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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

ZAGŁOSUJ NA DRZEWO ROKU

W środku Informatora:
• 70-lecie powojennych Międzyzdrojów, str. 3
• Program 52. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej, str. 4

Z A P R A S Z A M Y D O  L E K T U RY

(szczegóły na str. 4)
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Z miejskiego kalendarza  imprez: czerwiec 2017 r.  

Redakcja

Program tegorocznego Pikniku nad Odrą 
obejmował: XXVI Targi Turystyczne Market Tour 
(prezentacje regionów, miast i gmin, a także 
biur podróży i obiektów noclegowych), Targi 
Żywności i Produktów Ekologicznych ORGANIC 
(promocja regionalnej kuchni, wyrobów woje-
wództwa zachodniopomorskiego i nie tylko), 
Festiwal Smaków Food Trucków (rozmaite dania 
i potrawy serwowane z bufetów na kółkach), 
a także Wielkie Gotowanie (czyli gotowanie re-

Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 
w Krakowie. Polski piosenkarz, instrumentali-
sta (skrzypce, trąbka, fortepian), kompozytor, 
aktor i prezenter telewizyjny. Znany z prze-
bojów „Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać 
tam, gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha”, „Opo-
wiadaj mi tak” i „Izolda”, a także dzięki polskim 
wersjom utworów z filmów animowanych: 
„Pszczółka Maja” oraz „Rudolf czerwononosy 
Renifer”. Swą przygodę z muzyką rozpoczął 
już w wieku 5 lat. Z wyróżnieniem ukończył 
Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. W. Żeleń-
skiego na ulicy Basztowej w Krakowie, w klasie 

 01.06.2017 r. – „Najlepszy Dzień 
Dziecka na Wyspach”, amfiteatr, godz. 
13:00;

 01 – 03.06.2017r. -  Wystawa „Pta-
ki Wolińskiego Parku Narodowego 
w malarstwie Piotra Barańskiego”, Ga-
leria Stare Muzeum WPN, godz. 09:00 
– 17:00, bilet wstępu w ramach biletu 
do Muzeum Przyrodniczego WPN; 

 01 – 30.06.2017r. -   Obchody jubile-
uszu 70-lecia powojennych Międzyz-
drojów, program na str. 3; 

gionalnych przysmaków w garze o pojemności 
2 500 litrów). W tym roku  odwiedzający imprezę 
mieli okazję skosztować bardzo smacznej zupy 
serowej według receptury naszych zachodnich 
sąsiadów zza rzeki Odry. Do zupy, którą często-
wali organizatorzy Targów Turystycznych Market 
Tour, ustawiła się długa kolejka.

Wśród wystawców było wielu producentów 
zdrowej żywności, można było spróbować trady-
cyjnie pieczonego chleba, wędlin i wiejskiej kieł-

Turystyczna prezentacja regionów

Międzyzdroje na Pikniku
W dniach 13 – 14 maja br. na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się Piknik nad Odrą. 
To jedna z najważniejszych plenerowych imprez turystycznych w Polsce. Z roku na rok 
cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. 

basy, pysznych miodów. Były stoiska ogrodnicze, 
pełne roślin, kwiatów oraz drzewek dla miłośni-
ków i pasjonatów zieleni. Na zielonym skwerze 
za Wałami Chrobrego wystawiono dla zwiedza-
jących wystawę sztuki nowoczesnej, na której 
eksponaty ułożono z kompozycji kwiatowych.

Imprezie towarzyszył bogaty program imprez 
muzycznych – występy zespołów ludowych i or-
kiestr dętych, pokazy tańca towarzyskiego dzieci 
i młodzieży. 

Gminę Międzyzdroje reprezentowali pracow-
nicy Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Miejskiego. Bardzo dużym zainteresowa-
niem odwiedzających stoisko międzyzdrojskie 
cieszyły się plany miasta, gadżety promocyjne 
oraz broszury informacyjne hoteli, pensjonatów 
i ośrodków wypoczynkowych.

Zachęcaliśmy osoby odwiedzające nasze sto-
isko do przyjazdu do Międzyzdrojów na najbliż-
sze imprezy i festyny rodzinne, które odbywają 
się w maju, czerwcu i przez całe lato.

Tomasz Rychłowski 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

 10.06.2017 r. – Drzwi otwarte w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy, Szkoła Pod-
stawowa w Wapnicy, godz. 10:00 – 12:00;

 10.06.2017 r. – Global Wellness Day, amfi-
teatr, godz. 11:00,

 11.06.2017 r. – II Dzień św. Ottona z Bam-
bergu, program na str.6;

 11.06.2017 r.  – Wojewódzki Turniej Piłki 
Nożnej – Fala Football CUP; stadion miej-
ski, godz. 11;

 17.06.2017 r. – „Międzyzdrojskie Neptu-
nalia”, amfiteatr, godz. 16:00;

 18 - 23.06.2017 r. – 52. Międzynaro-
dowy Festiwal Pieśni Chóralnej, pro-
gram na str. 4;

 od 19.06.2017 r. – „Książka za 1zł”, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 

 24.06.2017 r. – „Dzień Strażaka” – 
piknik strażacki, OSP Lubin, godz. 
15:00;  

 24.06.2017 r. – Oficjalne otwarcie 
kąpieliska, plaża po lewej stronie 
molo - wejście E,  godz.12:00;

Zbigniew Wodecki nie żyje
Wybitny polski artysta miał 67 lat. W roku 2016, podczas 21. Festiwalu Gwiazd,  odcisnął swoją 
dłoń na Alei Gwiazd w Międzyzdrojach oraz dał wspaniały koncert dla publiczności. 

skrzypiec Juliusza Webera. Pierwotnie, od końca 
lat 60., był związany z kabaretami Piwnica pod 
Baranami i Anawa, a także z orkiestrą symfo-
niczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą 
Kameralną. W latach 1968–1973 akompaniował 
Ewie Demarczyk. W 1972 roku zadebiutował 
jako piosenkarz na festiwalu w Opolu. Odniósł 
sukcesy na wielu festiwalach (Rostock, Praga, 
Słoneczny Brzeg – nagroda za wykonanie pio-
senki bułgarskiej w 1984 roku, Sopot).Występo-
wał w kabarecie z Zenonem Laskowikiem. Był 
jednym z jurorów w polskiej edycji programu 
„Taniec z gwiazdami” (edycje I–XII). W stacji TVN 

prowadził programy: Droga do Gwiazd, Twoja 
Droga do Gwiazd i koncert „Zakochajmy się 
jeszcze raz”.

Zmarł 22 maja 2017 w jednym z podwar-
szawskich szpitali.                                              MDK
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Punkt medyczny będzie 
znajdował się po zachodniej 
stronie kąpieliska tuż przy zej-
ściu z mola. Ratownicy będą 

Rozpoczęcie sezonu 
na kąpielisku 
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2017 rozpocznie 
się 20 czerwca i potrwa do 15 września. Nad zabezpieczeniem 
kąpieliska czuwać będzie 32 ratowników w tym 2 ratowników 
medycznych. W celu skuteczniejszego przepływu informacji zo-
stanie uruchomiony radiowęzeł na terenie kąpieliska wschód i 
kąpieliska zachód.

Zapraszamy na oficjalne 
otwarcie sezonu kąpieliskowego, 

które odbędzie się: 24 czerwca 2017 r.  
o godz. 12.00

Przewidziane różnorodne atrakcje!
pełnili służbę na 10 wieżach  
umieszczonych po obu stro-
nach kąpieliska. 

Przy każdym zejściu na 
plażę znajdują się tablice in-

formacyjne z podstawowymi 
wskazówkami bezpiecznego 
wypoczynku oraz regulaminem  
kąpieliska. 

Życzymy spokojnego i przy-
jemnego wypoczynku!

Andżelika Przygodzka 
Urząd Miejski 
Międzyzdroje

Obchody 70-lecia powojennych Międzyzdrojów
02 czerwca 2017r., 

• Jubileusz 70-lecia Przedszkola Miejskiego i 10-lecia 
nadania nazwy „Morskie Skarby” - uroczysta akademia, Mię-
dzynarodowy Dom Kultury, godz. 14:00; 

09 czerwca 2017r.,

• Jubileusz 70-lecia Przedszkola 
Miejskiego i 10-lecia nadania na-
zwy „Morskie Skarby”  - festyn ro-
dzinny pn. „Mamo! Tato! Baw się ze 
mną”, Przedszkole Miejskie „Morskie 
Skarby”, godz. 16:00;

14 czerwca 2017r., 

• „Szlakiem powojennej historii Międzyzdrojów”, Między-
narodowy Dom Kultury:
 - godz. 17:00 - wykład  Jerzego Neukampfa o historii powo-
jennych Międzyzdrojów,   
 - godz. 17:30 - koncert muzyczny w wykonaniu zespołu 
„Sklep z Ptasimi Piórami", 
 - godz. 18:00 - wernisaż wystawy „70 lat Międzyzdrojów”;

29 czerwca 2017r.

