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AKTUALNOŚCI

Z urodzinowymi życzeniami
4 kwietnia 2019 r. mieszkanka
Lubina Pani Wenata Anna Piechota obchodziła jubileusz 91.
urodzin. Z tej okazji serdeczne
gratulacje i życzenia kolejnych
lat życia w zdrowiu, spokoju i radości oraz wielu miłych
chwil w gronie najbliższych
złożył Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
Pani Wenata urodziła się
w Wilnie w 1928 roku.
W 1946 r. wraz z rodzi-

ną zamieszkała w Lubinie.
W 1949 roku wyszła za mąż
za Tadeusza Piechotę. Pani
Wenata wychowała troje dzieci - dwóch synów i córkę, doczekała się pięcioro wnucząt,
pięcioro prawnucząt i jednej
praprawnuczki.
Dostojna Jubilatka cieszy
się dobrym zdrowiem i doskonałą pamięcią.
Marta Trojan
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego

ROSTRZYGNIĘCIE MARCOWEJ ZAGADKI
W marcowym wydaniu Informatora
Samorządowego przedstawiliśmy Państwu zdjęcie elementu architektonicznego – głowy panny z koroną. Charakterystyczny element znajduje się na
budynku przy ulicy Lipowej 1.

Na terenie Międzyzdrojów wiele jest
budynków w stylu secesyjnym. Charakterystyczne dla secesji są faliste łagodne linie,
swobodna kompozycja, asymetria, bogactwo ornamentyki - głównie roślinnej, zwierzęcej i abstrakcyjnej, pastelowe barwy.

KW IE T N I OWA ZAGA DKA
Przedstawiamy Państwu kolejną zagadkę. Proszę rozwiązać krzyżówkę, a hasło przesłać na naszego konkursowego e-maila. Do wygrania jest rodzinny
voucher w Cafe Vienna znajdującej się
w Hotelu Vienna House Amber Baltic.
Odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem telefonicznym

należy przesłać do dnia 9 maja 2019 r. na
adres: konkurs@miedzyzdroje.pl. Spośród
nadesłanych prawidłowych odpowiedzi,
podczas losowania wyłonimy jednego
zwycięzcę.
Odpowiadając na pytanie uczestnik
wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych

1. Spacerujesz po niej w koronach 		
wydm.
2. Festiwalowy celebryta polskiego
kina i teatru.

2.
3.
4.
5.

5. Najwyższe na wyspie Wolin 		
wzniesienie klifowe (94 m.n.p.m.).

6.

6. Betonowy pomost o długości 395 m.

7.

7. … Zdrojowy im. Fryderyka Chopina.
8. Międzynarodowy… Pieśni Chóralnej.

8.

9. … „Stella Matutina”.
10. Pionowa ściana brzegu morskiego,
Kawcza Góra.
2

osobowych, a także na wykorzystanie
i publikację wizerunku przez organizatorów konkursu w celach marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem
2016/679 o przetwarzaniu danych
osobowych RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Informację o zwycięzcy podamy
w majowym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje.
Zapraszamy do udziału!
Redakcja

1.

3. Podaj nazwę sołectwa w Gminie 		
Międzyzdroje.
4. Jest symbolem Wolińskiego
Parku Narodowego.

Zwyciężczynią marcowej zagadki
została Pani Julia Konarzewska, mieszkanka Międzyzdrojów. Pani Julia, biorąc
udział w naszym konkursie, wygrała
dwugodzinną grę dla 6 osób w kręgielni
Hotelu Aurora Family & SPA w Międzyzdrojach.

9.
10.
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Razem możemy wiele!
Głosujmy w projekcie „Podwórko Talentów Nivea” dla Wapnicy!
Sołtys Wapnicy wraz z radą
sołecką oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wapnicy
zgłosili naszą wieś do udziału
w projekcje „Podwórko Talentów Nivea”. Bardzo prosimy
o bezpłatne zalogowanie się
na stronie www.podworko.
nivea.pl, bądź pobranie aplikacji „podwórko nivea” i codzienne oddawanie głosów
na nowy plac zabaw w Wapnicy. Liczy się systematyczność. Głosowanie trwa do
20 czerwca 2019 r. Place zabaw przyznawane są w trzech

kategoriach zależnych od ilości mieszkańców. Wygrywa
pięć podwórek w każdej kategorii. Wartość ewentualnej
wygranej to 250 tysięcy złotych! Zróbmy coś dla naszych
dzieci. Dzięki naszym głosom
możemy wiele zyskać dla lokalnej społeczności. Zachęcamy czytelników, mieszkańców
naszego powiatu oraz wszystkich znajomych i przyjaciół do
aktywnego głosowania w tym
projekcie.
Katarzyna Auguścik
Sołtys Wapnicy

