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AKTUALNOŚCI

Przywróćmy 
pamięć o Katyniu! 
79 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację 
obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji 
władz ZSRS wymordowano też obywateli 
polskich uwięzionych na zajętych przez 
Sowietów terenach RP. W wyniku zbrodni 
katyńskiej śmierć poniosło około 22 tysięcy 
osób. W celu upamiętnienia tych wydarzeń w 
2010 r. na uroczystości wybrała się delegacja 
polskiego rządu. W drodze do Smoleńska 
w katastrofie lotniczej zginął Prezydent RP 
Lech Kaczyński wraz małżonką i pasażerami 
rządowego samolotu TU-101

10  kwietnia 2019 r. chcemy przywrócić 
ich pamięć zupełnie inaczej, niż dotychczas! 
W 79. rocznicę zbrodni katyńskiej i 9. rocznicę  
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem bur-
mistrz Międzyzdrojów zaprasza serdecznie 
Mieszkańców oraz Gości naszej gminy na 
seans filmowy pt. „Katyń” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Projekcja filmu rozpocznie się o go-
dzinie 18.00 w Kinie Eva w Międzyzdrojach. 
Wstęp jest bezpłatny.

Seans filmu został sfinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje, a partnerem akcji jest 
Kino Eva w Międzyzdrojach.

Redakcja

PIĘKNY JUBILEUSZ
Wśród mieszkańców naszej Gminy wielu mamy 
zacnych jubilatów, jedną z nich jest Pani Bogu-
miła Kowalska-Denga, która 19 lutego 2019 r. 
obchodziła jubileusz 91. urodzin. Z tej okazji 
burmistrz Międzyzdrojów złożył Jubilatce ser-
deczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia  
w zdrowiu, spokoju i radości oraz wielu rado-
snych chwil w gronie najbliższych.

Pani Bogumiła urodziła się 19 lutego 1928 
roku w Częstochowie. W listopadzie 1945 
roku przyjechała do Międzyzdrojów. W 1970 
roku zawarła związek małżeński z Zygmuntem 
Dengą. Początkowo pracowała w hurtowni 
PHS, następnie - aż do emerytury w 1998 r. -  
w FWP. Jubilatka ma dwóch synów, troje wnu-
cząt i dwóch prawnuków. Pani Bogumiła cieszy 
się pogodą ducha, otwartością na ludzi i impo-
nującą pamięcią. 

Marta Trojan 
Kierownik USC w Międzyzdrojach 

Zwycięzcą lutowej zagadki został Pan Robert 
Hagaj, który wygrał bilet wstępu na sztukę teatral-
ną ,,Modliszka” w dniu 8 marca 2019 r.

MARCOWA ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną historyczną 

zagadkę. Proszę podać adres budynku, na którym 
znajduje się historyczny element.

Na zwycięzcę tym razem czeka zaproszenie 
na 2 godziny gry w kręgle w hotelu ,,Aurora”  
w Międzyzdrojach, wejściówka dla 6 osób. Warto 
wziąć udział w konkursie.  

Odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem 
oraz kontaktem telefonicznym należy przesłać 
do dnia 8 kwietnia 2019 r. na adres: konkurs@
miedzyzdroje.pl. Spośród nadesłanych prawidło-
wych odpowiedzi podczas losowania wyłonimy 
jednego zwycięzcę. 

Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża 
chęć wzięcia udziału w konkursie, wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, a także  

Rostrzygnięcie  lutowej  zagadki
W lutowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy Państwu zdjęcie elementu 
architektonicznego - głowę kobiety o pięknych długich włosach, która znajduje się nad wejściem 
do budynku przy ul. Niepodległości 22. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, a element 
nad drzwiami przedstawia głowę Sediny, legendarnej założycieli Szczecina. 

na wykorzystanie i publikację wizerunku przez 
organizatorów konkursu w celach marketingo-
wych (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679  
o przetwarzaniu danych osobowych RODO, art. 
6 ust. 1 lit. a).

Informację o zwycięzcy podamy w kwiet-
niowym wydaniu Informatora Samorządowego 
Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!
Redakcja
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ROZMOWA

„Sprawy mieszkańców są dla mnie ważne”
Przedstawiamy Państwu rozmowę z  Józefem Bogusławem Sutyłą, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach i równocześnie przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

- Która to jest Pana kadencja w Radzie 
Miejskiej?

- Działaczem społecznym i samorządo-
wym jestem od zawsze. Byłem najmłodszym 
radnym Rady Miejskiej w Świnoujściu,  
w okresie gdy Międzyzdroje były dzielnicą 
tego miasta. Byłem  radnym I kadencji  
w latach 1984-1988 po odzyskaniu samo-
dzielności administracyjnej przez Międzyz-
droje. Brałem udział w odbudowywaniu 
samorządności miasta i organizacji Urzędu.

Decyzję o powrocie do działalności 
samorządowej podjąłem po dłuższej prze-
rwie, którą wypełniła mi absorbująca praca 
zawodowa i społeczna w samorządzie 

gospodarczym branży turystycznej i radzie 
nadzorczej banku.W 2015 roku zostałem 
radnym VII Kadencji. Wiele nauczyłem 
się i  jeszcze bardziej zaangażowałem się  
w sprawy naszego miasta.

Otrzymałem propozycję ponownego 
kandydowania. Zachęcony przez mieszkań-
ców zgłosiłem swoją kandydaturę i zosta-
łem radnym kolejnej VIII kadencji. Jestem 
wdzięczny za oddane głosy i bardzo zobo-
wiązany za zdecydowane poparcie, jakiego 
mi udzielono podczas wyborów. Deklaruję, 
że będę się starał nadal sumiennie pracować, 
z jeszcze większym zaangażowaniem dla do-
bra naszych mieszkańców i odwiedzających 
nas turystów.

- Pełni Pan funkcję przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
Jakie są zadania tej komisji?

- Jest to komisja, na której spoczywa 
duża odpowiedzialność, m.in. za finanse 
Gminy, i posiada szeroki zakres działania. 
Zajmujemy się przede wszystkim budże-
tem, którego projekt przedkłada burmistrz. 
Opiniujemy budżet i wnioskujemy jego 
uchwalenie przez radę, a później analizu-

jemy sprawozdanie z wykonania. Komisja 
tworzy i opiniuje finansowe prognozy, 
programy bieżące i długoterminowe Gmi-
ny. Ocenia również działalność miejskich 
jednostek organizacyjnych, systemów ich 
funkcjonowania, efektywność gospodaro-
wania mieniem komunalnym oraz opiniuje 
gminne inwestycje.

Szczególną uwagę komisja poświęca 
sprawom funkcjonowania i finansowania 
oświaty, ponieważ jest to bardzo ważne 
zadanie Gminy, na które wydajemy znaczną 
część budżetu, gdyż subwencja oświatowa 
nie pokrywa kosztów utrzymania placówek 
oświatowych. Podejmujemy działania na 

rzecz rozwoju i promocji turystyki, która 
jest źródłem utrzymania wielu mieszkańców 
Międzyzdrojów, a także funkcjonowania 
pozostałych usług, handlu i działalności 
gospodarczej.

Komisja jest organem opiniodawczym. 
Uchwały podejmuje cała rada, ale ostatecz-
nie efekty naszego działania we wszystkich 
sprawach dotyczących naszego miasta  
i mieszkańców są zależne od dobrej współ-
pracy z burmistrzem, który jest organem 
wykonawczym.

- Rozpoczęła się ósma kadencja Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach. Jakie wyzwa-
nia stoją przed radnymi tej kadencji?

- Obecna kadencja znacznie różni się 
od poprzednich. Po wielu latach jest nowy 
przewodniczący rady, większość nowych 
radnych, nowy burmistrz i sekretarz, zmie-
niają się prezesi spółek, urzędnicy - wszyscy 
wykazują nową energię w swojej pracy. 
Zmieniły się przepisy, które dają radnym 
większe uprawnienia, możliwość bezpośred-
niego kontaktu  z pracownikami urzędu bez 
oczekiwania na zgodę burmistrza, jak było 
wcześniej.

Pod koniec poprzedniej kadencji miałem 
możliwość pracy w komisji dostosowującej  
do nowych przepisów Statut Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach. Przepisy te  wprowadziły 
również do pracy radnych tablety - no-
woczesne narzędzie do elektronicznego 
przekazywania materiałów sesyjnych, 
przeprowadzenia głosowania podczas sesji. 
Dzięki temu głosowanie każdego radnego 
wyborcy mogą widzieć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Aktualnie mieszkańcy nie 
muszą szukać relacji z sesji na lokalnych 
portalach czy telewizji kablowej, ponieważ 
mają ustawowo zagwarantowane (i archi-
wizowane) nagrania z sesji w biuletynie na 
stronie www.rada.miedzyzdroje.pl, a gmina 
nie musi ponosić kosztów za relacje.

Wyraźnie widać, że zmienia się styl zarzą-
dzania gminą, staje się on inny, nowoczesny, 
a równocześnie bliższy mieszkańcom.

Uważam, że rada tej kadencji ma cha-
rakter bardzo reprezentatywny dla całej 
społeczności. W grupie 15 radnych jest  
7 kobiet,  5 radnych  posiada doświadczenie 
samorządowe, 7 jest nowych, 8 radnych 
wybrano z KWW Nasze Miasto, Nasz Dom, 
pozostałych 7 radnych pochodzi z innych 
komitetów wyborczych, 12 mieszka w mie-
ście, 3 w sołectwach.

