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AKTUALNOŚCI

Podziękowania podczas XLVIII sesji RM w Międzyzdrojach
Niecodzienne, a zarazem bardzo uroczyste rozpoczęcie miała XLVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 30 sierpnia 2018r.
Dokonano uroczystego przekazania
i przejęcia sztandaru Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych koło
w Międzyzdrojach do Międzynarodowego
Domu Kultury pod opieką międzyzdrojskich harcerzy. Uroczystego przekazania dokonali: Prezes Zbigniew Hejduk
i Krzysztof Stępień na ręce dyrektora MDK
Artura Duszyńskiego oraz Tomasza Rychłowskiego – komendanta X Szczepu ZHP
„Gniazdo” w Międzyzdrojach. Komendant
T. Rychłowski przekazał przewodniczącemu
RM Janowi Magdzie flagę państwową oraz
„Kalendarz Niepodległości”, wydany z okazji
100-lecia Niepodległości Polski, otrzymane
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy podczas
organizowanego w sierpniu br. w Gdańsku
Zlotu Harcerstwa Polskiego. Flaga zawiśnie
podczas uroczystych obchodów Święta
Niepodległości, w dniu 11 listopada br. na
maszcie przy pomniku Marynarza.
Okolicznościowy grawerton z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Międzyzdrojów odebrali organizatorzy cyklicznych
imprez sportowych organizowanych już od
wielu lat corocznie w Międzyzdrojach.

1998 roku jest organizatorem Mityngu Lekkoatletycznego ku pamięci olimpijczyków
W. Komara i T. Ślusarskiego oraz imprez
biegowych, w tym Biegu Śniadaniowego.
Wyraźnie wzruszony, w obecności synów
zmarłych lekkoatletów Mikołaja Komara

Podziękowanie za propagowanie sportu
i organizację 20. edycji Mityngu Lekkoatletycznego im. Władysława Komara
i Tadeusza Ślusarskiego oraz znaczący wkład
w promocję miasta Międzyzdroje otrzymał
Bogusław Mamiński, reprezentujący „Klub
Biegacza Sporting”. Bogusław Mamiński od

i Jakuba Ślusarskiego, w ramach podziękowania przekazał mityngowe statuetki, które
od 20 lat w niezmienionej formie wręczane
są zwycięzcom mityngu.
Kolejne gratulacje i słowa podziękowania skierowano do Tomasza Babilońskiego
prowadzącego grupę „Babilon Promotion”,

promotora i organizatora walk bokserskich oraz mieszanych sztuk walk MMA.
Podziękowano za organizację 10. edycji
zawodowych gal bokserskich „Międzyzdroje Seaside Boxing Show” oraz znaczący
wkład w promocję miasta Międzyzdroje.
Tomasz Babiloński na ręce Burmistrza oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej wręczył
okolicznościowy dyplom z podziękowaniem
za pomoc, przychylność i zaangażowanie
w projekt, jakim jest organizacja gal boksu
zawodowego oraz gal MMA.
Kolejnym wyróżnionym przez Samorząd
Gminy Międzyzdroje, był propagator sportów wodnych Wojciech Gągorowski. Właściciel firmy „Event Factory”, który od 9 lat
organizuje na międzyzdrojskiej plaży zawody
kitesurfingowe pn. „Summer Kite Festival”.
Jak sam stwierdził, przez te 9 lat udało się
stworzyć produkt, w którym uczestniczą
zawodnicy, na najwyższym sportowym poziomie, a Międzyzdroje są w centrum uwagi,
bardziej niż Pomorze i Hel.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym i rodzinnym!
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą

Z miejskiego kalendarza imprez: wrzesień / październik 2018 r.

 26.09.–30.09.2018r. – Wystawa
farbiarstwa Stowarzyszenia „Archeozdroje”, Międzynarodowy
Dom Kultury (I piętro);
 26.09.2018r. – spotkanie z Danutą
Szyksznian i promocja książki pt.
„Wileńska łączniczka AK”, godz.
16:30, Miejska Biblioteka Publiczna;
 27.09.2018r. – Kresowy Dzień Żołnierza Armii Krajowej, godz. 09:00
msza św, po mszy apel poległych,
złożenie kwiatów pod pomnikiem
„Kresowym Żołnierzom Armii
Krajowej, godz. 11:30 – gala
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otwarcia, Międzynarodowy Dom
Kultury;
 27.09.2018r. - warsztaty literacko
– plastyczne pn. „Mirabelka – Kiełkująca Historia”, godz. 16:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
 29.09.2018r. - Grzybobranie 2018,
godz. 9:00 - 13:00, Ośrodek Wypoczynkowy "Darz Bór"
 01.10.2018r. – Spotkanie z Agatą
Kołakowską, godz. 18:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
 04.10.2018r. – Czwartki lekkoatletyczne - finał, godz. 16:00, stadion
miejski;

 06.10.2018r. – XXI Jesienne Biegi
Przełajowe, godz. 11:00, Szkoła
Podstawowa nr 1, ul. Kolejowa 33;
 11.10.2018r. – Spotkanie z Jackiem
Fedorowiczem, godz. 18:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;
 17.10.2018r. – Rodzinne warsztaty
plastyczne „Gniotki Antystresowe”,
godz. 15:00, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wapnicy;
 18.10.2018r. - Rodzinne warsztaty
plastyczne „Gniotki Antystresowe”,
godz. 16:00, Miejska Biblioteka
Publiczna.
Redakcja
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AKTUALNOŚCI

V Piknik Rodzinny na zakończenie lata
Lato nieubłaganie dobiega końca, a to znak, że już niebawem zawita do nas jesień. To także czas na podsumowanie
i pożegnanie wakacji, które 8 września br. miało miejsce podczas V Pikniku Rodzinnego w Międzyzdrojach. Jak co
roku, w międzyzdrojskim amfiteatrze odbył się - pod znakiem śledzia - piknik rodzinny, którego organizatorem jest
Gmina Międzyzdroje oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
Podczas tegorocznej edycji obecne z nami
było Radio Szczecin, jako patron medialny.
Gościem specjalnym imprezy był Jan Kuroń,
najstarszy syn Macieja Kuronia – absolwent
prestiżowej szkoły kulinarnej Le Cordon Bleu,
autor książki „Sprytna kuchnia czyli kulinarna

w ramach programu „Społecznik”. Stacja
Morska Uniwersytetu Szczecińskiego postawiła stanowisko edukacyjne o plaży
i Bałtyku. Harcerze przygotowali strefę gier
i zabaw dla dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej i Gmina Międzyzdroje wystawili stoiska
promocyjno-informacyjne. Stowarzyszenie
„Drużyna Aniołów” prowadziła zapisy osób
chętnych, które chciałyby oddać szpik kostny
(DKMS). Wystawili się również lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy w ramach kiermaszu
rozmaitości pn. „Może się przyda”.
Występy na scenie rozpoczęły się od pokazu tańca uczniów z Tanecznego Klubu Sportowego „Jantar”. Potem był pokaz tanecznego
zespołu „Zumba Wolin”, a na koniec wystąpił
zespół szantowy „Majtki Bosmana”.

