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Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie Państwu
chwile wytchnienia, beztroskie momenty spędzone
w gronie najbliższych oraz da możliwość korzystania
z darów budzącej się do życia przyrody.
Życzenia zdrowych, radosnych i smacznych
Świąt Wielkanocnych
rozświetlonych promienieniami wiosennego słońca.
Jan Magda
Przewodniczący
Rady Miejskiej
z Radnymi

Leszek Dorosz

Burmistrz Międzyzdrojów
z pracownikami
Urzędu Miejskiego

W środku Informatora:
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DYREK TORA MDK, str. 3
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

miasto gwiazd!

AKTUALNOŚCI

Dzień S ołt ysa w M iędz yzdrojach
Dzień Sołtysa to coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom
lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. W 2018 roku Dzień Sołtysa obchodziliśmy w dniu 11 marca.
Z tej okazji podczas XLII Sesji Rady
Miejskiej, w dniu 15 marca br. w imieniu
całej społeczności, słowa podziękowania za
aktywną pracę oraz życzenia kolejnych wyzwań i satysfakcji z pełnienia funkcji Sołtysa
złożyli: burmistrz Międzyzdrojów Leszek
Dorosz oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Magda. Do życzeń dołączyła się również
radna Lubina Anna Oleksy oraz pozostali
uczestniczący w sesji radni. Sołtys sołectwa
Wapnica Bożena Magda i sołtys sołectwa Lubin Jan Radzimski odebrali okolicznościowe
grawertony. Niestety, na sesji nieobecny był
sołtys sołectwa Wicko Piotr Płoński.
Sołtysi pojawili się już w średniowieczu
– wyznaczani byli przez feudalnych panów,
a ich głównymi obowiązkami było zbieranie
czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej.
Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów.

Z czasem ich mocna pozycja została
częściowo ograniczona. Po upadku
komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki
pomocniczej gminy.
Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje
nim osoba z miejscowej społeczności,
która pozostaje na bieżąco w sprawach
lokalnych. Współcześnie do obowiązków
sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich czy realizowanie
uchwał rady gminy.
Sołtysom Gminy Międzyzdroje życzymy wytrwałości i składamy serdeczne
podziękowania.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

PRZEBUDOWA ALEI GWIAZD
W lutym 2018 r., po rozstrzygnięciu przetargu, rozpoczęła się planowana przebudowa Alei Gwiazd w Międzyzdrojach.
Przebudowa polega na poszerzeniu alei,
wymianie nawierzchni i podbudowy oraz
podwyższeniu części terenu pełniącego
funkcję sceny. W nowej posadzce będzie
możliwość umieszczenia 553 płyt z odlewami odcisków dłoni artystów, w tym 187
już istniejących. Wzdłuż ciągów pieszych
zaplanowano elementy małej architektury:
ławki, siedziska, kosze na śmieci oraz lampy
oświetleniowe. Obecna brama wejściowa
zostanie przeniesiona. Przy wejściu na aleję
zostanie zamontowana tablica multimedialna tzw. infokiosk z napisem „Międzyzdroje
Aleja Gwiazd”, gdzie można będzie znaleźć
informacje na temat umieszczonych w alei
odcisków dłoni czy płaskorzeźb.
Celem zmiany zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni centralnej
miasta odpowiadającej intensywnemu
wykorzystaniu przez turystów i kuracjuszy, dostosowanie projektowanej zieleni

do różnorodnej aktywności użytkowników oraz otwarcie terenu dla dużej
ilości obserwatorów podczas organizowanych przez miasto corocznych cyklicznych

imprez, w tym Festiwalu Gwiazd. Prace
powinny zakończyć się do dnia 30 czerwca
2018 r.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Z miejskiego kalendarza imprez: kwiecień 2018 r.
 07.04.2018r. – 70-lecie
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego, godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 07.04.2018r. – I Liga Kobiet w tenisie stołowym:
UKS Chrobry Międzyzdroje
– Stella Niechan Gniezno,
godz. 16:00, hala sportowa
im. Andrzeja Grubby;
 10.04.2018r. – Apel Pamięci 78. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej oraz 8. rocznicy
katastrofy lotniczej w Smoleńsku, godz. 12:00, cmentarz komunalny;
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 12.04.2018r. – Spotkanie autorskie z Tomaszem Wieczorkiem, godz. 18:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
 13.04.2018r. – IV Festiwal
Twórczości Niepełnosprawnego Aktora, godz. 10:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
 15.04.2018r. – Gry i zabawy
piłkarskie dla najmłodszych
pn. „Wszechstronny Ruch”,
hala sportowa im. Andrzeja
Grubby;
 15.04.2018r. – Sportowy
turniej brydża sportowego –
parami, godz.10:00, Między-

narodowy Dom Kultury;
 20.04.2018r. – „Dzień Stargardu w Międzyzdrojach”,
godz. 16:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 21.04.2018r. - XXII Wiosenne
Biegi Przełajowe w Wapnicy,
od godz. 10:00, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy;
 21.04.2018r. - Turniej dzieci
w zapasach w stylu wolnym,
od godz. 09:00, hala sportowa
im. Andrzeja Grubby;
 21.04.2018r. - Powiatowy
Przegląd Piosenki Dziecięcej.
Przegląd solistów muzycznych i zespołów estradowych,

godz.10:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
 22.04.2018r. - Międzynarodowy Dzień Ziemi, gra
terenowa pn. „Trzy żywioły”
godz. 13:00, amfiteatr;
 23.04.2018r. – Kiermasz
książek „Pociąg do książki,
książka do pociągu”, godz.
10:00 – 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
 26.04.2018r. – IV edycja
Międzyzdrojskich
Czwartków
Lekkoatletycznych,
godz. 16:00, stadion miejski.
Redakcja

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 3/2018

WYDARZENIA

ZNACZENIE GRODU W LUBINIE
20 marca 2018 r., w ramach szkolenia przewodników, w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się spotkanie
z przewodnikami PTTK „Na Wyspach”, na które zaproszono profesora Mariana Rębkowskiego z Uniwersytetu
Szczecińskiego. Gość przedstawił wykład nt. "Znaczenia Grodu w Lubinie”.
Profesor Marian Rębkowski prowadził i nadzorował badania archeologiczne w lubińskim
Grodzie w latach 2008-2011. Podczas badań
wykopaliskowych na Grodzisku w 2009 roku odkryto fragmenty fundamentów jednej z najstarszych świątyń chrześcijańskich Pomorza, którą
zbudował św. Otton z Bambergu podczas swej
misji chrystianizacyjnej w 1124 roku. Najstarsze
ślady średniowiecznego osadnictwa datowane
są na koniec IX wieku lub I połowę następnego stulecia. Tajemnicami Grodziska wcześniej już
zajmowali się uczeni, którzy również przeprowadzali na tym terenie wykopaliska, o których
w swoim opracowaniu z roku 1962 wspominał
nieżyjący już profesor Władysław Filipowiak
(1926-2014). Na tym obszarze w roku 1792 ro-

