17
w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

stwierdziła, że w opisanych okolicznościach
prowadzonej przez radną Katarzynę Natkańską działalności gospodarczej nie zachodzą
podstawy do podjęcia przez Radę Miejską
w Międzyzdrojach uchwały, stwierdzającej
wygaśnięcia mandatu radnej.

Uchwała Nr XXXI/316 /17
w s p raw i e z m i a ny u c hw a ł y n r
XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lutego20109 r. w sprawie
ustanowienia tytułów „Zasłużony dla
Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel
Międzyzdrojów”
W związku z wewnętrznymi ustaleniami
Rady Miejskiej w sprawie organizacji sesji
uroczystej w dniu Święta Niepodległości
11 listopada, zasadną jest zmiana terminu
składania wniosków w sprawie nadania
tytułów na dzień 31 sierpnia każdego roku.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi

- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
26.04.2017 r. - Ewa TROTT
10.05.2017 r. - Jan WĘGLORZ

Na wniosek p. Eleni Zacharopulu zgodnie z zabezpieczonymi w budżecie gminy
na 2017 rok środkami finansowymi w par.
921-92120-6570-01 na ochronę zabytków
na dotacje celowe na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
przyznane środki zgodnie z przedstawionym
kosztorysem i decyzją Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
pokryją remont zniszczonych schodów
zewnętrznych prowadzących do budynku
oraz remont balkonu.

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

Uchwała nr XXXI/315 /17

WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rada Miejska w Międzyzdrojach, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Wojewody
Zachodniopomorskiego, zawartym w piśmie
z dnia 17 marca 2017 r, wzywającym Radę
Miejską do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu p. Katarzyny Natkańskiej
podtrzymuje swoje stanowisko, przyjęte w
dniu 15 grudnia 2016 r. na XXVIII Sesji Rady
Miejskiej. Rada Miejska w swoim stanowisku

17.05.2017 r. - Iwona CZYŻ
24.05.2017 r. - Adam JAKUBOWSKI
31.05.2017 r. - Dorota KLUCHA

WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”
W dniu 6 marca 2017 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział
wzięli uczniowieSzkoły Podstawowej nr 1, Szkoły
Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Technikum Ho-

telarskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie.
Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji
ruchu strażackiego.
Uczestnicy turnieju rywalizują w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych,
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie
szkół pondagimnazjalnych.
Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim i centralnym.
Uczestnicy rozwiązywali test składający się
z 30 pytań, różniących się trudnością w zależności
od grupy wiekowej uczestników.
Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych
grupach przedstawia się następująco:

ELIMINACJE GMINNE

Grupa I
Szymon Skorupka – Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Międzyzdrojach
Bartłomiej Krzemińźniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

Patryk Jarząbek – Szkoła Podstawowa Nr 1
w Międzyzdrojach
Grupa II
Joanna Gawina – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Paweł Małolepszy – Gimnazjum Nr 1
w Międzyzdrojach
Sylwia Bandera – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa III
Sebastian Zięcina – Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach
Julia Mularczuk – I Liceum Ogólnokształcącego wSzczecinie
Olga Bagrowska – Technikum Hotelarskie
w Międzyzdrojach.