• Obchody patrona miasta Międzyzdroje św.  Piotra   
Apostoła - uroczysta msza św., 

• po mszy św. koncert  solistów, chóru oraz orkiestry kame-
ralnej z Berlina pod batutą Karola Borsuka, wykonanie polskiej 
premiery kantaty koncertowej pt. „Quo Vadis Domine?”,

• „Piknik Piotrowy” przy kościele, 
 - godz. 12:00, kościół pw. św. Piotra Apostoła; 

•  Uroczysty koncert z okazji 
70-lecia powojennych Mię -
dzyzdrojów pt. „Gala Operowa”  
w wykonaniu muzyków Filhar-
monii Koszalińskiej pod dyrekcją 
Karola Borsuka, 
-  w programie arie operowe  
i operetkowe oraz pra-wyko-
nanie „Fantazji Międzyzdroj-
skiej” utworu skomponowanego  

        na 70-lecie miasta;  
  - godz. 19:00, Międzynarodowy Dom Kultury,

09 września 2017r. , 

• V Piknik Rodzinny „ 70 lat Międzyzdrojów”,gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, prezentacje na scenie, warsztaty kulinarne, 
konkurs kulinarny „Śledź po Międzyzdrojsku”, koncert muzyczny,
 - godz. 12:00, amfiteatr w Międzyzdrojach.

Organizatorzy 
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W kwietniowym wydaniu Informatora Samorzą-
dowego informowaliśmy Państwa, o tym że dąb 
Karczmarz,który znajduje się przy ul. Spokojnej 
został zakwalifikowany do 7. edycji ogólnopol-
skiego konkursu Drzewo Roku 2017.  Od 1 czerwca 
rozpocznie się elektroniczne głosowanie na wy-
różnione okazy za pośrednictwem internetowej 
strony konkursu www.drzeworoku.pl

Konkurs Drzewo Roku, organizowany przez 
Klub Gaja, ma na celu promowanie postawy 
szacunku dla przyrody oraz wyszukanie przykła-
dów ciekawych i trwałych związków pomiędzy 
kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, 
które jest przez nią szczególnie doceniane. Am-
basadorami 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 miłośników drzew 
zarazem – wybrało 16 drzew, które są symbolem 
lokalnych społeczności, a także częścią naszej 
kultury i historii.

Głosowanie na wybrane drzewa potrwa od 
1 do 30 czerwca 2017 roku.  

Głosować  można przez cały miesiąc na stronie 
konkursu www.drzeworoku.pl. Każdy może oddać 
tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu  
e-mail. Jeżeli ktoś posiada dwa lub więcej adresów 

e-mail, wtedy będzie mógł oddać odpowiednio 
więcej głosów. Głosy będą uaktualniane na bieżą-
co i będą widoczne na głównej stronie konkursu 
przy miniaturkach zdjęć poszczególnych drzew. 
Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca o godz. 0.00 
i zakończy się 30 czerwca o godz. 24.00. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca o godz. 12.00. 

PROGRAM 52. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ W MIĘDZYZDROJACH
18 – 23.06.2017 (WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI / FREE ENTRANCE FOR THE PUBLIC)

Szczegółowy regulamin głosowania znajduje 
się na stronie www.drzeworoku.pl lub na www.
miedzyzdroje.pl

Szanowni Państwo, liczymy na Wasze głosy! 
Głosujmy na naszego Karczmarza!

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

 21.06.17, środa w godzinach 11.00 – 15.00
• Konkurs Musica Sacra – kościół pw. św. Piotra 
Apostoła w Międzyzdrojach

 21.06.17, środa godzina 19.30
• Chór Apasjonata UniwersytetU III Wieku na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 
dyrygent Bartosz Jugo
• Chór alla Polacca – Warszawa, dyrygent Anna 
Bednarska
• Chór Chłopięcy Azuoliukas – Wilno – Litwa, 
dyrygent Linas Balandis

 22.06.17, czwartek godzina 19.30
• Międzynarodowa Akademia Chóralna In Terra 
Pax – Międzyzdroje, dyrygenci: Christiane Buttig 
(Niemcy), Szymon Wyrzykowski (Polska)
• Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. 
I.J.Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Marek 
Gandecki
• Kameralny Chór Dziewczęcy Kijowskiej Średniej 
Specjalistycznej Szkoły Muzycznej im. H.W. Łysen-
ko, dyrygent Julia Puchko-Kolesnik

 23.06.17, piątek godzina 19.30
koncert finałowy

Organizatorzy

Dołącz 
do nas
Zespół śpiewaczy 
„Fale” działający przy 
Międzynarodowym 
Domu Kultury 
w Międzyzdrojach 
ogłasza nabór do 
zespołu. Więcej 
informacji pod nr 
tel.: 889-614-606

18.06.17, niedziela godzina 19.30
KONCERT INAUGURACYJNY
• Stockholms Musikgymnasium Youth Choir – 
Szwecja, dyrygent Bengt Ollen

19.06.17, poniedziałek godzina 19.30
• Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki – Szczecin, 
dyrygent Grzegorz Handke
• Żeński Zespół Wokalny Sigma – Bydgoszcz,
dyrygent Magdalena Filipska
• Chór Kameralny z Koszalina, dyrygent Kamil 
Szafran

 20.06.17, wtorek godzina 19.30
• Chór Dziecięcy Trallala – czeski Cieszyn – Czechy, 
dyrygent Beata Brzóska
• Chór Męski Słowiki – 60 im. prof. Jana Szyrockie-
go – Szczecin, dyrygent Jacek Kraszewski
• Chór Dziewczęcy Cantabile psm I I II st.- Olsztyn, 
dyrygent Agata Wilińska

Głosujemy na Karczmarza!



5INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 5/2017

AKTUALNOŚCI

Edyta Bartosiewicz  to kompozytorka, 
autorka tekstów, aranżerka i producentka 
większości swoich utworów. W Między-
zdrojach nie tylko zostawi odcisk swojej 
dłoni, ale również zaśpiewa. Jej koncert to 
muzyczny akcent Gali Odciśnięcia Dłoni. 

Na Festiwal wraca Justyna Sieńczył-
ło. Wśród jej licznych ról można wymienić 
Chris w „Tańcach w Ballybeg”, Tutli-Putli 
w „Pannie Tutli-Putli”, Regany w „Królu Le-
arze”, Anny Page w „Wesołych kumoszkach 
z Windsoru” czy Lizy Tuszyn w „Biesach”. Od 
2009 r. prowadzi z mężem, Emilianem Ka-
mińskim, Teatr Kamienica. 

Iza Kuna to nie tylko doskonała aktorka, 
ale również wykładowca na wydziale aktor-
skim Szkoły Filmowej w Łodzi. We wrześniu 
2016 roku debiutowała jako reżyser sztuką 
„Zabawa” Marka Modzelewskiego  w Te-
atrze Polonia. 

Paweł Małaszyński to aktor od 15 lat 
związany z warszawskim Teatrem Kwadrat. 

Jego pasją jest też muzyka. Ze swoim ze-
społem Cochise, w którym śpiewa i pisze 
teksty piosenek, zagrał ponad czterysta 
świetnie przyjętych klubowych i plenero-
wych koncertów oraz nagrał cztery płyty. 
Zespół pojawi się również w Międzyzdro-
jach.

Magdalena Boczarska nieprzerwanie 
gra wiele znaczących ról w produkcjach 
teatralnych i filmowych. Jej najnowszy film 
to „Sztuka Kochania – Historia Michaliny 
Wisłockiej”, w którym Magdalena wciela 
się w tytułową rolę najsłynniejszej polskiej 
seksuolożki i rewolucjonistki seksualnej.  

Beata Poźniak to artystka wszechstron-
na. Została wyróżniona przez „Washington 
Post” za nagranie najlepszego audiobooka 
roku, dzięki czemu została nie tylko pierw-
szą Polką, ale pierwszą nie anglojęzyczną 
aktorką, którą zatrudniło największe anglo-

22.Festiwal Gwiazd – na co czekamy?
Prawie 100 gwiazd teatru, kina i muzyki, najlepsze spektakle teatralne, najciekawsze propozycje muzycz-
ne i kultowe filmy – tak zapowiada się 22. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. 10 gwiazd zostawi swój ślad 
Alei Gwiazd. Kogo zobaczymy wśród osobistości, które odcisną dłoń w tym roku?

języczne wydawnictwo literackie na świe-
cie – Penguin Random House.

Bartłomiej Topa dużą po-
pularność zyskał grając m.in. 
w serialach „Głęboka Woda” (reż. 
Magda Łazarkiewicz), „Paradoks” 
(reż. Greg Zgliński) czy  „Czas ho-
noru” (reż. Michał Rossa), „Wataha” 
dla HBO i ostatnio w drugim sezo-
nie „Krew z krwi” w reż. Jana Ko-
masy i Kasi Adamik. Bartło-
miej Topa nadal gra w teatrze, 
a także udziela swojego głosu 
w dubbingu.