botnicy wykopali duży skarb monet arabskich,
z którego zachowało się kilkadziesiąt uszkodzonych sztuk datowanych po roku 950. Niestety
skarb trafił w prywatne ręce i zaginął. W 1840
roku prawdopodobnie dwaj panowie Friedrich
i Kuster podczas uprawy terenu grodziska natrafili na kamienie i cegły z fundamentów dawnego
kościoła. Z dawnego grodziska prawdopodobnie
pochodzi też kamienna chrzcielnica znajdująca
się obecnie obok kościoła w Lubinie, która pierwotnie mogła służyć jako kadłub żarnowy.
Badania Profesora Władysława Filipowiaka,
prowadzone na grodzisku, potwierdziły na tym
terenie istnienie twierdzy nadzorującej ruch żeglugi na Świnie. Wówczas odkryto już fragmenty
szkieletowego cmentarzyska z XII wieku. Grodzi-

fot. MDK

fot. MDK

sko kryje jeszcze wiele niezbadanych tajemnic,
które być może w niedalekiej przyszłości zaowocują dalszymi wykopaliskami i badaniami. Efekty
dotychczasowych badań zostały opracowane
przez profesora Rębkowskiego i wydane w języku angielskim.
Z myślą o mieszkańcach gminy Międzyzdroje Profesor Marian Rębkowski zamierza również
wydać podobną publikację w języku polskim.
Tymczasem przekazał dla Biblioteki Publicznej
w Międzyzdrojach „Kwartalnik Historii i Kultury
Materialnej” , w którym m.in. opisane jest lubińskie Grodzisko.
Inicjatorem spotkania był prezes Koła Przewodników Adam Jakubowski wraz z Międzynarodowym Domem Kultury. Kolejne spotkanie
szkoleniowe przewodników PTTK odbędzie się
12 kwietnia z Tomaszem Wieczorkiem z Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Julianna Rogowska

Wybrano kandydata na
stanowisko dyrektora MDK

W wyniku zakończenia procedury konkursowej, komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury
w Międzyzdrojach Pana Artura Duszyńskiego.

Henryk Nogala
Przewodniczący Komisji

Zaproszenie na Apel Pamięci
W dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 przy Krzyżu Katyńskim
na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach odbędzie się uroczystość
upamiętniająca 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 8. rocznicę katastrofy
lotniczej w Smoleńsku.
Na uroczystość zaprasza samorząd Gminy Międzyzdroje.
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GOŚCIE Z UKR AINY W MIĘDZ YZDROJACH
Przez kilka dni nad polskim morzem wypoczywała
grupa młodzieży i opiekunów z Taraszczy na Ukrainie. W bogatym programie nie mogło zabraknąć
odwiedzin w Międzyzdrojach. Podczas wizyty
w dniu 15 marca br. nasi gości poznali atrakcje
Wolińskiego Parku Narodowego oraz Bałtyckiego
Parku Miniatur. Podziwiali nasze miasto podczas
wycieczki kolejką turystyczną. Nie zabrakło także
pysznego poczęstunku i pamiątkowych gadżetów.
Wszystkim osobom, które ugościły ukraińską
młodzież i pomogły w organizacji pobytu w naszym
mieście składamy serdeczne podziękowania.
Joanna Ścigała
UM Międzyzdroje

Dzień Kobiet w Międzynarodowym Domu Kultury
„Z kobietą przez wieki” - w przedstawieniu dedykowanym wszystkim paniom wystąpili uczestnicy Koła Teatralnego „Magia” pod kierunkiem Ewy
Sobolewskiej- Kaśkosz. Muzyczną ucztą tego wieczoru był koncert w wykonaniu studentów Katedry Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie.

Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, duety
i pieśni zaśpiewali: Adam Szramski, Bartek Rozdeba, Grzegorz Pelutis, Michał Komorek, Karen
Siewierska, Damian Zaborowski i Iga Caban.
„Usta milczą” F.Lehara czy Czardasz z operetki
„Cygańska miłość”, perełki Johanna Straussa,

Rodzinne warsztaty wielkanocne
19 marca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
i 20 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły się
„Rodzinne warsztaty wielkanocne”.
Dzieci - wspólnie z rodzicami - tworzyły
skarpetkowe zajączki wypełnione ryżem oraz
kolorowe koszyczki wielkanocne z papierowych tacek. Organizatorami warsztatów byli:
Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”,
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Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy. Część materiałów plastycznych na warsztaty w bibliotece zakupił
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

przeboje musicalowe, pieśni Chopina, Moniuszki
i nie tylko - z najlepszymi życzeniami dla wszystkich Pań w dniu ich święta. Koncert poprowadził
prof. Piotr Kusiewicz. Śpiewakom akompaniowali
Krzysztof Figiel i Rafał Kowalczyk.
MDK Międzyzdroje

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe
dla dzieci i młodzieży realizowane przy Bibliotece w Międzyzdrojach.
Warsztaty w Wapnicy zrealizowano w ramach
projektu „Klubik Rodzinny – Od Juniora Do Seniora” dofinansowanego ze środków gminy Międzyzdroje. Realizatorem projektu jest Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.
Już dziś zapraszamy na kolejne rodzinne
warsztaty plastyczne, które odbędą się w maju
podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.
Bibliotekarze
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Trzymamy kciuki za Łukasza!
Miło nam poinformować, że
reprezentant
międzyzdrojskiej gastronomii - szef kuchni
i współwłaściciel restauracji
„Art.’s Kitchen” oraz „Dolce
Vita” Łukasz Frankowicz został
uczestnikiem
prestiżowego
show kulinarnego „Top Chef”.
Nowa 7. edycja programu,
emitowanego przez stację Polsat, rozpoczęła się 07 marca br.

Łukasz Frankowicz to specjalista od kuchni francuskiej
i śródziemnomorskiej. Swoje
doświadczenie kulinarne zdobywał w Londynie pod okiem
takich sław, jak Gordon Ramsay
czy Francesco Mazzei.
Mocno trzymamy kciuki
i życzymy Łukaszowi wygranej
w programie.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Urodziny Pani Karoli

Delegacja z Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w dniu 09.03.2018
r. złożyła wizytę Pani Karoli Kostusiak. Okazją były urodziny Dostojnej
Jubilatki, która skończyła 92 lata. Jubilatka otrzymała piękny bukiet
kwiatów, pamiątkowe życzenia podpisane przez Burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Dorosza oraz małe słodkości.
Bogumiła Bajek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wizyta na Cyprze
W dniach 3-10.03.2018, w związku z realizowanym projektem „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe”, odbyła się wizyta na Cyprze. W spotkaniu w Limassol uczestniczyli nauczyciele ze szkół partnerskich z Cypru, Francji, Irlandii, Włoch i Polski. Szkołę Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach reprezentowali p. Beata Hołyńska, p. Iwona
Ośka, p. Leszek Nyrkowski i p. Rafał Błocian.
Każdy z krajów partnerskich
przygotował prezentację dotyczącą
swojego kraju i szkoły, oraz realizację zadania związanego z muzyką
i literaturą, które przedstawiono
zarówno uczniom szkoły w Limassol, jak i nauczycielom uczestniczącym w spotkaniu. Była to wspaniała
okazja, żeby bliżej poznać kulturę
współpracujących państw, poprzez
krótkie utwory muzyczne i literackie
słynnych twórców, śpiewane oraz recytowane przez uczniów. Cypryjskie
dzieci przygotowały dla gości wspaniały koncert, podczas którego grały
i śpiewały piosenki z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.
Odwiedziny w szkole w Limassol przybliżyły również uczestnikom system edukacji na wyspie. Była to okazja do poznania
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i porównania odmiennych metod nauczania, wymiany doświadczeń z nauczycielami
europejskimi.
Uczestnicy spotkania wzięli również
udział w dwóch warsztatach szkolenio-