- Z jakimi sprawami przychodzą miesz-
kańcy podczas dyżurów radnego?

- Z moich dotychczasowych doświad-
czeń wynika, że na dyżury radnych przycho-
dzą mieszkańcy, którzy nie umieją rozwiązać 
swoich problemów. Najczęściej są to pro-
blemy mieszkaniowe, bytowe. Występują  
do burmistrza na piśmie w swoich sprawach 
i jeśli nie otrzymają w terminie  odpo-
wiedzi lub odpowiedź ich nie zadowala, 
przychodzą z prośbą o pomoc do radnego. 
Mieszkańcy oczekują informacji i często 
porad prawnych, nie czekając na dyżur,  
a spotykając radnego na ulicy zwracają się 
ze swoimi problemami.

- Jakie sprawy dotyczące Gminy i jej 
mieszkańców są w Pana opinii prioryte-
towe? Co jest najważniejsze  dla rozwoju 
miasta?

- Sprawy najważniejsze, z obiektywne-
go punktu widzenia  i będące warunkiem 
bezpiecznego funkcjonowania gminy i jej 
mieszkańców, jest zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków. Aktualnie stan 
zaopatrzenia w wodę Gminy, w świetle 
przedstawionych warunków badań spe-
cjalistycznych na zlecenie ZGWW i prowa-
dzonego przez ZWiK stałego monitoringu, 
wydaje się bezpieczny, a istniejące ujęcia 
wodne zaspokajają potrzeby mieszkańców 
i turystów. 

Nie bądźmy jednak przesadnymi opty-
mistami, że istniejące zasoby wody, istnieją-

c.d. na str.  5
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Nowa rzecznik do 2008 roku związana była 
zawodowo ze służbą zdrowia. W 2007 roku 
ukończyła studia wyższe na kierunku zarzą-
dzanie turystyką w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu w Szczecinie. Od 2008 do 2010 
roku pełniła funkcję kierownika w Europej-
skim Centrum Różnorodności Biologicznej 
w Międzyzdrojach. Od 1 grudnia 2010 roku 
pracuje w Urzędzie Miejskim w Międzyz-
drojach w Referacie Promocji i Współpracy  
z Zagranicą jako inspektor ds. promocji, bioróż-
norodności i zabytków. W Referacie Promocji 
zajmuje się redagowaniem tekstów prasowych, 
promocją turystyczną gminy, współpracą  
z instytucjami i placówkami zajmującymi się 
ochroną zabytków, rozliczaniem dotacji na 
zabytki, prowadzeniem Gminnej Ewidencji 

Zabytków. Jest również pomysłodawczynią 
i realizatorką projektu ,,Szlakiem Drzew Po-
mnikowych”, który obejmuje najciekawsze 
drzewa będące pomnikami przyrody na terenie 
Międzyzdrojów.

„Funkcja rzecznika jest dla mnie no-
wym wyzwaniem, dołożę wszelkich starań, 
aby kontakt z mediami był profesjonalny,  
a międzyzdrojska społeczność była w wyczer-
pujący sposób informowana o wszystkich 
ważnych sprawach, które dotyczą Gminy 
Międzyzdroje” – powiedziała Joanna Ścigała.

Kontakt: telefon - 603 460 055, e-mail: 
um_rzecznik@miedzyzdroje.pl

Beata Kiryluk
Wiceburmistrz Międzyzdrojów

Now y  r ze c z n i k  p ra s ow y
Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 roku funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pełni Joanna Ścigała. 

ce ujęcia zaspokoją potrzeby rozwijającego 
się miasta. Dlatego powinniśmy zabez-
pieczyć Międzyzdrojanom wodę ze źródeł 
zewnętrznych, tj. ujęć wody w Kodrąbku. Na-
leży docenić i wykorzystać wieloletnie efekty 
działania Związku Gmin Wyspy Wolin w tym 
zakresie. Wartość dokumentacji oraz budowa 
i ocena zasobów wody w Kodrąbku poniesio-
na przez nasze gminy tj. ok. 2,5 mln zł.

Konieczna jest modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków. Stało się to 
już faktem dokonanym. Wykonana została 
dokumentacja, ogłoszony przetarg, zabez-
pieczone środki w tym zewnętrzne - pomoc 
instytucji odpowiedzialnych za ochronę śro-
dowiska. Mamy nadzieję, że doczekamy się 

chwili, w której odór przestanie witać gości  
i mieszkańców przy wjeździe do miasta. 
Międzyzdrojom niezbędny jest plan zago-
spodarowania przestrzennego, aby opano-
wać powstały chaos urbanistyczny i przestać 
budować dominanty na podstawie decyzji  
o warunkach zabudowy - słynne „WZ”.

- Co chciałby Pan, jako radny, zrobić dla 
społeczności naszej gminy?

- Będąc przedstawicielem branży tu-
rystycznej będę wpierał działania promo-
cyjne, aby następował jej dalszy rozwój,  
a Międzyzdroje były miejscem dokąd warto 
przyjechać. Znając potrzeby mieszkaniowe 
będę starał się , aby było kontynuowane bu-
downictwo społeczne, socjalne i zmniejszyła 
się kolejka oczekujących na mieszkania. 

Chciałbym, aby kontynuowane były  prace 
estetyzacyjne, żeby miasto „tonęło” w kwia-
tach i był realizowany projekt „Morze Zieleni” 
na terenie całego miasta, dalszej poprawie 
uległa infrastruktura. Będę dążył do popra-
wy warunków funkcjonowania placówek 
oświatowych oraz aby w  dalszym ciągu  
rozwijała się działalność klubów sportowych 
i bazy sportowej. Wspomagał będę pomoc 
społeczną, seniorów  i niepełnosprawnych.

Jestem otwarty na potrzeby mieszkań-
ców, mam jednak świadomość, że budżet 
gminy jest ograniczony i nie wszystko można 
zrealizować tak szybko, jak byśmy chcieli.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

 „Powstający w centrum miasta kompleks, 
to przede wszystkim budynki użyteczności 
publicznej przeznaczone dla mieszkańców 
naszego miasta – biblioteka, siedziba MTBS, 
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze świetlicą 
środowiskową oraz nowy urząd miejski” – po-
wiedział burmistrz Międzyzdrojów Mateusz 
Bobek.  „Zależy mi, aby był on w pełni dosto-
sowany dla osób niepełnosprawnych, aby 
mieszkańcy i goście, którzy będą załatwiać 
sprawę w przyszłym urzędzie mogli to robić 
w odpowiednich warunkach, z poszanowa-
niem ich prywatności. Utworzenie centrum 
administracyjnego poprzez umieszczenie 
instytucji w jednym miejscu ułatwi naszym 
mieszkańcom dostęp do nich” – podkreśla 
M. Bobek. 

Przyszły ratusz powstaje w centralnej 
części kwartału, gdzie już widać budynki 
mieszkalne i hotel na 59 pokoi.  Rozpoczęto 
również palowanie pod przyszły garażowiec, 
który docelowo ma pomieścić 340 samocho-

dów.   Wykonawcą wszystkich inwestycji jest 
firma „Prestige Budownictwo” z Piaseczna. Na 
budowie pracuje obecnie 180 osób.

„Podpisany kontrakt na budowę ratusza 
przewiduje zakończenie prac w stanie suro-
wym zamkniętym na październik 2020 r., ich 
koszt to 10 mln zł netto. Poprzez wprowa-
dzone do projektu zmiany koszty inwestycji 
uległy zmniejszeniu” – poinformował Mateusz 
Flotyński, prezes spółki ,,Nowe Centrum”, od-
powiedzialny za realizację inwestycji.

Prace trwają od 2016 roku, rozpoczęły się 
I etapem czyli palowaniem terenu. Jedno-
cześnie spółka realizuje inwestycję budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej, która obsługiwała 
będzie nowopowstałe budynki. Planowany 
termin zakończenia prac to lipiec 2019r. 

21 marca 2019 roku, podczas obchodów 
pierwszego dnia wiosny, dzieci i międzyz-
drojska młodzież przekażą prace z konkursu  
„Moje Międzyzdroje za 50 lat” na ręce Bur-
mistrza. A w przyszłości, gdy ratusz będzie 

PRACE NAD NOWYM RATUSZEM RUSZYŁY
Prace przy nowym ratuszu w Międzyzdrojach nabierają tempa. „Pracujemy nad instalacjami 
podposadzkowymi, budowaniem instalacji kanalizacyjnej pod ratuszem. Po zakończeniu 
tych prac będziemy mogli przystąpić do wykonania płyty fundamentowej i  pozostałej kon-
strukcji budynku” - powiedział nam kierownik budowy Piotr Moskwa. Wylanie betonu, które 
miało miejsce 1 marca, odbyło się pod częścią budynku, w którym będzie mieścił się OPS.

już gotowy, znajdą się one w kapsule czasu 
wmurowanej przy nowym urzędzie.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

c.d. ze str.  4
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkur-
sem popularyzującym przepisy i kształtującym 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy popularyzowaniu wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów prze-
ciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa. 
Turniej przeprowadzono w dwóch grupach 
wiekowych.  

Po dokonaniu oceny testów pisemnych ko-
misja sędziowska wyłoniła zwycięzców turnieju. 