Wojciech Wysocki jest znako-
mitym recytatorem i wykładowcą cyklicz-
nych poetyckich warsztatów i spotkań. 
Jego interpretacje pełne są pasji i ujaw-

niają niezwykle szeroki wachlarz aktor-
skich umiejętności. Pojawił się w dramacie 
psychologicznym Andrzeja Wajdy „Bez 
znieczulenia”, melodramacie Ignacego 
Gogolewskiego „Romans Teresy Hennert”, 
dramacie Andrzeja Wajdy „Dyrygent” z Joh-
nem Gielgudem i serialu Janusza Zaorskie-
go „Punkt widzenia”. 

Piotr Szwedes popularność zawdzięcza 
roli maturzysty Roberta Prymusa Ratackie-
go, który uważał, że cały świat należy do 
niego w filmie sensacyjnym Jarosława Ża-
mojdy „Młode wilki” (1995) oraz roli Tomka 
Gabriela, syna Marty (Ewa Ziętek) i Wiesła-
wa (Paweł Wawrzecki) w serialu TVP „Złoto-
polscy”.

Janusz Kondratiuk to reżyser i sce-
narzysta filmowy. Podczas 21. Festiwalu 
Gwiazd publiczność zachwyciła się jego fil-
mem „Dziewczyny do wzięcia”. W ostatnich 
latach Janusz Kondratiuk współreżyserował 
seriale telewizyjne. Jeden z nich, „Faceci do 
wzięcia”, nawiązuje tytułem do jego rewe-
lacyjnego filmu sprzed lat. W 2010 roku po 
długiej przerwie wyreżyserował film „Mi-
lion dolarów”.

Idola Publiczności, który również odci-
śnie swoją dłoń na Alei Gwiazd, poznamy 
podczas uroczystej gali już 8 lipca. Nomino-
wani to: Marek Kaliszuk, Zofia Zborowska, 
Marta Wierzbicka, Mateusz Janicki, Mikołaj 
Roznerski.

Do zobaczenia podczas 22.Festiwalu 
Gwiazd w Międzyzdrojach od 5 do 9 lipca 
2017.  

Więcej informacji o programie można 
znaleźć na www.festiwalgwiazd.pl

Alicja Myśliwiec
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W  programie :

• Kosciól pw. M.B. Jasnogórskiej w Lubinie,ul. Glówna 35

godz.11.00 - msza swieta w intencji o umocnienie wiary 

na Pomorzu Zachodnim  

godz.12.00 - wyklad historyczny w kosciele.

• Jarmark rodzinny na Grodzisku od godz. 13.00

Przemarsz z kosciola na grodzisko

Powitanie gosci

Ogieñ

Gry i zabawy dla najmlodszych, konkursy o tematyce 

sredniowiecznej, stoiska dawnego rzemiosla, bartnicze, 

pokazy rozpalania ognia,

Bezplatny poczestunek

Zapewniamy bezplatny dojazd z przystanku przy Muzeum 

Woliñskiego Parku Narodowego 

godz. 10.30, 11.30, 13.00

Powrotne - parking przy kosciele w Lubinie 

godz. 16.30, 17.30

II

Pomysłodawcami rajdu są 
członkowie komisji przeciw-
alkoholowych z Łeby 
i  Nowej Wsi Lębor-
skiej. „Trzeźwo patrzę 
- trzeźwo jadę” jest 
akcją nastawioną na 
profilaktykę uzależnień, 
stworzoną dla popula-
ryzacji wiedzy na temat 
problemów jakie niesie 
za sobą uzależnienie od 
alkoholu oraz innych 
używek, i wskazanie 
alternatywy spędzania 
wolnego czasu – czyn-
nie z rodziną, bądź ze 
znajomymi. Jest to też 
ukazanie młodemu po-
koleniu, jak atrakcyjnie 
i zdrowo można spędzić urlop, 
a przy okazji zobaczyć wiele 
ciekawych miejsc. I takie hasło 
przyświecało uczestnikom wy-
prawy rowerowej. 

Ponadto akcja miała przesła-
nie charytatywne. Każdy przeje-
chany kilometr przez uczestnika 

został przeliczony na pieniądze, 
które zostaną przekazane na 

leczenie 6-letniego chłopca , 
Franciszka Kowalczyka chorego 
na mukowiscydozę.  

Trzeci element wyprawy to 
promowanie walorów przyrod-
niczych i turystycznych miasta 
Łeby oraz Słowińskiego Parku 
Narodowego, w którym znajdują 

się jedyne w Europie „Ruchome 
Wydmy”. Uczestnicy rajdu po-

konywali codziennie  około 150 
km. I to bez względu na aurę, a 
przyznać trzeba, że ta nie była 
dla nich w maju zbyt łaskawa. 
Niskie temperatury i deszcz 
nie były jednak przeszkodą dla 
uczestników wyprawy. 

Na spotkaniu, które odbyło 

III Łebski Rajd Rowerowy
W dniu 4 maja 2017 r. w Międzyzdrojach gościli przedstawiciele nietypowej delegacji. Czterech mieszkańców Łeby i trzy osoby z gminy Nowa Wieś 
Lęborska wybrali się w III Łebski Rajd Rowerowy wiodący z Łeby  w kierunku miasta partnerskiego Łeby w Belgii - Jodoigne. Gościnnie cykliści 
odwiedzili: Hohnstorf, Parlament Europejski w Brukseli oraz wiele innych miejscowości na całej trasie, a  m. in. nasze miasto. Wyprawa, mająca 
charakter akcji profilaktycznej i promocyjnej, trwała od 3 do 13 maja br.

się w willi Park uczestnicy wypra-
wy i przedstawiciel Referatu Pro-

mocji w Międzyzdrojach 
wręczyli sobie drobne 
upominki. Ze względu 
na ulewny deszcz nie 
było możliwe oprowa-
dzenie gości po mieście, 
ale otrzymali oni ciekawy 
przewodnik po Międzyz-
drojach i wyspie Wolin. 

Jesteśmy pod wraże-
niem ogromnej deter-
minacji i niesłabnącej po-
gody ducha uczestników 
tej wymagającej wypra-
wy, którzy pokazali, że 
można połączyć promo-
cję zdrowego stylu życia i 
atrakcji swojego regionu 

w nieszablonowy i ciekawy spo-
sób, wspierając przy tym osoby, 
które potrzebują pomocy. 

Na podstawie informacji od 
organizatorów:

Joanna Ścigała 
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą
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Oficjalna wizyta oraz działania 
projektowe w szkole trwały od 8 do 
12 maja, choć niektórzy goście przy-

W Międzyzdrojach mieszka wiele 
utalentowanych osób. Niektórzy pi-
szą wiersze, opowiadania, powieści, 
inni malują, haftują czy tworzą różne 
dzieła artystyczne. Jedną z takich 
osób jest Anna Piecyk, mieszkanka 
naszej gminy – autorka powieści 
dla dorosłych tj.: „Pustka”, „Matnia” 
i „Wymarły gatunek”.  Ania mieszka 
w Międzyzdrojach, gdzie spełnia 
swoje marzenia i realizuje cele, 
jakie sobie postawiła. Na co dzień 
można ją spotkać w bibliotece, miej-
scu, które daje jej wiele satysfakcji 
i radości. Dla urozmaicenia swojego 
życia wraz z koleżanką w 2014 roku 
założyła Pracownię Rękodzieła 
Artystycznego „Impresje” w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury. Uczy 
innych, jak sprawić sobie odrobinę 
szczęścia, robiąc coś z niczego. Prace 
wykonane przez uczestników zajęć 
możemy oglądać podczas różnych 
kiermaszów, wystaw i imprez oko-
licznościowych w MDK. 

Anna Piecyk napisała kolejną 
książkę pt. „Malinka i tajemniczy 
prezent”, tym razem z myślą o naj-
młodszych. To opowieść o akceptacji 
dzieci, które zmagają się z chorobą 
onkologiczną. Autorka przedstawia 

M iędz ynaro dowa  wiz yta 
W ramach międzynarodowego projektu ERASMUS + pt. „Najeźdźcy – jak kształtowała się dzisiejsza Europa”, w którym od trzech lat 
bierze udział Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego, do Międzyzdrojów przyjechali goście z sześciu krajów partnerskich: 
Anglii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Rumunii i Włoch. 

byli do naszego miasta już dwa dni 
wcześniej. Odwiedziło nas trzydzie-
stu czterech uczniów, siedemnaścio-
ro nauczycieli oraz dwoje rodziców. 
Dzieci mieszkały u rodzin swoich 

polskich rówieśników, dzięki czemu 
mogły podziwiać zarówno uroki 
naszego miasta, jak również lepiej 

poznać polskie obyczaje i kulturę. 
Podczas wizyty goście poznali naszą 
szkołę i system edukacji w Polsce, 
uczestniczyli w Dniu Patrona i zo-
stali pasowani na wojów Bolesława 

Chrobrego, odwiedzili Rezerwat 
Żubrów, Kawczą Górę, Muzeum 
Wolińskiego Parku Narodowego, 

zwiedzili również Szczecin, skansen 
Wikingów w Wolinie, Świnoujście 
oraz Ahlbeck i Herringsdorf. Uwień-
czeniem wizyty był wspaniały wie-
czór w Międzynarodowym Domu 

Kultury, gdzie - podczas talent show 
- nasi uczniowie zaprezentowali 
swoje różnorodne, zapierające dech 

w piersiach umiejętności, a goście 
przybliżyli nam nieco własne kraje 
i kulturę. 

