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Barwny maj

W środku Informatora:

• 53. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, str. 4;
• III Obchody Dnia Świętego Ottona, 9 czerwca 2018 r.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZA ATRAKCJA W MIĘDZYZDROJACH
PAPUGARNIA najnowsza atrakcja w centrum miasta. W tym miejscu 41 egzotycznych
barwnych osobników przeniesie Cię w inny
świat, zobaczysz jak papugi się bawią,
popisują, a nawet tulą. Te sprytne, zwinne

i ciekawskie ptaki bardzo lubią kontakty
z ludźmi. Masz wyjątkową okazję spotkać
tu Romea i Julię - ary zwyczajne. Ponadto
inne gatunki tych inteligentnych ptaków, tj.
konury, rudosterki i barwinki czarnogłowe.

Papugi nie są zamykane w klatkach, ich
domem jest cała Papugarnia, do której serdecznie zapraszam.
Pogłaskaj, nakarm, pogadaj, zrób zdjęcie!
Papugarnia mieści się przy ul. Gryfa Pomorskiego 4, czynna codziennie
w godz.10.00 – 20.00.
Joanna Ścigała
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Wystawa „Pamięć Archipelagu”

Jak zdobywano nasz "Dziki Zachód "
Wystawa „Pamięć Archipelagu”, która ma na
celu pokazanie powojennej rzeczywistości
gminy Międzyzdroje, będzie dostępna dla
zwiedzających w Międzynarodowym Domu
Kultury w Międzyzdrojach od 25 maja do
08 czerwca 2018 roku. Autorzy wystawy dotarli
do najstarszych mieszkańców regionu, którzy
pamiętają pierwsze lata polskiego osadnictwa po II wojnie światowej. Na podstawie ich
wspomnień i fotografii starają się pokazać

atmosferę tych trudnych, choć barwnych
czasów, zwracając uwagę przede wszystkim
na wyzwania, z którymi musieli mierzyć się
Polacy przybywający na wyspy Wolin, Karsibór
i Uznam z różnych stron naszego kraju.
Wystawa została przygotowana przez
Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych ze środków Gminy Międzyzdroje.
Wydarzenie jest uzupełnieniem działań
Centrum związanych z promocją powojennej historii wysp, w tym Interaktywnego
Szlaku Historycznego Archipelag Pamięci:
www.archipelag.edu.pl.
Piotr Oleksy

Z miejskiego kalendarza imprez: maj / czerwiec 2018 r.
24.05.2018 r. – "Sport w PRL", Ogólnopolska Konferencja Naukowa, godz. 10:00,
SPA Bagiński & Chabinka;
24.05.2018 r. – Spotkanie z Katarzyną
Bosacką, godz. 17:00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
24.05.2018 r. – V edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych, godz.
16:00, stadion miejski;
25.05.2018 r. - Wernisaż wystawy pt.
„Pamięć Archipelagu”, od godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury;
26 – 27.05.2018 r. – XIII edycja „Perła
Bałtyku” Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, bloki taneczne od godz. 10:00,
hala sportowa im. A. Grubby przy Szkole
Podstawowej nr 1;
30.05.2018 r. – V edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych, godz.
16:00, stadion miejski;
31.05.2018r. – „DOHA” Koncert Chóru
z Kataru, godz. 18.00, Międzynarodowy
Dom Kultury;
01.06.2018 r. – Najlepszy Dzień Dziec2

ka na Wyspach, godz.12:00, amfiteatr;
07.06.2018 r. – V edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych - finał,
godz. 16:00, stadion miejski;
08.06.2018 r. – Mini Mundial 2018, godz.
09:00, stadion miejski;
08.06.2018 r. – Przedszkolny Piknik
Rodzinny, godz. 16:00, Przedszkole Miejskie
„Morskie Skarby”;
09.06.2018 r. – III Obchody Dnia św. Ottona, godz.11:00, grodzisko średniowieczne
w Lubinie;
11.06.2018 r. – Spotkanie z Krystyną
Mirek, godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
14.06.2018 r. – Spotkanie z Iwoną Guzowską pod hasłem ”Kobieta ma prawo”
organizowane w ramach Roku Kobiet na
Pomorzu Zachodnim, godz. 17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
15.06.2018 r. – Międzyzdrojskie Neptunalia, godz. 16:00, amfiteatr;
16.06.2018 r. – Wojewódzki Turniej
Piłki Nożnej pn. „Fala Football CUP 2018”

– V edycja, roczniki 2005 i młodsi, godz.
10:00, stadion miejski;
17-18.06.2018 r. – Letni kiermasz książek pn.„Książka za 1zł”, godz. 10:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
17 – 22.06.2018 r. – 53. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, program
na str. 4;
23.06.2018 r. – oficjalne otwarcie kąpieliska Międzyzdroje, godz. 12:00, plaża
po lewej stronie molo, wejście E;
23.06.2018 r. – parada motocykli ulicami miasta, w ramach obchodów „Święta
Junaka”, godz. 12:00, ulice miasta, postój
na skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd;
28.06.2018r. – Spotkanie w ramach
DKK pt. „Pisane życiem, czyli o książkach
Doroty Schrammek”, godz. 17:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
29.06.2018 r. – II Dzień Patrona miasta
Międzyzdroje św. Piotra Apostoła, program
na str. 16.
Redakcja
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Noc Muzeów 2018 w WPN
19 maja 2018 roku odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów, do której
przystąpiło Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. Europejska Noc
Muzeów to świetna okazja, żeby zobaczyć Muzea w zupełnie nowej odsłonie.
W sobotni wieczór Muzeum Przyrodnicze
przygotowało specjalne atrakcje dla zwiedzających. Motywem przewodnim tegorocznej
Nocy Muzeów był „Las i jego tajemnice”. Na
zwiedzających, od samego wejścia czekało
aktywne zwiedzanie ekspozycji, gry i zabawy
tematyczne zlokalizowane na tarasie muzeum oraz warsztaty w salach konferencyjnych.
Na stosiku leśnym uczestnicy zabawy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony
lasu, obok stoiska leśnego odbywały się gry

wielkoformatowe i zabawy animacyjne dla
najmłodszych, zorganizowane przez harcerzy
z Hufca Ziemi Wolińskiej i wolontariuszy Fundacji Motywacja i Działanie.
Dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych cieszyły się przyrodnicze warsztaty
tematyczne. Uczestnicy poznawali przyrodę
„wszystkimi zmysłami”, obserwowali „świat w
skali mikro” oraz własnoręcznie wykonywali
pamiątkowe ozdoby z naturalnych materiałów. Najmłodsi przygotowali plastyczną makietę lasu iglastego i liściastego, zdobywając
przy tym wiedzę
o roślinach i zwierzętach
występujących w tych
dwóch porównywanych ekosystemach leśnych. Adrenaliny podczas
rywalizacji zespołowej dostarczyły
drużynom leśne
kalambury. Pasjonaci
rękodzieła
odnaleźli się podczas wykonywania
„łapaczy leśnych

Międzynarodowy Dzień
Morświna w WPN
20 maja 2018 roku na tarasie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego odbył się event poświęcony obchodom Międzynarodowego Dnia Morświna.
Morświn jest jedynym gatunkiem walenia na stałe występującym w Bałtyku. Niestety jego
bałtycka populacja, oszacowana
na niespełna 500
osobników, jest
zagrożona wyginięciem. Dlatego też WPN,
we współpracy
z Fundacją WWF
Polska,
postanowili
przybliżyć
przybyłym
w tym dniu odwiedzającym,
zagadnienia
związane z historią i biologią
tego gatunku. Podczas spotkania można było również poszerzyć swoją wiedzę nt. pozostałych ssaków bałtyckich. Turyści
mogli wziąć udział w konkursie
przyrodniczym
poświęconym

bałtyckim ssakom, obejrzeć przygotowane wystawy tematyczne
i film przyrodniczy. Najmłodsi
uczestnicy
eventu
wzięli udział
w warsztatach
plastycznych.
Wolontariusze
WWF udzielali
dodatkowych
informacji na
temat zagrożeń
Bałtyku
spowodowanych działalnością
człowieka.
Zorganizowany po raz
pierwszy w WPN Międzynarodowy Dzień Morświna przybliżył
turystom i mieszkańcom postać
tych rzadkich i tajemniczych ssaków Bałtyku.
WPN
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duchów” – warsztatów prowadzonych przez
Stowarzyszenie Archeozdroje. Pracownicy
Biblioteki Miejskiej, wraz z dziećmi, z zaangażowaniem wykonywali kolorowe zwierzaki-cudaki z koralików Hama.
Na zakończenie zabawy zwiedzający wykonywali pamiątkowe zdjęcia w fotobudce
oraz losowali drobne nagrody ufundowane
przez WPN oraz Urząd Miasta Międzyzdroje.
Późnym wieczorem obyła się prelekcja
na temat ekosystemów leśnych Wolińskiego
Parku Narodowego, prowadzona przez z-cę
dyrektora WPN, Marka Dylawerskiego. Dla
najbardziej wytrwałych wyświetlony został
film przyrodniczy.      
WPN

Cichociemni.