Wyniki kształtują się następująco:
W grupie 1 - uczniowie szkół podstawowych 

(do kl. VI)
I miejsce - Bartosz Piorun (SP nr 1 w Mię-

dzyzdrojach)

II miejsce - Igor Wancisiewicz (SP nr 1 w Mię-
dzyzdrojach)

III miejsce - Marcelina Śmigielska (SP nr 1  
w Międzyzdrojach)

W grupie 2 - uczniowie szkół podstawowych 
(kl. VII) oraz klasy gimnazjalne, 

I miejsce - Szymon Skorupka (SP nr 1  
w Międzyzdrojach)

II miejsce - Aleksander Deja (SP nr 1 w Mię-
dzyzdrojach)

III miejsce - Aleksander Bielski (SP nr 2  
w Wapnicy).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju 
otrzymali nagrody rzeczowe.  Wszystkim uczestni-
kom turnieju wręczono słodycze oraz pamiątkowe 
dyplomy. 

Informujemy, że ww. osoby są jednocześnie 
reprezentantami Gminy Międzyzdroje i wezmą 
udział w turnieju OTWP na wyższym szczeblu  

tj. w eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 marca br.  

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdro-
jach składa serdeczne podziękowania za pomoc 
finansową i organizacyjną, niezbędną do prawi-
dłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Za zaangażowanie oraz włożony wysiłek  
w szkolenie uczestników turnieju Zarząd Miejsko-
-Gminny OSP w Międzyzdrojach składa również 
serdeczne podziękowania opiekunom poszcze-
gólnych grup tj. Monice Szumlewskiej oraz 
Mirosławowi Bursie. Życzymy dalszych sukcesów  
w pracy edukacyjnej  i przekazywaniu wiedzy dot. 
ochrony przeciwpożarowej.

Naszym reprezentantom życzymy sukcesów 
w dalszej rywalizacji i awansu do turnieju na 
szczeblu wojewódzkim. POWODZENIA !

Marian Kowalewski
Komendant Gminny 

Ochrony Przeciwpożarowej

Eliminacje Gminne XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
13 marca br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje szczebla gminnego XLII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. 

Akcja Posesja w Międzyzdrojach
Wizerunek miasta to nie tylko tereny gminne, o które z dużą starannością dba Zakład Ochrony 
Środowiska. To każde podwórko, posesja, teren przed sklepem, przyuliczne skwery. W trosce  
o wygląd miasta komisja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, w dniach 4 – 8 marca 
sprawdziła stan posesji na terenie Gminy Międzyzdroje. Stwierdzono nieporządek na 36 po-
sesjach. W przypadkach uporczywego uchylania się od uporządkowania posesji nakładane są 
mandaty karne lub kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu.

Władze naszego miasta w dbałości o jego wygląd 
rozpoczęły pilotażowy projekt ,,Akcja Posesja”. 
Akcja trwa od 18 marca do 16 kwietnia. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą 
uporządkować swoje posesje do nieodpłatnego 
pobrania 1 worka na śmieci. 

Można je pobierać w Zakładzie Ochrony 
Środowiska (kasa, sekretariat) od 7.00 do 15.00 
lub w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach  
w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 3 (parter).

W każdy poniedziałek  prosimy zgłaszać ko-
nieczność wywozu zapełnionego worka do Urzę-
du Miejskiego w Międzyzdrojach telefonicznie 
91 32 75 657 lub email: um_danutaskrzypczak@
miedzyzdroje.pl w godzinach od godz. 8.00 do 
13.00. Zgłoszenia przyjmowane są tylko w po-
niedziałki w podanych godzinach.

We wtorki w godzinach od 7.00 do 14.30 
odbędzie się wywóz odpadów zgłoszonych w 
poniedziałek. Przygotowane do odbioru worki 
prosimy o wystawienie przed posesję.

A dla tych wszystkich mieszkańców, którzy 
dbają o swoje podwórka, upiększając tym sa-
mym nasze miasto, dedykujemy specjalnie dla 
nich przygotowany konkurs pn. ,,Najładniejsze 
podwórko – wizytówką Gminy”.

Zapraszamy do wiosennej Akcji Posesja. Akcja 
rozpoczęła się 18 marca 2019 roku. Ostatni wywóz 
zgłoszonych odpadów nastąpi 16 kwietnia. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 
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AKTUALNOŚCI

W naszym regionie najlepiej widać jak rozwija się 
turystyka rowerowa, ale musi ona być bezpieczna 
i komfortowa, dlatego też województwo zachod-
niopomorskie w 2015 r. przystąpiło do realizacji 
spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. 

Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras 
tematycznych zbadane zostały ich długości, 
atrakcje, infrastruktura turystyczna i transport 
publiczny w ich zasięgu. Inwentaryzacja istnieją-
cych tras, liczne spotkania,  uzgodnienia w terenie  
i godziny spędzone nad projektem zwieńczyły 
sporządzeniem i opublikowaniem  koncepcji 
sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 
www.rowery.wzp.pl. Realizacja koncepcji sieci 
tras rowerowych finansowana będzie z trzech 
źródeł: środków unijnych (85%), samorządu wo-
jewództwa zachodniopomorskiego (7,5 %) oraz 
gmin i powiatów przystępujących do projektu 
(7,5%). Funkcję lidera, w imieniu samorządu woje-
wództwa, pełni Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie.

Gmina Międzyzdroje, mając na uwadze jak 
ważny jest dla nas mieszkańców ten projekt, 
przystąpiła do grona samorządów, które dały 

zielone światło na udział w budowie sieci tras 
rowerowych: trasy nadmorskiej pn. „VeloBaltyka” 
(R 10) i Trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego pn. 
„Trasa Zielonego Pogranicza”.

14 lutego 2019 r. w Szczecinie odbyło się spo-
tkanie otwierające projekt INT 138, ,,Na dwóch 
kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko 
– niemiecki produkt turystyczny”, w którym 
udział wzięli partnerzy projektu: województwo 
zachodniopomorskie i powiat Greifswald oraz 
partnerzy stowarzyszeni: powiat kamieński, 
Gmina Międzyzdroje i gmina Wolin. Międzyzdroje 
reprezentowali: Beata Kiryluk, zastępca burmistrza 
i Jadwiga Bober, pracownik merytoryczny.

Podczas spotkania powołano grupę zarzą-
dzającą projektem, w tym 3 osoby z ramienia 
samorządu województwa, 3 osoby z ramienia 
starostwa Greifswald i po jednym przedstawicielu 
partnerów stowarzyszonych. Naszą Gminę będzie 
reprezentować Jadwiga Bober, koordynująca 
projekty przebiegu tras rowerowych na terenie 
Gminy Międzyzdroje. 

Na terenie Gminy Międzyzdroje pierwszy 
odcinek będzie realizowany od  skrzyżowania  

ul. Gryfa Pomorskiego/ Polna do miejscowości 
Wapnica - Lubczewo na granicy gminy Międzyz-
droje z Gminą Wolin.

Zgodnie z założeniami wyłonienie wykonawcy 
i rozpoczęcie prac inwestycyjnych nastąpi jesienią 
2019 r., a zakończenie inwestycji w 2020 r.

O postępach prac będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco.  

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

Rowerem do Międzyzdrojów 
Pomorze Zachodnie to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla turystyki rowerowej. Zobaczyć 
wschodzące słońce i budzące się wraz z nim do życia ptactwo, złapać oddech wśród szumiących 
drzew, rozkoszować się dziką przyrodą... To na takie niepowtarzalne atrakcje i wspomnienia 
czekają rowerzyści. 

Wielu mieszkańców naszej gminy przez cały rok 
dokłada wszelkich starań, aby ich podwórka były 
najlepszą wizytówką i miejscem oczarowania 
i komplementów innych. Spójrzmy na swoje 
otoczenie, na takie wypieszczone i przyciągające 
wzrok podwórka, i zgłośmy do naszego konkursu.

Wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, 
wypełnić go i dostarczyć do Urzędu Miejskiego 

Najładniejsze podwórko wizytówką Gminy
Kolorowe rabaty, ozdobne donice, a na nich  białe delikatne stokrotki, żółto - fioletowe bratki, 
urokliwe skąpane w wiosennym słońcu tulipany, a potem pachnące hiacynty, królowe ogrodów 
wielobarwne róże, zielone równo przystrzyżone trawniki, przytulne altanki. Widoki przyciągające 
wzrok powodują, że zatrzymujemy się i z zachwytem podziwiamy zadbane obejścia. A  takich  
w naszym mieście nie brakuje. 

w Międzyzdrojach, drogą e-mailową, osobiście 
lub listownie. Wszelkiej informacji i pomocy  
w tym zakresie udzieli Państwu Referat Promocji  
i Współpracy z Zagranicą pod numerem tel. 91 
32 80 441. Powołana do oceny komisja konkur-
sowa dokona wizytacji zgłoszonych w konkursie 
terenów i  oceni m.in. oryginalność, pomysłowość  
i funkcjonalność zagospodarowanego podwórka. 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?  
Może właśnie Twoje podwórko zostanie wizy-
tówką Gminy  Międzyzdroje w roku 2019. Na 
uczestników konkursu czekają nagrody. Trzech 
laureatów najładniejszych podwórek otrzyma 
nagrody finansowe w wysokości: 1000 zł za za-
jęcie I miejsca, 600 zł za zajęcie II miejsca i 400 zł 
za zajęcie III miejsca. Nagrody zostaną wręczone  
w czerwcu br. podczas sesji Rady Miejskiej.  