wych: dotyczącym obsługi i wykorzystania
Story Jumper w nauczaniu szkoleniu z zakresu TIK oraz w inspirujących i zadziwiających zajęciach muzycznych, podczas których każdy przedmiot mógł stać się wspaniałym instrumentem.
Podczas wizyty zorganizowane były również wycieczki krajoznawcze. Malowniczy,
tętniący zielenią krajobraz gajów oliwnych,
winnic i sadów pomarańczowych,
z ośnieżonym szczytem najwyższej góry na Cyprze w oddali, był
cudowną odmianą po zimowej
szarości. Gospodarze pokazali
gościom również skałę, przy której wyłoniła się z otchłani morskiej Afrodyta, piękne Pafos oraz
urocze wioski górskie, w których
czarno odziane kobiety haftują i
wyszywają, natomiast mężczyźni
robią misterne koronki ze srebra.
Wizyta była dla wszystkich
wspaniałym
doświadczeniem.
SP1 z niecierpliwością oczekuje przyjazdu gości ze szkół
partnerskich w październiku.
W międzyczasie trwają przygotowania do
mobilności w Galway, w Irlandii.
Iwona Ośka
Koordynator
5
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dziecii 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 pożarnictwa.

Eliminacje Gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 14 marca br. w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się
eliminacje szczebla gminnego XLI. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Turniej przeprowadzono w dwóch grupach
wiekowych:
1 grupa - uczniowie szkół podstawowych
(do kl. VI),

- Przyczyny oraz okoliczności powstawania
i rozprzestrzeniania się pożarów.
- Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
- Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancje
niebezpieczne.

W grupie 2 - uczniowie szkół podstawowych
(kl. VII) oraz klasy gimnazjalne,
I miejsce - Kewin Mateusz TRAUT (Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach)
II miejsce - Nina JACKIEWICZ (Gimnazjum
nr 1 w Międzyzdrojach)
III miejsce - Jakub PIOTROWICZ (SP nr 1
w Międzyzdrojach).

2 grupa - uczniowie szkół podstawowych
(kl. VII) oraz klasy gimnazjalne,
Zakresem tematycznym objęto:
- Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony
ludności, ekologii i ratownictwa.
- Organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej.
- Organizację i zadania Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz ich Związku.

- Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Po dokonaniu oceny testów pisemnych
komisja wyłoniła zwycięzców turnieju.
Wyniki kształtują się następująco:
W grupie 1 - uczniowie szkół podstawowych
(do kl. VI)
I miejsce - Patryk JARZĄBEK (SP nr 1 w
Międzyzdrojach)
II miejsce - Szymon SKORUPKA (SP nr 1
w Międzyzdrojach)
III miejsce - Bartosz PIORUN
(SP
nr 1 w Międzyzdrojach)

Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim
uczestnikom turnieju wręczono słodycze oraz
pamiątkowe dyplomy.
Informujemy, że ww. osoby są jednocześnie
reprezentantami Gminy Międzyzdroje i wezmą
udział w turnieju OTWP na wyższym szczeblu
tj. w eliminacjach powiatowych, które odbędą
się w Kamieniu Pomorskim.
Naszym reprezentantom życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji i awansu do turnieju
na szczeblu wojewódzkim. POWODZENIA !
Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej

Nowa siedziba fundacji

Szkoła w Wapnicy w audycji Polskiego Radia
Polskie Radio Dzieciom proponuje cykl ciekawych audycji pt. „Mali strażnicy dzikiego
królestwa”. Prowadzący, p. Krystian Tyrański to
podróżnik, który w 23 miesiące odwiedził 23
polskie parki narodowe. W swoich podróżach
spotyka pracowników parków narodowych,
którzy uczą jak dbać o dziką przyrodę.
Dwie najnowsze audycje (XV i XVI) dotyczą
naszego regionu – m.in. Wolińskiego Parku

Narodowego. W XVI audycji pt. „Przygody na
dzikiej wyspie” pojawia się wzmianka o Szkole
Podstawowej nr 2 w Wapnicy.
Naprawdę warto posłuchać!
https://www.polskieradio.pl/18/6382
https://www.polskieradio.pl/18/6382/
Artykul/2030173,Wyprawa-XVI-Przygody-na-dzikiej-wyspie
SP2 Wapnica

Informuję, że od 5 marca 2018 roku siedziba
Pracowni i Fundacji Motywacja i Działanie
w Międzyzdrojach działa pod nowym adresem:

• ul. Gryfa Pomorskiego 61b.

Uprzejmie proszę rodziców oraz uczestników naszych zajęć o kierowanie się pod
nowy adres zgodnie z ustalonym terminem
spotkań.
W razie zapytań pozostaję do Państwa
dyspozycji pod nr telefonu: 506 591 164
Karolina Flacht
Prezes Zarządu
6
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„Dziewczyny jak te kwiaty”

15 marca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się koncert pt. „Dziewczyny jak te kwiaty”
i wernisaż obrazów Anny Kingi Lesko. Tego wieczoru czytelnia zamieniła się w salę koncertową i galerię.
Na początku spotkania Anna Kinga Lesko opowiedziała o swojej wystawie obrazów mieszczącej się w czytelni i holu biblioteki. Jej obrazy, grafiki oraz instalacje
to połączenie cywilizacji i natury. Artystka
używa techniki kolażu, łącząc w swoich
pracach farby akrylowe z ideą recyklingu.
Tematem przewodnim wystawy jest szeroko pojęta podróż, którą odzwierciedlają instalacje znajdujące się w gablotach
w holu biblioteki. Jak sama mówi: „Wierzę
w szczęście sprzyjające podróżnym. Podróż
kojarzy mi się z otwartą i niezapisaną książką, sprawdzeniem się w nieoczekiwanych
sytuacjach, z samoakceptacją, z rozwagą
i z przebywaniem w teraźniejszości. Podróżując, prowadzę notatniki, w których w stylu kolażu prawie bez opisywania wklejam
znalezione na drodze drobiazgi: papierki
od cukierków, torebki herbaty, sznurki,
wstążki, tekturki, pudełka po cygarach, bilety, skrawki plakatów, gazet, ptasie pióra,

kawałki ceramiki lub oszlifowane przez morze kolorowe szkiełka. Poddaję się nastrojowi i transformuję go w materialność wyczuwaną w kolażu. Różnorodność zdarzeń,
oprawiona często elementami sytuacyjnego humoru - oraz sam proces tworzenia
-pozwalają na przeżywanie teraźniejszości
w zwolnionym tempie. To doskonała metoda na lepsze poznanie i zrozumienie otaczającego nas świata”.
Anna często stosuje metodę „przefunkcjonowywania” przedmiotów, np. wieko od
starej walizki lub obudowa zegara stają się
ramami obrazów. Prace wystawia na wystawach organizowanych w kręgu artystów
skupionych wokół malarki i wykładowczyni
Heike Kelter Silbarnagel. Anna Kinga Lesko
pochodzi ze Szczecina, ale od 21 lat mieszka w Berlinie ucząc języka niemieckiego.
Często odwiedza Międzyzdroje, z którymi
jest związana sentymentalnie.
Po wernisażu rozpoczął się koncert,
w którym wystąpił Witold Żuromski, muzyk, kompozytor i autor aranżacji utworów.
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Wystąpił z wokalistką Magdaleną Frąszczak
i Marcinem Samolczykiem, muzykiem i artystą kabaretowym, wieloletnim członkiem