W i e l k a n o c s e n i o ró w
Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych - życzył burmistrz Mateusz Bobek
podczas spotkań z seniorami Gminy
Międzyzdroje.
Tradycyjne „jajeczko wielkanocne”
odbyło się 15 kwietnia br.
w Klubie Seniora „Słowianin” i 17 kwietnia br.
z członkami Związku Emerytów i Rencistów oddział
w Międzyzdrojach w OW.
„Polino”. Na stołach pojawiły się świąteczne potrawy: żurek, jajka, sałatki,
i smaczne ciasta. W spotkaniach uczestniczyli również:
zastępca burmistrza Beata Kiryluk, ks. proboszcz
Marian Jan Wittlieb, ks.
Tomasz Tylutki oraz przedstawiciele jednostek Gminy
Międzyzdroje i instytucji.

„Wielkanocne jajeczka” były doskonałą
okazją do wspólnego świętowania. Coraz
liczniejsza frekwencja świadczy o tym, że

AKCJA POSESJA PRZEDŁUŻONA
Razem zadbajmy o nasze miasto. Takie hasło przyświeca trwającej od 18 kwietnia wiosennej
akcji „Posesja”. Mieszkańcy naszego miasta zgłaszają się po bezpłatne worki, aby uporządkować
swoje posesje. Akcja zostaje przedłużona do 15 maja 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców
do nieodpłatnego pobrania
worków na śmieci oraz zgłaszania ich wywozu z posesji.
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 koniecz-
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tradycja przedświątecznych spotkań jest
ważnym elementem łączącym seniorów
Gminy Międzyzdroje.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

ność wywozu zapełnionych worków do
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
telefonicznie 91 32 75 657 lub e-mailem:
um_danutaskrzypczak@miedzyzdroje.
pl w godzinach od godz.8.00 do 13.00.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko
w poniedziałki 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.
Ostatni wywóz zgłoszonych
odpadów nastąpi 14 maja.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy,
UM w Międzyzdrojach
3