ELIMINACJE POWIATOWE

Laureaci eliminacji gminnych OTWP stali się
reprezentantami gminy Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 31 marca
2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.
Nasi laureaci godnie reprezentowali Gminę
Międzyzdroje, o czym świadczą miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej.
Miejsca w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa (I grupa)
I – Agata Wyka – SP w Golczewie
II – Wiktor Markiewicz – SP w Golczewie
III – Szymon Skorupka – SP w Międzyzdrojach
Gimnazjum (II grupa)
I – Patryk Michalski – Gimnazjum w Dziwnowie
II – Paweł Małolepszy – Gimnazjum w Międzyzdrojach
III – Wiktoria Krzysztoszek – Gimnazjum
w Golczewie
Szkoła Ponadgimnazjalna (III grupa)
I – Natalia Szczeblewska – LO w Kamieniu
Pomorskim
II – Kacper Kononiuk – LO w Kamieniu
Pomorskim
III – Julia Mularczuk – I LO w Szczecinie
(mieszkanka Międzyzdrojów)
Zwycięzcom życzymy powodzenia w OTWP
na szczeblu wojewódzkim.
Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Dofinansowanie na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 28.04.17 r.
ogłosi nabór wniosków, w okresie od 1.06.17 r.
do 31.07.17r., o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 2.7. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
(inwestycje w obszarze ochrony środowiska
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w ramach II osi priorytetowej Gospodarka
niskoemisyjna). Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu: 5 536 528,0 euro.
Kluczowym założeniem planowanego
wsparcia jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Gospodarka niskoemisyjna zapewnia
korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe płynące z działań zmniejszających emisję.
W tym zakresie mogą być realizowane m. in.
projekty z zakresu modernizacji energetycznej
budynków mieszkaniowych i publicznych.
Będzie można uzyskać dofinansowanie na

ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych,
modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii
w modernizowanych energetycznie budynkach.
Więcej informacji na stronie Funduszu:
www.wfos.szczecin.pl (Portal informacyjny RPO
WZ 2014-2020).
Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
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Tydzień Bibliotek 2017 w międzyzdrojskiej bibliotece
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV
edycja programu Tydzień Bibliotek. „Celem programu jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w
poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa”.
Hasło XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Oczywiście, mamy
nadzieję, że wybiorą Państwo naszą bibliotekę,
by wspólnie z nami miło spędzić majowe dni.
Serdecznie zapraszamy.

8 maja o godz. 9:00 specjalnie dla przedszkolaków zorganizujemy warsztaty teatralno-plastyczne pt. „Zula obrończyni zwierząt”. Przez
zabawę chcemy uczyć najmłodszych ochrony
praw zwierząt. Te zajęcia wyjątkowo odbędą się w
Przedszkolu „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.

11 maja o godz. 18:00 odbędzie spotkanie

autorskie
z Andrzejem
Mellerem,bibliotece.
polskim dzienTydzień
Bibliotek
2017 w międzyzdrojskiej

nikarzem, pracującym głównie
jako reportażysta
i korespondent
wojenny, autorem
8 maja o godz. 9:00 specjalnie dla przedszkolaków zorganizujemy
książek: „Czołem,
warsztaty teatralno-plastyczne pt. „Zula obrończyni zwierząt”. Przez
zabawę chcemy uczyć najmłodszych ochrony praw zwierząt. Te zajęcia
nie ma hien. Wietwyjątkowo odbędą się w Przedszkolu „Morskie Skarby”
Międzyzdrojach.
nam, jakiego wnie
znacie”,
„M
iraż.
9 maja o godz. 16:00 zapraszamy dzieci i
9 maja o godz. 16:00 zapraszamy dzieci i rodziców na warsztaty
Trzy„Mądre
latagłowy
w szyją
Azji”,
rodziców na warsztaty plastyczne „Mądre głowy plastyczne
sowy”.
„Zenga zenga,
szyją sowy”.
czyli jak szczury
zjadły króla Afryki”,
10 maja o godz. 8:20 i 10:30 – odbędą się spotkania autorskie
prowadzącym cykl
z Joanną Olech, autorką m.in. bestsellerowej „Dynastii Miziołków”.
Na spotkanie zostaną zaproszone dzieci klas 3-4 Szkół
programów telewizyjnych
"Prepersi
Podstawowych z Gminy
Międzyzdroje.- gotowi na
wszystko”
Organizatorami obchodów Tygodnia Biblioteko są:
Gmina
Międzyzdroje,
Miejska
Biblioteka
11 maja
godz. 18:00
odbędzie
spotkanie autorskie z Andrzejem
Mellerem,
polskim
dziennikarzem, pracującym głównie jako reportażysta i korespondent wojenny,
Publiczna w Międzyzdrojach, Instytut Książki w
autorem książek „Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie”, „Miraż. Trzy lata
w Azji”,
„Zenga zenga,
czyli jak szczury
zjadły króla Afryki”,
prowadzącymKsiążki,
cykl
ramach
realizacji
Dyskusyjnych
Klubów
programów telewizyjnych "Prepersi - gotowi na wszystko”
Przedszkole „Morskie Skarby”, Ośrodek Pomocy
Organizatorami obchodów Tygodnia Bibliotek są: Gmina Międzyzdroje, Miejska Biblioteka Publiczna
Społecznej Międzyzdrojach i Hotel Aurora Family
w Międzyzdrojach, Instytut Książki w ramach realizacji Dyskusyjnych Klubów Książki, Przedszkole
„Morskie
Skarby”, Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyzdrojach i Hotel Aurora Family & SPA.
& SPA.
10 maja o godz. 8:20 i 10:30 – odbędą się
spotkania autorskie z Joanną Olech, autorką m.in.
bestsellerowej „Dynastii Miziołków”.
Na spotkanie zostaną zaproszone dzieci klas
3-4 Szkół Podstawowych z Gminy Międzyzdroje.
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. „Celem programu
jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa”. Hasło XIV
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Oczywiście, mamy nadzieję, że
wybiorą Państwo naszą bibliotekę, by wspólnie z nami miło spędzić majowe dni. Serdecznie
zapraszamy.