Po południu na scenie odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu „Śledź po Międzyzdrojsku 2018”. Jury w składzie: Jan
Magda - przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach, gość specjalny Jan Kuroń oraz pani Jagoda (turystka), wybrało najlepszego „Śledzia po Międzyzdrojsku 2018”.
Został on wykonany przez szefów kuchni Vienna House Amber Baltic - gratulujemy.
Podczas V Pikniku Rodzinnego w Międzyzdrojach dopisała frekwencja. Każdy kto nas
odwiedził mógł przyjrzeć się naszej lokalnej
kulturze i obyczajom, a przede wszystkim
radośnie, aktywnie i kreatywnie spędzić czas.
Do zobaczenia za rok!
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

ekonomia”. Jan Kuroń doświadczenie zdobywał w restauracjach w Polsce oraz na świecie
(Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Wielka Brytania). Na pikniku rodzinnym poprowadził
warsztaty kulinarne, podczas których głównym bohaterem jego potraw były śledzie.
Oprócz warsztatów miejscowi harcerze
wystawili stoisko z potrawami rybnymi i specjalnie ugotowaną na festyn zupą rybną. Natomiast strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej
w trakcie pokazu strażackiego sprzętu, częstowali gości pikniku gorącą grochówką. W trakcie na stoiskach promowali się także: Woliński
Park Narodowy, który realizował program
pn. „Aktywne Wakacje”, Komisariat Policji
w Międzyzdrojach, pokazując swój sprzęt
policyjny, Stowarzyszenie „Archeozdroje”,
prezentując pokazy i warsztaty tkackie

Spotkania Artystyczne Seniorów za nami
W dniach 21-23 września odbyły się XVI Spotkania Artystyczne Seniorów. Do Międzyzdrojów przyjechało blisko 40 zespołów z całej
Polski (z 7 województw). Łącznie w imprezie
wzięło udział ponad 450 osób. Jak co roku
ulicami miasta przeszedł barwny korowód,
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a przed molem odtańczono poloneza. Występy odbywały się w amfiteatrze, Międzynarodowym Domu Kultury i na terenie miasta.
Wyniki przesłuchań w amfiteatrze:
Komisja po wysłuchaniu 21 prezentacji
konkursowych przyznała nagrody: Grand Prix

Spotkań Artystycznych Seniorów otrzymuje
Kapela „Smolniczanie” ze Smolnika, I miejsce –
Zespół Śpiewaczy „Złotniczanki” ze Złotników
Kujawskich, II miejsce –Kapela Janka Boduszki
z Siemianic, III miejsce - Ewa Kowalczyk
z Zespołu Ludowego „Radojewiczanie”z Radojewic. Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury jury przyznało zespołowi
„Jarzębina” z Kobierzyc.
Wyniki przesłuchań w Międzynarodowym
Domu Kultury:
Jury po wysłuchaniu 18 prezentacji artystycznych postanowiło przyznać następujące
nagrody:
Grand Prix przyznano Zespołowi „Demolo”
z Wrocławia, I miejsce dla Zespołu „Cantores”
z Witnicy, II miejsce dla Zespołu „Uciecho-wianki” z Uciechowa, III miejsce dla Zespołu
„Dąbrowiacy” z Rusinowa.
Gratulujemy wszystkim seniorom wspaniałych występów, pogody ducha, tej radości,
którą przekazują wszystkim dookoła. Do
zobaczenia za rok!
MDK
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OGŁOSZENIE

Wybory samorządowe - 21 października 2018 r.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie na kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, Rady
Powiatu Kamieńskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz na burmistrza Międzyzdrojów odbędzie
się 21 października 2018 r., a ewentualna druga tura wyborów burmistrza odbędzie się 4 listopada 2018 r. Lokale
wyborcze w dniach głosowania czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

W naszej Gminie utworzonych jest pięć stałych obwodów głosowania:
• obwód nr 1 w Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obejmujący ulice w Międzyzdrojach: Cmentarna, Kolejowa, Emilii Plater, Piaskowa, Piastowska, Stroma,
Ustronie Leśne, Wiejska,
• obwód nr 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. C.K. Norwida 15 w Międzyzdrojach, obejmujący ulice w Międzyzdrojach: Bukowa, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Góra Filaretów, Józefa Gintera, Leśna, Lipowa,
Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Przy Wodociągach, Schody Świętego Piotra Apostoła,
Słowiańska, Za Torem,
• obwód nr 3 w Międzynarodowym Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdrojach, dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obejmujący ulice w Międzyzdrojach: Campingowa, Ignacego Krasickiego, Jana
Pawła II, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Morska, Parkowa, Plac Neptuna, Plac Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Pomorska, Promenada Gwiazd, Romualda Traugutta, Światowida, Tadeusza Kościuszki, Turystyczna, Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Zdrojowa, Zwycięstwa oraz osady: Biała Góra, Grodno,
• obwód nr 4 w Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach, obejmujący ulice w Międzyzdrojach:
Adama Mickiewicza, Adama Wodziczki, Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Cicha, Dąbrówki,
Garażowa, Gryfa Pomorskiego, Komunalna, Mieszka I, Miernicza, Mikołaja Kopernika, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wolińska,
• obwód nr 5 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy, dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obejmujący ulice w Wicku: Kolonijna, Nadbrzeżna, Podgórna, Wąska, Widokowa, Żwirowa; obejmujący
ulice w Wapnicy: Jachtowa, Jodłowa, Mała, Okrągła, Pogodna, Turkusowa; obejmujący ulice w Lubinie: Boczna, Dobra,
Geodezyjna, Główna, Łagodna, Portowa, Skarpowa, Słoneczna, Wikingów, Wodna.
Gmina Międzyzdroje jest podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, co oznacza, że w każdym okręgu
wyborczym utworzonym w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, a taką gminą jest Gmina Międzyzdroje,
wybiera się 1 radnego.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej
w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze naszej gminy, co jest potwierdzone wpisem do
stałego rejestru wyborców.
Należy pamiętać, że zameldowanie na pobyt czasowy w Gminie Międzyzdroje nie uprawnia do głosowania na terenie
naszej gminy. Osoby takie muszą złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach i wtedy zostaną wpisane
do rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, mają prawo głosowania w wyborach do rad gmin
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Muszą jednak stale mieszkać na obszarze naszej gminy
i powinni być wpisani do stałego rejestru wyborców.
W tych wyborach nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.
Przy wyborze kandydata, na którego chcemy oddać głos, należy postawić na karcie do głosowania znak „X’, czyli
dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Na każdej karcie do głosowania będzie znajdować się informacja o sposobie
głosowania.
Każdy wyborca powinien zabrać ze sobą dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości, gdyż przed otrzymaniem kart do głosowania zostanie wylegitymowany przez członka obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania.
Wszelkie informacje dotyczące wyborów są umieszczane na stronie internetowej Urzędu www.bip.miedzyzdroje.pl
w zakładce WYBORY 2018 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, a także na stronie internetowej
www.wybory2018.pkw.gov.pl.
Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
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Wyjątkowe urodziny
07 września br. delegacja z międzyzdrojskiego Urzędu Miejskiego złożyła wizytę
Panu Wacławowi Jaworskiemu - z okazji
97. urodzin. Burmistrza Międzyzdrojów
reprezentowali: kierownik tutejszego
Urzędu Stanu Cywilnego oraz Daniel
Francukiewicz, pracownik Straży Miejskiej.
Dostojny Jubilat otrzymał kwiaty, pamiątkowe życzenia podpisane przez burmistrza Leszka Dorosza oraz małe słodkości.
Tydzień później, 14 września, 94.
urodziny obchodziła Pani Stefania Ry-

Albertyna Pietkiewicz

chel. Jubilatkę tego dnia odwiedzili
Marta Trojan, zastępca kierownika USC
i Henryk Nogala, sekretarz Gminy Międzyzdroje.
Trzecia Jubilatka Pani Albertyna Pietkiewicz w dniu 19 września obchodziła 90.
urodziny. Życzenia – w imieniu Burmistrza
Międzyzdrojów – złożyli Henryk Nogala,
sekretarz Miasta Międzyzdroje oraz kierownik USC.
Bogumiła Bajek
Kierownik USC