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.miedzyzdroje.pl/strefa mieszkańca/aktual-
ności. Konkurs trwa do 31 maja br.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w kon-
kursie!

Anetta Czyżak, Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Teren ten zajmuje powierzchnię 0,74 ha i obecnie 
służy jako ciąg spacerowy. Biorąc pod uwagę moż-
liwości wykorzystania terenu, młodzi architekci ze 
Szczecina założyli, by w tej części  promenady nie 

zmieniać  jej spacerowo - rekreacyjnego charak-
teru, lecz dodatkowo wzmocnić ją o strefę aktyw-
ności dla mieszkańców i turystów. W centralnej 
części terenu, na podłożu trawiastym powstaną: 

boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m oraz 
dwa boiska do gry w badmintona o wymiarach 
6,1x13,4m. 20-letnie związki miasta ze sportem, 
poprzez osiągniecia klubu UKS Chrobry w tenisie 
stołowym, zainspirowały projektantów, by stwo-
rzyć możliwości mini treningu dla zawodników 
klubu na świeżym powietrzu. Tak więc powstaną 
dwa stoły do gry w tenisa stołowego o wymia-
rach 274x152,5x76 cm. Stoły z betonu zostaną 
zabezpieczone przed przesunięciem poprzez 
trwałe połączenie z gruntem. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich materiałów chętni do gry w tenisa, 
siatkówkę czy badmintona w bezpieczny sposób 
będą mogli aktywnie spędzić dzień. 

Dla spacerowiczów i rowerzystów projekt prze-
widuje wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowe-
rowych.  Wśród istniejących na tym terenie drzew,  
nowo nasadzonych krzewów, będzie można  
w zamontowane stojaki rowerowe odstawić 
rower, odpocząć siadając na ławeczce lub na 
trawniku by napawać się widokiem parku.  

Rzeźba „Rybki” zostanie przeniesiona do parku 
przy zejściu na plażę na wysokości ulicy Cichej, 
gdzie projekt „Międzyzdroje – Morze Zieleni” 
przewiduje powstanie „Parku Popołudniowego”, 
ale o tym w kolejnym artykule.

Park Aktywności
Kontynuujemy cykl artykułów związanych z realizacją projektu „Międzyzdroje - Morze Zieleni”.  
Koncepcja projektu, opracowanego przez pracownię ze Szczecina „Górski Chmielewska Archi-
tekci”, zakłada zagospodarowanie części promenady, terenów zielonych przy ul. Bohaterów 
Warszawy, na wysokości ul. Poprzecznej i Plażowej.

„Międzyzdroje – Morze Zieleni”

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje    
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Aby wybory były ważne, głosy musi oddać przy-
najmniej 10% uprawnionych do głosowania. Pod-
czas tegorocznych wyborów na uznanie zasługuje 
wysoka frekwencja podczas wszystkich spotkań, 
która pokazuje zaangażowanie i zainteresowanie 
mieszkańców naszych sołectw.

Pierwsze wybory odbyły się 12 marca 2019 
roku w sołectwie Wapnica. W głosowaniu wzięło 
udział 77 osób uprawnionych do głosowania czyli 
19,79% (uprawnionych do głosowania 389 miesz-
kańców). Na nowego sołtysa została wybrana 
Katarzyna Auguścik. Do Rady Sołeckiej wybrano: 
Dariusza Szymańskiego, Jarosława Aksmana, 
Katarzynę Ryfczyńską, Krzysztofa Kochanka oraz 
Mariusza Romanowskiego.

18 marca miały miejsce wybory sołectwa Lu-
bin. Na 329 osób uprawnionych do głosowania, 
przybyło 72 osoby, tj.22%.

Nowym sołtysem został  Artur Kubasik. Do 
Rady Sołeckiej wybrano: Roberta Osińskiego, 
Leszka Kowalskiego, Damiana Jastrzębskiego, 
Aleksandrę Kudej, Maję Bielską.

 20 marca wyborów dokonali mieszkańcy 
sołectwa Wicko. Na 139 osób uprawnionych do 
głosowania, w głosowaniu uczestniczyło 30 osób, 
tj.21,58%.

Nowym sołtysem został  Marian Buśko. Do 
Rady Sołeckiej wybrano 4 osoby: Oskara Przyby-
szewskiego, Teresę Zygmanowską, Aleksandra 
Banachowicza oraz Piotra Płońskiego.

Nowo wybranym Sołtysom oraz Radom Sołec-
kim serdecznie gratulujemy, a ustępującym  Soł-
tysom oraz Radom Sołeckim składamy podzięko-
wania za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Zebrania wiejskie były doskonałą okazją do 
spotkania mieszkańców sołectw z nowymi władza-
mi miasta. Wiele zgłaszanych przez mieszkańców 
problemów udało się rozwiązać na bieżąco, po 
przeprowadzonych rozmowach.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomo-
gły w organizacji wyborów oraz mieszkańcom za 
aktywny udział. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Wybory Sołtysów i  Rad Sołeckich
Marzec upłynął w naszej gminie pod hasłem wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Mieszkańcy 
Wapnicy, Lubina i Wicka wybierali swoich przedstawicieli. Dla wszystkich sołectw spotkania 
wiejskie odbywały się w świetlicy ,,Wiklina” w Wapnicy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
samorządu: burmistrz Mateusz Bobek, wiceburmistrz Beata Kiryluk, przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Węglorz oraz sekretarz gminy Adam Szczodry.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 14.00-16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski   
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan weglorz@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
przyjmuje we wtorki od 14.00-15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
sprawuje swoje  dyżury w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.30-18.30
e-mail: mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

27.03.2019 r. - Dorota KLUCHA

03.04.2019 r. - Jarosław MAZUR

10.04.2019 r. - Krystian MAZUR

17.04.2019 r. - Katarzyna 
              NATKAŃSKA

24.04.2019 r. - Alina 
              POSKART

DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ 

ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZĘDZIE MIEJSKIM, ul. KSIĄŻĄT 

POMORSKICH 5 – POKÓJ NR 14

 W celu usprawnienia dyżurów,  uprzejmie 

prosimy  o wcześniejsze umawianie się na 

spotkania  z radnymi za pośrednictwem biura 

RM, kontakt   tel. 91 327 56 47,  

e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

Na początku sesji z porządku obrad wycofany 
został projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy 
Płatnego Parkowania i skierowany do dalszych  
prac w komisjach. W ciągu najbliższych 2 tygodni 
zostanie zwołana sesja „na wniosek”, na której 
zostanie przyjęta stosowna uchwała. Przewod-
niczący Rady powitał na sesji nowo wybranych 
sołtysów: Katarzynę Auguścik – Sołtysa Wapnicy, 

Artura Kubasika – Sołtysa Lubina, Mariana Buś-
ko – sołtysa  Wicka. Radni zgłosili interpelacje i 
zapytania, dotyczyły one m.in.: projektu „Morze 
Zieleni”, bieżących napraw ulic, stanu czystości 
posesji, przebieralni na plaży i innych. 

Burmistrz zapoznał zgromadzonych ze spra-
wozdaniem z działań między sesjami. Poinfor-
mował m.in.: o zamiarach połączenia spółki 
Promenada i spółki Nowe Centrum w jedną 
spółkę, o rozmowach z przedstawicielem MZK  
w Świnoujściu dotyczących transportu miejskiego 
dla mieszkańców pomiędzy Międzyzdrojami,  

a Świnoujściem. Przyjęto uchwałę dotyczącą 
zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w którym 
ujęto m.in: wydatki na remonty nawierzchni 
ciągów pieszo-jezdnych, wydatek związany  
z zaplanowanym remontem wieżyczki – gabloty 
meteorologicznej, która od lat stoi w pobliżu 
wejścia na międzyzdrojskie molo. Dzięki przy-
jętej uchwale wieżyczka, na stałe wpisująca się  

w krajobraz miasta, doczeka 
się remontu.

Radni przyjęli uchwały 
dotyczące wydzierżawienia 
nieruchomości i ustanowienia 
służebności gruntowej oraz 
uchwałę w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Międzyzdroje. 
Przegłosowano także uchwały 
dot. powołania radnego Filipa 
Szyszkowskiego do Komisji 
Spraw Komunalnych i Społecz-
nych oraz do Komisji Rewizyj-
nej, której członkami zostali 
radna Ewelina Jakubowska  
i radny Filip Szyszkowski. 

Na sesji dyskusję wywołała 
uchwała dotycząca określenia 
warunków udzielenia bonifi-
katy od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowa-

nia wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. 
Po burzliwej dyskusji przyjęto uchwałę o 50% 
bonifikacie od opłaty z tytułu przekształcenia, 
wnoszonej za dany rok dla osób fizycznych bę-
dących właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych dla 
osób o niskich dochodach. Szczegółowe warunki 
i kryterium dochodowe określa podjęta uchwała 
dostępna na www.bip.miedzyzdroje.pl.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Węglorz przedstawił informację o działaniach 

VI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
21 marca 2019 r. sesja w Międzyzdrojach rozpoczęła się od przyjęcia uroczystego ślubowania radnego Filipa Szyszkowskiego, który10 lutego br. 
wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,  
a wiceprzewodniczący rady Mariusz Samołyk 
przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady 
Miejskiej.