Wystawa w rocznicę 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wystawa prezentowana jest
od 30.05.2018 r. do 01.07.2018 r.
w Galerii Stare Muzeum WPN w Międzyzdrojach.
Zwiedzanie wystawy w ramach biletu wstępu do Muzeum Przyrodniczego.

Patronat honorowy:
Komendant Główny Policji

Partnerzy wystawy:

BIURO HISTORII
I TRADYCJI POLICJI KGP
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PROGRAM 53. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
PIEŚNI CHÓRALNEJ W MIĘDZYZDROJACH 17 - 22 czerwca 2018 r.
WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI / FREE ENTRANCE FOR THE PUBLIC
17.06.18 – niedziela, godz.19:30, MDK.
Koncert Inauguracyjny
• Chór Novo Concertante Manila (Filipiny),
Arwin Tan – dyrygent
18.06.18 – poniedziałek, godz. 19:30, MDK.
• Chór Dziecięcy „La Musica” z Lublina (Polska), Zdzisław Ohar – dyrygent
• Chór Kameralny „Nadzieja” z Nakła nad
Notecią (Polska), Michał Gacka – dyrygent
• Chór Chłopięcy „Pueri Cantores Tarnovienses” z Tarnowa (Polska), ks. Grzegorz Piekarz
– dyrygent

• Chór dziecięcy „Canzonetta” z Warszawy
(Polska), Elżbieta Siczek – dyrygent
Młodzieżowy Chór „Kantele” ze Słupska (Polska), Jolanta Otwinowska – dyrygent
• Chór Dziecięcy Ondraszek z Czech
• Chór Uniwersytetu z Łodzi (Polska), Anna
Domańska – dyrygent
• Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury i Sportu w Wieluniu (Polska), Jakub
Jurdziński – dyrygent
• Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Polska), Ryszard Handke
– dyrygent

19.06.18 – wtorek, godz.19:30, MDK.
• Chór dziecięc y „Canzonetta”
z Warszawy (Polsk a), Elżbieta
Siczek – dyrygent
• Młodzieżowy Chór „Kantele” ze
Słupska (Polska), Jolanta Otwinowska
– dyrygent
Richard Zielinski Singers (USA), Richard Zielinski – dyrygent
20.06.18 – środa od godz.10:00,
MDK.
• Konkurs Musica Sacra – kościół pw.
św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
• Chór Kameralny „Nadzieja” z Nakła nad
Notecią (Polska), Michał Gacka – dyrygent
• Chór Dziecięcy „La Musica” z Lublina (Polska), Zdzisław Ohar – dyrygent
• Chór Chłopięcy „Pueri Cantores Tarnovienses” z Tarnowa (Polska), ks. Grzegorz Piekarz
– dyrygent

Złote pary
27.04.2018r. w Sali Ślubów w USC Międzyzdroje odbyło się uroczyste wręczenie
medali trzem parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Medale odebrali: Emilia
i Stanisław Cieślikiewiczowie, Aleksandra
i Kazimierz Deptułowie oraz Krystyna
i Tadeusz Laczowie.
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20.06.18 – środa, godz. 19:30 MDK.
• Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Polska), Ryszard Handke
– dyrygent
• Chór Uniwersytetu z Łodzi (Polska), Anna
Domańska – dyrygent
• Chór Dziecięcy Ondraszek z Novego Jicina
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
przez Jubilatów goście oraz przedstawiciele
władz miejskich: Leszek Dorosz burmistrz
Międzyzdrojów i Henryk Nogala sekretarz
Miasta oraz Bogumiła Bajek, kierownik
USC i Marta Trojan z-ca kierownika USC
w Międzyzdrojach.
Spotkaniu towarzyszyły rozmowy przy
torcie dla Dostojnych Jubilatów z napisem
„Złote Gody”.
Bogumiła Bajek
Kierownik USC

(Czechy), Josef Zajicek – dyrygent
21.06.18 – czwartek, godz. 19:30, MDK
• Chór „Jubilus” z Warszawy (Polska), Krysytyna Stańczak – Pałyga – dyrygent
• Chór „Scherzo” z Nowego Sącza (Polska),
Andrzej Citak – dyrygent
• Chór Kameralny Uniwersytetu w Lund
(Szwecja), Cecilia Martin – Löf – dyrygent
22.06.18 – piątek, godz. 19:30, MDK.
Koncert Finałowy
• Międzynarodowa Akademia Chóralna „in
terra pax”,
Christiane Buettig (Niemcy),
Szymon Wyrzykowski(Polska)
– dyrygenci
•Chór „Jubilus” z Warszawy
(Polska), Krysytyna Stańczak
– Pałyga – dyrygent
• Chór Dziecięcy Ondraszek z
Novego Jicina (Czechy), Josef
Zajicek – dyrygent
• Chór Uniwersytetu Medycznego z Łodzi (Polska), Anna
Domańska – dyrygent
• Chór „Scherzo” z Nowego
Sącza (Polska), Andrzej Citak – dyrygent
Richard Zielinski Singers (USA), Richard
Zielinski – dyrygent
Koncerty poprowadzą: Anna Janosz i Piotr
Szulc
Organizator

Opłata za korzystanie
z zezwolenia na
alkohol - II rata
Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 maja
2018 r. upływa termin wniesienia II raty
opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku
2018.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski nr 90 1020
4795 0000 9102 0368 6284
Na przelewie należy wpisać, że wpłata dotyczy zezwolenia na sprzedaż
alkoholu.
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalność gospodarczej
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Plebiscyt „Idol Publiczności”
23. Festiwalu Gwiazd
Czy chciałbyś wygrać bezpłatny karnet wstępu na wszystkie
wydarzenia festiwalowe 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach lub inne cenne nagrody?
Weź udział w plebiscycie „Idol
Publiczności” 23. Festiwalu Gwiazd,
głosując na ulubionego nominowanego artystę. Wśród nominowanych
twórców znaleźli się: Piotr Gawron-Jedlikowski, Michalina Łabacz, Eliza
Rycembel, Marcel Sabat i Rafał Zawierucha. Głosowanie trwa do 20 czerwca
na stronie www.festiwalgwiazd.com.
W celu oddania ważnego głosu
należy się zarejestrować, podać ad-

res e-mail, a następnie oddać głos
na swojego idola. Głosować można
jednorazowo każdego dnia.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w plebiscycie!
Wybierz swojego kandydata,
zaloguj się i zagłosuj!
Anetta Czyżak
Urząd Miejski
w Międzyzdrojach

Międzyzdroje w czołówce
Pismo Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota” z kwietnia 2018 roku opublikowało
na swoich łamach ranking wydatków
jednostek samorządu terytorialnego na
kulturę. Na wydatki gmin złożyły się środki finansowe na rewitalizację obiektów
kultury, organizację dużych wydarzeń
kulturalnych, ale także tych mniejszych:
warsztatów, koncertów, wystaw itp.
W rankingu w kategorii gmin miejsko wiejskich gmina Międzyzdroje zajęła 5. wysoką lokatę. Opracowując ranking wzięto
pod uwagę wydatki na kulturę z lat 2015 i

2016. Pierwsze miejsce zajęła gmina Frombork, drugie – Kozienice, trzecie – Żelechów.
Wydatki na kulturę w latach 2015-2016
w przeliczeniu na osobę wyniosły: we Fromborku - 1 175,26 zł, w Kozienicach- 1 151,15
zł, w Żelechowie - 791,46 zł, a w Międzyzdrojach - 728,44 zł.
Warto zauważyć, że udział na kulturę
w budżecie gminy Międzyzdroje ogółem
wyniósł 5,37%.
- Ranking ten jest dla nas potwierdzeniem, że nakłady na kulturę są ważnym
aspektem skutecznej promocji i pozytyw-

Inicjatywa z sukcesem

Pchli Targ w Wicku

13 maja w Wicku (gm. Międzyzdroje) odbył się pierwszy„Pchli Targ; Wyprzedaż
Garażowa”, który zakończył się pełnym sukcesem organizatorów.
Zainteresowanie oglądających, jak
i sprzedających na pierwszej imprezie,
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zorganizowanej przez mieszkańców, było
miłym zaskoczeniem dla wszystkich. Na

nego wizerunku naszego miasta w Polsce.
Ciekawy i różnorodny program wydarzeń
kulturalnych i sportowych w Międzyzdrojach, z którego licznie korzystają mieszkańcy oraz turyści, jest potwierdzeniem,
że warto ponosić te wydatki – powiedział
burmistrz Leszek Dorosz.
Rankingi ,,Wspólnoty” to opracowywane przez ekspertów zestawienia wszystkich
samorządów, analizowane na podstawie
obiektywnych danych z Głównego Urzędu
Statystycznego.
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
Na podstawie Wspólnoty nr 7/1247

Pchlim Targu w Wicku, pojawiło się wielu
sprzedających z całego regionu m.in. z Międzyzdrojów, Wolina, Kamienia Pomorskiego
oraz Świnoujścia.
Handel oraz wymiana między mieszkańcami odbyła się w przemiłej rodzinnej
atmosferze. Na targu pojawili się także najmłodsi mieszkańcy Międzyzdrojów, którzy
oferowali swoje zabawki.
Do sukcesu przyczyniła się również pogoda oraz piękna naturalna okolica. Atmosfera
pikniku oraz ognisko dopełniło wspaniałą
rodzinną niedzielę.
Nieocenionym źródłem powodzenia,
okazało się wsparcie lokalnych mediów tj,
ikamien.pl oraz naszemiastomiedzyzdroje.
com.pl oraz strona Urzędu Miasta: miedzyzdroje.pl - za które serdecznie dziękujemy.
Podziękowania należą się także Piotrowi
Nogali za bezpłatne udostępnienie terenu,
Piotrowi i Grażynie Płońskim oraz Oskarowi
Przybyszewski API Connect - który czuwał
nad całą koordynacją medialną.
Organizatorzy
5

AKTUALNOŚCI

Święto Flagi RP
w Międzyzdrojach
2 maja 2018 r. w Międzyzdrojach zrobiło się
biało-czerwono. W samo południe zuchy
i harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Międzyzdrojów zorganizowali na promenadzie
happening „Biało – Czerwona”: podczas
III edycji „Biegu po Kulturę”, organizowanego
przez Międzynarodowy Dom Kultury, przed
wejściem na molo, w Parku Zdrojowym i przy
promenadzie wręczali wszystkim przechodniom biało-czerwone chorągiewki i balony.