Stefania Rychel

Podsumowanie sezonu letniego
na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy na kąpieliskach strzeżonych
w Międzyzdrojach w tym roku wyjątkowo
rozpoczął się wcześniej, bo już od 1 czerwca
i trwał do 15 września. Jak co roku ratownicy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
zabezpieczali jeden kilometr kąpieliska na
odcinku dwóch kilometrów. Na dziesięciu

wpisania numeru kontaktowego do opiekuna
dziecka.
Regularne komunikaty wygłaszane za
pomocą radiowęzła, rozciągniętego na całej
długości plaży strzeżonej, przypominały
o zasadach bezpiecznego plażowania,
co w znacznym stopniu ułatwiło pracę ratownikom. Obydwa kąpieliska dodatkowo wypo-

stanowiskach ratowniczych stacjonowało
trzydziestu trzech ratowników WOPR, w tym
dwóch ratowników medycznych.
Rekordowe upały dochodzące do 35ºC
sprzyjały wypoczynkowi turystów nad wodą,
a to skutkowało dużą ilością interwencji, ponad 200 razy – między innymi podtopienia,
a także różnego rodzaju zranienia i urazy.
Wszyscy, którzy potrzebowali pomocy mogli
udać się do punktu medycznego zlokalizowanego po zachodniej stronie mola. Można tam
było również otrzymać opaskę z możliwością

sażono w jednostki motorowe łódź Arancia
typu IRB oraz RIB. Uruchomiono również
dyżury nocne, w czasie których ratownicy
patrolowali wybrzeże.
W trakcie sezonu letniego 2018 na terenie
naszych kąpielisk nie odnotowano żadnego
utonięcia.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w akcjach
ratowniczych i poszukiwawczych.
Zapraszamy serdecznie w sezonie 2019.
Andżelika Przygodzka
Urząd Miejski Międzyzdroje
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Wacław Jaworski

Projekt
„Korytarze życia”
w Międzyzdrojach
Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających
na kąpielisku, gmina Międzyzdroje
przystąpiła do programu pn. „Korytarze Życia”. Głównym założeniem
programu jest wyznaczenie i oznakowanie ciągu komunikacyjnego, który
pozwoli na jak najszybsze dotarcie
do osoby potrzebującej pomocy
ratownika, służbom medycznym czy
niejednokrotnie służbom porządkowym. Ratownicy zostali wyposażeni
w jednakowe stroje oraz parawany
i tablice informacyjne, którymi wytyczają bezpieczną ścieżkę na plaży.
Projekt realizowany jest wspólnie
z partnerem Związek Miast i Gmin
Morskich, którego członkiem od
1996 roku jest Gmina Międzyzdroje.
Realizacja projektu obejmuje również sezony letnie w latach 2019
i 2020.
Jesteśmy przekonani, że idea
„Korytarzy życia” zyska przychylność
wczasowiczów oraz mieszkańców
i wpłynie na ich bezpieczeństwo
na plaży.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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WYWIAD

AŻUROWE JEST PIĘKNE
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Jolantą Szarłowicz, laureatką Ogólnopolskiego VII Konkursu Sztuki
Ludowej, działaczką Stowarzyszenia ,,Archeozdroje”.

- Pani Jolu, spotkałyśmy się w Częstochowie 1 września, podczas uroczystej gali
wręczania nagród dla zwycięzców VII Konkursu Sztuki Ludowej pn: ,,Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”. Skąd
pomysł na udział w konkursie?
- Chciałam nauczyć się wykonywania
koronek koniakowskich, więc zapisałam
się do takiej grupy zrzeszającej się na Facebooku. Należy do niej także pani Alina
Dębowska z Muzeum Podlaskiego i to
ona przekazała grupie informację o konkursie. Na potrzeby konkursu wykonałam pracę, którą nazwałam ,,1000 lat?”
- Dlaczego ta nazwa jest ze znakiem zapytania?
- Przyświecała mi taka myśl, aby każdy
kto zobaczy moją pracę, zaintrygowany
tytułem - pomyślał przez chwilę, a jest
nad czym.
Zawsze zastanawiałam się, dlaczego
na naszym terenie nie ma kultury ludowej? A jeżeli już jest, to schowana głęboko w szafach. Gdy chodziłam do szkoły
podstawowej nie było mowy o legendach
tych terenów, uczyliśmy się o starożytnej
Grecji, Rzymie, Egipcie, ale bardzo niewiele o historii i tradycji naszych terenów
oraz kultury ludowej przesiedleńców.
Nigdy nie miałam styczności z osobami, które zajmują się koronką ludową
w Międzyzdrojach. Gdy w tym roku byłam na wystawie ,,Archipelag Pamięci pamięć Archipelagu”, tam mnie olśniło,
że czasy powojenne bardzo wpłynęły na
ludzi, którzy przybyli na nasze tereny. Zainteresowałam się muzeami, które przedstawiają kulturę przesiedleńców z Kresów Wschodnich. Dzięki temu wiem, że
w tamtych trudnych czasach był zakaz
kultywowania tradycji ludowych zapamiętanych i przywiezionych z ich rodzinnych stron.
Dzięki wspomnianej pani Alinie trafiłam na informacje o wzorach krajek ludowych z Podlasia, które są w użyciu do tej
pory. Moją inspiracją była krajka ludowa
z Jasionówki, powiat sokólski. Przełożyłam wzór tkacki na wzór wykonywany
filetem szydełkowym, to jest mój ukłon
wobec pokoleń ludzi, którzy zajmowali
się tkactwem od ponad 1000 lat i utrwalili te wzory.
- Warto zauważyć, że w ocenach specjalistów prace nadesłane na konkurs były na
bardzo wysokim poziomie artystycznym,
a jury miało problem, którą pracę nagrodzić, ponieważ każda z nich była wyjątkowa. Czym jest dla Pani udział w tym konkursie?
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- Wielkim zaskoczeniem jest dla mnie
to, że zostałam nagrodzona. To był mój
pierwszy konkurs o takiej tematyce.
Wcześniej robiłam koronki dla siebie,
bluzki, sweterki, bo w sklepach nie było
takich rzeczy.
Owszem brałam w przeszłości udział
w konkursach zawodowych, jako położna, ale były to zupełnie inne konkursy.
I nie były wolne od polityki.
Wyróżnienie jakie otrzymałam na tegorocznym Konkursie Sztuki Ludowej
w Częstochowie ośmieliło mnie na tyle,
że spróbuję wziąć udział w innych podobnych konkursach i będę dalej tworzyć

ażurowe ludowe piękno.
- Skąd zamiłowanie do rękodzieła,
tkactwa?
- Szydełkowałam od dzieciństwa, nauczyła mnie tego moja mama. Gdy córki
zaczęły uczęszczać do szkoły podstawowej, skontaktowałam się z panią Zofią
Kalinowską, nauczycielką języka rosyjskiego i prac ręcznych, wymieniałam
z nią doświadczenia. Byłam pod ogromnym wrażeniem jej prac, były przepiękne,
subtelne i bardzo pracochłonne.
Koronki wykonuję w chwilach wolnych, odrywam się od komputera, od
pracy, siadam przy oknie lub w ogrodzie.
W ubiegłym roku pracowaliśmy przy wystawie na 70- lecie powojennych Międzyzdrojów. Jednym z eksponatów na
niej była używana komża podarowana
przez księdza proboszcza na wystawę.
Gdy przyszło do ubierania manekina
w komżę z lat 1950-1960, gdy dotknęłam
koronki, wiedziałam, że jest to ręczna ro-