Następna sesja planowana jest 18 kwietnia 
2019 roku. O terminie sesji „na wniosek” poinfor-
mujemy Państwa po ustaleniu jej terminu.

Treść podjętych uchwał dostępna jest na 
www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce System 
Rada, a relację można obejrzeć na kanale www.
youtube.com.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Zdjęcie: T. Krawczyk 
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W tym roku Gmina Międzyzdroje, przy współpra-
cy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Międzyna-
rodowym Domem Kultury zorganizowała pro-
gram pn. „Pierwszy Dzień Wiosny czyli Legalne 
Wagary”. Podczas spotkania nastąpiło ogłoszenie 
wyników konkursu szkolnego pn. „Moje Mię-

dzyzdroje za 50 lat”. W konkursie udział wzięło 
13 klas, w tym klasy IV – VI w pierwszej kategorii 
konkursowej i VII – VIII i III gimnazjum w drugiej 
kategorii konkursowej. Zgodnie z regulaminem 
konkursu uczniowie przygotowali filmiki, prace 
plastyczne i przestrzenne, swoje wyobrażenie 
gminy Międzyzdroje w przyszłości. 

Jak młodzież widzi Międzyzdroje za 50 lat? 
Budynek gimnazjum zostanie zburzony, a na tym 
miejscu powstanie Aquapark, „miasto rozbuduje 
się wzdłuż i wszerz” -  to tylko niektóre z pomy-

słów.  Kolorowe rysunki i makiety przestrzenne 
oraz wesołe różnorodne filmiki przedstawiały 
Międzyzdroje jako miasto nowoczesne i koloro-
we. Komisja konkursowa miała nie lada trudne 
zadanie, gdyż wyobraźnia i różnorodność prac 
była ogromna. 

Decyzją komisji konkursowej w kategorii 
klas IV – VII: III miejsce zajęła klasa VI b Szkoła 
Podstawowa nr 1 – praca plastyczna Dawida 
Małolepszego pt. „Drony”, II miejsce zajęła 
klasa IV a Szkoła Podstawowa nr 1 – praca prze-
strzenna pt. „Nowoczesne Centrum Miasta”, I 
miejsce zajęły ex aequo dwie klasy:  klasa V 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy – film pt. 
„Kapsuła czasu” i  klasa IV c Szkoła Podstawowa 
nr 1 – film klasy IV c. W kategorii II – klas VII – VIII 
i III gimnazjum: III miejsce zajęła klasa VII Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Wapnicy, film pt. „Teledysk”, 
II miejsce zajęła klasa III b gimnazjum SP 1 – film 
pt. „Jak będą wyglądać Międzyzdroje za 50 lat? 
Opinia mieszkańców”, I miejsce zajęła klasa VII a 
Szkoła Podstawowa nr 1, film pt. „Międzyzdroje 
2069”. Komisja postanowiła również przyznać, 
za znaczący wkład pracy i uczestnictwo w kon-
kursie, wyróżnienia pozakonkursowe wszystkim 
klasom, które wzięły udział w konkursie tj.:  
klasie I Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy,  
klasie II – III Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
klasie IV SP2 w Wapnicy, klasie VI SP2 w Wapnicy, 
klasie VIII SP2 w Wapnicy, klasie V a SP1, klasie  
V c SP 1, klasie VI c SP1.

Wszystkie nagrodzone prace uczniów zostały   
przekazane na ręce Burmistrza Międzyzdrojów  
i schowane w kapsule czasu. Kapsuła czasu 
zostanie wmurowana w specjalnie do tego 
celu przystosowane miejsce, przy nowym ra-
tuszu miejskim. Swoje prace do kapsuły czasu 
przygotowały również przedszkolaki z Wapnicy  
i przedszkola miejskiego „Morskie Skarby”. Były 
to klocki, praca plastyczna, list i nagrany filmik 
z przedszkolakami w roli głównej. Miejska Bi-
blioteka  Publiczna przekazała do kapsuły płytę 
z 70- letnią historią międzyzdrojskiej biblioteki.    

W ramach organizowanych obchodów 
pierwszego dnia wiosny dzieci młodsze zoba-
czyły film w kinie „Eva” pt. „Chłopiec z burzy”,  
a młodzież  wzięła udział w koncercie pro-
filaktycznym, organizowanym przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,  
w którym wystąpił znany już międzyzdrojanom 
charyzmatyczny Dobromir „Mak” Makowski. 

Wszystkie filmiki konkursowe można oglądać 
na stronie: www.miedzyzdroje.pl/youtobe/UM 
Międzyzdroje.                                       

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

„Pierwszy Dzień Wiosny czyli Legalne Wagary”
21 marca w Międzynarodowym Domu Kultury zebrała się licznie  grupa uczniów szkół z terenu Gminy Międzyzdroje, by wspólnie świętować 
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 

 Profesor Skrycki jest przewodniczącym Zespołu 
Historii Kartografii PAN oraz członkiem Komisji 
Geografii Historycznej działającej przy Polskim 
Towarzystwie Historycznym oraz pełni 
funkcję wicedyrektora w Instytucie Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Interesuje się histo-
rią kartografii oraz historią regionalną Po-
morza i dawnej Nowej Marchii. Wykład w 
bibliotece rozpoczął od wyjaśnienia różnic 
między mapą dawną i mapą historyczną. 
Mapa dawna to taka, która powstała np. 
200-500 lat temu, a mapa historyczna to 
mapa współczesna, na której przedstawio-
no m.in. granice państw w danym okresie, 
stosunków gospodarczych i politycznych. 
Profesor uświadomił wszystkim, że aby 
zajmować się kartografią i umieć dobrze 
odczytywać mapy dawne, trzeba znać 
podstawy z historii sztuki, konserwator-
stwa, historii i polityki. 

Opowiadając o mapach, profesor Skrycki, 
podkreślił rolę Ptolemeusza w historii kartografii, 

który w II w. n.e. stworzył katalog ok. 6 tys. nazw 
geograficznych i zawarł w nim instrukcję, jak 
matematycznie tworzyć mapy. Profesor omówił 

najbardziej znaną mapę Księstwa Pomorskiego, 
jaka została wykonana na zlecenie Księcia Po-
morskiego Filipa II w XVII w. przez rostockiego 

kartografa Eilharda Lubinusa. Jest to dzieło sztuki, 
a zarazem dobre źródło informacji. Na mapę z 
dużą precyzją naniesiono nazwy miejscowości, 
elementy rzeźby terenu,  hydrografię, obszary 
leśne i drogi.   Zawarto w niej także drzewo gene-
alogiczne Książąt Pomorskich oraz drugie - Książąt 
Rugijskich. 

Kolejne mapy, o których opowiadał nasz 
gość, były mapami wojskowymi. Taka karto-

grafia charakteryzowała się głównie 
inwentaryzacją. Zamieszczano na niej 
wnętrza miast, hydrografię, topografię, 
umocnienia. W XVIII w. na zlecenie króla 
pruskiego - Fryderyka II, Gerhard Cor-
nelius van Wallrawe wykonał wojskowe 
mapy Szczecina. Król nie wyrażał zgody 
na druk jakichkolwiek planów fortyfika-
cji, jednak kartograf sprzedawał je „na 
lewo”. Dzięki temu mamy możliwość 
ich oglądania.

Na koniec spotkania, dzięki uprzej-
mości, państwa Agnieszki i Andrzeja  
Kłosowskich, można było obejrzeć 
dawne mapy Pomorza. Osoby zainte-
resowane mapą Lubinusa zapraszamy 
do wypożyczania książki „Śladami Lubi-

nusa – przewodnik niezwykły”, która jest dostępna 
w międzyzdrojskiej bibliotece. 

Bibliotekarze

Pomorze w dawnej kartografii
20 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się wykład dr. hab. prof. 
US Radosława Skryckiego pt. „Pomorze w dawnej kartografii”. Współorganizatorami spotkania 
byli Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” i Dyskusyjny Klub Książki.
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RODZINNE WARSZTATY                     
„DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI”

wykonaj projekt       
i wymarzoną figurkę 

postaci z bajki 

2 kwietnia 2019 r.
(wtorek)

godz. 16.00
Organizatorzy:

Miejska Biblioteka 
Publiczna                                   

w Międzyzdrojach

 

zorganizowany przez  

Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach  

i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19   

222333   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa 2019 r. (wtorek) 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, ul. Norwida 15 

Stanisław Janicki znany jest przede wszyst-
kim z cyklicznego programu Telewizji 
Polskiej pt. „W starym kinie”. Jego charakte-
rystyczny głos i ciemne okulary były znakiem 
rozpoznawczym. Na spotkaniu opowiadał 

jednak o swoim serialu dokumentalnym, 
który wyreżyserował w 1977 roku. Produkcja 
„Jak cudne są wspomnienia” składała się z 
siedmiu odcinków, w których wykorzystano 
fragmenty z 46 polskich filmów przedwo-

Jak cudne są wspomnienia…
6 marca 2019 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się nieza-
pomniane spotkanie ze Stanisławem Janickim – dziennikarzem, krytykiem filmowym 
i historykiem kina. Mieszkańcy i turyści mieli okazję posłuchać prawdziwego znawcy 
polskiej kinematografii. Moderatorem spotkania był Dariusz Rekosz, pisarz, animator 
kultury i felietonista, który już wiele razy odwiedzał międzyzdrojską bibliotekę. 

jennych i 45 szlagierowych piosenek oraz 
reklam, które w tamtych czasach były na 
ekranie. Podczas spotkania widzowie mieli 
okazję obejrzeć kilkuminutowy fragment 
filmu i przekonać się, że to pełna uroku i 
aktorskich perełek produkcja. Stanisław 
Janicki opowiedział o dwudziestce  naj-
bardziej utalentowanych aktorów tamtych 
czasów. Wśród nich znaleźli się: Jadwiga 
Andrzejewska, Elżbieta Barszczewska, Ina 
Benita, Mieczysława Ćwiklińska, Helena 
Grossówna, Loda Halama, Tola Mankiewi-
czówna, Pola Negri, Jadwiga Smosarska, 
Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo, Franciszek 
Brodniewicz, Adam Brodzisz, Witold Conti, 
Adolf Dymsza, Stefan Jaracz, Kazimierz Ju-
nosz-Stępowski, Józef Węgrzyn, Aleksander 
Żabczyński. 