Kabaretu Bohdana Smolenia. Podczas koncertu muzycy nie tylko zagrali i zaśpiewali,

ale również rozbawili publiczność licznymi
monologami, skeczami, żartami i wierszami Wisławy Szymborskiej. Artyści grali na
gitarach, skrzypcach i klarnecie. Marcin

Samolczyk wykonał solo na lejku, co wprawiło przybyłych gości w zachwyt. Poczucie
humoru mężczyzn bardzo spodobało się
publiczności, a Magdalena Frąszczak oczarowała słuchaczy swym głosem. Muzycy
wykonywali piosenki zarówno w języku
polskim, jak i angielskim. Zaśpiewali m.in.
„Dziewczyny jak te kwiaty”, „Sing Sing” Maryli Rodowicz, „Jestem silna” O.N.A., „Hotel
California” do teksu K. Piaseckiego, a także
piosenki z repertuaru Adolfa Dymszy, Mariana Hemara, Bohdana Łazuki i Kabaretu
Starszych Panów.
Na zakończenie wieczoru można było
kupić płyty artystów, zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcia. Wystawę obrazów, grafik i instalacji Anny Kingi Lesko można podziwiać
w międzyzdrojskiej bibliotece do 20 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach za pomoc techniczną przy nagłośnieniu koncertu.
Bibliotekarze
7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XL Sesji w dniu 15.03.2018 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLII/439/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8
czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych Gminy Międzyzdroje
Niniejsza uchwała zmienia termin wykupu
obligacji w kwocie 1 000 000 zł na rok 2025.
Termin wykupu przypadał na rok 2018.

Uchwała Nr XLII/440/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych Gminy Międzyzdroje
Niniejsza uchwała zmienia termin wykupu
obligacji w kwocie 1 000 000 zł na rok 2026.
Termin wykupu przypadał na rok 2019.

Uchwała Nr XLII/441/18

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Gminy Międzyzdroje
Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji na łączną kwotę 3 000 000 zł.
Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji komunalnych pozwolą na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy.
Gmina zamierza wyemitować 3 serie obligacji po 1 000 000 zł. Wykup obligacji następować
będzie w latach 2027-2029.
Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi
Burmistrzowi dokonanie wszelkich czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia
świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Uchwała Nr XLII/442/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018
W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 14 717 002,58 zł
i wydatków na kwotę 5 932 295,53. Dochody
zwiększa się o kwotę 103 403,76 zł (dochody
bieżące) i zmniejsza się na kwotę 14 820 406,34 zł
(dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się
o kwotę 3 778 351,19 zł (wydatki bieżące
273 092,81 zł, wydatki majątkowe 3 505 258,38 zł).
Wydatki zmniejsza się o kwotę 9 710 646,72 zł
(wydatki bieżące 382 546,72 zł, wydatki majątkowe 9 328 100,00 zł).
Zmiany (do wglądu w BIP)
W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy
o kwotę 8 784 707,05 zł i wynosi 15 722 771,78 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 10 722 771,78 zł,
z pożyczki w kwocie 2 000 000 zł oraz z obligacji
w kwocie 3 000 000 zł.

Uchwała nr XLII/443/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
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14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 r.
W niniejszej uchwale zmienia się treści
załączników.

Uchwała nr XLII/444/18

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2017-2035.
Zmianie ulega treść załączników, w ślad za
zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XLII/445/18

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W związku z ubieganiem się przez Gminę
Międzyzdroje o dofinasowanie w formie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadania pn. ”Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1” w ramach zadania
pn.” Termomodernizacja obiektów szkolnych
na terenie gminy Międzyzdroje” do kwoty
2.000.000,00 zł. Właściwe wykorzystanie należy
zabezpieczyć wekslem „In blanco” oraz zgodą
Rady Miejskiej na zawarcie umowy na dofinansowanie ww. środków finansowych

Uchwała Nr XLII/446/18

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Międzyzdroje na 2018 r.
Program określa wytyczne dotyczące
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt poprzez określenie celów i zadań
realizowanych w 2018 r.
Celem Programu jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Międzyzdroje,
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
4) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym
ich dokarmianie,
5) edukacja mieszkańców miasta i gminy
w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania.

Uchwała Nr XLII/447/18

w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020
Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach w dniu
6.03.18r. przedłożyła Burmistrzowi Międzyzdrojów Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
na lata 2018-2020.

Uchwała Nr XLII/448 /18

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
aportu do „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach
Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki gminnej
„Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Międzyzdrojach opłat przyłączeniowych.

Uchwała Nr XLII/449/2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku z otrzymanym pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
BRM.0004.10.18.MN z dnia 25.01.2018 r., dotyczącego umożliwienia sprzedaży gminnego
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.
Zwycięstwa 22 w Międzyzdrojach, proponuje
się przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ww. lokal o powierzchni
użytkowej 68,71 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie.

Uchwała Nr XLII /450/2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
W związku ze złożonym wnioskiem o nabycie gminnego terenu, stanowiącego działkę
nr 38/3 o powierzchni 71 m², na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej
nieruchomości przyległej, położonej przy ulicy
Zwycięstwa 24 a (działka nr 35), proponuje się
przeznaczyć ww. działkę gminną nr 38/3 do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XLII / 451 / 2018

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator Spółka z o.o. o ustanowienie służebności przesyłu
na części działek gminnych: nr 250 i nr 258
w Wapnicy w pasie o łącznej długości 21 m
i szerokości 0,5 m, w celu ułożenia i użytkowania kabla elektroenergetycznego, proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
dotyczącego ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz
wnioskodawcy.

Uchwała Nr XLII / 452 / 2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku ze złożeniem wniosku przez
dotychczasowego dzierżawcę o wydzierżawienie części tarasu przed molo o powierzchni
50 m² (stanowiącego część działki nr 70/12,
obręb 20 miasta Międzyzdroje), przylegają-
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cego do lokalu gastronomicznego „Fantazja”
w obiekcie molo, z przeznaczeniem na ogródek
gastronomiczny, proponuje się przeznaczyć
do wydzierżawienia na okres do 30 września
2018 r. ww. część tarasu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XLII / 453 / 2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Ze względu na wniosek dotychczasowego
dzierżawcy – Wspólnoty Mieszkaniowej Molo
o wydzierżawienie części działki gminnej nr
70/29, obręb 20 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 44 m², z przeznaczeniem na miejsce
do składowania odpadów dla wspólnoty, proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia na
okres do 30 września 2018 r. ww. część działki
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XLII / 454 / 2018

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości
w użytkowanie
W związku z zainteresowaniem „Adler-Schiffe” Sp. z o.o. uzyskaniem tytułu prawnego do części tarasu przed obiektem molo,
usytuowanego na działce nr 70/12 obrębie
20 miasta Międzyzdroje w celu zapewnienia
komunikacji pomiędzy częścią spacerową molo
i projektowaną platformą oraz dla potrzeb
przeprowadzenia niezbędnych mediów, proponuje się podjęcie przedłożonego projektu
uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu oddania w użytkowanie
(we wskazanym w uchwale zakresie) ww. części
nieruchomości na czas nieokreślony.