AKTUALNOŚCI

4

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 4/2019

AKTUALNOŚCI

Spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami
Pierwsze po wyborach samorządowych spotkanie mieszkańców Międzyzdrojów z burmistrzem Mateuszem Bobkiem
miało miejsce 12 kwietnia 2019 r. W sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach zgromadzili
się mieszkańcy naszej Gminy oraz przedstawiciele władzy samorządowej burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek,
wiceburmistrz Beata Kiryluk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz oraz radni, pracownicy Urzędu Miejskiego,
prezesi spółek miejskich i dyrektorzy jednostek gminy. Spotkanie prowadził Jan Węglorz, przewodniczący RM.
Na początku przedstawiona została
sytuacja finansowa Gminy Międzyzdroje, koszty utrzymania wykonanych inwestycji m.in.: kładki po koronach wydm,
konieczne wydatki jakie czekają gminę
w najbliższym czasie. Burmistrz Międzyzdrojów poinformował o dotychczasowych zmianach w spółkach miejskich,
jakie w ostatnim czasie zostały dokonane.
O połączeniu spółek ,,Promenada”
i ,,Nowe Centrum”, likwidacji etatów
prezesów, co pozwoli na poczynienie
znacznych oszczędności w budżecie
gminy. Zmiany kadrowe wprowadzone
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
dają oszczędność w skali roku na poziomie 250 807,33 zł.
Zgodnie z programem spotkania przekazana została także informacja dotycząca planowanej inwestycji, polegającej na
modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Następnie plany inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową zaprezentował MTBS. Planowana jest budowa
kolejnych nieruchomości przy ul. Norwida 2 i Kolejowej 1 i 3, gdzie powstaną 73
lokale mieszkalne na sprzedaż. MTBS wybuduje także budynek przy ul. Głównej w
Lubinie, w którym będzie 20 mieszkań dla
mieszkańców. Rozpoczęcie obu inwestycji planowane jest na wiosnę 2020 roku.
Kolejną inwestycją, dzięki której zwiększy
się ilość lokali mieszkalnych jest budowa
przy ul. E. Plater 11-13 na 40 mieszkań.
Obecni na spotkaniu mogli zobaczyć
jak przedstawia się obecnie stan techniczny budynków użyteczności publicznej. Przedstawiony materiał filmowy pokazał, że budowa nowego ratusza stała
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się konicznością dla dobra i komfortu korzystających z nich mieszkańców i gości
odwiedzających naszą gminę.
Poruszono także ważny dla mieszkańców temat planowania przestrzennego
Gminy Międzyzdroje oraz wysokiej zabudowy, która wzbudza niemałe emocje. Zachęcono mieszkańców do udziału
podczas planowania przyszłych inwestycji na terenie Gminy, tak aby mogli mieć
oni wpływ na to, jakie budynki powstają
w naszym mieście i jak wygląda przestrzeń miejska.
Zaprezentowano zmiany jakie wniosła
nowa ustawa o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe oraz nowość - Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca. Jest to nowy
projekt karty miejskiej, która pozwoli
mieszkańcom na korzystanie z ulg w wielu
aspektach: pierwszeństwo przyjęć dzieci
do żłobka i przedszkola, Pakiet Seniora
i zniżki związane z usługami dla nich,
zniżki dla mieszkańców na wydarzenia
miejskie, darmowe przejazdy linią nr 10
dla wszystkich mieszkańców. Karta będzie też okazją dla promocji i bezpłatnej
reklamy dla przedsiębiorców, którzy przyłączą się do świadczenia usług w ramach
współpracy z gminą. Prace nad kartą rozpoczęły się i na efekt końcowy przyjdzie
jeszcze trochę poczekać.
Zaprezentowano nowe projekty, które
w najbliższym czasie będzie realizować
Gmina Międzyzdroje: ,,Międzyzdroje –
morze zieleni” oraz projekty związane
z trasami rowerowymi, w których nasza
Gmina jest partnerem.
Mieszkańcom został przedstawiony
kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych na majówkę i sezon letni 2019.
Zapytania i wnioski mieszkańców dotyczyły wydatków z budżetu Gminy, konieczności wybudowania toalet przy zejściach na plażę. Mieszkańcy pytali także
o bonifikatę dotyczącą przekształcenia,
ponieważ obecnie zaproponowana jest
w opinii mieszkańców zbyt niska.
Spotkanie, oparte na zróżnicowanym
i wyczerpującym programie, odbyło się
w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Na
kolejnych planowanych spotkaniach będą
przedstawiane bieżące sprawy dotyczące
naszej społeczności.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
w Międzyzdrojach
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„Międzyzdroje – Morze Zieleni”

Park Popołudniowy
„Park Popołudniowy”, zgodnie z koncepcją
projektu, to przedłużenie ciągu spacerowo - rekreacyjnego zachodniej części
międzyzdrojskiej promenady. Z „Parku

chowana i wręcz wzmocniona, poprzez
dodatkowe nasadzenia drzew. Zmęczeni
słońcem spacerowicze będą mogli odpocząć dzięki ławeczkom ustawionym przy

Aktywności” przejdziemy do „Parku Popołudniowego”, obejmującego teren przy
ul. Bohaterów Warszawy, na wysokości
ul. Cichej i Wczasowej. Istniejąca forma
zagospodarowania zielenią zostanie za-

nowo zaprojektowanych alejkach. Planowane jest również zamontowanie koszów
na śmieci, stojaków na rowery oraz dwóch
tablic informacyjnych. Istniejący budynek
trafostacji zostanie zasłonięty poprzez

nasadzenie na stelażach pnącej roślinności. Pomiędzy alejkami powstaną zielone
przestrzenie wypełnione trawnikami i łąką
kwietną.
Relaks w parku przy partyjce szachów?
To możliwe. W projekcie przewidziano ustawienie czterech stołów do gry
w szachy o wymiarach 57x57cm, wraz
z trzema siedziskami przy każdym stole.
Stoły i siedziska posadowione na stałe
w gruncie, w otoczeniu drzew i trawiastego
podłoża, stworzą szachistom warunki do
koncentracji i zapewnią dobrą energię.
Przy ul. Cichej stanie odrestaurowana kamienna rzeźba „Rybki”, wykonana
w latach 70-tych XX wieku. Autorem
rzeźby jest znany szczeciński rzeźbiarz
Andrzej Biżek. Istniejące budynki kontenerowe zostaną zdemontowane, a park
wypełni przestrzenny ład i popołudniowa
sielanka.
Nie tylko rzeźba „Rybki” zmieni swoją
lokalizację. Projekt „Międzyzdroje - Morze
Zieleni” przewiduje utworzenie „Parku
Rzeźb”, w którym swoje miejsce znajdą
również inne kamienne figury, ale o tym
w kolejnym artykule.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