Przybyli na spotkanie słuchacze mogli za-
kupić książkę pt. „Odeon. Felietony filmowe” 
i zdobyć autograf od prawdziwego konesera 
kina. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie z gośćmi i ustawili się 
w kolejce, by jeszcze przez chwilę porozma-
wiać ze Stanisławem Janickim.    

Organizatorami spotkania była Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach  
i Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.

Bibliotekarze
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W Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 
z okazji Dnia Kobiet wszystkich uczniów i na-
uczycieli zaproszono  do MDK na inscenizację 
pt. „Bo  z dziewczynami ...”.  Całe przedsięwzięcie 
prowadzili uczniowie Brajan Koźlak – Szumiejko i 
Bartosz Sobczak. Zebranych przywitała piosenką, 
jak zawsze czarując pięknym śpiewem, Nadia 
Kastrau. Potem głos zabrali mali artyści  z klas:  
II b i III. Zaprezentowali wierszyki i życzenia, 
a Aniela Gładka - Nowicka pytała wszystkich 
piosenką Danuty Rinn „Kto, ma tyle wdzięku co 

 „Bo z dziewczynami ...”

W czwartkowy poranek 14 marca 2019 r. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach 
odbyły się dwa spotkania z Małgorzatą Dudą 
– licencjonowanym przewodnikiem miejskim 
po Szczecinie i terenowym po Pomorzu Zachod-
nim. Jej zainteresowanie regionem sprawiło, że 
postanowiła napisać cykl książek dla najmłod-
szych czytelników. „Pod lupę” 
wzięła legendy wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
i do tej pory powstały trzy 
pozycje książkowe: „Zielenica 
z Trzęsacza”, „O gryfach na 
pomorskiej ziemi”, „Sydonia 
von Borcke”. Na spotkania 
zostały zaproszone dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Międzyzdrojach oraz ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej   nr 
2 w Wapnicy. Okazało się, że 
uczniowie znają legendy o Sy-
rence Warszawskiej, Bazyliszku, 
Złotej Kaczce. Niestety legendy 
Pomorza Zachodniego wciąż 
są mało znane i nie każdy 
słyszał o Sydonii von Brocke 
czy Zielenicy z Trzęsacza. Mał-
gorzata Duda przyjęła sobie za cel przybliżenie 
tych legend i znakomicie propaguje je wśród 
dzieci. Wykład wzbogacony był zdjęciami i ilustra-
cjami zabytków, obrazów i map nawiązujących do 
omawianych legend. Uczniowie poznali historię 
Sydonii von Brocke, która z zemsty „rzuciła” urok 
na ród Gryfitów. Wszyscy ze skupieniem słuchali 
o czarach, czarownicach czy spaleniu na stosie. 
Kolejną interesującą postacią była Zielenica, czyli 

syrena mieszkająca w Morzu Bałtyckim, którą 
porwali rybacy mając nadzieję, że będzie śpiewać 
im równie pięknie, jak na morzu. Przetrzymywana 
przez ludzi Zielenica bardzo tęskniła za swoim 
światem i z rozpaczy umarła. Do dzisiejszego dnia 
w Trzęsaczu są mury kościoła, przy których, jak 
głosi legenda, pochowano syrenę. Okazało się, 

że niektóre dzieci odwiedziły to miejsce i mogły 
na własne oczy zobaczyć ostatnią zachowaną 
ścianę kościoła.  Jednak najbardziej rozpoznawal-
ną legendą jest opowieść o Gryfach. To historia 
o rycerzu Żelisławie, który podczas polowania 
natrafił na gniazdo, a w nim na potężnego stwo-
ra. Był on tak piękny, że zauroczył wszystkich, a 
najbardziej księcia, który rozkazał przygotować 
pieczęcie z podobizną zwierzęcia. Stał się znakiem 

rozpoznawczym rodu Gryfitów. Ciekawostką dla 
uczniów był fakt, że wizerunek gryfa znajduje się   
w herbach wielu zachodniopomorskich miast - 
Szczecina, Świnoujścia, Polic, Gryfic, Golczewa, 
Białogardu czy Stargardu. Małgorzata Duda 
opowiedziała również dzieciom o fascynującej 
postaci, jakim był święty Jakub. Znak z muszlą 

- symbol pielgrzymowania, jest 
przez najmłodszych rozpozna-
walny. Wszyscy dowiedzieli się, że 
to oznakowanie Szlaku Świętego 
Jakuba prowadzącego do Hisz-
panii do katedry w Santiago de 
Compostela, gdzie znajduje się 
grób apostoła. Na zakończenie 
spotkania uczniowie zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie z gościem i 
ustawili się w kolejce po autografy. 
Uśmiechów i zadowolenia dzieci 
było tak dużo, że autorka może 
być dumna z pracy, jaką wyko-
nuje. Małgorzata Duda zachęciła 
obecnych do wzięcia udziału w 
konkursie organizowanym przez 
międzyzdrojską bibliotekę na 
ilustrację do legendy polskiej lub 
zagranicznej. Regulamin konkursu 

jest dostępny na stronie i facebooku biblioteki. 
Spotkania z Małgorzatą Dudą zostały sfi-

nansowane  przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2019 r. na działania profilaktyczno-
-rozwojowe dla dzieci i młodzieży realizowane 
przy Bibliotece   w Międzyzdrojach.

Bibliotekarze
  

Podróż przez legendy Pomorza Zachodniego 
Spotkania  z Małgorzatą Dudą

W Przeglądzie Piosenki Dziecięcej biorą udział 
soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instru-
mentalne (do 9 osób) w dwóch kategoriach wie-
kowych: 6-9 lat, 10-12 lat. Wykonawcy prezentują 
dwa utwory w języku polskim dostosowane do ich 
wieku o łącznym czasie do 7 minut. Profesjonalne 
jury oceniać będzie opracowanie muzyczne, 
dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. 
Komisja kwalifikuje do przeglądu wojewódzkiego 
4 wykonawców.

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów 
Estradowych kierowany jest do młodzieży w ka-
tegoriach wiekowych 13-15 lat, 16-18 lat i powyżej 
19 lat. W przeglądzie mogą brać udział zarówno  
soliści, jak i zespoły wokalne i wokalno - instru-
mentalne. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, 
w tym jeden może być wykonany w języku obcym. 
Komisja kwalifikuje do przeglądu wojewódzkiego 
3 wykonawców.

 Regulaminy i karty zgłoszenia dostępne są 
na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com

 Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia 
należy wysłać do 22 kwietnia mailem, faxem lub 
tradycyjną pocztą.                                                MDK

Przeglądy ARA 
w MDK
26 kwietnia o godzinie 10.00 w Międzynaro-
dowym Domu Kultury w Międzyzdrojach od-
będą się dwa przeglądy Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego – Powiatowy Przegląd Piosenki 
Dziecięcej oraz Powiatowy Przegląd Solistów i 
Muzycznych Zespołów Estradowych. 

ja?”. Z kolei aktorzy z koła teatralnego „Magia” 
przypomnieli zebranym widzom fragment 
mitologii z wesela Tetydy i Peleusa. Ach, te 
boginie walczące o jabłko z napisem „Dla naj-
piękniejszej” … Całość zakończył „Free Styler”  
w wykonaniu Klaudii Nowak, Oliwii Wilczyńskiej, 
Marcela Palucha, Brajana Koźlaka - Szumiejko   
i gościa specjalnego – pani Eli Mazurek. I to on 
właśnie wzbudził największe owacje! Wszystkiego 
najlepszego drogie Panie!                                       

  E.S.- K.
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Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Międzyz-
droje kontynuujemy projekt „Klubik rodzinny 
– od juniora do seniora”. W lutym rozpoczęli-
śmy działania i zapraszamy mieszkańców na 
bezpłatne zajęcia sportowe, artystyczne oraz 
muzyczno-ruchowe:

- RODZINNE BOOGIE - WOOGIE, czyli zaję-
cia muzyczno - taneczno - ruchowe w Klubiku 
maluszka - muzyka, taniec, śpiew, zabawa… 

wsparciu i współpracy Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Wapnicy oraz Rady Sołeckiej w Wapnicy.

Projekt „KLUBIK RODZINNY – OD JUNIORA 
DO SENIORA” jest współfinansowany ze środ-
ków gminy Międzyzdroje.