W ramach akcji zachęcali osoby dorosłe, seniorów i rodziny z dziećmi do podpisywania
się na pamiątkowej biało-czerwonej tablicy,
a także do zrobienia zdjęcia. W efekcie
powstała spora galeria zdjęć, którą można
zobaczyć na stronie: www.miedzyzdroje.pl
i www.facebook.com/miedzyzdroje/.
Serdeczne podziękowania dla dzieci
i młodzieży, które się zaangażowały w przygotowanie wydarzenia! Happening „Biało
- Czerwona” wsparła Gmina Międzyzdroje.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Kulturalna majówka w Międzyzdrojach
Wyjątkowo długi weekend, a dokładniej - tydzień majowy w Międzyzdrojach obfitował
w ciekawe wydarzenia kulturalne, co zaowocowało absolutnym rekordem publiczności
na koncertach w międzyzdrojskim amfiteatrze.
Program kulturalnej majówki
rozpoczął się 28 kwietnia recitalem Tomasza Stockingera „Już
nie zapomnisz mnie”. Piękne
wspomnienie dwudziestolecia
międzywojennego w muzyce i
słowie w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina
przedwojennego. Koncert był
poświęcony twórcom takim jak
Henryk Wars czy Jerzy Jurandot.
Tomasz Stockinger oddał przez
swój recital hołd gwiazdom
kina przedwojennego. Wiązanki piosenek
polskiego kina przedwojennego, w rytmie
walca i tanga przy akompaniamencie pianisty, jak za dawnych dobrych lat powróciły
do nas łagodnym uśmiechem i przeniosły do
magicznego dwudziestolecia.
1 maja w międzyzdrojskim amfiteatrze
wystąpił O.S.T.R.- Adam Andrzej Ostrowski,
polski raper, freestyl’owiec, kompozytor, producent muzyczny, a także inżynier dźwięku.
Dziewięciokrotnie nominowany do Nagrody
Muzycznej „Fryderyk”, w tym czterokrotny
laureat. Artysta zgromadził tłumy fanów. Po
koncercie O.S.T.R. spotkał się z fanami.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski minął pod znakiem „Biegu po Kulturę”. W tym
roku odbyła się III edycja tego wydarzenia.
W imprezie wzięło udział 105 uczestników.
Najstarszy uczestnik to 60 letni Leszek Lewicki, a najmłodsze dziecko – pięcioletnia
Pola Harasimowicz.
Najszybsi wśród mężczyzn ex aequo
- Arkadiusz Borysiuk i Łukasz Szymański.
Najszybszą kobietą III edycji Biegu po Kulturę
została Anna Guster.
Podczas Biegu po Kulturę odbywał się
happening „Biało-Czerwona”, współorgani-

zowany przez harcerzy Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP.
Uwieńczeniem biegu był koncert zespołu
Reggaeside w międzyzdrojskim amfiteatrze.
Zespół znalazł się w półfinale programu Must
Be The Music. Międzyzdrojskiej publiczności
muzycy zaserwowali potężną dawkę muzycznej energii reggae i rocka.
3 maja w międzyzdrojskim amfiteatrze
wystąpił zespół Sound’n’Grace, jeden
z najpopularniejszych zespołów w Polsce
wykonującym muzykę gospel, soul, R&B
i funk.
To był rewelacyjny koncert: rozśpiewana
i roztańczona publiczność, a po koncercie –
autografy dla fanów i wspólne zdjęcia.
I na deser maratonu kulturalnego –
spektakl kabaretowy „W oczach starszych
panów” w reżyserii Michała Janickiego.
Aktorzy Teatru Kameralnego w Szczecinie
oraz goście specjalni zapewnili publiczności
rozrywkę najwyższej próby. Sala teatralna
rozbrzmiewała piosenkami z Kabaretu Starszych Panów.
Międzynarodowy Dom Kultury dziękuje
wszystkim zaangażowanym za pomoc w
organizacji Majówki.
MDK

Kolejna udana zbiórka elektroodpadów w Wapnicy
9.05.2018r. odbyła się kolejna zbiórka
elektroodpadów pod hasłem „KWIATKI ZA
ELEKTROODPADKI”. Każdy uczestnik zbiórki,
który oddał zużyte sprzęty elektryczne lub
elektroniczne, otrzymał wiosenny kwiatek
doniczkowy i nasiona kwiatów. Okazuje
się, że w naszych domach nadal zalegają
dziesiątki zużytych sprzętów elektrycznych.
Dzięki odpowiedzialnym mieszkańcom
gminy, którzy troszczą się o środowisko
i oddają zużyte sprzęty we właściwe miejsce,
uzbierana ilość elektrosprzętów wyniosła
niemal 2,5 tony!
Szkoła uczestniczy w programie MOJE
MIASTO BEZ ELEKTOŚMIECI i za zebrany
elektrosprzęt otrzymuje punkty, które będą
wymienione na pomoce dydaktyczne (np.
laptopy do klas). Fundatorem jest Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
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Elektronicznego ElektroEko (www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl).
Partnerami zbiórki byli: gmina Międzyzdroje, Zakład Ochrony Środowiska

w Międzyzdrojach oraz kwiaciarnia „Tulipan”.
Iwona Samołyk
Alicja Grzywaczewska
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
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70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Kochanowskiego w Międzyzdrojach

Przez 70 lat funkcje kierownicze i dyrektorskie Miejskiej Biblioteki w Międzyzdrojach pełnili: Łucja Tarnowska, Józefa Bieniek,
Halina Kościuk, Stanisław Filus, ponownie Łucja Tarnowska, Teresa Rzadkowolska-Barszcz, Urszula Jakuczun, Ewa Kaźmierczak,
Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska, a obecnie od września 2003 roku Andżelika Gałecka. Historia biblioteki to ludzie, którzy
w niej pracowali, tworzyli jej początki. W uroczystej gali 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, która miała miejsce 7 kwietnia 2018
r. w MDK licznie zgromadzili się mieszkańcy i miłośnicy naszej biblioteki. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji o jej
historii. Ale chcieli więcej… Wychodząc naprzeciw licznym głosom mieszkańców Międzyzdrojów przedstawiamy Państwu rozmowy
z osobami, które tworzyły historię biblioteki, a tym samym zapisały się w dziejach Międzyzdrojów. Bo śmiało można napisać, że
historia biblioteki i naszego miasta są ze sobą ściśle związane.

Przedstawiamy Państwu rozmowę z Ewą Kaźmierczak.
- Proszę opowiedzieć o sobie.
- Urodziłam się 9 marca 1948 r. w Brzegu
na Dolnym Śląsku. Ukończyłam filologię
polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Podczas studiów uczęszczałam
na wybrane zajęcia, ponieważ większość czasu spędzałam w czytelni biblioteki uniwersyteckiej. Uwielbiałam klimat tego miejsca,
możliwość poznawania tak wielu książek,
to było miejsce zupełnie magiczne. Ukończyłam także Studia Podyplomowe
z bibliotekoznawstwa w Szczecinie.
Jestem mieszkanką Międzyzdrojów
od 1971 roku. Moją pasją są podróże,
muzyka – z pogranicza jazzu i rocka,
np. SBB. Lubię piosenkę turystyczną,
np.: Wolna Grupa Bukowina, SDM
i Bez Jacka.

koksu i dymienie, które z kotłowni przedostawało się do pomieszczeń biblioteki.
Obejmując stanowisko kierownika biblioteki miałam już przedsmak tego, co mnie
czeka, gdyż w latach 1981 – 1985 byłam kierownikiem Domu Kultury. Gdy w 1983 roku
odłączano Międzyzdroje od Świnoujścia na
pierwszy ogień poszły ośrodki kultury, a więc
dom kultury i biblioteka. Ze względu na to,
że w tamtym czasie byłam kierownikiem, i ja