Uchwała Nr XLII/455/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Międzyzdroje porozumienia
w sprawie powierzenia Gminie Kamień
Pomorski realizacji zadania publicznego
Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych
z gminy Międzyzdroje
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy udzielenie schronienia, zapewnienia
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym. Zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej każda gmina powinna realizować zadanie
udzielenia schronienia poprzez trzy formy tj.
ogrzewalnię, noclegownię i schronisko. Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy Międzyzdroje nie
funkcjonuje żadna z ww. form pomocy osobom
bezdomnym, a na terenie Gminy Kamień Pomorski znajduje się budynek przeznaczony na
ogrzewalnię dla osób bezdomnych, zasadnym
jest podjęcie uchwały w sprawie przekazania
do realizacji tej Gminie zadania publicznego
dotyczącego udzielenia schronienia osobom
bezdomnym i wyrażenie zgody na zawarcie
przez Gminę Międzyzdroje porozumienia
w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych
gminy Międzyzdroje.
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Uchwała nr XLII/456/2018

w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Przedstawiony projekt podziału Gminy
Międzyzdroje na okręgi wyborcze został
przygotowany w związku z wprowadzeniem
przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesach wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych.
Do dokonania podziału na okręgi wyborcze
uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych
w stałym rejestrze wyborców gminy Międzyzdroje, według stanu na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje
się podziału na okręgi wyborcze, tj. na dzień 31
grudnia 2017 r. – 6232 osoby.
Przez liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców, należy rozumieć:
1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców
z urzędu,
2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
3) pozostałych osób zameldowanych
w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, co
do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach
do 20.000 mieszkańców, w skład rady wchodzą
radni w liczbie 15.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy
przedstawicielstwa. Normę tę oblicza się przez
podzielenie liczby mieszkańców gminy przez
liczbę radnych.
Norma przedstawicielstwa wynosi: 415,47
(6232:15= 415,47), czyli maksymalnie w okręgu
– 623 mieszkańców, minimalnie w okręgu – 208
mieszkańców.

Uchwała Nr XLII/457/18

w sprawie powołania doraźnej komisji
Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do
statutu Gminy Międzyzdroje
W celu opracowania zmian do statutu Gminy Międzyzdroje, powołuje się doraźną komisję
Rady Miejskiej, składającą się z 4 osób: Mateusz Bobek, Jan Magda, Bogusław Sutyła, Filip
Szyszkowski. Na Przewodniczącego Komisji
powołuje się Mateusza Bobka.

Uchwała Nr XLII/458/18

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana D. Sz.
na działalność Burmistrza Międzyzdrojów
Rada Miejska postanawia uznać swoją
właściwość do rozpoznania skargi Pana D. Sz.
z dnia 2.03.2018 r. na działalność Burmistrza
Międzyzdrojów i przekazać skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów
objętych skargą.

Uchwała Nr XLII/459/18

w sprawie zawiadomienia Pana D. Sz. o
niezałatwieniu skargi w terminie
Zawiadamia się skarżącego, że skarga
z dnia 2.03.2018 r. na działalność Burmistrza
Międzyzdrojów nie może zostać załatwiona
w terminie, wynikającym z art. 35 § 3 Kpa. Przyczyną jest konieczność uznania właściwości
Rady Miejskiej do rozpatrzenia złożonej skargi,
i przekazania jej uchwałą do Komisji Rewizyjnej
RM, celem zbadania jej zasadności.
Wyznacza się nowy termin załatwienia Pana
skargi na dzień 20.04.2018 r. po odbyciu XLIII
Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.
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

28.03.2018 r. - Ewa Trott
04.04.2018 r. - Jan Węglorz
11.04.2018 r. - Iwona Czyż
18.04.2018 r. - Adam Jakubowski
25.04.2018 r. - Dorota Klucha
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz.
15.00 - 16.00, pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14
Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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KOBIETA WIELU TALENTÓW
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Andżeliką Gałecką, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Placówka w tym roku obchodzi 70-lecie działalności.
- Biblioteki są instytucjami kultury,
które działają na podstawie ustawy o bibliotekach. Jaki jest zakres działalności
prowadzonej przez Panią placówki?
- Podstawowymi zadaniami bibliotek
jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Ten
model już dawno przeszedł do lamusa.
Biblioteka musiała stać się „małym domem kultury”, by promować czytelnictwo
przez edukację, teatr, muzykę i plastykę.
Oprócz tradycyjnych funkcji: dostęp do
słowa drukowanego w różnej formie,
zapewnienie ciągłości w poznawaniu kanonu literackiego, biblioteka
musiała stać się miejscem spotkań
i integracji. W każde nasze działanie
„przemycana” jest książka. Konkursy
plastyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty, spotkania autorskie, a
nawet koncerty nawiązują do poezji
i innych działów literatury. Rozszerzyliśmy działalność biblioteki. Współpracujemy z wszystkimi instytucjami,
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w naszej gminie. Jesteśmy
otwarci na wszelkie propozycje i pomysły. Zawsze podkreślam, że nasza
oferta imprez kulturalnych i obcowanie z książką jest jedyną bezpłatną
rozrywką.

publiczności. Fakt, wolelibyśmy robić te
imprezy u siebie, dlatego robimy swoje
i cierpliwie czekamy, czekamy, czekamy na
nową, przestronną siedzibę. A pomysłów
na nową siedzibę było mnóstwo. Osobiście uważam, że przydałby się generalny
remont, dobudowanie piętra, bo lokalizacja obecnego budynku biblioteki jest
najlepsza z możliwych. Trudnością jest
nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i brak miejsc postojowych
przed biblioteką. Przydałby się również do-

- W ciągu lat piastowania funkcji dyrektora otrzymała Pani wiele
nagród: m.in. tytuł ,,Bibliotekarza
Roku”, ,,Wyspiarza Roku”. Czym są
dla Pani te nagrody?
- Zdobyliśmy jeszcze tytuł „Biblioteka Roku 2009” województwa
zachodniopomorskiego.Te tytuły to
ogromne wyróżnienie, ale też nagroda dla całego zespołu. Cała załoga
ma merytoryczne przygotowanie
do pracy w zawodzie bibliotekarza
czy księgowej. To nietuzinkowe osoby, które angażują się w pracę w stu
procentach. Żartuję, że wszyscy moi
współpracownicy są „trzaśnięci talentami”. Pisarka, przewodnik turystyczny, lektor, niemal wszyscy uzdolnieni plastycznie, aktorsko, krawiecko,
miłośnicy zwierząt, grają na gitarze,
a nawet na… kościelnych organach.
Dosłownie, pracuję z ludźmi „do tańca i do różańca”.