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

Iwona Samołyk
Koordynator projektu, MS Rodzina

Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników 
i są to zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opieku-
nów. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 
godz. 16:00 w sali „Wiklina” w Wapnicy.

- FITNESS, zajęcia sportowe we wtorki o 
godz. 17:30 w sali „Wiklina” w Wapnicy.

Projekt jest realizowany przez Międzyzdroj-
skie Stowarzyszenie „Rodzina” dzięki dofinan-
sowaniu ze środków gminy Międzyzdroje, przy 

KLUBIK RODZINNY - WEŹ UDZIAŁ

Od kilku lat Pracownia Motywacja i Działanie, 
we współpracy z Gminą Międzyzdroje,  realizuje 
zajęcia rozwijające inteligencję społeczną i indy-
widualną dzieci i młodzieży.

Proponujemy:

• Program psychoedu-
kacyjny „Grajki Pomagaj-
ki” z elementami porad-
nictwa psychologicznego 
dla dzieci i młodzieży  
w wieku 6-13 lat z podzia-
łem na grupę młodszą  
i starszą, w trybie zindy-
widualizowanym, 

•  S z k o ł ę  D z i e l -
nośc i  d la  młodzież y 
szkolnej,  cz yli  nauka 
z d r o w y c h  n a w y k ó w 
poprzez doświadcza-
n i e  i  ś w i e t n ą  p r a c ę  
w grupie,

• Lokalne Centrum 
Wolontariatu w Międzyz-
drojach, coś dla przy-
szłych pomagaczy.

Zapraszamy do zapi-
sów telefonicznych pod 
nr: 506591164. Zajęcia 

Rekrutacja do programów dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje

odbywają się w siedzibie Stadionu Miej-
skiego przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b, 
są nieodpłatne.  

Zespół Pracowni 
Motywacja i Działanie

Fonolandia
Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać 
z urządzeń cyfrowych? 

Na to pytanie będą poszukiwali odpo-
wiedzi uczniowie i uczennice  klas 1-3 ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława 
Chrobrego w Międzyzdrojach. Pomogą 
w tym materiały dydaktyczne zakupione 
w ramach Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomani.  Zajęcia poprowadzi 
psycholog z Pracowni  Motywacja i Działanie 
z siedzibą w Międzyzdrojach. 

Zespół Pracowni Motywacja i Działanie
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AKTUALNOŚCI

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                          

autorstwa                                    
MARIANNY KARGUL                                               

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                          
w MIĘDZYZDROJACH

zaprasza na  promocję tomiku wierszy 
autorstwa                                    

MARIANNY KARGUL                                               
pt. „ULOTNE CHWILE”

Oprawę muzyczną 
zapewni

Piotr FrysiakPiotr Frysiak

4 kwietnia 2019 r.
godz. 18.00

(wstęp wolny)
Organizatorzy:

W obecnych czasach dla upamiętnienia ostatnich 
obrońców wolności, walczących na ziemiach 
polskich jeszcze po zakończeniu wojny, co roku  
1 marca (od 2010r.) przywracana jest o nich 
pamięć w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W ramach Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych w niedzielę, 3 marca 2019r., w Międzyz-
drojach zorganizowana została VII edycja „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Re-
sidence przed południem odbył  się pierwszy 
bieg  „Młodego Wilczka” na dystansie 300 m, 
który był przygotowany specjalnie dla dzieci do 
lat 6. Drugi okolicznościowy bieg zaczął się pół 
godziny później na dystansie 1963 m (odwołanie 

do roku, w którym zginął w walce ostatni Żołnierz 
Wyklęty –Józef Franczak ps. „Lalek”), natomiast 
trzeci, bardziej wyczynowy bieg rozegrał się  na 
dystansie 5 km.
Na metę dobiegli jako pierwsi:

300 m - Małgosia Grymuła ze Świnoujścia,
Tymon Czmoch z Międzyzdrojów
1963 m - Anna Rejchert z Międzyzdrojów,
Mirosław Zygmunt z Międzyzdrojów
5000 m - Joanna Paczyńska z Goleniowa,
Arkadiusz Borysiuk z Kamienia Pomorskiego
VII edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych” została przygotowana przez 
harcerzy z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP – partnera 
głównego organizatora Fundacji Wolność i Demo-

kracja. W imprezie 
wzięło udział 132 
biegaczy. W bie-
gu uczestniczyli 
biegacze m.in. z: 
Międzyzdrojów, 
Szczecina, Gole-
niowa, Kołczewa, 
Kamienia Pomor-
skiego, Wolina, 
Golczewa, Świ-
noujścia.

Przy zabezpie-
czaniu imprezy 
pomagali: Ochot-
nicza Straż Pożar-
na Międzyzdroje, 
Pogotowie Ra-
tunkowe, Policja 
i Straż Miejska. Organizatorzy biegów otrzymali 
wsparcie ze strony Gminy Międzyzdroje i Golden 
Tulip Międzyzdroje Residence.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji oraz wzięli udział w 
biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Do zobaczenia za rok!

pwd. Tomasz Rychłowski
Koordynator biegu,

 komendant X Szczepu „Gniazdo” ZHP  
w Międzyzdrojach 

Fot. Aleksandra Czyżak - Czmoch, Anna Wodnicka, 
Tomasz Rychłowski, Nasze Miasto Międzyzdroje

VII edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Międzyzdrojach
„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy”, tak pisał o „Żołnierzach Wyklętych” Zbigniew Herbert. Przez lata byli oczerniani, oskar-
żani o największe zbrodnie. Komuniści zrobili naprawdę wiele, by w świadomości społecznej utrwalić negatywny obraz podziemia niepodległościo-
wego. Zakończenie II wojny światowej przyniosło wolność i pokój wielu narodom.  Po wojnie Armia Krajowa została rozwiązana 19.01.1945r., ale 
dla jej żołnierzy nie oznaczało to końca walki. Dla komunistów stali się, obok żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, nieprzyjacielem numer jeden. 
Nie mieli szans na powrót do normalnego życia.
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SPORT

Zawodniczki UKS Chro-
bry Międzyzdroje wystar-
towały w Mistrzostwach 
Województwa w Biegach 
Przełajowych, które od-
były się 2 marca 2019 r.  
w Stargardzie. W zawo-
dach wystartowała czo-
łówka zawodniczek z wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego. W kategorii młodziczek 
U16 na dystansie 1000m  4. miejsce 
wywalczyła Anna Rejchert (na 33 
startujące zawodniczki). W kategorii 
dzieci starszych U14 na dystansie 
1000m 20. miejsce wywalczyła 
Amelia Kujda-Rogowska (na 55 star-
tujących zawodniczek). 

Biegi przełajowe „Chrobrego”

Organizacja zawodów stała na 
najwyższym poziomie poprzez 
bardzo dobre zabezpieczenie  
i wytyczenie tras biegowych. Wyjazd 
na zawody dofinansowany był z bu-
dżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Udane Mistrzostwa dla lekkoatletów
Lekkoatleci UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje wystartowali w Halo-
wych Mistrzostwach Wojewódz-
twa „Lekkoatletyka dla Każde-
go”, które odbyły się 16 lutego  
w Szczecinie. W zawodach wzię-
ła udział grupa zawodników  
z roczników 2008-2006, która 
rywalizowała ze swoimi rówie-
śnikami z całego wojewódz-
twa. Najlepiej wystartowała 
Nela Zygmunt r. 2008, która 
w skoku w dal zdobyła brązo-
wy medal osiągając rezultat 
3,86. Wysokie lokaty zanoto-

wały: Hanna Wołkow r. 2008, miejsce 6. skok  
w dal-3,47 oraz Marta Wołkow r. 2007, miejsce 7. skok 
w dal-3,76. Pozostali nasi zawodnicy wielokrotnie bili 
własne rekordy życiowe. Wyjazd na zawody został 
dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Pozostałe wyniki
Marcel Gondek 2007 – 60m - 9,54
Dawid Dwornik 2007 – 60m – 9,89
Piotr Soiński 2007 – 60m – 10,27
Maciej Dunder 2007 – 60m – 10,42
Kordian Gołębiowski 2008 – 60m – 10,28
Tomasz Wiśniewski 2008 – 60m – 10,32
Amelia Kujda-Rogowska 2006 – 60m – 10,09
Maria Rutkowska 2007 – 60m – 10,15
Weronika Ilczenko 2008 – 60m – 10,93
Małgorzata Borońska 2008 – 60m – 11,92
Amelia Skupin 2007 – skok w dal – 3,60

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Joanna Kiedrowska, zawodniczka 
UKS Chrobry Międzyzdroje zdobyła 
brązowy medal w grze deblowej 
Mistrzostw Polski Seniorek w tenisie 
stołowym, które zostały rozegrane 
na początku marca w Gliwicach. 
Joanna zagrała w parze z Aleksandrą 
Falarz z GLKS Nadarzyn. Jest to ko-
lejny medal na szczeblu Mistrzostw 
Polski w klubie UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje zdobyty przez naszą 
zawodniczkę. Wielkie gratulacje dla 
naszej tenisistki stołowej. Wyjazd 
na zawody został dofinansowany  
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Brązowy medal 
Joanny Kiedrowskiej

Michał Wandachowicz został naj-
lepszym młodzikiem w Polsce,  
a Julia Bartkiewicz 8. rakietą wśród 
Młodziczek podczas III Grand Prix 
Polski Młodzików w tenisie stoło-
wym w Kwidzynie. Wielkie gratulacje 
dla naszych najmłodszych zawod-
ników. Warto zaznaczyć, że Michał 
w turnieju głównym sięgając po 
tytuł przegrał tylko jednego seta, 

a Julia rywalizowała ze starszymi 
zawodniczkami, co daje nam wielkie 
nadzieje na przyszły sezon. W turnie-
ju wystąpiła również Oliwia Osińska, 
która tym razem nie awansowała do 
turnieju głównego. Wyjazd na za-
wody dofinansowany był z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Wioleta Witkowska
UKS Chrobry Międzyzdroje

Sukces UKS Chrobry Międzyzdroje!
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OGŁOSZENIA

ZMIANA URZĘDOWANIA KASY 
OD 1 LUTEGO 2019 r.