Harcerski Biwak w Wapnicy
W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. w Wapnicy odbywał się Harcerski Biwak pod
nazwą „Od Wspólnoty do Imperium”. Organizatorami biwaku byli międzyzdrojscy harcerze
oraz zuchy.
Na biwaku gościli także zaproszeni harcerze z
Choszczna, Wolina i Świnoujścia oraz dzieci i
młodzież z Wapnicy i Lubinia. Przez cały week-

end uczestnicy nocowali w Szkole Podstawowej
nr 2. Podczas pobytu odbywały się zajęcia tematyczne, podczas których było mnóstwo zabawy.
Spotkanie organizatorów z uczestnikami biwaku
rozpoczęło się od zabawy integracyjnej w stylu
„Gwiezdnych Wojen”.
Przed kolacją odbyło się harcerskie świecowisko, które przygotował druh Fabian Makiełkowski.
W gronie biwakowiczów harcerska starszyzna
opowiadała młodzieży, o tym jak zostali harcerzami i czym dla nich jest harcerstwo oraz wspólnota
w organizacji. A wieczorem odbył się maraton
filmowy dla zainteresowanych osób.
Sobotni poranek rozpoczął się od rozgrzewki
i harcerskiego apelu mundurowego. Do popołu-
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dnia odbywały się zajęcia medytacyjne, zajęcia
z kamuflażu leśnego, a także z komunikacji
i łączności krótkofalarskiej.
Po porze obiadowej uczestnicy
podzieleni zostali na kilka patroli
i bawili się na Grze Primaaprilisowej dookoła Jeziora Turkusowego.
Zadania jakie czekały na biwakowiczów to m. in.: poszukiwanie
na polanie czekoladowych zająców, udzielenie pomocy staremu
wędkarzowi
z u ż yc i e m
przygotowanej apteczki
i bandaży
oraz zbudowanie patykowej szklarni dla pomidora. Gra
zakończyła się harcerskim
obrzędowym ogniskiem,
które przygotował druh Fabian Makiełkowski. Opowiadał gawędę nawiązując do
„Gwiezdnych Wojen”, wplatając w nią odwieczną walkę
dobra ze złem. Przy ognisku
opowiadano o wartościach
jak są w życiu człowieka i
jakie nosi ze sobą harcerz.
Podczas ogniska zuchenki z
44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczólki” Dominika
Domitrz i Natalia Łukaszczuk

złożyły obietnice zuchowe, a zaraz po nich druh
Bartosz Pyżyński z 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta”
złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Ognisko zakończyło się zawiązaniem braterskiego kręgu.
W niedziele rano wszyscy zabrali się za pakowanie plecaków i sprzątanie. Harcerze mieli
również sposobność uczestniczenia we mszy
świętej dzięki zaproszeniu księdza proboszcza
Waldemara Michałowskiego.
Zuchy i harcerze z Międzyzdrojów bardzogorąco dziękują pani Iwonie Sołtysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, za
serdeczną gościnność i udostępnienie szkoły.
Czuj! Czuwaj!
dh. Ewelina Wancisiewicz
ćw. Przemysław Wiaderski
pwd. Tomasz Rychłowski
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HISTORIA, KULTURA
„Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, podcina
korzenie własnego istnienia”.
Jan Paweł II