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.
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
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 konkursowa dokona wizytacji zgłoszonych w konkursie
terenów i oceni m.in. oryginalność,
pomysłowość i funkcjonalność
zagospodarowanego podwórka.
6

Dlaczego warto wziąć udział
w konkursie? Może właśnie Twoje
podwórko zostanie wizytówką
Gminy Międzyzdroje w roku 2019.
Na uczestników konkursu czekają
nagrody. Trzech laureatów najładniejszych podwórek otrzyma
nagrody finansowe w wysokości:
1000 zł za zajęcie 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 / aktualności.
Konkurs trwa do 31 maja br.
Zapraszamy i zachęcamy do
udziału w konkursie!
Anetta Czyżak
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą
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Nowe otwarcie Amber Baltic
Po krótko trwającym generalnym remoncie hotelu Vienna House Amber
Baltic witamy ponownie i serdecznie zapraszamy od 18 kwietnia br.
Inspirowany morzem wystrój wnętrz
w pełni nawiązuje do stylistyki ekskluzywnego statku, podobnie jak architektura budynku. Wszystkie piętra hotelu zyskały całkowicie nowe oblicze.
Drewniane elementy zostały zestawione
z zielenią roślin oraz niebiesko-morską kolorystyką. Mosiężne wykończenia nadają
ekskluzywnego charakteru wnętrzom,
zaś duża ilość naturalnego drewna oraz
„wakacyjne” meble, tj. wiszące krzesła
czy mobilne regały, wzbudzają skojarzenia z komfortowym jachtem. Na nowo
można odkryć Cafe Vienna z jej botanicznym wnętrzem, przepyszną, aromatyczną
kawą, szerokim wyborem świeżo pieczonych ciast i najlepszą w mieście gorącą
czekoladą. Morskie dekoracje dopełniają klimatu w kawiarni. Bar, usytuowany
w innym miejscu, zaprasza do skosztowania ciekawych drinków np. Shark Bite czy
Tropical Lifesaver, jak również tradycyjnego Cuba Libre. Odmieniona restauracja
a’la carte „On deck” z widokiem na morze
i wyjściem na taras przyciąga interesującym wystrojem, kolorystyką oraz ożywczym menu. Na wiosnę skusić się można
na krem z białych szparagów lub łososia
zapiekanego pod musem z zielonych
szparagów. Pieczony turbot, smażony
dorsz bałtycki, zapiekany sandacz morski
to tylko wstęp do uczty kulinarnej, która
zadowoli najwybredniejsze podniebienie.
Dla dzieci godne polecenia są pulpeciki
z królika, kopytka gnocchi i naleśniki. Rodzinnie morską przygodę można przeżyć
nie tylko na pełnym morzu.
Monika Kowalska
Dyrektor hotelu

STUDY TOUR DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Firma Adler - Schiffe oraz Biuro Podróży Viking Tour, przy współpracy z Gminą Międzyzdroje, organizują Study Tour dla branży
turystycznej. Celem spotkania jest integracja sektora turystyki oraz prezentacja oferty firmy Adler - Schiffe.
Zapraszamy gestorów branży turystycznej na niezwykły, bezpłatny rejs
statkiem Vineta w dniu 23 maja br.
(czwartek), w godz. 11:00 – 14:00. Prosimy o zgłaszanie imienne uczestnictwa
e-mailem w biurze promocji urzędu
miejskiego w Międzyzdrojach, na adres
e-mail: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl,
w terminie do 20 maja 2019r. Zbiórka na
molo przy kasie Adler Schiffe (pierwszy
pawilon) o godz. 10:45.
Spójrz na Międzyzdroje i cesarskie kurorty z innej perspektywy! Zapraszamy!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, OGŁOSZENIE

VII i VIII sesja Rady Miejskiej
28 marca 2019 roku miała miejsce VII
sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek
burmistrza Mateusza Bobka. Podczas sesji
radni zajęli się uchwałami związanymi
z uporządkowaniem przestrzeni publicznej
i polityką komunikacyjną - dotyczącymi
Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingu
przy ul. Krótkiej.
Temat Strefy Płatnego Parkowania
(SPP) wzbudza duże zainteresowanie
mieszkańców, ponieważ, szczególnie
w okresie letnim, wszystkim – mieszkańcom i turystom mocno doskwiera
niedostateczna ilość miejsc parkingowych.
Dlatego konieczna stała się praca nad
dotychczasową uchwałą.
Po przegłosowaniu uchwała została
skierowana do wojewody, po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego wejdzie w życie po
14 dniach od publikacji. Treść uchwały będzie dostępna na stronie bip.miedzyzdroje.
pl w zakładce – system rada.