Od 01 lutego 2019 r. kasa Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach czynna jest w godzinach od 11:00 - 14:00. Wpłaty - bez 
prowizji bankowych - można również dokonywać w oddziale 
PKO BP, przy ul. Gryfa Pomorskiego 21/8.

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Międzyzdrojach
Gryfa Pomorskiego 21/8, 72-500 Międzyzdroje
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 09:30 - 16:30
sobota, niedziela: zamknięte

Rachunek podstawowy Gminy: 90 1020 4795 0000 9102 
0368 6284

Rachunek - Strefa Płatnego Parkowania: 51 1020 4795 0000 
9102 0368 9023

Rachunki indywidualne do podatku od nieruchomości osoby 
fizyczne oraz indywidualne do opłaty za odpady komunalne.

Za dokonywanie wpłat bank nie pobiera prowizji bankowych.

Karta Dużej Rodziny 
także dla rodziców, 

którzy już wychowali dzieci
Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje 

wszystkim rodzicom, którzy mają lub kiedyś mieli na wy-
chowaniu trójkę lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek 
w chwili składania wniosku o kartę. Kartę otrzymuje się 
bezpłatnie i jest ona ważna do ukończenia 18. lub 25. roku 
życia (w przypadku nauki). Rodzice mogą z niej skorzystać 
dożywotnio. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny wystarczy 
złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim lub za 
pomocą Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia@tia 
(www.empatia.mrpips.gov.pl). Na stronach internetowych 
można sprawdzić jakie zniżki przysługują posiadaczom KDR. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
pok. nr 7 , tel. 91 327 56 68. Zapraszamy.

Jadwiga Bober 
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

Wszystkie osoby, które planują wymianę 
m. in. starych pieców zapraszamy do zapo-
znania się z ogólnokrajowym programem 
„Czyste Powietrze”, prowadzonym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Szczecinie. Od 21 stycznia 2019 roku 
został wznowiony nabór wniosków o dofi-
nansowanie przedsięwzięć w ramach tego 
programu priorytetowego. Celem jego jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakupie 
i montażu nowych źródeł ciepła. Program 
przewiduje również dofinansowanie docie-
plenia przegród budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalację odnawial-
nych źródeł energii tj. kolektorów słonecz-

nych i instalacji fotowoltaicznej oraz montaż 
wentylacji mechanicznej z odzyskaniem 
ciepła. Skierowany jest do osób fizycznych 
lub osób posiadających  zgodę na rozpo-
częcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program  „Czyste Powietrze” umożliwia 
uzyskanie zwrotu części poniesionych kosz-
tów. Maksymalny możliwy koszt, od którego 
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty 
realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., 
dodatkowe koszty mogą być dofinansowa-
ne w formie  pożyczki. Natomiast minimalny 
koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 
Wysokość dofinansowania uzależniona jest 
kwotą średniego miesięcznego dochodu.

Dotacje lub pożyczki są udzielane za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Szczecinie 71-323  
ul. Solskiego 3,informacje tel. 91 486 15 

56 od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-15:00. Wnioski o dofinansowanie moż-
na składać po zalogowaniu się na stronie 
https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.

Program ten będzie realizowany przez  
10 lat, a planowana kwota na ten cel to 
ponad 103 mld zł. Wnioski  przyjmowane są 
od 2018 r. do 31.12 2027r. 

Wszelkich informacji dotyczących wy-
maganych dokumentów, progów docho-
dowych, wysokości dofinansowania udziela 
pracownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej Paulina Ścisłow-
ska, pokój nr 2 budynku Urzędu Miejskie-
go Międzyzdroje (parter) w każdą środę,  
w godzinach 15:00-17:00 - rozpoczynając od 
03.04.2019 roku.

Teresa Wróbel, Paulina Ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

Program „CZYSTE POWIETRZE” – skorzystaj z dotacji

Przypominam właścicielom nierucho-
mości (wszelkim podmiotom i osobom 
posiadającym w zarządzie lub władaniu 
nieruchomości)  o obowiązku przeprowa-
dzania deratyzacji miejsc i pomieszczeń, 
w których przebywają gryzonie, w szcze-
gólności takich, jak: węzły ciepłownicze 
i przyłącza, korytarze i pomieszczenia 
piwniczne, zabudowania gospodarcze, 
pomieszczenia produkcyjne, magazyny, 
miejsca gromadzenia odpadów stałych    
i innych zagrożonych bytowaniem gryzoni.

O b o w i ą z e k  d e r a t y z a c j i 
Uprzejmie informuję, że od marca do listopada Gmina Międzyzdroje przeprowadza deratyzację ogólnodostępnych terenów 
publicznych (cała promenada i wydmy, chodniki, miejsca zapadnięte na wszystkich ulicach, teren wokół zrekultywowanego 
składowiska odpadów, tereny zielone, itp.).

Zgodnie z § 13 ust.1 Uchwały Nr L/537/18 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 
października 2018 r.,  (Dz. U. Województwa 
Zachodniopomorskiego poz. 5199 z dnia 
13.XI.2018r.), obowiązkową deratyzację 
właściciele nieruchomości przeprowadzają 
co najmniej raz w roku w następujących 
terminach:

- w kwietniu lub maju – termin wiosenny,
- we wrześniu lub październiku – termin 

jesienny,

- w każdym przypadku pojawienia się 
gryzoni.

Proszę o wywiązanie się z ww. obo-
wiązku oraz przesłanie Burmistrzowi Mię-
dzyzdrojów informacji o przeprowadzeniu 
deratyzacji, wraz z jej udokumentowaniem,  
w terminie do 30 listopada 2019 r. Wspól-
nie podjęte działania pozwolą na znaczne 
zmniejszenie populacji gryzoni w mieście.  

Teresa Wróbel
Inspektor ds. gospodarki komunalnej, 

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej
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Miejska Biblioteka Publiczna                      
w Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie 

Stowarzyszenie „Rodzina”                                                      
zapraszają na

Biblioteka w Międzyzdrojach
8 kwietnia 2019
(poniedziałek)(poniedziałek)

godz. 16.00 – 18.00

Szkoła Podstawowa nr 2                   
w Wapnicy

9 kwietnia 2019
(wtorek)

godz. 15.00 – 17.00Organizatorzy:

2 9 . 0 3 . 2 0 1 9 r.  –  „ B a j k o -
we Poszukiwanie Wiosny”, 
godz.17:00; Międzynarodowy 
Dom Kultury; 

02.04.2019r. – Rodzinne 
warsztaty pn. „Dzień Książki 
dla Dzieci”, godz. 16:00, Miej-
ska Biblioteka Publiczna;

04.04.2019r. – Promocja 
tomiku wierszy autorstwa 
Marianny Kargul pt. „Ulotne 
Chwile”, godz. 18:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

06.04.2019r. – I liga kobiet 
tenisa stołowego, mecz UKS 
Chrobry Międzyzdroje – KU 
AZS Metal Technik Łomża; 
godz. 16:00, hala sportowa 
im. A. Grubby; 

07.04.2019r. – XV turniej 
brydża sportowego parami o 

puchar Burmistrza Międzyz-
drojów, godz. 10:00, Między-
narodowy Dom Kultury;

08.04.2019r. – Rodzinne 
warsztaty wielkanocne, godz. 
16:00, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna;

09.04.2019r. – Rodzinne 
warsztaty wielkanocne, godz. 
15:00, Szkoła Podstawowa w 
Wapnicy;

10.04.2019r. – projekcja 
filmu „Katyń” A. Wajdy, w ra-
mach obchodów 79. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej, godz. 
18:00, kino EVA, wstęp wolny;  

12.04.2019r. – V Festiwal 
Twórczości Aktora Niepełno-
sprawnego, godz. 10:00, Mię-
dzynarodowy Dom Kultury; 

13.04.2019r. – Kiermasz 
Wielkanocny, godz. 10:00 – 
16:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury; 

13 – 14.04.2019r. – Mistrzo-
stwa Polski Juniorek i Junio-
rów w zapasach, godz.09:00, 
hala sportowa im. A. Grubby;

16.04.2019r. – Czwartki lek-
koatletyczne, godz. 16:00, 
stadion miejski;

23.04.2019r. – Kiermasz ksią-
żek pn. „Pociąg do książki , 
książka do pociągu”, godz. 
10:00 - 18:00, Miejska Biblio-
teka Publiczna;

26.04.2019r. – Przegląd Pio-
senki Dziecięcej, godz.10:00; 
Międzynarodowy Dom Kul-
tury. 

Redakcja