- W jakich latach pełniła Pani
funkcję dyrektora biblioteki?
- Byłam osobą pełniącą obowiązki
dyrektora biblioteki w latach 19902002. Gdy obejmowałam funkcję
kierownika biblioteka była budynkiem 20 letnim i mocno już wysłużonym, i co ważne, anonimowym,
ponieważ w ciągu sklepików wyglądała jak jeden z takich handlowych
pawiloników. Jednym z pierwszych
zadań było oznakowanie biblioteki, co
udało się dzięki braciom Jarząbkom,
którzy wykonali napis na budynku.
Jest on do dziś. Nie byłam nastawiona
na dłuższe zarządzanie biblioteką.
- Proszę opowiedzieć o tym, jak
wyglądała działalność biblioteki
w tamtym czasie?
- Praca bibliotekarza to był czubek góry
lodowej. Ważne było zapewnienie, aby to
miejsce było bezpieczne i funkcjonalne.
Musiałam na samym początku rozeznać
się w sprawach czysto technicznych, w dokumentacji. Pamiętam jak stanęłam przed
skrzynką elektryczną, przyznam się, że włos
mi się zjeżył na głowie, jak zobaczyłam sieć
kabelków i opłakany stan techniczny. Od
razu podjęłam kroki, wykorzystując znajomości w zakładzie elektrycznym i znajomych,
którzy tym się zajęli. Dzięki Uli Jakuczun
udało się zamontować olejowy wkład w piecu, a tym samym wyeliminować zwożenie
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brałam udział w tym całym zamieszaniu. Bo
konieczne było odszukanie dokumentów,
aktów notarialnych. Te dokumenty były
w Świnoujściu, nie zawsze w jednym miejscu.Trzeba było uporządkować dokumentację: plany budynku, umowy ze wszystkimi
instytucjami, dzięki którym funkcjonowała
biblioteka.
Wówczas w ,,Aurorze” i ,,Rybaku” w okresie letnim działały punkty biblioteczne.
Początek lat 90. to likwidacja punktów bibliotecznych i filii, ze względu na komercyjne
przeznaczenie ich pomieszczeń. Nie było

wiadomo co zrobić z księgozbiorem z tych
punktów, były takie, które nadawały się do
ubytkowania, ale były i takie, z którymi żal
było się rozstać. Gdy zwoziliśmy te książki
do bibliotecznego korytarza, zauważyłam,
że sporo ludzi się nimi interesuje.
W porozumieniu z księgową zorganizowaliśmy pierwszy kiermasz książki, na
którym ludzie mogli je nabywać za symboliczną wartość. A gdy zobaczyli, że mogą
przynieść książki ze swoich domów, to
księgozbiór znacznie się nam powiększył. To były początki kiermaszu, który
jest organizowany do dziś. Dobrym duchem biblioteki była p. Maria Kowalska,
pracownik gospodarczy, pomagała mi
w wielu sprawach. Super pracownik.
Gdy nie było domu kultury, a budynek urzędu był w zarodku, biblioteka
służyła jako miejsce obrad Rady Miejskiej. Odbywały się także wystawy,
spotkania z pisarzami. Pamiętam
p. Krystynę Jezierską i jej wiersze
o Międzyzdrojach. Wędrówki po całym
świecie z przeźroczami i opowieściami
p. Jadwigi Grąbczewskiej.
Zależało mi na unowocześnieniu
zbiorów naszej biblioteki, sporo osób
uzupełniało wykształcenie i pojawiło
się zapotrzebowanie na książki specjalistyczne. Nawiązaliśmy kontakt
z wydawnictwem ,,Amber”, w którym
mogliśmy kupować pakiety książek, co
ważne po bardzo przyjaznej obniżce. To
było dla nas duże ułatwienie.
Początkowo brałam plecak i jeździłam na Targi Poznańskie, na których
wyszukiwałam szczególnie naukowe
pozycje. Pamiętam, że z tych targów
przywiozłam ,,Tożsamość Bournea” R.Ludluma, wszyscy chcieli to czytać. Łączyło się
to z prawem do pierwszego przeglądania
wprowadzanych nowości.
- Z jakimi trudnościami spotykała się
Pani w codziennej pracy?
- Wyposażenie biblioteki, oświetlenie
wołało o ratunek, gdy objęłam funkcję
kierownika biblioteka miała prawie 20 lat.
Zaczęły wychodzić oszczędności z czasów,
gdy biblioteka była budowana. Ogromny
problem stanowiły duże szyby w czytelni

c.d. na str. 8
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c.d. ze str. 7
i wypożyczalni. W okresie letnim nagrzewały
się i powodowały, że w środku było gorąco
jak w piekarniku, a zimą uciekało przez nie
całe ciepło. Idea „szklanych domów” nie
służyła książkom. Musiałam więc zamówić
żaluzje, które poprawiły trochę sytuację. Do
Międzyzdrojów w okresie letnim przyjeżdżali
turyści, którzy cenili sobie to, że mogą w czasie wakacji przyjść do czytelni, skorzystać
z wypożyczalni, chcieli odpoczywać także
intelektualnie. Ich opinie o trudnych warunkach funkcjonowania biblioteki były dobrym
argumentem do rozmów z ówczesną władzą
o nakładach na unowocześnianie obiektu.
W początku lat 90. biblioteka była finansowana z dwóch źródeł: z Funduszu Kultury
na wynagrodzenia pracowników i od miasta
na zakup książek i funkcjonowanie biblioteki.
W 1992 r. zlikwidowano Fundusz Kultury,
a cale finansowanie przeszło na gminę
i rozpoczęło się zaciskanie pasa.
W tamtym czasie zlikwidowano Dom Kultury, a gdy udało się pozyskać środki na jego
remont jako zabytku, trzeba było uchwałą
powoływać go na nowo. Takie to były czasy.
Pojawiła się idea, aby przenieść bibliotekę do
wyremontowanego domu kultury. Jednak
nie było to możliwe na piętrze, bo byłoby
zbyt obciążające dla budynku. Zaproponowano nam 2 małe pomieszczenia w piwnicy!
Nie udało mi się wtedy przemówić do rozsądku pomysłodawcy tej idei.

Przeprowadziłam więc wraz z pracownikami biblioteki ankietę wśród mieszkańców,
czy zgadzają się na to, aby biblioteka była
przeniesiona do domu kultury. Pierwsza
ogólnodostępna kserokopiarka w Międzyzdrojach była właśnie u nas. Odegrała ona
bardzo pomocną rolę również w druku ankiet. Jak już uzbieraliśmy tych ankiet kilkaset,
zaniosłam je do przewodniczącego Rady
Miejskiej z pismem. Zostaliśmy na miejscu.
Pamiętam, że wydano albumik o Międzyzdrojach w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Proszę sobie wyobrazić, że cały ten
nakład został złożony w holu biblioteki. Nie
mieliśmy tego gdzie przechowywać, trudno
było przejść przez korytarz. Po dłuższych
zabiegach znalazły się magazyny, w których album został złożony. Książka została
wydana na potrzeby promocyjne miasta,
musiałam jak najwięcej rozprowadzić jej odpłatnie. Sprzedaż albumu wymagała od nas
dodatkowej pracy księgowej, bo biblioteka
nie prowadziła takiej działalności.
Trudnością była dla mnie niemożność
dokonania pewnych zmian, zależność od
urzędu i ciągła presja z upominaniem się
o pieniądze. Jak byłam zbyt aktywna w tym
upominaniu – nasyłano na nas kontrole. Nie
wiem jak to przetrwałam, nabawiłam się
chorób i siwych włosów. Jak się ma kontakt
z ludźmi, którym powinno zależeć, aby takie
miejsce jak biblioteka było reprezentacyjne,
a w niczym nie pomogli, to jest to dodatkowo trudne. Ówcześnie wprowadzane

procedury zamówień publicznych, będące
nowością dla nabywców i oferentów, też
stawiały przede mną bariery trudne do
przebrnięcia.
- Co uważa Pani za największe osiągnięcia w swojej pracy w bibliotece?
- Za swoje największe osiągnięcie uważam przeprofilowanie księgozbioru z niemal
rozrywkowego na naukowo – poznawczy
i podróżniczy. Pojawiały się nowe atrakcyjne
media, np.: internet, lecz biblioteka nadal
pozostawała miejscem odpowiadającym
na zróżnicowane zapotrzebowania czytelników. Biblioteka zainicjowała Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy w Międzyzdrojach.
Dzięki zaangażowaniu Beaty Lewandowskiej
powstała pierwsza wizytówka biblioteki, zaś
hol uzyskał mgławicę Andromedy na dotąd
nieatrakcyjnym suficie.
- Jaka jest Pani ukochana książka?
- Od zawsze bardzo dużo czytałam i chyba
trudno byłoby mi wybrać tę jedyną książkę.
,,Władca pierścieni” to pozycja, która bardzo
zadziałała na moją wyobraźnię. Od lat dziecinnych bliski był mi bohater książki A. Lindgren ,,Rasmus i włóczęga”. I tak jest do dziś.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała
***
W następnym wydaniu Informatora
przedstawimy rozmowę z Panią Aleksandrą
Andraszewicz-Lewandowską.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w MIĘDZYZDROJACH
zaprasza na spotkanie

z

KRYSTYNĄ MIREK
letni kiermasz książek

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach
przy ul. Norwida 15
Podczas spotkania będzie
można nabyć książki

od

11 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)

Organizatorzy:

godz. 18.00

18.06.2018 r. do 17.08.2018 r.
w godzinach otwarcia biblioteki

Możliwość nabycia książek już od 1 zł, m.in.:
- literatury pięknej
- bajek
- podręczników szkolnych
- słowników i encyklopedii
- książek specjalistycznych
- książek w różnych językach (niemieckim, angielskim, francuskim, itp.)