- Przed jakimi wyzwaniami staje
Pani w swojej codziennej pracy?
- Nasza codzienna bolączka to
trudności lokalowe. Wykorzystujemy
każdy metr kwadratowy. Gdy organizujemy zbiórkę książek na wakacyjny kiermasz „Książka za 1 zł” czy
kiermasz „Pociąg do książki, książka
do pociągu”, z których roczny dochód
to kwota około 4-5 tysięcy zł, to musimy wcześniej te książki gdzieś przechować. Książek też co roku więcej
kupujemy niż ubytkujemy. Materiały
plastyczne na warsztaty, stroje teatralne – to wszystko trzeba gdzieś
pomieścić. Czasem mam wrażenie,
że biblioteka jest z gumy, bo jakoś do tej
pory wszytko udaje nam się ogarnąć. Lucjan Bąbolewski – Dyrektor Książnicy Pomorskiej przyjeżdżał do nas z delegacjami
z Czech i Niemiec, by pokazać bibliotekę,
która pomimo niekorzystnych warunków
lokalowych potrafi prężnie działać. Oczywiście korzystamy z gościnności Międzynarodowego Domu Kultury. Zorganizowaliśmy
tam spotkania z Ewą Wachowicz, Robertem
Więckiewiczem, Wiktorem Zborowskim.
U nas nie pomieścilibyśmy tak licznej
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o uczeniu w szkole. Uwielbiam kreatywną
pracę z dziećmi i młodzieżą. Uczyłam przez
rok w zastępstwie w Szkole nr 2 w Wapnicy
oraz w międzyzdrojskim Gimnazjum. Pomimo zmęczenia, bo równocześnie pracowałam też w bibliotece, był to wspaniały czas.
Praca z dziećmi dawała mi dużą satysfakcję. Może dlatego w bibliotece organizuję
różne warsztaty, zajęcia edukacyjne, bo
mam niedosyt. Priorytetem mojej bibliotecznej pedagogiki są nowe formy pracy
z czytelnikiem oraz szeroko pojęta promocja czytelnictwa, już od dziecka. Jestem pomysłodawczynią programu
„Od najmłodszych lat z książką za pan
brat” skierowanego do uczniów klas
I-III Szkoły Podstawowej oraz współtwórcą profilaktycznego programu
„Książka zamiast...” Nie wyobrażam
sobie biblioteki, w której bibliotekarka siedzi i czeka na czytelnika. Biblioteka ma tętnić życiem, a nie być
magazynem książek.

datkowy etat. Rok temu zwróciłam się do
Rady Miejskiej z takim wnioskiem. Nie udało się. Mieliśmy stażystów, ale chcielibyśmy
wyszkolić i przyuczyć do zawodu kogoś na
stałe.
- Proszę powiedzieć dlaczego wybrała
Pani zawód bibliotekarza?
- Skończyłam Filologię Polską na Uniwersytecie Szczecińskim z dwoma specjalizacjami (Nauczycielstwo, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa) z myślą

- Czy podziela Pani opinię, że w Polsce
jest niski poziom czytelnictwa? Jak nasza
gmina wypada na tle innych miast?
- Nasza Gmina na tle tych statystyk wypada bardzo dobrze. W 2017 roku mieliśmy
zarejestrowanych 2161 czytelników aktywnie wypożyczających książki (mieszkańcy
gminy i czytelnicy sezonowi razem). W 2017
wprowadziliśmy do księgozbioru 1685
nowych pozycji książkowych. To właśnie
bogata oferta nowości przyciąga czytelni-

cd. na str. 11
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ków. Z bestsellerami jesteśmy na bieżąco.
Często słyszymy: „Wy już to macie???” Kierujemy się potrzebami i „życzeniami” naszych
czytelników. Jeśli czegoś nie jesteśmy w
stanie kupić, bo np. nakład się wyczerpał,
wyjściem z sytuacji jest wypożyczenie międzybiblioteczne. Każdą książkę ściągniemy
z innej biblioteki.
- W tym roku przypada jubileusz 70-lecia międzyzdrojskiej biblioteki. Jakie
atrakcje zaplanowaliście Państwo w programie obchodów?
- Galę 70-lecia międzyzdrojskiej biblioteki zaplanowaliśmy na 7 kwietnia 2018.
Odbędzie się ona w MDK o godz. 17:00. Będzie to impreza międzypokoleniowa. Cześć
artystyczna to dla nas bibliotekarzy niespodzianka. Udało mi się namówić p.Dorotę Sielewicz, by przygotowała, wspólnie
z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach, kabaret. Coś w rodzaju
satyry na temat bibliotekarza. Znam tylko
tytuł: „Kontrolowane przecieki z życia biblioteki”. Na scenie zaprezentują się również przedszkolaki z „Morskich skarbów”
i zaprzyjaźniony z nami zespół „Bryza” na
czele z Januszem Kalembą. Będzie wspomnieniowo, będą niespodzianki, finał konkursu na makietę biblioteki, wystawa zdjęć.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
Poza tym bardzo ciekawie zapowiada
się wiosna i imprezy kulturalne organizo-

wane przez naszą Bibliotekę. Wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Rodzina” organizujemy
spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką,
z Klubem Sportowym „Fala” i Ośrodkiem
Pomocy Społecznej - spotkanie autorskie
z trenerem Antonim Piechniczkiem. To na
rozgrzewkę przed Mundialem. Dla dzieci
proponujemy warsztaty plastyczne, spotkania z Justyną Bednarek i Renatą Piątkowską, promocję książki Anny Piecyk i Jolanty
Nyrkowskiej. Dla miłośników mocnej literatury zorganizujemy spotkanie z dziennikarzem Tomaszem Sekielskim. Planowany na
czerwiec wieczór autorski Tani Valko połączony z promocją najnowszej publikacji
„Arabski syn” został przeniesiony na jesień.
Proszę śledzić naszą stronę internetową
i facebook oraz portale internetowe – o
szczegółach poinformujemy wkrótce.
- Proszę opowiedzieć kilka słów o Pani
rodzinie. Jakie są Pani zainteresowania?
- Mam cudowną rodzinę, pozytywnie
zakręconych dwóch braci, którzy pracują
w branży logistyczno-transportowej. Moi
rodzice są już na emeryturze. Naszą rodzinną rozrywką jest gra w karty, w „tysiąca”. To
odmiana mariasza, zapomnianej gry karcianej, o której wspomina się nawet w „Panu
Tadeuszu”. Gramy do późnych godzin wieczornych, przy tym żartujemy, opowiadamy
co u nas. A ile emocji jest przy takiej grze,
niekiedy cały blok nas słyszy. Śmieję się