Iwona Ośka
Szkoła Podstawowa nr 1  

„Zamiast szukać nieba gdzieś indziej, stwórz własny kawałek nieba, tu i teraz” (Regina Brett)

Pomaganie jest fajne
podejście do choroby, zaakcepto-
wanie wyglądu dziecka podczas 
leczenia przez grupę rówieśniczą 

i środowisko lokalne, mądrość na-
uczycieli i dorosłych. Książka wska-
zuje jeszcze na jeden aspekt, jakim 
jest pomoc sobie i innym w trudnych 
chwilach, jak ważne jest wsparcie 
i zrozumienie w trakcie leczenia, 

a także jak można wprowadzić dzieci 
w tajniki ciężkiej choroby nikomu 
nie szkodząc. Warto podkreślić, że 

ilustracje w książce wykonane są 
z filcu przez Anię.

Pomaganie jest fajne to głów-
ny nurt zawarty w książce, który 
może stać się mottem każdego 
z nas. Pomoc drugiej osobie jest tak 

ważna i potrzebna, że nie możemy 
przejść obojętnie obok cierpienia 
innych. Czasem wystarczy uśmiech 
i dobre słowo, aby ktoś poczuł nasze 
wsparcie.  

Historia Malinki ma przede 
wszystkim zwrócić uwagę na ogól-
nopolską akcję „Daj włos”. Każdy, 
kto chce obciąć włosy, może to 
zrobić w dobrym celu – na peruki 
dla dzieci i kobiet po chemioterapii. 
W akcję włączyły się już dwa salony 
fryzjerskie w Międzyzdrojach: Salon 
Fryzjerski Wioleta Zwierzchowska 
przy ul. Norwida 5 oraz Salon Fry-
zjerski EWA na Placu Neptuna 4a.  

Bajka została  wydana przy 
wsparciu Gminy Międzyzdroje.

Uroczyste podziękowanie za 
twórczość autorki odbyło się pod-
czas Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 
kwietnia 2017 r. Książkę chcemy 
włączyć jako jeden z elementów 
heppeningu, który planujemy zor-
ganizować 30 czerwca 2017 r. w Mię-
dzyzdrojach, w ramach akcji „Onko-
marsz granicami Polski”. Szczegóły 
już wkrótce. 

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych 

i kultury fizycznej  
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Uchwała  Nr XXXII/317/17
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/313/17 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 
marca 2017 roku w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzone-
go ustawą - Prawo oświatowe

Zmiana brzmienia § 5 uchwały eliminuje 
nieprawidłowości wskazane przez Wojewo-
dę Zachodniopomorskiego w piśmie  Znak 
P-1.4131.120.2017.EM z dnia 10 kwiet-
nia 2017 roku w sprawie zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania nadzorczego. 
Zapis § 5 uchwały dotyczy obowiązku pu-
blikacji podjętej uchwały oraz daty jej wej-

ścia w życie.

Uchwała Nr XXXII/ 318/ 2017
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

Ze względu na wniosek dotychczaso-
wego dzierżawcy terenu usytuowanego  
przy ul. Promenada Gwiazd 
w Międzyzdrojach, stanowiącego 
część działki nr 83/3, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, proponuje się przeznaczyć 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym na kres do 3 lat części ww. działki, 
o powierzchni 147 m2, na terenie której 
znajduje się część obiektu gastronomicz-
nego, stanowiącego nakład dotychczaso-
wego dzierżawcy.

Uchwała Nr XXXII/319/2017
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowie-
nie służebności gruntowej

W związku z wnioskiem właściciela 
działek nr 74/1 i nr 72/2, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, dotyczącym ustanowienie 
służebności przejścia i przejazdu do posia-
danych nieruchomości, przez teren dwóch 
działek gminnych: nr 72/1 oraz część działki 
nr 255/1, proponuje się podjęcie przed-
łożonego projektu uchwały dotyczącego 
ustanowienie na czas nieokreślony nieod-
płatnej służebności gruntowej polegającej 
na prawie przejścia przejazdu przez tere-
ny działek gminnych, zgodnie z zakresem 
wskazanym na załączniku mapowym.

Uchwała Nr XXXII/320/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości

W związku z planowanym zorganizo-
waniem przetargów na wydzierżawienie 
na okres sezonu letniego 2076 r. terenów 
wymienionych w projekcie uchwały Rady 
z przeznaczeniem na działalność gospo-
darczą – sprzedaż drobnych artykułów 
spożywczych, okularów, wykonywanie ta-
tuaży lub umieszczanie zdjęć na kubkach, 
koszulkach lub innych  przedmiotach, itp. 
z estetycznych  punktów ruchomych oraz 
zainteresowaniem przystąpienia do prze-
targów na dzierżawę wyznaczonych miejsc 
miedzy innymi osób, które były już strona-
mi umów dzierżawy na te miejsca, propo-
nuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały umożliwiającego ewentualne  
zawarcie umów z dotychczasowymi dzier-
żawcami w sytuacji, gdy zostaną oni wyło-
nieni w przetargu.

Uchwała Nr XXXII/321/2017
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od 
opłaty z tytułu przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości

Decyzją Nr GN.HH-7224/2/2012 dnia 
12.01.2012 r. Burmistrz Międzyzdrojów 
przekształcił prawo użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Międzyzdrojach 
przy ul. Komunalnej, stanowiącej działką 
nr 416/8 o powierzchni 8.357 m², na rzecz  
[wykluczenie zapisu dot. danych osobo-
wych na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o da-
nych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
(t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 992)],w udziale 
do ½ części oraz [wykluczenie zapisu dot. 
danych osobowych na podstawie art. 2 
ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 
992)], w udziale do ½ części. Opłaty z tytułu 
przekształcenie, ustalonej w wysokości po 
371.338,00 zł dla każdego z ww. podmio-
tów. Na podstawie uchwały Nr XIX/183/08 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 
lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności, udzielona 
została bonifikata w wysokości 50 % od 
ustalonej opłaty z uwagi na przeznacze-
nie przedmiotowej nieruchomości na cele 
mieszkaniowe, co skutkowało ustaleniem 
w decyzji opłaty za przekształcenie w wy-
sokości po 185.669,00 zł za każdy udział.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. [wykluczenie 
zapisu dot. danych osobowych na podsta-
wie art. 2 ust.1 Ustawy o danych osobo-
wych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  
2016 r., poz. 992)], wydzierżawili ww. nie-
ruchomość stanowiącą działkę nr 416/8 na 
prowadzenie płatnego parkingu.            

Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości, organ, który wydał 
decyzję   o przekształceniu żąda zwrotu 
kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz, której 
zostało przekształcone prawo użytkowania 
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości przed upływem 5 lat, licząc od dnia 
przekształcenia, zbyła lub wykorzystała 
nieruchomość na inne cele niż cele, które 
stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. 

Wobec powyższego decyzją  
GN.6826.27.2016.MD z dnia 9 września 
2016 r. Burmistrz Międzyzdrojów orzekł 
o zobowiązaniu [wykluczenie zapisu dot. 
danych osobowych na podstawie art. 2 
ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 
992)], do zapłaty kwoty 191.490,92 zł oraz 
decyzją  GN.6826.28.2016.MD z dnia 9 
września 2016 r. Burmistrz Międzyzdrojów 
orzekł o zobowiązaniu [wykluczenie zapisu 
dot. danych osobowych na podstawie art. 
2 ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 
992)],do zapłaty kwoty 191.490,92 zł   tytu-
łem zwrotu równowartości bonifikaty po 
jej waloryzacji, udzielonej od opłaty z tytu-
łu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomo-
ści stanowiącej działkę nr 416/8 obręb 19 
miasta Międzyzdroje.

Strony, działając przez swojego peł-
nomocnika, wniosły odwołanie od ww. 
decyzji do Samorządowego Kolegium 

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXII Sesji w dniu 27.04.2017 r. podjęła następujące uchwały:
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Odwoławczego w Szczecinie, zaskarżając 
ją w całości. Jednocześnie w treści uzasad-
nienia pełnomocnik wniósł o odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty z przyczyn 
podanych w uzasadnieniu.

Zgodnie z art. 4 ust.15 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach organ może odstąpić od 
żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpo-
wiednio wojewody, rady lub sejmiku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Szczecinie, postanowieniami z dnia 21 
grudnia 2016 r. zawiesiło postępowania 
z urzędu, celem przeprowadzenia przez 
organ I instancji postępowań, w których 
rozpozna wnioski skarżących o odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty oraz wyda 
stosownych decyzji, do czasu ostatecznego 
rozpatrzenia tych wniosków.