bota, prawdziwy skarb. I to było dla mnie
natchnieniem, aby przywrócić taki rodzaj
rękodzieła koronki siatkowej. Od tego się
zaczęło. Moja przygoda z tkactwem ma
swoje początki w Stowarzyszeniu ,,Archeozdroje”, do którego należą moje córki, najpierw je wspierałam, a następnie
sama przystąpiłam do Stowarzyszenia.
- Czym zajmuje się Stowarzyszenie ,,Archeozdroje”?
- Stowarzyszenie ,,Archeozdroje”
działa na terenie Międzyzdrojów od kilku lat. Bierzemy udział w wydarzeniach
historycznych na terenie naszego kraju, organizujemy wydarzenia i wystawy,
edukujemy młodzież. Zajmujemy się
rekonstrukcją historyczną oraz dawnym rzemiosłem.
Dla mnie Stowarzyszenie to moja
odskocznia od domu. Jestem między
młodymi ludźmi, nie zastanawiam
się ile mam lat, nie widzę swoich
siwych włosów i zmarszczek. Czuję
się z młodymi ludźmi bardzo dobrze,
kontakt z nimi bardzo mnie buduje
i mobilizuje do działania. Obecnie
pracujemy nad wystawą ,,Od sieci rybackiej do koronki”. Wystawa
będzie miała swoje otwarcie w październiku w MDK w Międzyzdrojach,
pragnę z tego miejsca serdecznie
zaprosić na wystawę mieszkańców
i gości przebywających w Międzyzdrojach.
- Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie.
- Urodziłam się w Świnoujściu tylko tam był szpital, mieszkam cały czas
w Międzyzdrojach. Moja rodzina pochodzi z różnych regionów: Polesie Lubelskie, Lwów, Podkarpacie, Małopolska.
Bardzo ciekawe i burzliwe są losy rodziny
mojego dziadka, ale to już temat na inną
opowieść.
Mamy dwie córki. Starsza Renata
ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie, jest zootechnikiem,  młodsza Julia
jest technikiem weterynarii. Obie pasjonują się historią, choć w przeszłości wcale tak nie było. Mąż zawsze nam kibicował, coraz bardziej zaraża się tematyką
odtwórstwa historycznego i angażuje się
działania Stowarzyszenia.
Jako rodzina wspieramy się, szanujemy swoje zdanie, pasje, a podstawą dobrej rodziny jest miłość i kompromis.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę i gratuluję nagrody w konkursie.
- Dziękuję.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
Foto: Tadeusz Szarłowicz
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KULTURA
Wernisaż i kiermasz prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie

„Bez ram, schematów i ograniczeń”
20 września 2018 r. w Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Międzyzdrojach odbył się
wernisaż oraz kiermasz prac uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie.
Swoją obecnością zaszczycili nas miłośnicy
sztuki oraz osoby o wielkim sercu. Celem
wystawy prac była integracja
oraz zaprezentowanie postrzegania świata przez osoby
niepełnosprawne „bez ram,
bez schematów i ograniczeń”.
Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w grudniu
2009 roku i wspiera osoby z niepełnosprawnością
intelektualną z gmin: Międzyzdroje i Wolin. W myśl
zasady: „niepełnosprawny
im bardziej jest artystą, tym
staje się mniej niepełnosprawny” uczestnicy zaprezentowali swoje prace, które
powstawały w pracowni plastyczno-zdobniczej pod okiem wykwalifikowanego
instruktora Lucyny Wiatr. Uczestnicy,
w zależności od umiejętności i rodzaju
niepełnosprawności, stworzyli samodzielnie lub z pomocą terapeuty płaskorzeźby
metodą decoupage, grafiki-linoryty, dri-

ftwoodowe małe domy i latarnie, prace
w technice kolażu, rysunki malowane węglem i farbami olejnymi.
Przybyłych na wernisaż gości powitały Małgorzata Warczygłowa, kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie

oraz Andżelika Gałecka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.
W imieniu wszystkich artystów o pasji
tworzenia oraz o technikach plastycznych
opowiedział Mateusz Pesta. Następnie
artyści zaprosili gości do rozmów na temat
ich pracy twórczej, do zwiedzenia wystawy
oraz na poczęstunek. Przybyli na wernisaż
wykazali się hojnością. Każdy zabrał ze sobą

odrobinę sztuki w zamian wrzucając do
puszki dobrowolny datek na rzecz twórców.
Organizacji kiermaszu podjęło się Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”,
które wspólnie z międzyzdrojską biblioteką
chce pokazać, jak ważna w codziennym
życiu, jest pomoc i lokalna
integracja. Podczas kiermaszu została zebrana kwota
2 625,62 zł, która w całości została przekazana
na konto Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie
z przeznaczeniem na zakup
sprzętu komputerowego
do pracowni komputerowej.
Uczestnicy warsztatu
Terapii Zajęciowej w Wolinie sztukę traktują jako formę autoterapii,
połączenie pracy z zabawą, która daje wiele
radości, satysfakcji, a przede wszystkim wiarę we własne możliwości. Wernisaż wystawy tak zachęcił twórców do dalszej pracy,
że już dziś zadeklarowali chęć wystawienia
swoich prac wiosną.
Bibliotekarze

O k u l t u r z e a r a b s k i e j z Ta n y ą Va l ko

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach po raz kolejny zaprosiła czytelników na niezapomniane spotkanie z autorką książek. Tym razem gościem – w dniu 18 września br. – była Tanya Valko, pisarka, arabistka i miłośniczka kultury Bliskiego Wschodu.
Zadebiutowała powieścią pt. „Arabska
żona”, która zdobyła uznanie czytelników.
Kolejne części arabskiej sagi to: „Arabska
córka, „Arabska krew”, „Arabska księżniczka”. Potem przyszedł czas na zmianę i Tanya
przeniosła swoich bohaterów do Indonezji,
tworząc dwie części azjatyckiej sagi, na
którą składają się: „Okruchy raju” i „Miłość
na Bali”. Autorka postanowiła jednak wrócić
do arabskiego cyklu i napisała „Arabską
krucjatę” i „Arabskiego męża”.
Podczas spotkania mogliśmy posłuchać o najnowszej
książce Tanyi Valko pt. „Arabski
syn”, której akcja toczy się na
Bliskim Wschodzie. Autorka
ukazała w powieści życie na
salonach, ale również w obozie
dla uchodźców. Autorka wiele
lat mieszkała w Libii, bardzo
dobrze zna Syrię, Tunezję i inne
kraje arabskie. Ludzi tam mieszkających poznała od najlepszej strony, jako gościnnych,
uprzejmych, życzliwych i troskliwych. W ich
otoczeniu zawsze czuła się bezpiecznie.
Jednak konflikty społeczne i zbrojne zwane
„Arabską Wiosną" sprawiły, że po nadejściu
rewolucjonistów i dżihadystów nastała bieda. To wszystko uderzyło w cywilną ludność,
co sprawiło, że na światło dzienne wyszły
najgorsze ludzkie instynkty. Był to początek
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zamachów bombowych, ataków terrorystycznych, porwań i bestialskich mordów.
Nasz gość przyznał, że każde wejście
do innej kultury wiąże się z ryzykiem braku
uznania społecznego. Problemem staje się
religia, zwyczaje ludzi, których możemy nie
zaakceptować. Związki mieszane często
okazują się nietrwałe, dlatego tak ważna jest
świadomość ludzi na temat innych obyczajów. Na początku wszystko jest idealne, kie-

dy jednak rozpoczyna się życie w odległym
kraju, rozbieżności zaczynają wychodzić na
światło dzienne. Autorka powiedziała, że
zna jednak małżeństwa, które mimo różnicy
kulturowej są szczęśliwe. Przykładem jest
jej przyjaciółka Ewa, książkowa Baśka, która
ze swoim arabskim mężem żyje w szczęśliwym związku już 40 lat.
Czytelnicy pytali o szacunek dla kobiet
w krajach arabskich i o pogląd autorki na

sytuację uchodźców w Europie. Wyjaśniła,
że w Libanie jest więcej uchodźców niż
mieszkańców, miasta są zniszczone, a obozy przeludnione, dlatego Europa musiała
przyjąć ludność opuszczającą tereny, gdzie
toczyła się wojna.
Kobiety arabskie mają świadomość, że
tylko przez edukację są w stanie podnieść
swój status życiowy i uniezależnić się od
mężczyzn. Przykładem są Saudyjki, które
w ostatnich latach korzystają z państwowych stypendiów i możliwości
studiowania za granicą. Często wracają do kraju i pracują na wysokich,
dobrze płatnych stanowiskach. Rodziny takich kobiet nie są już w stanie narzucić im swojej woli. Pisarka
liczy na zmiany i większą swobodę
obyczajową w Arabii Saudyjskiej po
wstąpieniu, w najbliższym czasie, na
tron 33-letniego księcia Muhammada ibn Salmana.
Obecnie Tanya Valko pisze najnowszą
powieść z arabskiej sagi. Razem z czytelnikami zastanawiała się nad tytułem nowej
powieści. Być może będzie to „Arabska
teściowa”, czas pokaże.
Osoby, które chciałyby przeczytać
powieści Tanyi Valko zapraszamy do międzyzdrojskiej biblioteki.
Bibliotekarze
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej

Informacje z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30.08.2018 r.
UCHWAŁA NR XLVIII/508/18
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2018
W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 231 416 zł. Dochody
zwiększa się o kwotę 231 416 zł (dochody
bieżące - 110 764 zł, dochody majątkowe120 652 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę
302 136 zł (wydatki bieżące 199 836 zł,
wydatki majątkowe 102 300 zł).
Wydatki zmniejsza się o kwotę 70 720 zł
(wydatki bieżące- 9 600 zł, wydatki majątkowe - 61 120 zł ).
UCHWAŁA NR XLVIII/509/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia14
grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok
W niniejszej uchwale zmienia się treść
załącznika nr 9 „Dotacje celowe udzielone
w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych” oraz
nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2018 r.” Ponadto wprowadza się załącznik
nr 15 do uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 r.
„Dotacje celowe udzielone z budżetu
Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.” Zmiany w załącznikach wynikają z uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2018.
UCHWAŁA NR XLVIII/510/18
Projekt uchwały 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
2018 - 2035.
Zmian dot. treści zał. 1,2,3
UCHWAŁA NR XLVIII/511/18
zmieniająca uchwałę nr I/8/14 z dnia 28
listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym (zwanej dalej u.s.g.)
do wyłącznej właściwości rady gminy należy
ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Powyższa kompetencja
rady gminy znajduje również potwierdzenie w art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych (zwanej dalej u.p.s.) stanowiącym, że wynagrodzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)ustala rada gminy
w drodze uchwały.
Natomiast rozporządzenie Rady Mini8

strów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936) określa warunki i sposób wynagradzania oraz maksymalny poziom
dodatku funkcyjnego wójta, burmistrza
w gminie do 15 tys. mieszkańców i od 1
lipca 2018 r. przedstawia się następująco:
wynagrodzenie zasadnicze: od 3400-4700
zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 1 900 zł oraz dodatek specjalny, który
przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego a także dodatek za wieloletnią
pracę. Powyższe składniki wynagrodzenia
są elementami obowiązkowym, które muszą zostać uregulowane w uchwale rady w
sprawie wynagrodzenia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.p.s., pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji
zawodowych, a zgodnie z art 43 ust. 1 ww.
ustawy w sprawach nieuregulowanych
w u.p.s. stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Pracy.
Stosownie do orzecznictwa sądów
powszechnych, dopuszczalne jest jednostronne obniżenie przez pracodawcę
wynagrodzenia pracownika zatrudnionego
na podstawie stosunku pracy z wyboru, jednakże nie stosuje się wprost art. 42 k.p., tylko
w drodze analogii, należy zachować okres
uprzedzenia równy okresowi wypowiedzenia, w przypadku obniżenia wynagrodzenia
temu pracownikowi (SN w wyroku z dnia 9
października 2006 r., sygn. Akt II PK 27/06).
Sąd Najwyższy w tym wyroku podkreślił,
że systemowa analiza przepisów prawa
pracy (w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy)
prowadzi do wniosku, że zasadą prawa
pracy jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem
dopuszczalnej zmiany warunków płacy na
niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci
obniżenia wynagrodzenia. Wskazał ponadto,
że w orzecznictwie Sądu Najwyższego charakterystyczne jest stosowanie powyższej
zasady w odniesieniu do sytuacji, w których
nie jest możliwe dokonanie wypowiedzenia
zmieniającego na podstawie art. 42 Kodeksu
pracy. Do powyższego odniósł się także Sąd
Najwyższy w uchwale z 8 kwietnia1998 r.
(sygn. akt III ZP 5/98), rozpatrując sytuację
faktyczną nauczyciela mianowanego.Niekorzystne warunki płacy wchodzą w życie
z zachowaniem okresu uprzedzenia, równego okresowi wypowiedzenia, który zgodnie
z kodeksem pracy w przypadku pracownika,
który przepracował minimum 3 lata, wynosi
3 miesiące.

UCHWAŁA NR XLVIII/512/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kamieńskiemu
W celu wykonania zadania pn. „Budowa
ciągu pieszego w drodze powiatowej nr
1001Z Zalesie - Wapnica - Lubin w m. Lubin
gm. Międzyzdroje” Gmina Międzyzdroje
przekaże środki finansowe w wysokości
50 000,00 zł w celu dofinansowania przedmiotowego zadania.
UCHWAŁA NR XLVIII/513/18
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.
„Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej
w Międzyzdrojach wraz z sieciami”, „Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”
Wyraża się zgodę na zawarcie przez
Burmistrza Gminy Międzyzdroje umowy
z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Międzyzdrojach
wraz z sieciami” i „Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami” do
kwoty 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy
miliony 00/100 złotych) w ramach „Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 - 2019” i, dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu
tych środków, na zasadach określonych
w umowie, na wystawienie weksla „In
blanco” w imieniu Gminy Międzyzdroje
i podpisanie deklaracji wekslowej.
UCHWAŁA NR XLVIII/514/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/491/18
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia
28 czerwca 2018 r.w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2018 – 2020
Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do zadań
własnych gminy należy m.in. opracowanie
i realizacja trzyletniego gminnego programu
wspierania rodziny.
Poprzedni Program Wspierania Rodziny
w Gminie Międzyzdroje na lata 2015-2017,
przyjęty Uchwałą Nr LXI/595/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 13.11.2014 r.
obowiązywał do 31 grudnia 2017 r.W celu
zapewnienia ciągłości działań, mających
na celu wspieranie rodziny, niezbędne jest
przyjęcie niniejszej uchwały.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR XLVIII/515/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na części działki gminnej nr 548,
obręb 19 miasta Międzyzdroje, stanowiącej drogę – ul. Niepodległości, w pasie
o łącznej długości 68 m i szerokości 0,5 m,
w celu ułożenia i użytkowania linii kablowej
elektroenergetycznej 15 kV.
UCHWAŁA NR XLVIII/516/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
W związku z wnioskiem właściciela działki
nr 3, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego
w M-jach w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
rzecz każdoczesnego właściciela ww. działki,
polegającej na prawie przejazdu i przechodu
przez działkę nr 2/3 i część działki nr 2/1,
obręb 16 miasta Międzyzdroje, przedkładam projekt uchwały dotyczący wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na czas nieokreślony na rzecz
wnioskodawcy,w zakresie wskazanym na
załączniku mapowym.
UCHWAŁA NR XLVIII/517/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

120/23, nr 120/26 i nr 121/14, położonych
w Wicku, w pasie o łącznej długości 84 m
i szerokości 0,5 m, w celu ułożenia i użytkowania przyłącza elektroenergetycznego
zasilającego działkę nr121/3, proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały
dotyczącego ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na
rzecz wnioskodawcy.
UCHWAŁA NR XLVIII/520/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na części działki gminnej nr 443
położonej przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach, w pasie o łącznej długości 32 m
i szerokości 0,5 m, w celu ułożenia kabla
elektroenergetycznego, proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały
dotyczącego ustanowienia służebności na
czas nieokreślony odpłatnej przesyłu na
rzecz wnioskodawcy.
UCHWAŁA NR XLVIII/521/18
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr
113/ZKR/2018 Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu
używania przedmiotów typu papierowe
lampiony oraz rozpalania ognisk

W związku z wnioskiem G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na częściach działki gminnej
nr 229, położonej w Wapnicy, w pasie
o łącznej długości 94,26 m i szerokości 1 m,
w celu ułożenia i użytkowania przyłącza
gazu średniego ciśnienia, proponuje się
podjęcie przedłożonego projektu uchwały
dotyczącego ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na
rzecz wnioskodawcy.

Zatwierdza się Zarządzenie nr 113 / ZKR
/ 2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia
1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania
przedmiotów typu papierowe lampiony
oraz rozpalania ognisk, które stanowi zał.
do uchwały.