Drugim tematem podjętym na sesji było
udostępnienie parkingu przy ul. Krótkiej
jako niestrzeżonego parkingu płatnego.
12 kwietnia 2019 roku została zwołana
VIII Sesja Rady Miejskiej na wniosek burmistrza. Podczas sesji podjęto uchwałę
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019, zwiększono wydatki
gminy m.in.: na zadania własne – budowę
ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami, zadania inwestycyjne – montaż pryszniców
na plaży. Obie inwestycje dofinansowane
są ze środków zewnętrznych. Termin składania wniosku na dofinansowanie mijał 15
kwietnia 2019 roku, dlatego konieczna
była sesja. Zwiększono także wydatki na
zakup i montaż urządzeń systemu parkingowego na ul. Krótkiej. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 1 629 629,34 zł.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
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

08.05.2019 r. - Jędrzej Szerszeń
15.05.2019 r. - Krzysztof Szlaski
22.05.2019 r. - Filip Szyszkowski
29.05.2019 r. - Ewa Aksman
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 dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy, w każdą środę od 17.30-18.30
e-mail: mariusz_samolyk@miedzyzdroje.plMieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Artur Kubasik, sołtys Lubina
tel. 603620073
Katarzyna Auguścik, sołtys Wapnicy
tel. 603620078
Marian Buśko, sołtys Wicka
tel. 603620079.

Ważna i nfo r m a cj a dla dzie rżawców

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które zawarły umowy dzierżawy z Gminą Międzyzdroje od 2016 roku i później, na
tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zobowiązane są do terminowego opłacania czynszu dzierżawnego.
Od dnia 10 stycznia 2016 r. wierzycielowi, w przypadku zapłaty po upływie terminu płatności, przysługuje od dłużnika, bez
wezwania, równowartość kwoty 40 euro
przeliczonej na złote według średniego
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym świadczenie pieniężne stało się
wymagalne.
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W związku z powyższym, w przypadku
zapłaty dzierżawy po terminie (nawet jeśli
opóźnienie wynosi 1 dzień), naliczona
zostanie ww. rekompensata.
Jednocześnie informujemy, iż w związku
z tym, że dzierżawa jest świadczeniem
okresowym płatnym, zgodnie z umową,
w ratach miesięcznych, w przypadku
opóźnień w płatnościach, wskazana rekom-

pensata naliczana jest od każdej faktury
płatnej po terminie z osobna.
(Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).
Katarzyna Karwan
Inspektor ds. finansowych
Referat Budżetu i Finansów
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ROZMOWA

SPORT UCZY CIERPLIWOŚCI

Przedstawiamy Państwu rozmowę z Rafałem Błocianem, trenerem lekkoatletyki i administratorem hali sportowej
im. A. Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.
- Proszę opowiedzieć parę słów o sobie.
- Przyjechałem do Międzyzdrojów
w 2010 roku, z przyszłą żoną, jako świeżo
upieczony absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawsze interesowałem
się geografią, stąd też moje zainteresowanie planowaniem przestrzennym.
- W Międzyzdrojach jest Pan jednak
znany przede wszystkim jako trener.
- W przeszłości byłem aktywnym lekkoatletą, trenowałem w LKLA „Krokus
Astromal Leszno”. Biegałem sprinty 100,
200 i 400 metrów. Mój trener był bardzo wymagający, rzadko mnie chwalił.
Późno zacząłem trenować. Dopiero w
wieku trzynastu lat. Wśród osiągnięć
jako junior zdobyłem srebrny medal
mistrzostw świata w Kanadzie w 2003
r. w sztafecie szwedzkiej oraz w tym
samym roku w mistrzostwach Europy
w Finlandii w sztafecie 4x400 m również wspólny srebrny medal. Na przestrzeni lat zdarzały się też kontuzje,
które zachwiały moją karierą sportową. Dziś jestem administratorem hali
sportowej i trenerem. Cieszę się, że
udało mi się związać moje życie zawodowe również ze sportem.
Uprawnienia instruktora lekkiej
atletyki, zatwierdzone przez PZLA,
otrzymałem w 2011 roku. Trenuję
dzieci i młodzież w dwóch grupach:
klasy I – III oraz od IV klasy wzwyż.
Zajęcia prowadzone są w klubie UKS
Chrobry. Dzieci młodsze spotykają się
raz w tygodniu. Nie są to typowe treningi,
bardziej zabawa, podczas której poznają
lekkoatletykę. Młodzież z drugiej grupy
zaczyna się specjalizować w konkurencjach, poznaje skoki, biegi, rzuty, zajęcia
są od 3 do 4 razy w tygodniu.
- Czy Pana sekcja ma takie osiągnięcia,
z których jest Pan szczególnie dumny?
- Staram się wyróżnić wszystkie dzieci,
które biorą udział w konkretnym wydarzeniu i nie chcę pomijać żadnego dziecka. Są wybitne jednostki, tj. Ania Rejchert,
drugą osobą jest Dominik Kujda, który
jest moim najstarszym zawodnikiem. Jest
obecnie w liceum, zaczynaliśmy razem.
Jeśli mamy osiągać wyniki, muszę dokręcić przysłowiową śrubkę. Ale niestety,
niektóre dzieci wtedy rezygnują. Jednak
aby były efekty, trzeba się na tych treningach zmęczyć, spocić się. Choć uprawianie lekkoatletyki zaczyna się od zabawy,
podchodzę do tego poważnie. Zabieram
dzieci na zawody, które są profesjonalnie
przygotowane, dzięki temu uczą się, jak
zachowywać się na takich imprezach, jak
startować, itp.
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- Dlaczego według Pana lekkoatletyka
nazywana jest królową sportu?
- Moim zdaniem jest bardzo interdyscyplinarna. Zaczynając od lekkiej atletyki
możemy później trenować każdą dziedzinę sportu. Jest podstawą do innych dyscyplin, przygotowuje do nich. Sport jest
okrutny, 70 procent to talent, a 30 proc.
to, co wypracuje zawodnik. Lekkoatletyka
to dziedzina późnej specjalizacji, dlatego
i trener i zawodnik muszą wykazać się
cierpliwością i systematycznością w treningach.
- Jakie cechy musi mieć trener?
- Przede wszystkim musi być empatyczny, sumienny. Musi umieć wysłuchać