W piśmie z dnia 17 stycznia 2017 r. peł-
nomocnik stron złożył wniosek dowodowy 
w sprawie wykazania przesłanek dających 
podstawę do odstąpienia od żądania zwro-
tu udzielonej bonifikaty i przywołuje na 
poczet materiału dowodowego całą doku-
mentację znajdującą się w aktach zawie-
szonego przed SKO postępowania, posta-
nowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu 
z dnia 9 listopada 2016 r. oraz protokół 
z rozprawy z dnia 9 listopada 2016 r. w spra-
wie IC 1022/16 SR w Świnoujściu. Ponadto 
strony wniosły o przeprowadzenie dowodu 
z przesłuchania [wykluczenie zapisu dot. 
danych osobowych na podstawie art. 2 
ust.1 Ustawy o danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 
992)], prowadzących działalność parkingo-
wą na działce nr 416/8 oraz [wykluczenie 
zapisu dot. danych osobowych na podsta-
wie art. 2 ust.1 Ustawy o danych osobo-
wych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z  
2016 r., poz. 992)], które to przesłuchania 
przeprowadzone zostały w dniu 27 lutego 
2017 r.      

Ustawa o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości wskazuje, iż „w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach organ może 
odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za 
zgodą odpowiednio wojewody, rady lub 
sejmiku”. W związku z powyższym przed-
kłada się dokumenty w przedmiotowej 
sprawie, w tym dokumenty wskazywa-
ne przez strony jako dowody stanowiące 
o zaistnieniu przesłanek uzasadniających 

złożone wnioski o odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty wraz z projektem uchwa-

ły.

Uchwała Nr XXXII/322/2017
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy

W związku z wnioskiem dotychczasowe-
go dzierżawcy terenu, stanowiącego część 
działki gminnej nr 173/12 o powierzchni 
5.000 m2, położonego przy ulicy Przy Wo-
dociągach w Międzyzdrojach, wykorzy-
stywanego dotąd na park linowy, propo-
nuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
w/w teren na okres 5 lat z przeznaczeniem 
na prowadzenie dotychczasowej działalno-
ści. 

Dotychczasowa umowa dzierżawy za-
warta została na okres od 01.12.2012 r. do 
30.11.2017 r. Wnioskodawca uzasadnia 
swoją prośbę o zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, planowanym zamierzeniem 
rozbudowy parku, polegającym na: dobu-
dowaniu kolejnych tras w ramach terenu 
dzierżawionego, doprowadzeniu stałego 
przyłącza energii elektrycznej do obiektu 
kasowego oraz doprowadzeniu przyłącza 
internetowego, w celu zainstalowania mo-
nitoringu. 

Uchwała Nr XXXII/323/17
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Międzyzdroje

Zgodnie z art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 prawo wodne Rada gminy okre-
śla, w drodze uchwały, corocznie do dnia 
31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy 
lub na obszarach morskich przyległych do 
danej gminy. 

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

Sekretarz Gminy Międzyzdroje wystąpił 
z wnioskiem z dnia 6.12.2016 r. o wpisanie 
dwóch kąpielisk do rejestru kąpielisk na rok 
2017 na terenie gminy Międzyzdroje.

Zgodnie z wnioskiem sezon kąpielo-
wy trwać będzie w okresie od 20.06. do 
15.09.2017 r.

W związku z powyższym, Burmistrz Mię-
dzyzdrojów przygotował projekt uchwały 
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gmi-
ny Międzyzdroje. 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 
16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy 
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 

– pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  

prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 
chęci spotkań z radnymi  

-  tel. 91 327 56 47,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

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.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

31.05.2017 r. - Dorota KLUCHA

07.06.2017 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

14.06.2017 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

21.06.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

28.06.2017 r. - Janusz PIŁAT
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Od września 2015 r. w SP2 
rada pedagogiczna wprowadza 
innowacyjną metodę Pedago-
giki Planu Daltońskiego. Proces 
międzynarodowej certyfikacji 
zaplanowany jest na trzy lata 
i obejmuje wszystkie dzieci 
uczęszczające do szkoły i punk-
tu przedszkolnego. Prekursorką 
tej metody była amerykańska 
nauczycielka Helen Parkhurst, 
która uważała,że nie ma samo-
dzielności bez szacunku dla 
różnic indywidualnych, nie ma 
współpracy bez poszanowa-
nia innych osób, z którymi się 
współdziała oraz, że wolność 
i odpowiedzialność są ze sobą 
ściśle związane.

Metoda Planu Daltońskiego 
opiera się na 4 filarach: SAMO-
DZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIAL-

KLUBIK MALUSZKA - po-
niedziałki, godz. 16:30, SP-2 
w Wapnicy

FITNESS - wtorki, godz. 
17:00, sala „Wiklina” w Wap-
nicy

WARSZTATY ARTYSTYCZ-
NE- raz w miesiącu w SP-2 
w Wapnicy

Zajęcia będą realizowane do 
końca czerwca 2017 i po prze-
rwie wakacyjnej od września 
2017.

Projekt „Klubik rodzinny - od 
juniora do seniora” jest reali-

S Z K O Ł A  N A  D O B R Y  S T A R T !
10 czerwca 2017 r. (sobota) w godz. 10.00-12.00  zapraszamy rodziców, dzieci od 3 do 13 lat oraz zainteresowane 
osoby na „Drzwi Otwarte” do Szkoły Podstawowej  nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy.

NOŚCI, WSPÓŁPRACY, REFLEK-
SJI.

Co to oznacza w praktyce?

• Dzieci uczęszczające do na-
szej szkoły oraz punktu przed-
szkolnego stają się samodziel-
ne poprzez planowanie swojej 
pracy i wybór zadań. Organizują 
miejsca pracy i zabawy, prowa-
dzą doświadczenia, poszukują 
informacji i samodzielne testują 
różne metody dojścia do celu.

• Odpowiedzialność roz-
wijają dzięki wykonywaniu 
zaplanowanych zadań w wy-
znaczonym przez siebie termi-
nie,pełnieniu dyżurów i różnych 
funkcji (strażnik czasu, prawa 
ręka itp.)oraz prezentacji efek-
tów swojej pracy przed grupą.

• Umiejętność współpracy 
kształtują poprzez pracę w wy-
losowanych na dany tydzień pa-
rach i zespołach, pomaganiu so-
bie nawzajem, a nie podawaniu 
gotowego rozwiązania, stwa-
rzaniu możliwości wypowia-
dania się wszystkim członkom 
zespołu.

• Ucząc refleksji pozwalamy 
dzieciom poznać swoje mocne 
i słabe strony, zrozumieć, czym 
jest wsparcie (a nie wyręczanie), 
dowiedzieć się, co już potrafią, 
a nad czym jeszcze muszą po-
pracować.

Metoda Planu Daltońskie-
go wprowadzana w naszej 
szkole pozwala indywidualnie 
podejść do każdego dziecka, 

uwzględnić jego specjalne po-
trzeby. Sprzyjają temu również 
mało liczne klasy, bogata oferta 
edukacyjna, udział w wielu pro-
jektach, warsztatach, konkur-
sach.W szkole panuje rodzinna 
atmosfera, a dzieci uczą się  
w bezpiecznych warunkachw 
otoczeniu przyrody. 

Dlatego otwieramy szero-
ko drzwi 10 czerwca 2017 r. 
w godz. 10.00-12.00 i zaprasza-
my do udziału w grze szkolnej 
„Gdy się bawić będziemy - to 
Plan Daltoński zrozumiemy”, 
zapoznania rodziców i dzieci 
z ofertą edukacyjną szkoły oraz 
na rozmowy indywidualne z na-
uczycielami.

Rada Pedagogiczna
   SP 2 w Wapnicy 

KLUBIK  RODZINNY 
AKTYWNIE  DZIAŁA!
W gminie Międzyzdroje realizowany jest projekt „Klubik 
rodzinny – od juniora do seniora”. Zapraszamy miesz-
kańców na bezpłatne zajęcia: sportowe, artystyczne oraz  
zajęcia dla małych dzieci:

zowany przez Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina” dzię-
ki dofinansowaniu ze środ-
ków Gminy Międzyzdroje przy 
wsparciu i współpracy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
oraz Rady Sołeckiej w Wapnicy.