UCHWAŁA NR XLVIII/518/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na części działki gminnej nr 60/3,
obręb 20 miasta Międzyzdroje, usytuowanej przy ul. Bohaterów Warszawy, w pasie
o łącznej długości 2 m i szerokości 0,3 m,
w celu ułożenia i użytkowania linii kablowej
elektroenergetycznej oraz lokalizacji szafki
kablowej i złącza kablowo-pomiarowego.
UCHWAŁA NR XLVIII/519/18
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na częściach działek gminnych: nr
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UCHWAŁA NR XLVIII/522/18
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Międzyzdroje

UCHWAŁA NR XLVIII/523/18
w sprawie określenia składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
Określa się skład Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w składzie:
Przewodniczący Komisji - Adam Jakubowski
Wiceprzewodniczący Komisji - Jan Węglorz
Członkowie:
1. Dorota Klucha
2. Janusz Piłat
3. Iwona Czyż
4. Filip Szyszkowski

UCHWAŁA NR XLVIII/524/18
w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych,
określenie jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nrXXXVI/363/17
z dnia 29 września 2017 r.
W uchwale nr I/6/14 z dnia 28 listopada
2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw
Komunalnych i Społecznych, określenie
jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nr XXXVI/363/17 z dnia 29
września 2017 r., w § 1 wykreśla się z funkcji
wiceprzewodniczącego komisji Katarzynę
Natkańską. Miejsce wiceprzewodniczącej
zajmie Ewa Trott.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz.
15.30 do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów,
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci
spotkań z radnymi - tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

26.09.2018 r. - Andrzej

KOŚCIUKIEWICZ

03.10.2018 r. - Zbigniew

MITTELSTADT

10.10.2018 r. - Janusz PIŁAT
17.10.2018 r. - Krzysztof SZLASKI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz.
15.00 - 16.00, pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14
Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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KULTURA

Spotkanie z Agatą Kołakowską

Spotkanie z Jackiem Federowiczem

Prawdziwą niespodziankę dla miłośników literatury
przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zapraszając czytelników na spotkanie
autorskie z Agatą Kołakowską. Wieczór odbędzie się
1 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18.00
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – wstęp wolny.
Agata Kołakowska urodziła się w 1984 r.
we Wro c ł a w i u . Uko ń c z y ł a d z i e n n i k a r s t wo
i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorką książek przepełnionych emocjami,
które wzruszą niejednego odbiorcę. Wśród znanych
tytułów wymienić należy „Niechcianą prawdę”, „Siódmy rok” , „Płótno”, „Przyjaciółki” czy „Zaciszny zakątek”.
Najnowsza książka pisarki pt. „Wyrok na miłość” opowiada o niełatwej i skomplikowanej realizacji pragnień,
które obnażają blaski i cienie ludzkiej natury. Zawsze
chciała pisać książki dla kobiet, aby dodać im otuchy
i odwagi w wyrażaniu siebie. Jednak po jej literaturę
sięgają również panowie, z czego należy podwójnie
się cieszyć.
Podczas spotkania z czytelnikami Agata Kołakowska wyjaśni dlaczego „uwielbia być facetem”. Opowie
o tym jak tworzy swoich bohaterów wykorzystując
obserwacje i… swojego męża!
Podczas wieczoru będzie można nabyć książki
pisarki wraz z autografem.
Tego spotkania nie można przegapić!
Serdecznie zapraszamy.
Bibliotekarze

tów, satyrykiem i aktorem Jackiem Fedorowiczem, który odbędzie się 11
października 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach Spotkanie organizowane jest w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Moderatorem spotkania będzie Marcin Michrowski. Wstęp wolny

„Artysta to takie dziwne zwierzę”
„Uwielbiam
być mężczyzną” Zapraszamy na niezapomniany wieczór autorski z człowiekiem wielu talen-
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Jacek Fedorowicz ukończył Wydział
Malarstwa w gdańskiej PWSSP. Na
studiach jego zamiłowania trochę się
zmieniły i zajął się przede wszystkim
karykaturą. Pasja aktorska w nim
drzemiąca zaowocowała założeniem
wraz ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą studenckiego teatru
Bim-Bom w Gdańsku, który odniósł
ogromny sukces. Nigdy nie marzył, by
ukończyć szkołę aktorską. Uważał, że
wystarczy mu to, czego nauczył się do
tej pory, by wyrażać swój światopogląd
na scenie. W 1960 r. zadebiutował
w filmie Janusza Morgensterna „Do
widzenia do jutra”. W Telewizji Polskiej był współautorem programów
rozrywkowych takich jak: „Poznajmy
się”, „Małżeństwo doskonałe”, „Kariera”
i „Runda” oraz radiowego magazynu
satyrycznego „60 minut na godzinę”
w Programie III. Występował w Ka-

barecie Wagabunda i programie „Popierajmy się”. Jacek Fedorowicz spełnił
się również jako autor książek. Jego
publikacje to: „Porady estradowca dla
kolegów dramatycznych”, „W zasadzie
tak”, „PasTVisko”, „Ja jako wykopalisko”, „Będąc kolegą kierownikiem” czy
„Święte krowy na kółkach”.
Rozmowę z satyrykiem przeprowadzi
Marcin Michrowski, który jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Warszawie i Amerykańskiej Szkoły
Dziennikarstwa w Warszawie. Od 1998
r. jest związany z redakcją porannego
programu „Kawa czy herbata” w TVP.
Podczas spotkania będzie można
spytać Jacka Fedorowicza o słynną
postać Kolegi Kierownika, scenariusz
do filmu „Poszukiwany, poszukiwana”
i dowiedzieć się o dalszych planach aktora. Będzie można również nabyć książkę
satyryka wraz z autografem.
Bibliotekarze
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OŚWIATA, KULTURA

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

3 września 2018 w hali przy ulicy Leśnej 17 spotkaliśmy się wszyscy - uczniowie klas I-VIII i III gimnazjalnych - aby rozpocząć
nowy rok szkolny. Uroczystość, prowadzoną przez uczniów klasy 8B: Zosię Lewandowską i Tristana Beltera - rozpoczęto
odśpiewaniem hymnu narodowego i wystąpieniem dyrektor szkoły.
Ten rok szkolny ma szczególny charakter, gdyż
odbywa się w roku 100-lecia Niepodległej.
Nasza Ojczyzna 11 listopada 1918 roku
odzyskała wolność po 123 latach zaborów.
Na apelu podkreślono to występem dziewczynek prezentujących „Taniec flag”, które
przygotowała nauczycielka świetlicy w SP1
Aurelia Stepaniuk. Oryginalny charakter inter-

pretacji, pełen zadumy i refleksji patriotycznej,
spotęgowało tło muzyczne.
W tym roku zajęcia lekcyjne odbywać się
będą w dwóch budynkach. Zmiany formalne
i prawne warunkowane reformą oświaty stawiają nowe wyzwania przed nauczycielami
i uczniami. Tych pierwszych czekają nowe uregulowania prawne dotyczące oceny pracy, zaś
uczniów w tym roku szkolnym czeka egzamin
gimnazjalny (uczniów klas trzecich gimnazjalnych) oraz egzamin ósmoklasisty (klasy ósme).
W trakcie spotkania miało też miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, które
było wielkim przeżyciem dla najmłodszych
uczniów szkoły!
Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie
spotkali się z wychowawcami w klasach, a od
wtorku już się dzielnie uczymy.
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP 1

Klubik Rodzinny na start!
Od września 2018 r. w gminie Międzyzdroje będzie kontynuowany projekt „Klubik
rodzinny – od juniora do seniora”. Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne zajęcia:
sportowe, artystyczne oraz zajęcia dla małych dzieci.
KLUBIK MALUSZKA – poniedziałki, 16:30,
SP2 w Wapnicy – to pomysł na kreatywne
spędzenie czasu z dzieckiem, wspieranie jego
rozwoju i czas na wspólne zabawy. Zapraszamy
dzieci do lat 5 wraz z opiekunami.
FITNESS – ruch, sport, gimnastyka dla każdego
– wtorki, godz. 17:00, sala „Wiklina” w Wapnicy.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych na różnorodne
zajęcia kreatywne. Zajęcia będą odbywały się
raz w miesiącu w SP-2 w Wapnicy. Najbliższe
już 17 października 2018 r.
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Projekt „Klubik rodzinny – od juniora do
seniora” jest realizowany przez Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina” dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Międzyzdroje, przy
wsparciu i współpracy Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wapnicy oraz Rady Sołeckiej w Wapnicy.
Więcej informacji na temat zajęć i projektu:
msrodzina@gmail.com lub 795862645 oraz na
naszym profilu: www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina
I. Samołyk
Koordynator projektu