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. biblioteka czynna od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XLIII Sesji w dniu 19.04.2018 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLIII/460/18

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
W związku z realizacją zadania pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na
terenie aglomeracji Międzyzdroje” zachodzi konieczność zaciągnięcia przez spółkę
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Międzyzdrojach pożyczki w wysokości
17 898 575 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
Jedną z form zabezpieczenia terminowej
spłaty ww. pożyczki wymaganą przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jest zastaw rejestrowy na 100 %
obecnych i przyszłych udziałach Gminy
Międzyzdroje w kapitale zakładowym ww.
spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 827), zgodę na zbycie
akcji należących do jednostki samorządu
terytorialnego wyraża organ stanowiący
tej jednostki, przy czym – jak wskazuje się
w doktrynie – pojęcie „zbycia” użyte w tym
przepisie obejmuje szeroki zakres czynności
prawnych, nie tylko sprzedaż, lecz także m.in.
ustanowienie zastawu (C. Banasiński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz,
Wolters Kluwer 2017). Zastaw rejestrowy
ustanowiony zostanie na 10 000 obecnych
oraz na przyszłych udziałach w kapitale
Spółki należących do Gminy Międzyzdroje
w spółce „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyzdrojach.

Uchwała Nr XLIII/461/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018
W niniejszej uchwale proponuje się
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę
195 418 zł. Dochody zwiększa się o kwotę
253 520 zł (dochody bieżące) i zmniejsza
się na kwotę 58 102 zł (dochody bieżące).
Wydatki zwiększa się o kwotę 727 166,23 zł
(wydatki bieżące 394 234,23 zł, wydatki
majątkowe 332 932 zł). Wydatki zmniejsza się
o kwotę 531 748,23 zł (wydatki majątkowe).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w kwocie
250 tys. zł z tytułu dywidendy ze spółki
Promenada,
2/ zwiększeniu dochodu na kwotę 3 520 zł
z tytułu środków z Urzędu Pracy i wydatku
na tę samą kwotę na finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego (Ośrodek Pomocy
Społecznej),
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3/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 58
102 zł z tytułu subwencji oświatowej,
4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 70 tys.
zł na opracowanie dokumentacji technicznej
na zadanie pn. Budowa drogi w ul. Gryfa
Pomorskiego Las w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy
Międzyzdroje,
5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 tys.
zł na zakup i montaż przebieralni na terenie
kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na
rowery przy zejściach na plażę,
6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 25 tys.
zł na opracowanie dokumentacji technicznej
na zadanie „Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
położonych na dz.o nr ewid.21 obr.16",
7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 6 tys.
zł na dokonanie pomiarów zejść na plażę
oraz obliczenia powierzchni terenu zajętego
pod zejścia,
8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 230 tys.
zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów
szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje”- termomodernizacja budynku SP nr 2
w Wapnicy,
9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 tys.
zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy
Golczewo na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 32
932 zł na zadanie „Rozwój turystyczny
Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały” w tym:
- przesunięcie obiektu budowlanego
kolidującego z trasą przebudowywanej Alei
Gwiazd - 25 tys. zł,
- opłata przyłączeniowa – scena plenerowa, ul. Bohaterów Warszawy dz.nr 256
- 6 312 zł,
- opłata przyłączeniowa – oświetlenie zewnętrzne parkowe ul. Bohaterów Warszawy
dz.nr 256 - 648 zł,
- opłata przyłączeniowa- oświetlenie
promenady dz.nr 69/2 (ścieżka na wydmach)
- 972 zł,
11/ zwiększeniu wydatku na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w kwocie 2 500 zł ( zakup sprzętu niezbędnego do pracy w bibliotece),
12/ zwiększeniu wydatków w łącznej
kwocie 19 tys. zł na renowację sprzętu
sportowego oraz podłogi w pomieszczeniu
siłowni hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1,
13/ zwiększeniu wydatków w jednostkach na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla nauczycieli od miesiąca
kwietnia 2018 r. oraz pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2018 r.
- Szkoła Podstawowa nr 1- nauczyciele
145 240,38 zł, administracja i obsługa
8 708,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2- nauczycie-

le 44 228,00 zł, administracja i obsługa
2 129,00 zł
- Przedszkole - nauczyciele 35 226,72 zł,
administracja i obsługa 4 699,11 zł
- Żłobek - administracja i obsługa
982,69 zł,
14/ zmniejszeniu wydatku w kwocie
300 tys. zł na dotację dla Zakładu Ochrony
Środowiska - zakup używanego samochodu
specjalistycznego „hakowiec” wraz z osprzętem do prac przy akcji zima,
15/ zmniejszeniu wydatku w kwocie
59 748,23 zł na dotację dla Zakładu Ochrony
Środowiska - zakup używanej koparko-ładowarki,
16/ zmniejszeniu wydatku na dotację
dla Związku Gmin wyspy Wolin w kwocie
100 tys. zł - wykonanie oceny zagrożenia
jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach,
17/ zwiększeniu wydatku w kwocie
72 tys. zł na dotację podmiotową dla Międzynarodowego Domu Kultury i zmniejszeniu wydatku w tej samej kwocie na dotację
celową dla Międzynarodowego Domu
Kultury z przeznaczeniem na zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny
polskiej i elementu rzeźbiarskiego.

Uchwała Nr XLIII/462/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14
grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 5 „Dochody i wydatki budżetu
Gminy Międzyzdroje związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, nr 6 „Plan przychodów
i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.”, nr 7 „Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2018 r.” oraz nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na
zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów
publicznych w 2018 r.”. Zmiany w załącznikach (za wyjątkiem załącznika nr 6) wynikają
z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2018. Zmiana w załączniku nr 6 następuje w związku ze złożeniem
korekty sprawozdania Rb-30 uwzględniającym rozliczenie roku 2017, a tym samym
ustalenie stanu środków obrotowych na
koniec roku 2017. W wyniku tego istnieje
konieczność wprowadzenia stanu środków
obrotowych na początek roku 2018 w kwocie – 149 494,60 zł, było – 149 814,72 zł.

c.d. na str. 10 - 11
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Uchwała nr XLIII/463/18

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 XLIII /464/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Działka nr 395/10, o powierzchni 167
m2, wydzielona została i przeznaczona
do sprzedaży na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Myśliwskiej 21b,
stanowiącej działkę nr 564/1 na wniosek jej
właścicieli. Ze względu na brak możliwości
nabycia działki nr 395/10, spowodowany
trudną sytuacją finansową, wnioskodawca
zwrócił się o dalszą dzierżawę terenu. Ze
względu na powyższe proponuje się przeznaczyć ww. działkę do wydzierżawienia, na
wnioskowany okres 1 roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Nr XLIII/465/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z planowanym zorganizowaniem przetargów na wydzierżawienie
na okres sezonu letniego 2018 r. terenów
wymienionych w projekcie uchwały z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
– sprzedaż drobnych artykułów spożywczych, okularów, wykonywanie tatuaży lub
umieszczanie zdjęć na kubkach, koszulkach lub innych przedmiotach oraz chęcią
przystąpienia do przetargu na dzierżawę
wyznaczonych miejsc między innymi osób,
które były już stronami umów dzierżawy na
te miejsca, proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały umożliwiającego
ewentualne zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami, w sytuacji, gdy zostaną
oni wyłonieni w przetargu.

Uchwała Nr XLIII /466/18

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w trwały zarząd
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach zwrócił się z wnioskiem o oddanie
w trwały zarząd nieruchomości, stanowiącej część działki nr 100, obręb 19 miasta
Międzyzdroje, o powierzchni 3.343 m2,
która obejmuje teren zabudowany skate
parkiem oraz pozostały teren przy kortach
tenisowych. Przedmiotowy teren stanowi
integralną część Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach. Zakład Ochrony Środowiska
posiada już w trwałym zarządzie pozostałą
część działki nr 100, o łącznej powierzchni
20.595 m2. Kompleksowe zarządzanie
całą nieruchomością pozwoli na właściwe
administrowanie i organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz realizację
10

zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Wobec powyższego proponuje się podjęcie
przedłożonego projektu uchwały w sprawie
przekazania ww. części nieruchomości
w trwały zarząd na czas nieokreślony na
rzecz wnioskodawcy.