Więcej informacji na temat 
zajęć i projektu: msrodzina@
gmail.com lub tel. 795862645 
oraz na naszym profilu www.
facebook.com/miedzyzdrojskie.
stowarzyszenie.rodzina

Iwona Samołyk
koordynator projektu
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Konkurs został zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Międzyzdrojach, Koło nr 19 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Ośrodek Pomocy Społecznej                              
w Międzyzdrojach we współpracy 
ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt w Sosnowicach. Dla pod-
opiecznych schroniska bibliotekarze 
wielokrotnie organizowali zbiórki 
karmy, kocy, legowisk. Celem kon-
kursu była m.in. nauka wrażliwości  
i szacunku do zwierząt przez litera-
turę i sztukę. Zadaniem uczestników 
było wykonanie pracy plastycznej 
inspirowanej książkami, w których 
głównymi bohaterami są zwierzęta. 
Nadesłano ok. 300 prac z takich 
miejscowości jak: Police, Świnoujście, 
Gryfino, Gryfice, Darłowo, Stargard, 
Dziwnów, Wrzosowo, Międzyzdroje, 
Wolin, Nowogard, Kamień Pomorski, 
Nowe Warpno, Goleniów, Kliniska 
Wielkie, Kołobrzeg, Koszalin, Kołba-
skowo, Pyrzyce, Golczewo, Białogard.

Nagrody i upominki dla laure-
atów konkursu zostały sfinansowane 
przez Bibliotekę w Międzyzdrojach 

Finał konkursu plastycznego 
25 maja 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się finał konkursu plastycznego „Cztery łapy, czyli 
literackie spotkanie ze zwierzętami”.  

oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Międzyzdrojach w Ramach Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 
2017 r. na działania profilaktyczno-
-rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

realizowane przy bibliotece w Mię-
dzyzdrojach.

Zapraszamy do oglądania prac 
konkursowych, które będą zdobiły 
naszą czytelnię i hol do połowy 
czerwca 2017. 

Bibliotekarze wcielili się w posta-
cie egzotycznych zwierzaków. Nie 
zabrakło żyrafy „co ma ubrań pełne 
szafy”, lwa, krokodyla „starego, ale 
bardzo zabawnego”, zebry „co piękny 
uśmiech ma i o bezpieczeństwo na 
drodze dba” oraz słoniątka. Czarny 
charakter również się pojawił. Był nim 
kłusownik, „co porozstawiał pułapki, 
by większość zwierząt połamało 

Wyniki konkursu na stronie www.
biblioteka.miedzyzdroje.pl 

Miejska Biblioteka 
Publiczna

 

Bibliotekarze w przedszkolu
Tydzień Bibliotek uważamy za rozpoczęty. 8 maja 2017 roku gościliśmy w Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach z naszym 
autorskim spektaklem „Zula obrończyni zwierząt”.  Zaprosiliśmy najmłodszych do zabawy propagującej ochronę praw zwierząt. 

łapki”. „Chciał na niewoli zwierzątek 
zbić wielki majątek”. 

Na scenie wystąpili wszyscy 
pracownicy biblioteki. Scenariusz 
spektaklu napisała Andżelika Gałec-
ka. Tematyka spektaklu związana ze 
światem fauny i flory była świetną 
okazją, by zaprezentować dzieciom 
całą gamę książek popularnonauko-
wych, dostępnych w naszej biblio-

tece, cudownie obrazujących świat 
dzikiej dżungli. Stroje i dekoracje 
zostały zakupione przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Międzyzdro-
jach w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2017 r. na 
działania profilaktyczno-rozwojowe 
dla dzieci i młodzieży, realizowane 
przy bibliotece w Międzyzdrojach.

Po spektaklu odbyły się warsztaty 
plastyczne. Każdy przedszkolak wy-
konał maskę lwa, zebry, małpki bądź 
innego zwierzaka, by jeszcze bardziej 
poczuć klimat afrykańskich lasów. 

Z okazji Dnia Bibliotekarza otrzy-
maliśmy od przedszkolaków wła-
snoręcznie wykonaną książeczkę z 
ilustracjami bajek i baśni. Serdecznie 
dziękujemy.                       Bibliotekarze
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 Ten dwudniowy taneczny maraton odbył się 
20-21 maja w  hali sportowej im. Andrzeja Grubby, 
która za sprawą profesjonalnej oprawy światło-
-dźwięk zamieniła się w salę iście balową. Było 
pięknie, wytwornie, ale też sportowo, bo przecież 
po to przyjechały pary  z całej Polski - po najwyższe 

Perła Bałtyku na 200 par!
Augustów, Gdańsk, Kraków, Kwidzyn, Konin, Bydgoszcz, Poznań i  Nowy Targ - 
z takich właśnie najodleglejszych miejsc w Polsce zjechały się pary  taneczne, 
aby zachwycać swoimi umiejętnościami podczas XII Edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca „Perła Bałtyku”   Grand Prix Seniorów w Międzyzdrojach.

miejsca na podium. Było wiele emocji i wzruszeń, 
gdyż poziom zawodników był naprawdę mi-
strzowski. Ponad 200 par, w tym oczywiście tance-
rze TKS Jantar Międzyzdroje,  z gracją i wdziękiem 
wirowało na parkiecie w rytmach standardowych 
i latynoamerykańskich.

Wiele radości dostarczył widzom pokaz przed-
szkolaków z Międzyzdrojów i Wapnicy. Maluchy 
pięknie zaprezentowały się w walcu angielskim, 
poleczce i tańcach zespołowych.

„Perła Bałtyku” jest jednym z największych 
tego typu wydarzeń w regionie . Jej organizacja to 
duże wyzwanie logistyczne, którego realizacja nie 
byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie rodzi-
ców  i członków TKS Jantar oraz, co bardzo  ważne 
pomoc wielu, wielu ludzi  dobrej woli. Wszystkim 
dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

Anna Zjawińska 
TKS Jantar

 Międzyzdroje

W Konkursie Wiedzy „Trzymaj Formę” : We-
ronika Zygan, Weronika Ruśkiewicz, Wiktoria 
Małkińska, Agata Konicka i Dominik Kujda –zajęli 
I miejsce w powiecie kamieńskim! Uczniów do 
konkursu przygotowała Anna Bednarczyk – Szczu-

„Trzymaj Formę”
24 maja 2017 roku,  w Wolinie odbył się finał konkursu „Trzymaj Formę” pod patro-
natem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim.

raszek, nauczycielka biologii.
W ramach finału odbywały się również Mistrzo-

stwa Powiatu Kamieńskiego w Lekkiej Atletyce. 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyz-
drojach reprezentowała 15 osobowa drużyna:  

Aleksandra Niedzielska, Patrycja Żur,  Martina 
Buczek, Wiktoria Kalemba, Andżelika Piorun, We-
ronika Zygan, Weronika Ruśkiewicz, Aleksandra 
Strużyna, Dawid Stasiak, Kamil Ilczenko, Paweł 
Kopaczka, Dominik Kujda, Adrian Jaworski, Szy-
mon Oswald i Kamil Dwornik, którą na co dzień 
trenują nauczyciele wychowania fizycznego:   
Paweł Nogala i Jacek Wandachowicz oraz Rafał 
Błocian, trener UKS Chrobry.

Bardzo dobre wyniki w powiatowych zma-
ganiach i medale za indywidualne konkurencje 
zdobyli:

Patrycja Żur,  Martina Buczek, Wiktoria Ka-
lemba i Andżelika Piorun – III miejsce w sztafecie 
4x100m.

Andżelika Piorun  - II  miejsce w biegu na 100m, 
III miejsce w skoku w dal

Weronika Zygan – I miejsce w pchnięciu kulą
Aleksandra Strużyna – II miejsce w biegu na 

600 m.
Dawid Stasiak, Kamil Ilczenko, Paweł Kopaczka, 

Dominik Kujda – III miejsce w sztafecie 4X100m.
Dominik Kujda – III miejsce w biegu na 100 m.
Dawid Stasiak – III miejsce w biegu na 300m.

Bardzo serdeczne gratulacje za wysoką 
wiedzę, sportową postawę, osiągnięte wyniki 
i ogólną radość jaką wszyscy sprawiliście całej 
szkole i miastu! 

Zdzisław Piątkowski

30 kwietnia wszystkie nasze 
zespoły rozgrywały spotkania mi-
strzowskie na wyjeździe rywalizując 
w rozgrywkach ZZPN. Trampkarze 
w Płotach, Pierwszy zespół w Wy-
sokiej Kamieńskiej, a Fala Women 
w Szczecinie, zespoły męskie swoje 
spotkania zwyciężyły natomiast 
nasze dziewczyny niestety z boiska 
zeszły pokonane. 

01 maja nasi zawodnicy z rocz-
nika 2008/2009 rywalizowali z ró-
wieśnikami na turnieju w Golczewie, 
wszyscy godnie reprezentowali nasz 
klub przywożąc dużo zdobytych 
bramek.  Po południu na stadionie 
odbył się Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
„Open Cup”. W turnieju brały udział 

Majówka z Falą 
W długi weekend majowy 30.04-03.05.2017 roku Zarząd Klubu Sportowego „FALA” 
zorganizował moc atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych m.in. festyn spor-
towo - rekreacyjny (piknik rodzinny), otwarty turniej piłki nożnej dla młodzieży 
i dorosłych oraz spotkania piłkarskie. Całość imprez odbyła się na Stadionie 
Miejskim w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego. Podczas wszystkich 
atrakcji sportowych na każdym kroku wspieraliśmy Dominika naszego zawodnika 
z grupy junior prowadząc zbiórkę na dalsze leczenie. 

cztery zespoły. Puchar pozostał w rękach najmłod-
szej grypy bo zwyciężyła drużyna „MŁODA KREW”.