Obeschły już łzy, ale pamięć trwać powinna

12 kwietnia br. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyła się prawdziwa żywa lekcja historii z udziałem legendy ruchu oporu p. Danuty Szyksznian-Ossowskiej ps. „Sarenka”, autorki książki „Wilno-krew i łzy.Ponary”. Organizatorem spotkania był ks. Sławomir Kokorzycki, prezes Fundacji
Wspierania Kultury „Noc Poetów”, która jest wydawcą książki, oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
„Wilno- krew i łzy. Ponary” to zbór wspomnień
„golgoty wileńczyzny”. Materiał do niej p. Danuta
zbierała od dziesiątków lat. Tak powstał college
różnych gatunków literackich: poezja liryczna,
opowiadania, reportaże, fragmenty pamiętników
i kronik, treści grypsów pisanych przez skazań-

ców oraz wspomnienia wielu świadków zbrodni
i samej autorki. „Wilno-krew i łzy”. Jest to siódma
książka autorki, której twórczość wiąże się głównie
z miastem jej młodości – Wilnem, i losami rodaków
z Kresów Wschodnich.
Ponary to dzisiaj jedna z dzielnic Wilna, która
przed wojną była niewielką miejscowością letniskową, zamieszkałą głównie przez pracowników

kolei, urzędników i wojskowych. Jednak od II wojny światowej Ponary będą kojarzyły się Polakom
i Żydom z masową śmiercią. W lesie ponarskim
w latach 1941-1944 poniosło śmierć ok. 100 tys.
ludzi, w tym ok.70 tys. Żydów i ok. 20 tys. Polaków
zamordowanych przez hitlerowców i szowinistów
litewskich, którzy zdecydowali się na kolaborację
z okupantem. Jest to
największe miejsce kaźni na Wschodnich Kresach dawnej RP. Prawda
o zbrodni w Ponarach
przez wiele lat była okryta tajemnicą, podobnie
jak zbrodnia katyńska.
W Ponarach zastrzelono wielu uczniów wileńskich gimnazjalistów,
harcerzy, przedstawicieli
inteligencji, w tym nauczycieli, księży, profesorów Uniwersytetu Stefana
Batorego, żołnierzy Związku Wolnych Polaków
i Armii Krajowej, niekiedy ludzi przypadkowych,
ale przeważnie patriotów zaangażowanych
w konspirację i walkę z hitlerowskim okupantem.
Autorka książki podkreśliła, że mimo pogardy i upodlenia, oprawcy nie zdołali stłumić w
młodzieży poczucia godności i własnej wartości.