często, że to taka nasza rodzinna integracja.
Mam wspaniałego partnera Jacka. Lubimy
wspólnie biegać, tzn. on biega, a ja gonię go
z kijkami. Wieczory spędzamy w gronie
przyjaciół na biesiadowaniu albo podróżujemy. Ostatnio spędziliśmy niezapomniane
chwile w Barcelonie, wcześniej byłam na
babskim wypadzie na Krecie. Ubolewam,
że coraz rzadziej udaje się pójść paczką na
jakąś fajną imprezę, by potańczyć. Częściej
wybieramy się do kina i teatru. Chyba się
starzejemy. Kocham dobre mocne filmy,
nietuzinkowe książki, jestem fanką prozy
Jodi Picoult. Ostatnio moje serce skradł
Leszek Herman. Lubię też prace manualne,
robię bombki, jajka, które potem sprzedajemy na jarmarkach. Cały dochód zawsze
przekazujemy na konto Międzyzdrojskiego
Stowarzyszenia „Rodzina”, w którego działalność się angażuję. Jestem też członkiem
Klubu Przewodnickiego „Na Wyspach”.
Mam uprawnienie przewodnika terenowego po województwie zachodniopomorskim. Przyznaję się, na tą działalność nie
starcza już czasu. Poza tym ogromną satysfakcję daje mi planowanie, organizowanie
różnych jarmarków, pikników, imprez charytatywnych… Może to zabrzmi trywialnie,
ale lubię pomagać, to mi daje zastrzyk pozytywnej energii i spokój ducha, że czasem
zasypiam na stojąco.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

czyli

KIERMASZ KSIĄŻEK od 1 zł
zorganizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19

23 kwietnia 2018 r.
w godz. 10.00 - 18.00

(poniedziałek)

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, ul. Norwida 15
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VI edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Międzyzdrojach
W słoneczną niedzielę 4 marca 2018r. w Międzyzdrojach zorganizowana została VI edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg przygotowano w ramach obchodzonego
1 marca br. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II wojny światowej.
Na promenadzie w samo południe rozpoczął
się pierwszy bieg na dystansie 1963m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty –Józef Franczak ps. Lalek), natomiast drugi
pół godziny później - na dystansie 5 km.
Biegi zaczynały się na terenie Golden Tulip
Międzyzdroje Residence i kończyły na mecie,
która znajdowała się w międzyzdrojskim amfiteatrze. W imprezie wzięło udział 132 biegaczy.

W biegu uczestniczyli biegacze m.in.: z Międzyzdrojów, Dziwnowa, Wysokiej Kamieńskiej,
Kalenia,Trzebieszewa, Trzebiatowa, Świnoujścia,
Wolina, Kamienia Pomorskiego, Mierzyna, Stargardu, Szczecina i Warszawy.
Wyniki biegaczy, którzy zajęli trzy pierwsze
miejsca na obu dystansach:
1963 m:
1. miejsce – BARTŁOMIEJ MUSIAŁ z WYSOKIEJ
KAMIEŃSKIEJ- czas 6 min. 58 s. , 2. miejsce – DOMINIK KUJDA z MIĘDZYZDROJÓW - czas 6 min.
58 s., 3. miejsce – KAMIL DWORNIK z MIĘDZYZDROJÓW- czas 7 min. 00 s.

5000 m:
1. miejsce – ROBERT DERDA ZE ŚWINOUJŚCIA – czas 17 min. 39 s., 2. miejsce – ARKADIUSZ
BORYSIUK Z KAMIENIA POMORSKIEGO – czas 17
min. 49 s., 3. miejsce – DAWID RÓŻAŃSKI z DZIWNOWA – czas 17 min. 50 s.
VI edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” została przygotowana przez
harcerzy z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP - partnera
głównego organizatora Fundacji Wolność i Demokracja.
Organizacją biegu, oznakowaniem i zabezpieczeniem zajęli się harcerze 34 DH „Orlęta”
i 24 MDSH „Feniksy” z Międzyzdrojów, harcerze z 3 DH „Gryfy Wolińskie” z Wolina, harcerze z 63 DH „Szare Szeregi” z Dziwnowa oraz
żołnierze z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego
z Dziwnowa, Pogotowie Ratunkowe, Policja i
Straż Miejska. Harcerze otrzymali wsparcie ze
strony Gminy Międzyzdroje.

Przy biegu pomogli także wolontariusze
z Fundacji Motywacja i Działanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji oraz wzięli udział w
biegu „Tropem Wilczym.Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.” Do zobaczenia za rok!
Pwd. Tomasz Rychłowski
Koordynator biegu
34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich

Sukcesy międzyzdrojskich zapaśników
W dniach 16-18.03.2018 w odległym Staszowie w woj. świętokrzyskim odbył
się Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym, zawody były kwalifikacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Mistrzostw Polski w zapasach.
W zawodach udział wzięła rekordowa ilość
ponad 300 zawodników z całego kraju, a wśród
nich zawodnik UKS GIMSPORT Międzyzdroje
Adrian Jaworski, który potwierdził, że jest w czołówce zawodników w kraju i pewnie zdobył kwalifikacje do Mistrzostw Polski, które odbędą się
w maju w Krotoszynie.

W tym samym czasie w Rydze na Łotwie
odbywał się międzynarodowy turniej juniorów
i juniorek w zapasach, w którym w szeregach reprezentacji Polski startowała zawodniczka międzyzdrojskiego klubu Natalia Jaworska, zdobywając, razem z reprezentacją, pierwsze miejsce
drużynowo!

Zarząd klubu serdecznie gratuluje zawodnikom wspaniałych startów i sukcesów oraz
pragnie złożyć serdeczne podziękowania dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama
Wodziczki w Wolinie za wyrozumiałość dla Natalii i Adriana, którzy są uczniami tej szkoły,
i umożliwienie im nadrobienia zaległości wynikających z częstych wyjazdów na zgrupowania
i zawody.
Rafał Jaworski
UKS Gimsport
12
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MIĘDZYZDROJE NA
MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ
ZAWODACH KARATE SHINKYOKUSHINKAI POLSKIEJ
W CHOSZCZNIE
FEDERACJI KYOKUSHIN KARATE
W sobotę, 24 lutego 2018 r. w Choszcznie odbył
się „Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate
Shinkyokushin Choszczno Cup 2018” z okazji
20-lecia działalności klubu. W zawodach wystartowało 137 zawodników z 18 klubów w koronnej
konkurencji jaką w karate jest kumite. Uczestniczyła w nich również skromna grupa zawodników Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido, zajmując miejsca medalowe:

• Michał KARWAN – I miejsce w kumite
10/11 lat w kategorii - 35 kg;
• Marcel PALUCH – I miejsce w kumite 14/15
lat w kategorii + 55 kg;
• Nicola SAWICKA – IV miejsce w kumite
10/11 lat w kategorii +40 kg.
Zdobywcom miejsc medalowych serdecznie
gratulujemy.
Zarząd MKS Bushido

W dniu 17 marca 2018 r. w Kościerzynie odbyły się „Mistrzostwa Polski Północnej Shinkyokushinkai Polskiej Federacji Kyokushin Karate”
W zawodach udział wzięło 209 zawodników z 21