 02 maja  na Stadionie Miejskim odbyło się 
spotkanie o ligowe punkty naszej drużyny junior-
skiej grającej w II-Klasie na szczeblu ZZPN. Zespół 
„Fali” Międzyzdroje podejmował „Mewę” Resko 
pokonując rówieśników 5-1. IV. 

03 maja  na Stadionie Miejskim w Międzyzdro-
jach odbył się Sportowy Festyn Rodzinny. Organi-
zatorem był Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje. 
Przygotowano 12 konkurencji sportowych które 
wzbudziły wiele emocji i uśmiechu dla wszystkich 

uczestników festynu, którzy byli 
w różnym wieku od najmłodszego 
aż po dziadka. W festynie uczestni-
czyło ok. 150 osób. Uczestnicy brali 
czynny udział świetnie się bawiąc, 
a także wsparli Dominika. 

Możesz i Ty pomóc Dominikowi 
wpłacając darowiznę na konto Sto-
warzyszenia Rodziców Dzieci Chorych 
na Białaczkę i Inne Choroby Nowo-
tworowe w Szczecinie 25 1240 3927 
1111 0000 4100 0269 z dopiskiem 
Dominik Suchłabowicz .

Jan Rączewski
K.S. Fala Międzyzdroje
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W drodze po tytuł mistrzowski Polacy pokonali 
w grupie Węgry (5:0) i Paragwaj (7:0), w półfinale 
okazali się lepsi od Portugalczyków (3:0), a w finale 
pewnie ograli Serbów (2:0). Turniej eliminacyjny 
Netto Mini Mundialu zakończyli z imponującym 
dorobkiem siedemnastu strzelonych bramek !

Podobnej sztuki udało się dokonać Serbom  
(SP Międzyzdroje) ze starszej kategorii klas V i VI. 
Piłkarze z Bałkanów wygrali w grupie ze Słowacją 
(SP Wapnica) (4:0) i Szkocją (SP Międzyzdroje) 
(6:0), a w fazie pucharowej z Peru (SP Wapnica) 
(1:0) i Belgią (SP Międzyzdroje) (3:0). W tym przy-
padku bilans goli również wyglądał niezwykle 
okazale (14:0). 

Nagrody dla najlepszych, dyplomy, medale, 
konkursy drużynowe i indywidualne oraz pokaz 
futbolowego freestyle’u, to tylko niektóre z atrak-
cji, jakie zostaną w naszej pamięci po turnieju 
eliminacyjnym w Międzyzdrojach. Podkreślmy, że 
w turnieju jeden na jeden „Głosu Szczecińskiego” 
zwyciężyli Oskar Lewandowski, reprezentujący 
Peru i Bartosz Piorun z Polski. Wraz z finalistami 
Oskarem Rochowiczem i Michałem Wandachowi-
czem zapewnili sobie prawo gry w wielkim finale 
jeden na jeden w Szczecinie. Widzimy się więc już 
5 czerwca na stadionie Pogoni Szczecin.

Wyniki turnieju eliminacyjnego Netto Mini 
Mundial 2017 – Gmina Międzyzdroje  

PARAGWAJ - WĘGRY    7 : 0
SZKOCJA - SŁOWACJA  0 : 3
SERBIA MŁ. - PORTUGALIA  4 : 0
HOLANDIA – PERU  0 : 11
PARAGWAJ - POLSKA  0 : 7
SŁOWACJA – SERBIA ST.  0 : 4
SERBIA MŁ. - KOSTRYKA  8 : 0
HOLANDIA - BELGIA  0 : 7
WĘGRY – POLSKA   0 : 5
SZKOCJA– SERBIA ST.  0 : 6

PORTUGALIA - KOSTARYKA  6 : 0
PERU – BELGIA   0 : 3
Mecz o V miejsce młodszych      
Węgry – Kostaryka      2 : 0
półfinał młodszych  
Polska – Portugalia  3 : 0
Mecz o V miejsce starszych        

Holandia – Szkocja      0 : 1 
PÓŁFINAŁ młodszych   
SERBIA MŁ. – PARAGWAJ   1 : 1, 
DOG. 0:0, KARNE 3    
PÓŁFINAŁ starszych    
SERBIA ST. – PERU  1 : 0
PÓŁFINAŁ starszych    
BELGIA – SŁOWACJA  3 : 0
MECZ O III MIEJSCE młodszych  
PORTUGALIA – PARAGWAJ     0 : 1
MECZ O III MIEJSCE starszych    
PERU – SŁOWACJA  3 : 1
FINAŁ młodszych 
POLSKA – SERBIA MŁ.  2 : 0

FINAŁ starszych   
SERBIA ST. – BELGIA  3 : 0
Nagrody indywidualne młodsi:
najlepszy zawodnik - Bartosz Piorun (Polska)
najlepsza zawodniczka – Agata Ogińska 

(Paragwaj)
najlepszy bramkarz – Dominik Bursa (Polska)

najlepszy strzelec – Marcel Napierała (Serbia)
turniej jeden na jeden: 1. Bartosz Piorun (Pol-

ska), 2. Michał Wandachowicz (Polska)
Nagrody indywidualne starsi: 
najlepszy zawodnik – Kryspin Przygodzki 

(Serbia), najlepsza zawodniczka – Karolina Sienkie-
wicz (Belgia), najlepszy bramkarz – Marcel Paluch 
(Serbia), najlepszy strzelec – Dawid Buczek (Peru)

turniej jeden na jeden: 1. Oskar Lewandowski 
(Peru), 2. Oskar Rochowicz (Serbia)

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych 

i kultury fizycznej  

Netto Mini Mundial 2017  

Biało-czerwoni i Serbia podbijają Międzyzdroje
Po raz pierwszy w tegorocznej edycji Netto Mini Mundialu 2017  na boisko wyszli uczniowie, którym w losowaniu przypadła 
reprezentacja Polski. Zawodnicy Szkoły Podstawowej z Międzyzdrojów, którzy wcielili się w Roberta Lewandowskiego i spółkę 
postanowili dorównać swoim dużo starszym kolegom ogrywając kolejnych rywali bez straty nawet jednej bramki.

Finałem Miejskim w dniu 25 maja 2017 r. zakoń-
czyła się III edycja Międzyzdrojskich Czwartków 
Lekkoatletycznych oraz Grand Prix Gimnazjum 
pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów. 
Były to już siódme zawody, które rozpoczęły się 
jesienią 2016 r. W sumie we wszystkich „czwart-
kach” wystartowało łącznie 225 dzieci i młodzie-
ży z powiatu kamieńskiego oraz Świnoujście.  
W zawodach startowali reprezentanci z SP 1 Mię-
dzyzdroje, SP Dziwnów, PSP Kołczewo, SP 2 Wap-
nica, SP Wysoka Kamieńska, SP 6 Świnoujście 
oraz  GP Dziwnów, GP Międzyzdroje i GP Wolin. 
Po zakończeniu rywalizacji podczas Finału Miej-
skiego „Czwartków” udekorowani zostali najlepsi 
zawodnicy w poszczególnych konkurencjach  
i kategoriach wiekowych. Największe szanse na 
medale mieli ci, którzy wystartowali we wszyst-
kich zawodach ponieważ głównym założeniem 
„Czwartków”  jest systematyczna praca. Do 
punktacji zliczane były punkty z pięciu najlep-
szych startów. Najlepsi zawodnicy mieli za-
szczyt odbierać medale od Zastępcy Burmistrza 
Międzyzdrojów Katarzyny Kutereby-Gniteckiej 
oraz Prezesa UKS Chrobry Międzyzdroje Pana 
Waldemara Witkowskiego. Organizatorem Mię-
dzyzdrojskich Czwartków LA był UKS Chrobry 

Finał Miejski Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Międzyzdroje oraz Gmina Międzyzdroje.

Organizatorzy pragną podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację 
zawodów, a przede wszystkim nauczycielom, ro-
dzicom, wolontariuszom z Fundacji Motywacja i 
Działanie oraz ratownikom WOPR Międzyzdroje. 

W dniach 16-18 czerwca reprezentacja Mię-
dzyzdrojskich Czwartków LA wyjedzie do Łodzi, 
żeby rywalizować w Finale Ogólnopolskim (Nie-
oficjalne Mistrzostwa Polski Dzieci). 

Już teraz pragniemy zaprosić na czwartą edy-
cję Czwartków LA, która rozpocznie się we wrze-
śniu tego roku.