Jubileusz SP 2
w Wapnicy
Rok szkolny 2018/2019 to szczególny
rok dla Szkoły Podstawowej w Wapnicy.
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 2 im.
prof. dra Władysława Szafera świętuje
70-lecie istnienia oraz 20-lecie nadania
imienia. Uroczyste obchody jubileuszu,
zaplanowane na 16 listopada, rozpoczną
się w sali „Wiklina” w Wapnicy. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego świętowania, w
szczególności absolwentów naszej szkoły.
Uczniowie i pracownicy SP2
w Wapnicy
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AKTUALNOŚCI

B i w a k z O S P Lu b i n

Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie zorganizowała dwa biwaki dla rodzin z gminy
Międzyzdroje. Pierwszy z biwaków (13-15.07.2018) miał miejsce w Karnocicach, drugi (24-26.08.2018) w Karsiborze.
W biwaku w Karnocicach uczestniczyło ponad 30, w biwaku w Karsiborze ponad 20 osób.
Najmłodsi mieszkańcy sołectwa coraz mniej
czasu spędzają na świeżym powietrzu, a już
nocowanie w namiocie w lesie jest dla nich
całkiem obce. Druhowie z OSP Lubin postarali
się by biwaki były atrakcyjne dla wszystkich,
i tych najmłodszych, i dla ich rodziców.
Dzieci w wielkim skupieniu przygotowywały
się do biwaku, często samodzielnie kompletując sprzęt i pakując go do plecaków. Również
rozbijanie obozowiska, przygotowywanie
miejsca pod ognisko czy rozkładanie namiotów, przysporzyło wielu uśmiechów. Podczas
biwaków znalazło się miejsce na różnorodne
atrakcje. Dzieci samodzielnie przygotowywały
posiłki, jeździły konno, hasały na snopkach,
dowiedziały się czym jest paintball. Druhowie
z OSP Dargobądz zorganizowali pokaz gaszenia
pożarów i przeszkolili uczestników biwaku z
podstawowych zasad p.poż. Dzięki uprzejmości
pasjonatów ze Stowarzyszenia Kolekcjonerów
Broni Palnej Funkcjonariuszy Straży Granicznej
„Pogranicznik” mogliśmy zapoznać się z różnymi
egzemplarzami broni sportowej i spróbować (z
różnym skutkiem) trafić w środek tarczy. Atmosfera była rodzinna, i to pomimo chrapania
rozchodzącego się z niejednego namiotu.
„Biwak z OSP Lubin” to zadanie publiczne
finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach Programu Społecznik – Program
Marszałkowski. W ramach dotacji w wysokości

3000 zł zakupiliśmy namioty, latarki do namiotów, karimaty samopompujące oraz zestaw
naczyń biwakowych.
Dzięki różnorodnej pomocy naszych przyjaciół, sponsorów oraz partnerów, biwaki miały
odpowiednie zaplecze sanitarno-sprzętowe.
Wasza pomoc jest nieoceniona: PBI Kornel
Koralewski, Grodzisko w Lubinie, ROD „Bursztyn” Międzyzdroje, Stadion Miejski w Mię-

dzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach, Tomasz Kołakowski, Urząd
Morski w Szczecinie.
Mariusz Samołyk
Sekretarz OSP Lubin

„Obóz Letni Shinkyokushin - Bydgoszcz 2018”
Pod koniec sierpnia członkowie Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido wrócili z „Ogólnopolskiego Letniego Obozu
Shinkyokushin Karate”, który odbywał się w
dniach 23 – 26.08. 2018 r. w Bydgoszczy.
Organizatorami obozu byli Shihan Bogusław
Jeremicz, Artur Wilento oraz Tomasz Basiak.
Gościem specjalnym był Shihan Kensaku
Yamamoto oraz Emi Shoguchi z Japonii.
W toku zajęć doskonalono techniki karate,
kata oraz taktykę walki.
Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido
12

reprezentowali: Dariusz Bielski, Andrzej Sawicki
oraz Oliwer Oleski.
Zdobyta wiedza w toku szkolenia będzie impulsem w nowym sezonie treningowym, a szczególnie w przygotowaniu zawodników do różnego rodzaju zawodów, między innymi Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego, a także
Mistrzostw Polski Juniorów i U-22.
Udział w obozie możliwy był dzięki środkom
finansowym Gminy Międzyzdroje na realizację
zadań publicznych w 2018 roku.
Andrzej Sawicki
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SPORT

UKS Chrobry ponownie najlepszy w województwie

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego podsumował kończący się sezon startowy 2017 - 2018, w którym we współzawodnictwie międzyklubowym, obejmującym wszystkie kategorie wiekowe od skrzata do seniora oraz rozgrywki drużynowe,
zwyciężył - już po raz 16 - UKS Chrobry Międzyzdroje.
Dotychczasowa dominacja w województwie klubu Chrobrego była zdecydowana, tak też było w mijającym sezonie.
Pierwszy raz w historii Klubu UKS Chrobry Międzyzdroje
zawodnik Michał Wandachowicz w kategorii młodzika/lat
12/ w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w kwietniu br.
w Drzonkowie wywalczył medal brązowy w grze podwójnej.
Drugim dużym osiągnięciem były dwa złote medale
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Poznaniu 15.04.2018 r. wywalczone w grze podwójnej i w grze
pojedynczej. Trzecim znaczącym osiągnięciem UKS Chrobry
było zwycięstwo wśród klubów woj. ZPM w XIX Wojewódzkiej
Olimpiadzie Młodzieży obejmującej kategorie młodzików oraz
żaków. Czwartym osiągnięciem zasługującym na podkreślenie
było zwycięstwo drużyny mężczyzn w III lidze i awans do II
ligi. Dodać jeszcze należy tradycyjnie wysokie, bo II, miejsce
drużyny kobiet w I lidze kobiet.
UKS Chrobry Międzyzdroje na swoje wyniki sportowe
pracował przez wiele lat, sukcesy nie przyszły same, za nimi
kryje się trudna praca trenerów, aktywny udział rodziców
zawodników i solidne wsparcie Samorządu Gminy.
Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Sukcesy młodych tenisistów
W dniach 31.08-02.09 w Drzonkowie odbył
się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
Mini Cup. W kategorii młodziczek klub UKS

grze drużynowej w młodziczkach dziewczyny
zajęły 3. miejsce i stanęły na podium. Wśród
chłopców Michał Wandachowicz w kategorii

***
W Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym
Juniorów i Juniorek Julia Bartkiewicz zajęła 1.
miejsce, a Oliwia Osińska 2. Warto podkreślić,
że zawodniczki mają po 11 lat (młodziczki)
i grały z zawodniczkami o dwie kategorie wyżej

Chrobry reprezentowały Julia Bartkiewicz i
Oliwia Osińska. W grze indywidualnej w tej
kategorii Julia była 4. a Oliwia 8. Natomiast w

młodzik zdobył srebrny medal i to samo miejsce
zajął w grze drużynowej, lecz kategorię wyżej
czyli w kadetach.

czyli do lat 18. Natomiast młodzik Michał Wandachowicz zajął 4. miejsce w swojej kategorii.
Waldemar Witkowski