• Kacper DOMITRZ - II miejsce w kumite w
kategorii junior 15-16 lat +65 kg
• Oliwer OLESKI - II miejsce w kumite w kategorii student 18-21 lat -75 kg

klubów: Bydgoszczy, Bytowa, Chełmna, Chełmży, Chodzieży, Gdańska, Golubia-Dobrzynia,
Józefowa, Kalisza Pomorskiego, Kościerzyny,
Lubszy, Łobza, Międzyzdrojów, Nowej Rudy, Solca Kujawskiego, Szczytna, Świecia, Świnoujścia,
Torunia, Wąbrzeźna, Złocieńca.
Również zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido dzielnie walczyli o najwyższe miejsca medalowe zajmując:
• Oliwer RUDNICKI - III miejsce w kata w kategorii junior do lat 14

W zawodach startował również Michał KARWAN w kategorii 9-10 lat - 37 kg, który bardzo
dzielnie walczył i godnie reprezentował Klub na
tak ważnych zawodach.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Dziękujemy także Tomaszowi Karwanowi za opiekę
nad naszymi zawodnikami.
Udział w zawodach realizowany był w ramach
środków własnych klubu oraz przy współpracy
i wsparciu rodziców.
MKS Bushido

Tańczyli „O Kwiat Krokusa”
W niedzielę 4 marca w Szczecinie odbył się pierwszy w naszym okręgu w
tym roku kalendarzowym Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O
Kwiat Krokusa”, którego organizatorem była Akademia Tańca Małgorzaty
i Antoniego Grycmacherów. Wzięło w nim udział ponad 200 par. Miło nam
poinformować o wynikach zawodników Tanecznych Klubów Sportowych
Jantar w Wolinie i Międzyzdrojach.
Zacznijmy od najmniejszych Jantarków:
kat. do lat 7 h i 8-9 h złoto Eryk Ludwicki Iga
Kiszkunas, Antek Ziemgowski Lila Leszczyńska
kat. 8-9 g srebro Natan Witasik Amelia Marek, Ethien Albert Maja Białek, Mateusz Bochna
Estera Szkiela, Ethien Albert Zuzia Ziemgowska,

Kacper Skorupiński Clementine Albert złoto
Mateusz Bochna Marcelina Andrearczyk, Kacper
Skorupiński Krzysia Pietruszewska, Natan Witasik
Amelia Mazur, Kamil Stachewicz Martyna Krzączkowska.
Kat 10-11 f brąz Marek Kuśnierek Laura Gołębiowska srebro Dawid Gąsiorowski Julia Szczeblewska, Szymon Kozłowski Emilia Hnat.
Kategorie sportowe dzieci, juniorzy i młodzież:
10-11 e – Kornel Przybyłek Martyna Brzezicka VI 12-13 e Piotr Sołtysiak Martyna Deptuła X,
Kuba Lichowski Amelia Mazur IX, Nikodem Denega Zuzia Szablewska V
12-13 d Bartek Ligęza Amelia Kokot V
Pow.15 d Przemek Wojdalski Estera Przybylińska II ST III LA, Kaper Strugała Nikola Niewiadomska IV ST II LA, Radek Urbańczyk Laura Klonowska III LA IV ST.
Miłą niespodzianką był występ Piotrka Włoska i Agaty Kowalewskiej, którzy nie tylko wygrali
kat. 12-13 e, ale również otrzymali wyższą kategorię sportową.
Wszystkim gratulujemy i życzymy udanych
startów w Kamieniu Pomorskim oraz na mistrzostwach Polski w Kołobrzegu 24 i 25 marca.
Anna Zjawińska
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Lekkoatletki „Chrobrego” na podium
Udanie zakończyły się Przełajowe Mistrzostwa
Województwa „Lekkoatletyka dla Każdego”
dla zawodniczek UKS Chrobry Międzyzdroje.

Mistrzostwa, które odbyły się w sobotę 17 marca 2018 r. w Policach były znakomitą szansą na
sprawdzenie formy. Natalia Lewandowska zdobyła brązowy medal w biegu na 800m w kategorii rocznika 2005. Natomiast jej starsza koleżanka
Ania Rejchert zdobyła srebrny medal w biegu
na 800m w kategorii rocznika 2004. Hanna Szymańska zajęła 4. miejsce w biegu na 800m w kategorii rocznika 2006. Wśród chłopców najlepiej
wypadł Mateusz Duczmański, który wywalczył
7. miejsce w biegu na 600m w kategorii rocznika
2007/2008. Pozostałe wyniki naszych zawodników: 600m rocznik 2007/2008 dziewczęta 15. Nela Zygmunt, 27. Maria Rutkowska, 30. Marta Wołkow, 600m rocznik 2007/2008 chłopcy –
16. Piotr Soiński, 24. Maciej Dunder, 25. Tomasz
Wiśniewski, 800m rocznik 2006 dziewczęta –
11. Amelia Kujda-Rogowska, 800 m rocznik 2005
chłopcy – 13. Kacper Sobierajski, 800m rocznik 2003/2004 chłopcy – 44. Kamil Dwornik,
45. Marcel Plauch, 47. Konrad Dubako. Gratulujemy zawodnikom.

Wyjazd na zawody został sfinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Trzy tytuły Mistrzowskie

„Chrobrego”
Podczas Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików w tenisie stołowym w dniu 11
marca 2018 r. w Koszalinie, zawodnicy i zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje zdominowali
całe podium zarówno w grze pojedynczej, jak
i podwójnej. Pierwszy tytuł Mistrzów Województwa wśród chłopców wywalczyła w deblu para
Michał Wandachowicz i Jakub Kurek, drugi tytuł
w deblu wśród dziewczynek wywalczyła Julia
Bartkiewicz, która zagrała w parze z koleżanką
z Pieszcza Weroniką Bobek. Trzeci tytuł przypadł
Michałowi Wandachowiczowi, który zwyciężył
w grze pojedynczej Młodzików. Ponadto Julia
Bartkiewicz w grze pojedynczej zdobyła srebrny
medal. Gratulacje dla zawodników oraz trenerów.
Wyjazd na zawody został dofinansowany
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międyzdroje

Rusza nabór do programu „Lekkoatletyka dla Każdego"
Zapraszamy wszystkich uczniów, chętnych do uprawiania lekkoatletyki, z klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych na zajęcia sportowe w ramach programu
„Lekkoatletyka dla Każdego”.
Zajęcia są nieodpłatne i będą
odbywać się na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach ul. Leśna 17.
W ramach zajęć uczestnicy trenują w grupie z wykwalifikowanym
trenerem. Uczniowie uczestniczą
w zawodach objętych kalendarzem
PZLA oraz biorą udział w innych
eventach promujących lekkoatletykę. Osoby wyróżniające się osią14

gnięciami sportowymi mogą
zostać zakwalifikowane do szkoleń klubowych oraz biorą udział
w zgrupowaniach szkoleniowych
oraz ogólnopolskich zawodach.
Bliższych informacji udzieli
Rafał Błocian trener programu
tel. 665 722 607 lub na stronie
www.uks.jupe24.pl
UKS CHROBRY
MIĘDZYZDROJE
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OGŁOSZENIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach
oraz Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”
zapraszają na spotkanie z

Tomaszem Wieczorkiem
12 kwietnia 2018 r.

godz. 18.00

(czwartek)

(wstęp wolny)

Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu książek.
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