„Być jak tygrys”
10 kwietnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie
autorskie z Przemysławem Wechterowiczem, autorem książek dla dzieci. Na spotkanie zostali
zaproszeni pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz przedszkolaki
z grup, „Rybacy” i „Bursztyny” z Przedszkola „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.
Przemysław Wechterowicz przyjechał z Warszawy, gdzie mieszka razem z żoną i córką. Jest
autorem wielu książek dla najmłodszych m.in.:
„Być jak tygrys”, „Uśmiech dla żabki”, „Proszę mnie
przytulić”, „Rybka i słońce”, „Śnieżek i Węgielek.
Podróż do gwiazd”, „Śnieżek i Węgielek. Podróż
w głąb oceanu".
Na początku spotkania pisarz opowiedział
dzieciom o swoim zawodzie. Przyznał, że pisanie
zaczyna się najpierw w jego głowie, gdzie gromadzą się pomysły. Dopiero później przelewa wszystko na papier. Podczas pisania autorowi towarzyszy
jego 15-letnia kotka Śnieżka, która co piętnaście
minut domaga się jedzenia. Przemysław Wechterowicz przyznał, że pisanie jest fajne, bo można
stworzyć coś swojego od początku do końca.
Nasz gość opowiedział o swojej książce pt.
„Uśmiech dla żabki”. Dzieci mogły posłuchać wzruszającej i zabawnej historii o Żabce, jej leśnych
przyjaciołach i ogromnej mocy uśmiechu, który
rozweseli każdego. Następnie autor zapoznał
najmłodszych z bohaterami książki pt. „Proszę
mnie przytulić”. Tata Niedźwiadek zdradził swojemu synkowi, że wystarczy się do kogoś mocno
przytulić, a świat stanie się piękniejszy. Dzieci
przyznały, że bardzo lubią się przytulać.
Jednak największe emocje wzbudziła książka
pt. „Być jak tygrys”, ponieważ dzieci mogły wcielić
się w aktorów i odegrać scenki z tej opowieści.
Przemysław Wechterowicz wraz z najmłodszymi
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przedstawił historię tygrysa, jego prawdziwy „dziki” styl życia. Wszyscy doskonale się bawili
udając tukana, słoneczko, tygrysa, lwa, słonia,
orangutany, mrówki czy tańczące tapiry. Autor
zadał dzieciom pracę domową, poprosił, aby do
końca tygodnia byli superbohaterami dla innych i
spełnili przynajmniej jeden dobry uczynek.
Kolejną częścią spotkania były warsztaty
plastyczne poprowadzone przez samego pisarza.

W więzieniach, obozach i łagrach kształtowała
się najpiękniejsza, najtrwalsza przyjaźń, ofiarność, bezgraniczna odwaga w niesieniu pomocy
innym. Autorka wspomina: „To był okres wielkiej
próby człowieka, wystawienie go na światło.
A może po pozbawieniu nas wartości materialnych,
wartości duchowe decydowały o naszym człowieczeństwie?”
Skierowała też do naszej młodzieży przesłanie,
mówiąc: „cieszcie się wolnością, bądźcie dumni
ze swojej małej ojczyzny, kochajcie ludzi, cieszcie
się każdym dniem, który jest Wam dany, tylko poprzez swoją siłę, wiarę i miłość można przetrwać
największy ból - tylko drzewo o silnych korzeniach
może przetrwać”.
Te wzruszające słowa wypowiedziane przez p.
Danutę, autentyczną uczestniczkę tamtych smutnych wydarzeń, wprowadziły wszystkich w wielką
zadumę, narodziło się wiele pytań, a nawet łzy.
Dla p. Danuty Szyksznian największym podziękowaniem była dojrzała i piękna postawa naszej
młodzieży gimnazjalnej, którzy czekali cierpliwie,
żeby chociaż parę słów zamienić z Panią Danutą
i otrzymać autograf do książki, którą każdy zainteresowany mógł otrzymać za darmo.
Książkę można wypożyczyć w bibliotece
miejskiej.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. Społecznych i Kultury Fizycznej
Dzieci miały za zadanie narysować maski zwierząt
z ogromnymi uśmiechami. Wszyscy spisali się
doskonale.
Na zakończenie spotkania najmłodsi mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z autorem i ustawić się w kolejce po autograf. Jednak największą
niespodzianką dla wszystkich był ogromny tort
w kształcie książki.
Spotkanie zostało sfinansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla
dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece w
Międzyzdrojach.
Bibliotekarze
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SPORT
Międzyzdrojska drużyna w barwach narodowych Polski

NETTO MINI MUNIAL

Za nami pierwsze wielkie emocje, związane z nadchodzącą edycją największego turnieju dla dzieci w województwie zachodniopomorskim pn. Netto Mini Mundial. W Międzyzdrojach eliminacje odbędą się 19 maja
2017 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach.
Netto Mini Mundial to impreza,
w której Gmina Międzyzdroje będzie
uczestniczyć po raz drugi. Niedawno

w Studio 1 Radia Szczecin odbyło
się losowanie, podczas którego
każdej z uczestniczących drużyn

ze szkół podstawowych przydzielona została jedna z reprezentacji
narodowych z całego świata. Każda

z gmin dowiadywała się, co w tym
roku przydzieli im los, a emocje rosły,
bo przez długie minuty nikomu nie