VII Międzynarodowy Turniej Weteranów w Międzyzdrojach
W dniach 01-02 września 2018 r. w hali
sportowej im. Andrzeja Grubby przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach odbył
się VIII Międzynarodowy Turniej Weteranów
w tenisie stołowym. W turnieju brało udział
ponad 110 zawodników w różnych kategoriach
wiekowych, a wśród nich czołówka najlepszych
tenisistów z Polski oraz zaproszeni zawodnicy
z Danii i Niemiec. Niewątpliwie gwiazdą turnieju
weteranów był Niels Ramberg z Danii, Mistrz
Świata i wielokrotny Mistrz Europy. Wygrał
zdecydowanie swoją kategorię potwierdzając
wysoką klasę.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za
rok. Impreza sportowa została zorganizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”
Międzyzdroje. Turniej został sfinansowany
z budżetu Gminy Międzyzdroje w ramach
dotacji.
Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje
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I Zawody z cyklu Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych

Za nami pierwsze zawody V Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patronatem
Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 13 września 2018 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.
W zawodach rywalizowało 111 uczniów z SP
1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamieńska, SP 2 Wapnica, SP Przytór, PSP Kołczewo oraz SP Kamień Pomorski. Pogoda sprzyjała
osiąganiu nowych rekordów życiowych oraz
wielu wartościowych wyników.
Organizatorem zawodów jest Uczniowski
Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje oraz
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację zawodów, a przede wszystkim nauczycielom i wolontariuszom. Zawody zostały dofinansowane
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Kolejne zawody odbędą się 27 września
2018 r. Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki
można znaleźć na stronie internetowej organizatora w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne
www.uks.jupe24.pl.
Link do wyników: http://uks.jupe24.pl/
czwartki-lekkoatletyczne/wyniki/wyniki-2018-2019.html
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA:
dziewczęta: Maja Czajkowska (PSP Kołczewo) 2009 r. – 60m – 9,61, Maria Rutkowska
(SP 1 Międzyzdroje) 2007 r. – 60m – 9,63,
Marzena Radoń (SP Wysoka Kamieńska)

2007 r. – 60m – 9,63, Nela Zygmunt (SP 9
Przytór) 2008 r. – skok w dal – 3,90, Hanna
Szymańska (SP 1 Międzyzdroje) 2006 r. –
600m – 2:05,06, Kornelia Orszulak (SP Wysoka
Kamieńska) 2006 r. – skok w dal – 4,00, Oliwia
Przygodzka (SP Wysoka Kamieńska) 2007 r. –
piłka palantowa – 27,40, Marta Wołkow (SP 1
Międzyzdroje) 2007 r. – skok w dal – 3,60
chłopcy: Marcel Dajlid (PSP Kołczewo)
2009 r. – 60m – 9,96, Cezary Muszyński
(SP Wysoka Kamieńska) 2007 r. – 60m –
9,19, Kacper Caban (SP Wysoka Kamieńska)
2008 r. – 53,27, Marcel Gondek (SP 1 Mię-

dzyzdroje) 2007 r. – 300m – 54,43, Paweł
Szabat (SP Wysoka Kamieńska) 2008 r. – piłka
palantowa – 33,25
Najbardziej wartościowe rezultaty Grand
Prix: Artur Udycz (SP Dziwnów) 2003 r. – 100m
– 11,88, Weronika Stefańska (PSP Kołczewo)
2004 r. 100m – 13,95, Adrian Śremski (SP
Dziwnów) 2003 r. – 1000m – 3:24,57, Jakub
Galacki (Gim. Dziwnów) 2003 r. pchnięcie kulą
5kg – 10,43, Aurelia Burza (SP 1 Międzyzdroje)
2004 r. pchnięcie kulą 3kg – 8,97
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry wystartował
w Poznaniu
Podczas wrześniowego weekendu (8.09. br.)
zawodniczki i zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowali w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Lekkoatletyce
w Poznaniu. Podczas mistrzostw czwórka
naszych zawodników walczyła z młodzikami
z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego o awans do mistrzostw Polski. Najwyższej sklasyfikowana została Anna Rejchert
w biegu na 300m - 44,54 (6. miejsce), Artur
Udycz 100 m -12,07 (14. miejsce), 300 m -39,20
(10. miejsce), Kamil Dwornik 600 m - 1:39,03
(11. miejsce), Konrad Dubako skok w dal - 4,76
(22. miejsce). Wyjazd na zawody został sfinansowany budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

XXI JESIENNE BIEGI
PRZEŁAJOWE
06 października br. (w sobotę) odbędą
się XXI Jesienne Biegi Przełajowe organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1
w Międzyzdrojach. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w imprezie. Otwarcie zawodów, jak co
roku, odbędzie się na boisku przy budynku
Gimnazjum na ulicy Kolejowej 33 o godzinie
11.00.
W programie biegi według kategorii
wiekowych, bieg malucha, bieg na wysokich
obcasach, bieg niepełnosprawnych, bieg
open, nordic walking.
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy
14

UKS Chrobry na mityngu w Białogardzie
01 września br. zawodniczki i zawodnicy UKS
Chrobry Międzyzdroje wystartowali w Mityngu
Lekkoatletycznym w Białogardzie, który był
sprawdzianem przed zbliżającymi się Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików
w Poznaniu.
Na dystansie 300 m wśród młodziczek zwyciężyła Anna Rejchert z wynikiem 44,13, tym
samym potwierdziła wzrastającą formę. Wśród
młodzików na dystansie 300m trzecie miejsce
wybiegał Artur Udycz z czasem 39,21. Artur
wystartował również w biegu na 100m z czasem
12,10. Dominik Kujda poprawił dwa rekordy
życiowe na dystansie 100 m -12,14 oraz 200 m 24,62. Na zawodach wystartowała również Amelia Kujda-Rogowska w biegu na 300 m - 58,26
i skoku w dal - 3,20. Wyjazd na zawody został
dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
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OGŁOSZENIA

Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO)
obowiązujący na terenie całego kraju, w naszej Gminie od 1 stycznia 2019 r.
Od tego czasu odpady komunalne będą
zbierane w podziale na cztery główne
frakcje + odpady zmieszane:
•

PAPIER (kolor niebieski),

•

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE (kolor żółty),

•

SZKŁO (kolor zielony*)

•

BIO (kolor brązowy).

*Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na
szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:
•
•

szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą
obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują,
w szczególności w miejscach o znaczeniu
historycznym lub przyrodniczym, można
pokryć je tylko w części odpowiednim
kolorem, jednak nie mniejszej niż 30%
zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.
Warunki spełnienia wymogów Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów
1. Gminy powinny zapewnić na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego
możliwość selektywnej zbiórki odpadów
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zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem
jakości zbieranej frakcji dla przyszłych
procesów ich przetwarzania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.
z 2017 r. poz. 19)
Magdalena Żołędziewska
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

3. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy i właściciele
nieruchomości będą mieli pięć lat - czyli
maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
4. Obecne pojemniki oznacza się
oznakowaniem, o którym mowa powyżej
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.
5. Obecnie obowiązująca umowa na
odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze
obowiązywała w dniu wejścia w życie
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie
dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
(w naszej Gminie do 31.12.18r.)
Ważny termin:
•
do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe, zgodnie ze

Opłata za korzystanie
z zezwolenia na alkohol
- III 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
30 września 2018 r. upływa termin wniesienia III 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
Andżelika Przygodzka
Inspektor ds. działalności gospodarczej
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Zapraszamy
na spotkanie
z

Agatą
Kołakowską
w ramach

Dyskusyjnego Klubu Książki

1 października 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 18.00

w Miejskiej

Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach
Organizatorzy :

XXI

z satyrykiem
i aktorem

Jackiem

Fedorowiczem
oraz moderatorem Marcinem Michrowskim

JESIENNE

BIEGI
PRZE£AJOWE

11 października 2018 r. (czwartek)
o godz. 18.00

w Miejskiej

Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach

Organizatorzy :

ODBÊDZIE SIÊ RÓWNIE¯:
b i e g
m a l u c h a
bieg na wysokich obcasach

b i e g
n o r d i c

o p e n

w a l k i n g

boisko - ul. Kolejowa 33

na spotkanie

MIÊDZYZDROJE

Zapraszamy

06.10.2018 godz. 11:00

Podczas spotkania będzie można nabyć książki pisarki.

Podczas spotkania będzie można nabyć książki.

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
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