zawodnika i podejść indywidualnie do
każdego dziecka, bo każde ma inne możliwości fizyczne. Nigdy nie powiedziałem
dziecku, że jest słabe czy się nie nadaje. Dziecko może nie będzie startowało
na igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach Polski, ale dzięki sportowi wyrobi
w sobie kondycję, radzi sobie z emocjami,
lepiej funkcjonuje w grupie.
Udział w zawodach na różnym szczeblu wiązał się z ogromnym stresem, który
nauczyłem się opanowywać. Mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie sport mnie
ukształtował. Powtarzam moim podopiecznym, że to co mają w głowach jest
najważniejsze, sport w każdej chwili może
się skończyć.
Nieraz zdarza się, że to rodzice chcą,
aby dziecko trenowało konkretną dyscyplinę sportu. Przez pierwsze dwa – trzy
tygodnie obserwuję dziecko, zdarza się, że
ono nie chce zajmować się sportem. Rozmawiam wtedy z rodzicami, sport ma sprawiać radość przede wszystkim dziecku.
- Bierze Pan udział w różnych projektach, proszę o nich opowiedzieć.

- Tak, to prawda. Jednym z takich
projektów, do którego przystąpiłem jest
,,Lekkoatletyka dla każdego” prowadzony przez PZLA, finansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W naszym województwie około 38 trenerów
i instruktorów w ramach tego projektu
przedstawia młodym, czym jest lekkoatletyka. Program jest długofalowy
i skierowany do najmłodszych, czyli klas
I-III oraz IV-VI. Mamy specjalny sprzęt
przeznaczony do treningów dla najmłodszych. W ramach projektu organizowane
są bezpłatne wyjazdy na imprezy o zasięgu ogólnopolskim. Jeżdżą na nie najlepsze
dzieci pod względem wyników. Wykonywane są także testy OSF (testy ogólnej sprawności fizycznej), badamy
dzieci indywidualnie. Wyniki testów
są analizowane przez fachowców
z PZLA. Przygotowywane są materiały, prowadzone szkolenia dla kadry.
Jest to rozwój dla trenerów, zachęta
dla dzieci.
Kolejnym projektem, który będę
realizował jest Mały Memoriał im.
Ireny Szewińskiej. Pomysł zrodził
się podczas prowadzonych wspólnie z Iwoną Banachowicz, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1, lekcji wychowawczych. Zajęcia miały na celu
przybliżenie dzieciom i młodzieży
postaci wybitnej polskiej sportsmenki Ireny Szewińskiej. Wydarzenie
będzie miało miejsce 9 czerwca (29
czerwca przypada pierwsza rocznica śmierci I. Szewińskiej), na międzyzdrojskim stadionie. Skierowane
są do młodzieży trenującej w kategorii
dzieci i młodzika. Takich zawodów jest
bardzo mało. Są to zawody jednodniowe,
na które przyjedzie blisko 300 osób nie
tylko z naszego województwa, ale także
z Wielkopolski i województwa lubuskiego.
- Proszę powiedzieć kilka słów o swojej
rodzinie.
- Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i tatą dwóch synów. Praca trenera to
moje hobby. Jednak treningi, wyjazdy na
zawody, obozy, to czas, który mógłbym
spędzić z moją rodziną. Cieszę się, że oni
to akceptują i wspierają mnie w moich
działaniach. Przyjeżdżając do Międzyzdrojów zakładaliśmy z żoną, że zostaniemy tutaj rok. Szczęśliwy zbieg okoliczności oraz urok naszego miasta sprawiły, że
to tutaj postanowiliśmy zapuścić korzenie.
- Serdecznie dziękuję za rozmowę życząc dalszych sukcesów.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach
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AKTUALNOŚCI