Lekkoatleci „Chrobrego”
na biegach w Gryfinie
Przy pochmurnej i wietrznej pogodzie lekkoatleci UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali w 82. Masowych Biegach Przełajowych w Gryfinie.
Nasz klub reprezentowała 19-osobowa grupa zawodników.
Organizatorzy przygotowali trzy
trasy: 400m dla roczników 2008 i
młodszych, 800m oraz 1000m dla
starszych. W zawodach wystartowało prawie 762 zawodników między
innymi ze Szczecina, Gryfina, Goleniowa, Płotów, Wolina.

400m r. 2008 6. miejsce, Hanna Szymańska na 800m r. 2006 7. miejsce
oraz Oliwia Cicholińska 400m r. 2008
8. miejsce.
Pozostałe wyniki naszych zawodników: r. 2008 dziewcząt: Hanna Wołkow 13. miejsce, Weronika
Ilczenko 20. miejsce, Oliwia Cisowska 33. miejsce. R. 2008 chłopców:
Tomasz Wiśniewski 17. miejsce.
R. 2007 dziewcząt: Marta Wołkow
25. miejsce. R. 2006 dziewcząt:
Weronika Kalemba 19. miejsce.
R. 2005 dziewcząt: Nadia Kastrau
25. miejsce. R. 2005 chłopców:
Kacper Sobierajski 24. miejsce.
R. 2004 dziewcząt: Oliwia Dzikowska 17. miejsce, Rozalia Woźniak
18. miejsce. R. 2004 chłopców:
Marcel Paluch 11. miejsce. R. 2003
dziewcząt: Wiktoria K alemba
17. miejsce. R. 2003 chłopców:
Kamil Dwornik 15. miejsce, Konrad
Dubako 23. miejsce. R. 2001 chłopców: Dominik Kujda 15. miejsce.

Na pochwałę zasługują zawodnicy, którzy nie przestraszyli się
dystansu i od początku biegu prowadzili w swoich biegach walcząc
o jak najwyższą pozycję.
Najlepiej zaprezentowali się:
Ania Rejchert na 1000m r. 2004
5. miejsce, Mateusz Duczmański

Podziękowania dla rodziców,
którzy pomogli w opiece nad najmłodszymi zawodnikami podczas
wyjazdu. Wyjazd na zawody odbył
się dzięki finansowemu wsparciu
Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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trafiła się Polska. Szczęście dopisało
nam, drużynie z Międzyzdrojów
– klasa IV b zagra w barwach narodowych Polski.
19 maja 2017 r. na stadionie
w Międzyzdrojach będzie gorąco,
kolorowo i dużo ciekawej zabawy.
Odbędą się eliminacje do wielkiego
finału, który zaplanowany jest na
5 czerwca 2017 r. na stadionie Pogoni w Szczecinie. Cztery zwycięskie
drużyny powalczą o finał. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych
z klas I-II, dla nich również zaplanowali ciekawe rozgrywki i zabawy
oraz piknik sportowy.
Oto wyniki losowania i informacja w jakich barwach zagrają
w dniu 19.05.2017 r. zgłoszone drużyny do turnieju w poszczególnych
kategoriach:
Klasy III-IV
1. V Zespół SP Międzyzdroje
- klasa III c: Paragwaj
2. VI Zespół SP Międzyzdroje
- klasa IV c: Serbia
3. II Zespół SP Międzyzdroje
- klasa III b: Węgry
4. I Zespół SP Międzyzdroje
- klasa III a: Portugalia