Uchwała Nr XLIII/467/18

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber
Baltic, położonym na obszarze miasta
Międzyzdroje
Konieczność realizacji opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber
Baltic, położonym na obszarze miasta Międzyzdroje, wynika z utraty statusu terenu
zamkniętego na działkach nr 80 i 81, zgodnie
z Decyzją Nr 202/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 30 maja 2011 r., a także
jest odpowiedzią na aktualne potrzeby
inwestycyjne miasta, a co za tym idzie społeczeństwa miasta Międzyzdroje. Zgodnie
z decyzją MON teren objęty planem utracił
charakter terenów zamkniętych od dnia 16
grudnia 2010 r. W związku z powyższym
celem sporządzenia przedmiotowego planu
jest sporządzenie opracowania, dostosowanego do potrzeb gminy i jej mieszkańców
oraz właściwego ustalenia przeznaczenia
terenów, a także zasad zagospodarowania
i zabudowy, przy jednoczesnym dostosowaniu ustaleń planu do kierunków obecnie
obowiązującego studium. Ocena zasadności przystąpienia do wywołania niniejszej
uchwały zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) następuje po
wykonaniu analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu i stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami studium. Stwierdza
się również, że zakres miejscowego planu
nie narusza ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyzdroje, które
jest obecnie w trakcie opracowania (po
drugim wyłożeniu). Zgodnie natomiast
z obecnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyzdroje przyjętym Uchwałą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 22 października
1999 r. i zmienionym Uchwałą Nr LV/573/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29
czerwca 2010 r. w sprawie zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje”
przedmiotowy teren nosi status terenu
zamkniętego, bez wskazania przyszłych
kierunków zagospodarowania w przypadku
utracenia statusu terenu zamkniętego.
Informuje się również, że zgodnie przyjętymi kierunkami obecnego projektu

"Studium..." dla poddanego analizie terenu
wskazuje się na Strefę centralną miasta, która
jest terenem o najwyższej atrakcyjności
w skali miasta i całej gminy, wynikającej z realizowanej funkcji, nagromadzenia wartości
kulturowych i unikalnej lokalizacji. Zasadniczym celem zagospodarowania strefy jest
utrzymanie charakteru kurortu i podniesienie standardu zabudowy i zagospodarowania terenu. Funkcja wypoczynkowo-rehabilitacyjna realizowana głównie w tej
części miasta będzie podstawową funkcją
miastotwórczą Międzyzdrojów. Docelowe
przeznaczenie terenu w projekcie Studium:
strefa centralna miasta - tereny i obiekty
służące wypoczynkowi, rekreacji i rozrywce,
reprezentacyjne przestrzenie publiczne,
zieleń urządzona. Działki objęte niniejszą
uchwałą wchodzą w projekcie Studium w zakres terenów oznaczonych symbolem UTH,
U.W., w związku z powyższym, po dokonaniu
niniejszej analizy wykazano, że przystąpienie
do sporządzenia miejscowego planu jest
zasadne, choć na dzień podjęcia niniejszej
uchwały występuje niespójność z obecnie
obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków miasta Międzyzdroje. Podsumowując powyższe zasadnym jest przystąpienie do opracowania przedmiotowego
miejscowego planu i jego uchwalenie po
uchwaleniu nowego studium, aby wystąpiła
pełna zgodność obu dokumentów.

Uchwała Nr XLIII/468/18

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
polskich obszarach morskich przyległych
do Gminy Międzyzdroje
Zgodnie z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne rada gminy
określa, w drodze uchwały będącej aktem
prawa miejscowego, corocznie do dnia 20
maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres
między 1 czerwca a 30 września, a także
wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na
polskich obszarach morskich przyległych do
danej gminy. Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, składa organizator kąpieliska
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Sekretarz Gminy
Międzyzdroje wystąpił z wnioskiem z dnia
4.12.2017 r. o wpisanie dwóch kąpielisk do
rejestru kąpielisk na rok 2018 na terenie
gminy Międzyzdroje. Zgodnie z wnioskiem
sezon kąpielowy trwać miał w okresie od
20.06. do 15.09.2018 r., jednakże stwierdzono, że aby polepszyć bezpieczeństwo należy
kąpielisko strzeżone zacząć już od 1.06.2018
r. wtedy bowiem zaczyna się robić ciepło,
a w weekendy napływa dużo turystów.
W związku z powyższym, Burmistrz Międzyzdrojów przygotował projekt uchwały
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
polskich obszarach morskich przyległych do
Gminy Międzyzdroje. Projekt uchwały został
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w dniu 13 marca
2018 r., określając formę, miejsce i termin
składania uwag oraz propozycji zmian do
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tego projektu uchwały, wynoszący 21 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości.
W zakreślonym terminie nie wpłynęły uwagi,
ani propozycje do projektu uchwały. Projekt
uchwały, został przekazany do uzgodnienia
oraz pozytywnie zaopiniowany przez: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kamieniu Pomorskim i Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Uchwała Nr XLIII/469/2018

w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów
i granic 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 oraz
po wydaniu przez Komisarza Wyborczego
w Szczecinie Postanowienia z dnia28
marca 2018 r. w przedmiocie rozpatrzenia
skargi grupy wyborców na uchwałę Nr
XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. 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 numery i granice
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. Do dokonania
podziału na okręgi wyborcze uwzględnia
się liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców gminy Międzyzdroje,
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. –
6232 osoby, w tym:
1) Część gminy – miasto Międzyzdroje 5180 mieszkańców,
2) Pozostała część gminy - sołectwa - 1052
mieszkańców.
Projekt w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze został skonsultowany, tak jak poprzedni projekt, z Krajowym Biurem Wyborczym - Delegatura
w Szczecinie.

Uchwała Nr XLIII/470/2018

w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich nu-
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merów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1 - 4, § 11 – 13
i art. 39 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
15 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130), Rada Miejska,
w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza,
dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalając numery i granice
obwodów oraz wyznaczając ich siedziby,
po podjęciu uchwały w sprawie podziału
gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z art.
12 § 3 stały obwód głosowania powinien
obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.
W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować
mniejszą liczbę mieszkańców. Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym
Biurem Wyborczym Delegatura w Szczecinie.

Uchwała Nr XLIII/471/18

w sprawie skargi Pana D. Sz. na działalność
Burmistrza Międzyzdrojów
1. Wynajęty lokal jest pomieszczeniem
zastępczym.
2. Tego typu lokal jest wynajmowany
tylko na określony czas, w tym przypadku
obejmował okres od 03 lutego 2017 do 25
czerwca 2017 r.
3. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej
domniemano, że lokal nie był zamieszkały,
a służył jako podręczny magazyn wykorzystywany przez sąsiadów, co potwierdził
najemca w napisanej skardze.
4. Przydzielenie tego pomieszczenia było
aktem dobrej woli Burmistrza, aby mieszkaniec Międzyzdrojów miał dach nad głową
w okresie zimy.
5. Najemca nie opłacał bardzo niskiego
czynszu.
6. Pomimo informacji o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie,
najemca nie stawił się, aby choć przedstawić
swoje racje.
7. Umowa najmu za pomieszczenie wygasła w dniu 25.06.2017 r.
8. Od dnia 25 czerwca 2017 r. do dnia
dzisiejszego, najemca w sposób bezumowny
blokuje pomieszczenie.

Uchwała Nr XLIII/472/18

w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana T.L. na
działania Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzyzdrojach
Rada Miejska postanowiła uznać właściwość Rady Miejskiej do rozpoznania skargi
Pana T.L. z dnia 16.04.2018 na działania
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach i przekazać ją do Komisji

Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr XLIII/473/18

w sprawie zawiadomienia Pana T. L. o
niezałatwieniu skargi w terminie
Zawiadamia się skarżącego, że skarga
z dnia 16.04.2018 na działania Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 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 25.05.2018 r. po odbyciu XLIV
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

30.05.2018 r. - Filip SZYSZKOWSKI
06.06.2018 r. - Ewa TROTT
13.06.2018 r. - Jan WĘGLORZ
20.06.2018 r. - Iwona CZYŻ
27.06.2018 r. - Adam JAKUBOWSKI
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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AKTUALNOŚCI
Spotkanie z Antonim Piechniczkiem

„Piłka nożna jest nieobliczalna, ale sprawiedliwa”
16 maja 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem Sportowym „Fala”, zorganizowała spotkanie z Antonim Piechniczkiem, piłkarzem, trenerem i selekcjonerem. Wieczór autorski odbył
się w Międzynarodowym Domu Kultury. Moderatorem był Dariusz Rekosz, były sędzia piłkarski oraz autor książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Spotkanie rozpoczęło się piosenką Bohdana Łazuki „Tajemnica mundialu”, która na stałe weszła do
kanonu polskiej pop-kultury. Antoni Piechniczek
ucieszył się, że na spotkanie tak licznie przybyła młodzież. Selekcjoner udzielił młodym zawodnikom i ich
trenerom cennej rady, która może stać się drogą do
sukcesu, a konkretnie 4-7-12. Mało kto wiedział, że
szyfr oznacza: trenuj 4 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu i 12 miesięcy w roku.
Trener opowiedział o Mistrzostwach Świata
w 1982 roku, gdzie polska drużyna zdobyła trzecie
miejsce, o Mistrzostwach Świata z 1986 roku oraz o
Mistrzostwach Polski w 1987 roku. Atrakcją spotkania
okazały się puszczane na ekranie fragmenty meczów.
Spotkanie było współfinansowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 r. na działania
profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, realizowane przy bibliotece w Międzyzdrojach.
Bibliotekarze