WYNIKI GRAND PRIX SZKÓŁ:
1. SP Dziwnów – 10464 pkt.
2. SP 1 Międzyzdroje – 8458 pkt.
3. SP Wysoka Kamieńska – 7358 pkt.
4. PSP Kołczewo – 6801 pkt.
5. SP 2 Wapnica – 4957 pkt.
WYNIKI GRAND PRIX NAUCZYCIELI:
1. Sabina Grela (SP Dziwnów)
2. Bartłomiej Musiał (SP Wysoka Kamieńska)
3. Ewa Nagórska (PSP Kołczewo)
WYNIKI GRAND PRIX GIMNAZJUM:
1. Gimnazjum Dziwnów – 2993 pkt.
2. Gimnazjum Międzyzdroje – 2878 pkt.

WYNIKI GRAND PRIX 
GIMNAZJUM NAUCZYCIELE:
1. Jerzy Janawa
2. Paweł Nogala
NAJLEPSZE WYNIKI 
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH:
1. Anna Rejchert (SP Dziwnów) – 60 m – 8,28
2. Kornelia Orszulak (SP Wysoka Kamieńska) – 

skok w dal – 4,00
3. Hanna Szymańska (SP 1 Międzyzdroje) – 60 

m - 9,06
4. Oskar Lewandowski (SP 2 Wapnica) – piłka 

palantowa – 39,5 m
NAJLEPSZE WYNIKI 
GRAND PRIX GIMNAZJUM:
1. Jagoda Deluga (Gim. Świnoujście) – 

pchnięcie kulą 3kg – 11,75
2. Róża Pieroszkiewicz (Gim. Wolin) – 100m - 

13,15
3. Aleksander Nowakowski (Gim. Dziwnów) – 

100m - 11,82
4. Dominik Kujda (Gim. Międzyzdroje) – 100m 

- 11,84
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje
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SPORT

Zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje 
wystartowały w czwórboju lekkoatle-
tycznym w Policach. Zawody te były eli-
minacjami do ogólnopolskich zawodów 
Nestle Cup 2017 dla Szkół Podstawowych 
w programie „Lekkoatletyka dla każdego”. 
Bardzo udanie wystartowała czwórka 
naszych reprezentantek w stawce 156 
zawodniczek z całego województwa 
zachodniopomorskiego. Najlepiej za-
prezentowała się Anna Rejchert, która 
w ogólnej klasyfikacji zajęła 2. miejsce 
z dorobkiem 349 pkt i przegrała pierwsze 
miejsce zaledwie o jeden punkt. 

Wyniki Ani w poszczególnych konku-
rencjach: 60m-8,64, 600m-1:56,04, skok 

Lekkoatletki Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Chrobry” Międzyzdro-
je oficjalnie zainaugurowały sezon 
startowy podczas Mitingu Otwarcia 
Sezonu w Białogardzie w dniu 6 maja 
2017 r. Nasze zawodniczki startowały 
na dystansach sprinterskich, chociaż 
pogoda w tym dniu nie sprzyjała osią-
ganiu dobrych wyników. Jednak jak to 
bywa na początku sezonu wszystkim 
naszym sprinterkom udało się uzyskać 
rekordy życiowe. Najlepszy rezultat 
uzyskała Anna Rejchert w biegu na 
100m-13,65. Uzyskany czas przez Anię 

Udany występ Chrobrego 
na Mistrzostwach 
Polski Młodzików
W dniach 04-07 maja 2017 r. zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Chrobry” Międzyzdroje 
wystartowali w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w tenisie stołowym w Krośnie. Udział naszych 
zawodników w Mistrzostwach Polski poprzedzo-
ny był eliminacjami na szczeblu województwa 
zachodniopomorskiego. Spośród trójki naszych 
reprezentantów najlepiej wypadł Michał Wanda-
chowicz, który w grze podwójnej zajął wysokie 
5. miejsce, natomiast w grze pojedynczej 17. 
miejsce. Druga nasza reprezentantka, Laura 
Kober w grze podwójnej wywalczyła 17. miejsce, 
a indywidualnie 33.miejsce. Ponadto Laura Kober 
oraz Julia Bartkiewicz wystartowały w turnieju 
Drużynowym, w którym zajęły 17. miejsce. Warto 
dodać, że zarówno Julia Bartkiewicz oraz Michał 
Wandachowicz są Żakami i startowali w kategorii 
wyższej. Wyjazd na Mistrzostwa Polski został dofi-
nansowany przez Gminę Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Julia i Michał 
w czołówce 
Żaków w Polsce
W dniach 21-23.04.2017 r. zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Chrobry Międzyz-
droje wystartowali w III Grand Prix Polski 
Żaków w tenisie stołowym. Wśród żaków 
fenomenalnie zaprezentował się Michał Wan-
dachowicz, który potwierdził swoją wysoką 
formę zdobywając wysokie trzecie miejsce 
wśród najlepszych żaków w Polsce. W kategorii 
żaczek bardzo udany występ zanotowała Julia 
Bartkiewicz, która rocznikowo jest młodsza 
o rok od swoich rywalek, pomimo to pokazała 
klasę i zajęła wysokie 12. miejsce. W turnieju 
wystąpiła również Oliwia Osińska, która nie-
stety zakończyła grę w turnieju eliminacyjnym. 
Oliwia również jest rok młodsza od swoich kole-
żanek. Wysokie lokaty naszych zawodników są 
obiecujące przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Polski. Wyjazd na Grand Prix Polski został 
dofinansowany przez Gminę Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje 

W dniach 30.04-04.05.2017 w Drzonkowie 
pod Zieloną Górą odbywała się Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży w zapasach 
czyli Mistrzostwa Polski w zapasach. W za-
wodach udział brały zawodniczki i zawodnicy 
z całego kraju, którzy zdobyli kwalifikacje 

w dal-4,54, piłka palantowa-30m. 
Drugi wyniki spośród naszych 

zawodniczek osiągnęła Rozalia 
Woźniak 193 pkt  i 33. miejsce (60m-
9,54, 600m-2:20,32, skok w dal-4,06, 
piłka palantowa-25,5m). 

Hanna Szymańska zajęła 43. 
miejsce z dorobkiem 175 pkt (60m-
9,56, 600m-2:20,96, skok w dal-3,90, 
piłka palantowa-23m). Weronika 
Kalemba zajęła 65. miejsce z do-
robkiem 148 pkt  (60m-9,79, 600m-
2:26,89, skok w dal-3,69, piłka 
palantowa-24m). 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Drugie miejsce Anny Rejchert w czwórboju lekkoatletycznym LDK

UKS Chrobry na Mitingu 
Otwarcia Sezonu

wysuwa ją na czoło tabel województwa zachod-
niopomorskiego w roczniku 2004. Ponadto wynik 
ten jest równocześnie IV klasą sportową. Wyjazd 
na zawody odbył się dzięki dofinansowaniu Gminy 
Międzyzdroje. 

Pozostałe wyniki naszych zawodniczek: 
Ania Rejchert 100 m -13,65 (IV Klasa sportowa) 

200 m -28,94, Wiktoria Kalemba 100 m -14,48 200 
m - 30,03, Rozalia Woźniak 100 m - 14,94, 200 m 
- 32,56, Hanna Szymańska 200 m - 31,82, Marta 
Karwan 100 m - 16,12, 200 m - 35,13, Weronika 
Kalemba 100 m - 16,35, 200 m - 36,47

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Natalia mistrzynią Polski!
w dwóch wcześniejszych zawodach pucharowych.  
Międzyzdrojski klub UKS GIMSPORT repre-
zentowało dwoje zawodników rodzeństwo 
Natalia i Adrian Jaworscy. Ostatecznie po bardzo 
trudnych i emocjonujących walkach Natalia 
zdominowała swoją kategorie wagową i udo-

wodniła że w Polsce nie ma sobie równych 
zdobywając złoty medal i tytuł Mistrzyni 
Polski Juniorek młodszych w zapasach ko-
biet, a Adrian uplasował się na 10. miejscu. 
Zar ząd k lubu serdecznie  gratulu je  
zawodnikom i trenerom oraz dziękuje 
wszystkim, którzy wspomagają zawodników 
i klub.

UKS „Gimsport”
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OGŁOSZENIA

Alkohol -  II rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, przypominamy przedsiębior-
com prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, 
iż z dniem 31 maja 2017 r. upływa termin wniesienia 
II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2017.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 
 w Międzyzdrojach

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

Na przelewie należy wpisać, że wpłata dotyczy zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu.

Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalność 

gospodarczej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w powiązaniu z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej urzędu 
Gminy projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywa się w dniach od 8 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, 
przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, w godz. od 800 do 1400.
       
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 778, ze 
zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany 
Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt 
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać Burmistrzowi Międzyzdrojów 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.). Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@miedzyzdroje.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzyzdrojów.
       Leszek Dorosz
        Burmistrz Międzyzdrojów
Powyższą informację zamieszcza się:
1.  na tablicach  informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach; 
2.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w dziale Informacje >Ogłoszenia, Obwieszczenia,   
 rok 2017, wraz z projektem Studium;
3.  w lokalnej prasie.
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