5. IV Zespół SP Międzyzdroje
- klasa IV a: Kostaryka
6. III Zespół SP Międzyzdroje
- klasa IV b: Polska
klasy V-VI
1. II Zespół SP Międzyzdroje
- klasa V b: Szkocja
2. III Zespół SP Międzyzdroje
- klasa VI a: Holandia
3. SP Wapnica – Wapnica 1: Słowacja
4. SP Wapnica – Wapnica 2: Peru
5. I Zespół SP Międzyzdroje
- klasa V a: Belgia
6. IV Zespół SP Międzyzdroje
- klasa VI b: Serbia
Zgodnie z regulaminem w każdej drużynie powinny zagrać co
najmniej dwie dziewczynki. Turnieje
eliminacyjne w województwie zachodniopomorskim rozpoczynają
się już 5 maja na boisku w Cedyni.
Głównym Organizatorem Turnieju
jest Agencja BONO ze Szczecina,
którą reprezentuje znany dziennikarz sportowy Jarosław Marendziak
z TVP 3 Szczecin, przy udziale Gminy
Międzyzdroje. Do przygotowania,
organizacji turnieju oraz koordynacji
wszystkich działań poprosiliśmy
Zdzisława Piątkowskiego z SP 1 i Jarosława Mazura Przewodniczącego
Rady Rodziców.
Zapraszamy, bądźcie z nami,
Netto Mini Mundial startuje!
Jadwiga Bober
Inspektor ds. Społecznych
i Kultury Fizycznej
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Grad medali „Chrobrego”
Podczas Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików w tenisie stołowym, które zostały
rozegrane 9 kwietnia br. w Sianowie, zawodnicy

i zawodniczki UKS „Chrobry” Międzyzdroje zdobyli aż siedem medali. Dwa złote medale zdobył
Michał Wandachowicz w grze pojedynczej oraz

podwójnej. Złoty krążek wywalczyła w deblu
para Julia Bartkiewicz oraz Laura Kober. W deblu
młodziczek brązowy medal wywalczyła również
para Anna Buca i Oliwia Osińska. Ponadto w grze
pojedynczej młodziczek srebrny medal powędrował do Laury Kober.
Pozostałe wyniki naszych zawodników: gra
pojedyncza młodziczek:
4. miejsce Julia Bartkiewicz,
7. miejsce Oliwia Osińska,
8. miejsce Aurelia Burza,
9. miejsce Amelia Kujda-Rogowska, 10. miejsce Anna
Buca, 15. miejsce Karolina
Sienkiewicz oraz 17. miejsce
Amelia Świątkiewicz. W grze
pojedynczej młodzików
Jakub Kurek zajął 19. miejsce. W grze podwójnej ponadto 5. miejsce zajęła para
Kujda-Rogowska/Świątkiewicz oraz 6. miejsce Sienkiewicz/Buca.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Julia Bartkiewicz awansuje
do Grand Prix Polski Żaków

Joanna Kiedrowska złotą
medalistą Mistrzostw Polski

Podczas Wojewódzkiego Turnieju
Klasyfikacyjnego w tenisie stołowym
w Świdwinie zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje Julia Bartkiewicz
zapewniła sobie awans do Grand
Prix Polski Żaków w Kwidzynie, które
odbyły się w dniach 21-23 kwietnia.
Julia podczas turnieju zajęła drugie
miejsce przegrywając tylko ze starszą o rok przeciwniczką z Stepnicy.
W tej samej kategorii wiekowej
Oliwia Osińska zajęła czwarte miejsce, a Amelia Świątkiewicz szóste.

Bardzo miła informacja dotarła do
nas z Białegostoku,
gdzie zostały rozegrane Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski
w tenisie stołowym
w dniach 0709.04.2017 r. podczas, których zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje, Joanna
Kiedrowska zdobyła
złoty medal w grze
podwójnej. Joanna
zagrała w parze z
Aleksandrą Falarz. W
grze pojedynczej Kiedrowska zabrnęła do
1/8 finału minimalne
przegrywając walkę
o pierwszą ósemkę.
Tym samym nasza
tenisistka potwierdziła, że należy do
czołówki krajowej oraz zapewniła
sobie miejsce w Młodzieżowej Kadrze Narodowej tenisa stołowego.
Tak duży sukces naszej zawodniczki
odbył się dzięki ciężkiej pracy na tre-