Patrauti – mała miejscowość ludzi o wielkich sercach
Od 14 do 18 maja panie Teresa Pietrasik, Milena Karpowicz, Joanna Nowak i Katarzyna Kowalczyk-Błocian uczestniczyły w wyjeździe w ramach projektu „Promotinginnovationthrough the development of creativity and imagination”. Tym razem spotkania
odbywały się w Patrauti - niewielkiej miejscowości położonej w regionie południowej Bukowiny w Rumunii. Ponownie mogliśmy
wymienić się pomysłami z nauczycielami z Turcji, Anglii, Grecji, Hiszpanii i Rumunii.
Podczas pobytu w Rumunii obserwowaliśmy zajęcia prowadzone w przedszkolu i szkole, omawialiśmy wybrane metody nauczania
oraz prezentowaliśmy przykładowe scenariusze
zajęć. W Gimnazjum nr 10 w Suczawie braliśmy udział w dyskusji przy „okrągłych stołach”
na temat naszych doświadczeń związanych
z projektami Erasmus. Spotkaliśmy się również
z lokalnymi władzami i uczestniczyliśmy
w warsztatach artystycznych. W Vicov pokazano nam tradycyjny sposób malowania jajek za
pomocą wosku pszczelego. Zostaliśmy poczę-

stowani lokalnymi potrawami: baraniną, polentą
i kozim serem. Dla mieszkańców Rumunii bardzo
ważna jest religia, dlatego zwiedziliśmy cerkiew
Podniesienia Krzyża oraz wspaniale odrestaurowany Monastyr Putna, w którym znajduje się grobowiec Stefana Wielkiego. Obejrzeliśmy tam również
eksponaty zgromadzone w muzeum znajdującym
się na terenie monastyru. W skansenie, położonym
niedaleko zamku w Suczawie, zobaczyliśmy, jak
żyli ludzie na wsi na początku XX wieku.
Każdego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniach projektowych, których głównym celem

było ustalenie planu na następny rok. Wspólnie
weźmiemy udział w wielu działaniach pobudzających naszą kreatywność i wyobraźnię: stworzymy Artystyczną Radę Szkoły, która opracuje
wizję szkolnej sztuki, przedstawimy innowacyjne
scenariusze zajęć z matematyki, zaprezentujemy okolicę naszej szkoły, a efekty naszej pracy
znajdą się w książce o naturze otaczającej szkoły
partnerskie, stworzymy również książkę z wierszami i historiami popularnymi w Turcji, Rumunii,
Grecji, Hiszpanii, Anglii i Polsce.
Uczestnicy wyjazdu

Rodzinne warsztaty plastyczne pt. „Zrób sobie zakładkę”
8 maja 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach i 9 maja 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły
się rodzinne warsztaty plastyczne pt. „Zrób sobie
zakładkę” w ramach trwającego Tygodnia Bi-
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bliotek. Bibliotekarze wystawili mini spektakl na
podstawie książki Daniela Nappa pt. „Pan Brumm
utknął na dobre”. W rolę niezdarnego niedźwiadka wcielił się Szymon Głod, głos złotej rybce
użyczyła Małgorzata Olborska, a narratorem

była Ania Piecyk. W czasie warsztatów dzieci
wykonały zakładki do książek z filcu, wstążek,
kolorowych kwiatów, serwetek, cekinów.
Powstały pieski, niedźwiadki, żyrafy, żaby,
a także kolorowe i zalaminowane zakładki
z frędzlami.
Organizatorami warsztatów byli: Miejska
Biblioteka Publiczna, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy. Część materiałów plastycznych na
warsztaty w bibliotece zakupił Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki 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”.
Bibliotekarze
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Laureaci konkursu plastycznego
„Wejdź w świat fantastyki”
15 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się finał
konkursu plastycznego „Wejdź w świat
fantastyki”. Konkurs plastyczny został
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Koło nr
19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Celem konkursu było rozbudzenie
u dzieci i młodzieży wyobraźni, możliwość
zaprezentowania zdolności plastycznych,
propagowanie czytelnictwa oraz zwiększe-

- ZPO w Kołbaskowie, II miejsce: Anna Korpalska – SP nr 2 w Goleniowie, III miejsce:
Zuzanna Straszewska – SP w Pyrzycach
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)
I miejsce: Hanna Czuczwara – SP nr 7
w Stargardzie, II miejsce: Rozalia Boruch SP nr 7 w Koszalinie, III miejsce: Ksenia Marciszak - SP nr 7 w Stargardzie
Wyróżnienie: Zofia Łazarska - SP w Pyrzycach, Weronika Zimny – ZPO w Kołbaskowie

nie zainteresowania dzieci i młodzieży literaturą. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej książkami o tematyce fantastycznej, fantasy
oraz baśni. Nadesłano ok. 200 prac z takich
miejscowości, jak: Pyrzyce, Świnoujście,
Choszczno, Szczecin, Szczecinek, Gryfino,
Darłowo, Stargard, Międzyzdroje, Wolin,
Nowogard, Goleniów, Rewal, Przybiernów,
Koszalin, Kołbaskowo, Biały Bór, Niechorze,
Resko, Bukowo.
Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących autorów prac:
Kategoria Przedszkolaki: I miejsce: Lena Sadkowska - Przedszkole nr 1
w Choszcznie, II miejsce: Estella Odrowąż
- SP nr 59 w Szczecinie, III miejsce: Nadia
Grunwald – Przedszkole Morskie Skarby
w Międzyzdrojach, III miejsce: Wiktoria
Trott - Przedszkole Morskie Skarby w Międzyzdrojach
Wyróżnienie – Aleksandra Walczyńska
– Przedszkole nr 3 w Świnoujściu, Amelia
Wiśniewski - Przedszkole Morskie Skarby
w Międzyzdrojach
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)
I miejsce: Hanna Stępień - SP nr 2 w Goleniowie, I miejsce: Marcel Maniak – SP nr
2 w Goleniowie, II miejsce: Laura Forlańska

Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych (klasa VII) i Gimnazjaliści
I miejsce: Julia Kręgiel – SP nr 6 w Świnoujściu, I miejsce: Michelle Wagner - PSP
w Wolinie, I miejsce: Katarzyna Rogowska
- ZSS w Rewalu, II miejsce: Nikola Rydzyńska - ZSS w Rewalu, III miejsce: Aleksandra
Doga - SP nr 5 w Szczecinku, III miejsce: Lesia Savchuk – Gimnazjum w Białym Borze
Kategoria: Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych
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I miejsce: Weronika Gałęzowska – Liceum w Gryfinie, II miejsce: Klaudia Karasińska – Liceum w Gryfinie, III miejsce: Nicola
Śladewska – ZSP w Wolinie
Nagroda Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19 w Międzyzdrojach – Sara Szczepaniak ZSM w Świnoujściu
Na wstępie Shrek, czyli bibliotekarz Szymon Głod, przywitał wszystkich gości i laureatów. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę konkursu zaprosił przybyłych gości
na projekcję prezentacji multimedialnej
dotyczącej bohaterów fantastycznych w literaturze, którą przygotowała Anna Piecyk.
Po prezentacji pojawiła się Fiona – dyrektor
Biblioteki Andżelika Gałecka, która była zła
na Shreka, że nie pomaga jej w obowiązkach domowych. Shrek jednak udobruchał
małżonkę i wspólnie z Sekretarzem Międzyzdrojów Henrykiem Nogalą i Inspektorem ds. profilaktyki w Ośrodku Pomocy
Społecznej Małgorzatą Musialską wręczyli
nagrody laureatom konkursu.
Na zakończenie na wszystkich gości
czekał duży tort ozdobiony postaciami
smoków. Na galę wręczenia nagród przybyła grupa przedszkolaków z Przedszkola
„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, by
oklaskiwać koleżanki, które zdobyły nagrody. Swoją obecnością zaszczyciły nas
lokalne artystki – Julianna Rogowska i Janina Bagrowska oraz Beata Tarka, pracownik
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkim
gościom dziękujemy za obecność i wsparcie, laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do oglądania prac konkursowych, które będą zdobiły czytelnię i hol
biblioteki do połowy czerwca 2018 r.
Bibliotekarze
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V Zawody z cyklu Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Za nami piąte zawody IV Edycji cyklu
„Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Gimnazjum” pod
patronatem Burmistrza Międzyzdrojów,
które odbyły się 10 maja 2018 r. na Stadionie
Miejskim w Międzyzdrojach. Organizatorem
zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy
„Chrobry” Międzyzdroje oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. W zawodach
rywalizowało 87 uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamieńska, SP
Wolin, SP 2 Wapnica oraz PSP Kołczewo. Ponadto w zawodach wystartowało 23 uczniów
z roczników 2004-2002 z Międzyzdrojów,
Dziwnowa, Wysokiej Kamieńskiej, Kołczewa
oraz Wapnicy w ramach Grand Prix Gimnazjum. Piękna i słoneczna pogoda sprzyjała
osiąganiu nowych rekordów życiowych oraz
wielu wartościowych wyników.
Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację zawodów, a przede wszystkim
nauczycielom, wolontariuszom z Fundacji
Motywacja i Działanie oraz ratownikom
WOPR Międzyzdroje.
Kolejne zawody odbędą się 30 maja
2018 r. (tym razem nietypowo bo w środę),
na które już teraz serdecznie zapraszamy
wszystkich młodych pasjonatów biegania.

Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne
www.uks.jupe24.pl.
Link do wyników: http://www.uks.jupe24.
pl/czwartki-lekkoatletyczne/wyniki/wyniki-iv-edycja-2017-2018.html
Klasyfikacja Szkół:
1. SP Wysoka Kamieńska – 5863 pkt.
2. SP 1 Międzyzdroje – 5798 pkt.
3. SP Dziwnów – 5554 pkt.
4. SP 2 Wapnica – 4282 pkt.
5. PSP Kołczewo – 3592 pkt.
Najbardziej wartościowe rezultaty
Czwartków LA:
dziewczęta: Orszulak Kornelia (UKS
Aktywni Wysoka Kamieńska) 2006 r. – 300m–
50,78, Przygodzka Oliwia (UKS Aktywni Wysoka Kamieńska) 2007 r. – piłka palantowa
– 25,00, Wołkow Marta (SP 1 Międzyzdroje)
2007 r. – skok w dal – 3,53, Hanna Szymańska

(SP 1 Międzyzdroje) 2006 r. – 60m – 8,82,
Maja Czajkowska (PSP Kołczewo) 2009 r. –
60m – 9,74, Kastrau Nadia (SP 1 Międzyzdroje) 2005 r. – piłka palantowa – 37,50
chłopcy: Buczek Dawid (SP 2 Wapnica)
2005 r. – 60m – 8,65, Solecki Kacper (UKS
Aktywni Wysoka Kamieńska) 2007 r. – piłka
palantowa – 35,00, Świątczak Dominik (PSP
Kołczewo) 2005 r. – 300m – 51,98, Muszyński
Czarek (UKS Aktywni Wysoka Kamieńska)
2007 r. – skok w dal – 4,00, Kozłowski
Szymon (SP 1 Międzyzdroje) 2007 r. 60m –
9,48, Bieńkowski Arkadiusz (SP Dziwnów)
2006 r. – 60m - 8,98, Gaworski Miłosz (SP 1
Międzyzdroje) 2006 r. – skok w dal – 4,30
Najbardziej wartościowe rezultaty
Grand Prix Gimnazjum:
Stefańska Weronika (PSP Kołczewo) 2004
r. 100m – 13,54, Artur Udycz (Gim. Dziwnów)
2003 r. 100m – 12,75, Konrad Dubako (SP 1
Międzyzdroje) 2003 r. 100m -13,01, Anna
Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r. 100m –
13,52, Jakub Galacki (Gim. Dziwnów) 2003
r. pchnięcie kulą 5kg – 10,14, Sara Cisowska
(Gim. Międzyzdroje) 2003 r. 600m – 2:01,04,
Andżelika Piorun (Gim. Międzyzdroje)
2003 r. skok w dal – 4,34
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry na Mitingu w Świnoujściu
Zawodnicy i zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali w dniu 12 maja
2018 r. w Mitingu Wyspiarza w Świnoujściu
zorganizowanym przez OSiR Świnoujście na
nowym stadionie lekkoatletycznym. Dla wielu naszych zawodników był to debiut na tak
dużych zawodach.
Padło kilka ciekawych wyników: Anna
Rejchert 2004 300m-45,19, Dominik Kujda
2001 200m-24,90, Hanna Szymańska 2006
100m-14,17 200m-29,00, Natalia Lewandowska 2005 100m-14,19 200m-28,59, Konrad
Dubako 2003 100m-13,70 200m-27,91, Kamil
Dwornik 2003 100m-14,51 300m-45,05, Marcel Paluch 2004 100m-14,58 200m-32,63, Nela
Zygmunt 2008 300m-57,93, Amelia Kujda-Rogowska 2006 300m-57,33, Maria Rutkowska
2007 300m-61,10, Marta Wołkow 2007 300m65,92, Piotr Soiński 2007 300m-58,32, Dawid

Sukcesy lekkoatletek „Chrobrego”

Fantastycznie rozpoczęły sezon zawodniczki
UKS Chrobry Międzyzdroje podczas Mistrzostw
Województwa UKS i MKS w Złocieńcu. W biegu
na 300m młodziczek Anna Rejchert zdobyła
srebrny medal z czasem 45,09. Dużą niespodzianką był brązowy medal Hanny Szymańskiej
w kategorii młodziczek w biegu na 300 m
z nowym rekordem życiowym 46,92. Wyjazd
na zawody został dofinansowany z budżetu
Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Dwornik 2007 300m-60,12, Maciej Dunder
2006 300m-65,66.
Start w zawodach został dofinansowany
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Uczniowie SP 1
Międzyzdroje
monitorują aktywność
W ramach projektu Erasmus+ „Mind and Body
– A Healthier Tomorrow” grupa 20 uczniów
naszej szkoły rozpoczęła udział w projekcie
badawczym polegającym na monitorowaniu
swojej aktywności za pomocą specjalnych
zegarków Garmin Vivofit 4. Badanie będzie
trwało rok, następnie wyniki zostaną zebrane
i wysłane do Uniwersytetu w Worcester, gdzie
zostaną przeanalizowane. Badanie będzie
przeprowadzone równolegle we wszystkich
szkołach partnerskich i będzie polegało na
monitorowaniu ilość przebytych kroków oraz
godzin snu, za pomocą zakupionych urządzeń.
Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów
i nauczycieli do zwiększenia w tym czasie
swojej codziennej aktywności fizycznej i monitorowania jej za pomocą podobnych zegarków
lub aplikacji w telefonach!
Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje
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Gryf Basket Cup 2018 Międzyzdroje Open
6 maja odbył się pierwszy turniej eliminacyjny Gryf Basket Cup 2018 Międzyzdroje
Open. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin, przy udziale
i wsparciu finansowym gminy Międzyzdroje.
Impreza odbyła się w najbardziej rozpoznawalnej części kurortu – przed wejściem
na molo. W turnieju zagrało 18 zespołów,
w tym obecni brązowi medaliści Mistrzostw
Polski – Studio Budza (medale zdobyli jako
Street Team). W finale drużyna, dowodzona
przez Michała Trypucia (razem z Maciejem
Adamkiewiczem, Łukaszem Diduszko
i Michałem Żyłczyńskim) pokonała zespół
Falcony (w składzie Paweł Doberschuetz,
Bartek Zawadzki i Maciej Wejman).
Turniej ten jest w tym sezonie, jak do tej
pory, największym tego typu wydarzeniem
w Polsce.Ciekawostką jest fakt, że w obu
drużynach grających w finale, występowali
zawodnicy (Maciek Adamkiewicz i Paweł
Doberschuetz), którzy spotkali się w finale
Gryf Basket Cup 2017 Międzyzdroje Open.
Wtedy wygrał zespół Pawła Doberschuetza,
a w 2018 nastąpił rewanż. Trzecie miejsce
zdobył zespół Zdrofit Żary, a czwarte Gang
Albanii. W turnieju wziął udział jeden zespół
żeński. Ze względu na zbyt małą ilość kobiecych drużyn, panie zagrały w kategorii open
razem z mężczyznami.
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Na Gryf Basket Cup w Międzyzdrojach
pojawiła się również szczególna ekipa z zawodnikami z Ukrainy. Z turnieju Międzyzdroje Open do turnieju finałowego awansowały
4 zespoły: Studio Budza, Falcony, Zdrofit Żary
i Gang Albanii.
W finale 3 czerwca w Szczecinie zawodnicy powalczą o cenne nagrody (również
finansowe). Należy wspomnieć także o zdobyczach punktowych zawodników w rankingu Międzynarodowej Federacji Koszykówki
(FIBA). Poza tym, że może to dać im osobistą
satysfakcję, to jeszcze może wesprzeć sytuację Reprezentacji Polski w Koszykówce 3 na
3 w światowym rankingu. Dotyczy to zawodników, którzy są sklasyfikowani w pierwszej
100 w Polsce.
W czasie turnieju poza boiskiem, na którym rozgrywały się mecze, działał również
kosz z atrakcjami dla dzieci, które mogły
rzucać do kosza i zdobywać drobne nagrody.
Wszystkie wyniki dostępne są na stronie
Międzynarodowej Federacji Koszykówki
(FIBA) pod adresem: https://play.fiba3x3.
com/categories/ad4449eb-5faa-48a1-9cadea8830262eef/overview.
Jadwiga Bober
Insp. ds. społecznych i kultury fizycznej

I Liga Kobiet
tenisa
stołowego
12 maja 2018 r. zawodniczki UKS Chrobry
Międzyzdroje grające w I Lidze Kobiet
tenisa stołowego rozegrały wyjazdowy
mecz z drużyną MRKS Gdańsk. Nasze
tenisistki tym razem trafiły na duży opór
ze strony przeciwniczek z Gdańska i ostatecznie zremisowały 5:5.
Punkty dla drużyny zdobywały: Maja
Krzewicka 2,5 pkt., Wioleta Witkowska
0,5 pkt., Anna Zielińska 1,5 pkt., Sylwia
Wandachowicz 0,5 pkt. Aktualnie UKS
Chrobry znajduje się na trzecim miejscu
w tabeli I Ligi Kobiet tuż za MRKS Gdańsk
oraz LUKS Agro Sieć Chełmno. Do końca
rozgrywek pozostało jedno wyjazdowe
spotkanie.
Wyjazd na rozgrywki ligowe został
dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje
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