Apel pamięci 79. rocznicy zbrodni katyńskiej
i 9. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
W południe 10 kwietnia 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym
w Międzyzdrojach, z inicjatywy mieszkańców gminy Międzyzdroje,
odbyło się spotkanie upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej
oraz 9. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz gminy
Międzyzdroje: burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, wiceburmistrz Beata Kiryluk i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz.
W asyście kombatanckich pocztów sztandarowych przy krzyżu
katyńskim wartę honorową pełnili harcerze X Szczepu „Gniazdo”
ZHP.

Apel pamięci poprowadził Andrzej Mleczko, a Marianna
Kargul odczytała wiersz pt. „Ziemio Katyńska” autorstwa Alicji
Patey - Grabowskiej. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek
opowiadał o tamtych wydarzeniach i nawiązywał do polskich
wartości. Ksiądz prałat kan. Marian Wittlieb – proboszcz parafii
w Międzyzdrojach odprawił modlitwę w intencji pomordowanych
i ofiar katastrofy lotniczej.
Kwiaty i znicze złożyli mieszkańcy, zuchy i harcerze, przedstawiciele władz samorządowych, międzyzdrojskich instytucji
i stowarzyszeń.
Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą.

KRZYŻ ŁĄCZĄCY POKOLENIA
Każda społeczność ma swoje symbole, które są ważne, łączą ludzi, pozwalają zachować pamięć o tych co byli,
o tym co jest już historią. Jednym z takich symboli w naszym mieście jest krzyż katyński na międzyzdrojskim
cmentarzu. Od lat spotykają się przy nim mieszkańcy miasta podczas obchodów upamiętnienia zbrodni
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej oraz w Dniu Święta Zmarłych.
Krzyż – symbol wiary chrześcijańskiej,
jest na stałe wpisany w historię Polski,
a nasz w historię Międzyzdrojów.
,,Pomysł upamiętnienia ofiar Katynia
i innych miejsc kaźni Polaków w czasie
II wojny światowej na Wschodzie powstał
w okresie stanu wojennego. Inicjatorami
powstania krzyża byli: Urszula Jakuczun,
Alicja Szach, Kazimierz Drzewiecki, Krystyna Oleska i Krystyna Dębiec.Przepisy
stanu wojennego uniemożliwiały jawne
działania, więc ówczesny proboszcz parafii p.w. św. Piotra Apostoła, ks. Tadeusz
Moskal użyczył plebanijnego podwórka,
gdzie po kryjomu krzyż został wykonany”
– tak wspomina Bogdan Jakuczun.
31 października 1982 roku, pod osłoną jesiennego wieczoru, krzyż został postawiony na cmentarzu. Mimo trudnych
czasów i historii, pozostał do dziś.
Projekt plastyczny krzyża nieodpłatnie wykonał artysta plastyk Wiesław
Śniadecki, profesor Wyższej Szkoły
Filmowej w Łodzi, scenarzysta filmowy
(m.in. „W pustyni i w puszczy”), autor
licznych akwarel i grafik z terenu wyspy
Wolin oraz Pomorza Zachodniego.
W projekcie brał udział Bogdan Jakuczun. Wiesław Śniadecki był jego
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przyjacielem i wielkim entuzjastą Międzyzdrojów i Wolińskiego Parku Narodowego. Projekt określał kolorystkę
i symbole: czerwień - „stara” krew,
P z kotwicą - symbol Polski Walczącej
oraz drut kolczasty jako symbol niewoli. W projekcie były też napisy w tym
samym kolorze na leżących u podnóża
głazach: Ostaszków, Starobielsk, Katyń...
Napisów, niestety, w tamtym czasie nie
udało się wykonać. Powstały one później.
Krzyż, narażony na działanie czynników atmosferycznych, ulega powolnemu
zniszczeniu. Obecna kierownik ZOŚ Joanna Różycka po tegorocznych obchodach
przy katyńskim krzyżu w dniu 10 kwietnia, rozpoczęła poszukiwania osoby, która podjęłaby się wykonania repliki krzyża. Kierownik ZOŚ znalazła osobę, która
podjęła się wykonania repliki całkowicie
bezpłatnie. Jest to rodowity międzyzdrojanin, spokrewniony z jedną z osób, które
ponad 30 lat temu były pomysłodawcami
powstania krzyża. I tak historia zatoczyła
koło, łącząc pokolenia.
,,Kieruję się potrzebą serca i chcę
pozostać anonimowy”- powiedział nam
wykonawca repliki krzyża. Krzyż został
zdemontowany w piątek 19 kwietnia.