W tym samym dniu rozegrany został
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w
kategorii Skrzata, w którym wystąpiły nasze dwie zawodniczki. Szóste
miejsce wywalczyła Maja Jasiel
natomiast tuż za nią siódme miejsce
zajęła Jagoda Sokołowska.
Gratulacje dla trenerki za wspaniałe sukcesy. Wyjazd na zawody
został sfinansowany z środków
Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Podziękowanie dla kibiców
Zimą tego roku byliśmy świadkami wyjątkowego sportowego wydarzenia w wykonaniu polskich
skoczków narciarskich na zawodach Pucharu Świata. Była to doskonała okazja do wiernego
kibicowania polskim sportowcom.
Cieszyły nas doskonałe sportowe wyniki, ale i widok na trybunach flagi z napisem - Międzyzdroje.
Dzięki temu mogliśmy być tam ze wszystkimi kibicami, poczuć klimat tego sportowego jedynego
14

w swoim rodzaju święta. Ale i dumę z tych, którzy
z takim zaangażowaniem reprezentowali naszą
małą ojczyznę w najdalszych zakątkach Polski i
poza jej granicami.

ningach oraz wsparciu finansowym
Gminy Międzyzdroje. Gratulacje dla
zawodniczki oraz trenera.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I za to właśnie - za piękną promocję Międzyzdrojów, za zaangażowanie, entuzjazm, trudy dalekich podróży składamy serdeczne podziękowania
oraz życzenia dalszej satysfakcji z kibicowania
naszym wspaniałym sportowcom.
Z wyrazami sympatii i szacunku,
za Samorząd Gminy Międzyzdroje
Jan Magda
Leszek Dorosz		
Burmistrz
Przewodniczący
Międzyzdrojów
Rady Miejskiej
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Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10
Dworzec PKP Międzyzdroje
>>> Dworzec PKP Świnoujście
dni robocze:

soboty:

5:50
6:55 W
7:20
8:10
9:20
11:10
12:25
13:05
14:25
15:05
15:40 P
16:05
16:45
17:45
18:45
20:00 P

P – kurs przez Przytór – Łunowo

Dworzec PKP Świnoujście
>>> Dworzec PKP Międzyzdroje

niedziele i święta:

dni robocze:

10:00 P,
11:20,
12:25,
13:45,
15:10,
16:20 P

6:30
6:45 W
7:40
8:5
10:35 P
11:55
12:35
13:55
14:35
15:09 P
15:35
16:15
17:15
18:15
19:30

7:00
8:10
9:20
11:05
12:30
13:45
15:05 P
16:25
17:30
18:40
20:00 P

(ważny od 01-01-2017 r.)

soboty:

niedziele i święta:

7:40
8:50
10:35
11:55 P
13:15
14:35
15:55
16:55 P
18:10
19:30

9:30,
10:50
11:55
13:15
14:35 P
15:50

W – kurs przez Warszów


ROZKŁAD
ROZKŁADJAZDY
JAZDY AUTOBUSÓW
AUTOBUSÓW
ROZKŁAD
JAZDY- ZALESIE
AUTOBUSÓW
(ŚWINOUJŚCIE)
- MIĘDZYZDROJE
- WICKO - WAPNICA - LUBIN
(ŚWINOUJŚCIE)
- ZALESIE
- WICKO
- WAPNICA
- LUBIND
PRZYSTANKI - MIĘDZYZDROJE
DGm
S
D
CdGm
D
AGm
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
MIĘDZYZDROJE, ul.PRZYSTANKI
Kolejowa
MIĘDZYZDROJE
Muzeum
ŚWINOUJŚCIE,
ul. Niepodległości
Dworcowa
MIĘDZYZDROJE,ul.
ul.Kolejowa
Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
MIĘDZYZDROJE,
MIĘDZYZDROJE
WICKO,SKRZ. Niepodległości Muzeum
MIĘDZYZDROJE,
ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
ZALESIE
WICKO,SKRZ.
WICKO
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Zapraszamy na Noc Muzeów 2017

w Muzeum Przyrodniczym WPN
w Międzyzdrojach
20 maja 2017r. w godz. 18.00 - 23.00

W programie wiele atrakcji.
Szczegóły już wkrótce na www.wolinpn.pl

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
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