Nowy krzyż zachowa wszystkie elementy
tak, jak poprzedni. Montaż zaplanowano
wstępnie na czerwiec 2019 roku.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach
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Inspirująca Hiszpania
Trzy nauczycielki: Edyta Mittelstädt, Renata Szrok i Katarzyna Kowalczyk-Błocian
wyruszyły - w ramach projektu Erasmus+ Promoting Innovation through the development of creativity and imagination - do słonecznej Hiszpanii, a dokładnie do miasta Jerez de la Frontera, gdzie znajduje się szkoła partnerska El CEIP EL MEMBRILAR.
W trakcie tygodnia wypełnionego różnego rodzaju działaniami towarzyszyli im nauczyciele z Turcji, Grecji, Rumunii oraz dwóch szkół z Wielkiej Brytanii.

OŚWIATA I KULTURA
bardzo miło, gdy jedna z uczennic wystąpiła
jako Roksana Węgiel.
Gospodarze pokazali nam wszystko to,
z czego słynie Andaluzja: piękne konie, bogatą
architekturę, zapach kwitnących pomarańczy,
pyszną kuchnię oraz flamenco.
Pełni wrażeń z niecierpliwością oczekujemy
październikowej wizyty nauczycieli ze szkół
partnerskich u nas.
SP 1 Międzyzdroje

Podczas tego tygodnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach, których tematem przewodnim był Leonardo da Vinci i jego dzieła.
Przygotowano między innymi przedstawienia
oraz wystawę żywych obrazów. Miałyśmy
okazję obserwować, jak są prowadzone lekcje w hiszpańskich szkołach oraz wymieniać
nasze doświadczenia na temat prowadzenia
zajęć z pedagogami ze szkół partnerskich.
Inspirujące były metody pracy wykorzystywane podczas matematyki. Ważnym momentem wizyty w Hiszpanii było przedstawienie
naszego miasta. Dzieci były zachwycone
przygotowaną prezentacją i smakiem polskich krówek, którymi je poczęstowałyśmy.
Na pożegnanie zaprezentowano piosenki
znane z konkursu Eurowizja Junior. Było nam

„Dzień Książki dla Dzieci” – warsztaty w międzyzdrojskiej bibliotece
2 kwietnia 2019 r. z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Międzyzdrojach zorganizowano

przytuli Misia Tulisia?”. Jest to historia brunatnego misia, który szukał kogoś, do kogo mógłby się przytulić. Pracownicy biblioteki wcielili

rodzinne warsztaty. Bibliotekarze przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych i ich opiekunów. Pierwszą z nich było przedstawienie
na podstawie książki Davida Mellinga pt. „Kto

się w role misia, lwa, myszy i sowy. Uczestnicy
warsztatów przeszli wesołe szkolenie „z prawidłowego przytulania”, które zaprezentował miś
i lew. Wystarczy rozłożyć ramiona, uśmiechnąć

Rodzinne warsztaty wielkanocne

8 kwietnia 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach i 9 kwietnia 2019
roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy odbyły się „Rodzinne warsztaty wielkanocne”.
Dzieci, wspólnie z rodzicami, babciami
i wolontariuszami, tworzyły kolorowe stroiki,
zajączki i kurczaczki z łyżek. Wszystkie wielkanocne dekoracje dzieci zabrały do domów,
by już wprowadzić świąteczny nastrój. Organizatorami warsztatów była Miejska Biblioteka
Publiczna w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy. Część materiałów plastycznych na warsztaty zakupił Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. na
działania profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci
i młodzieży realizowane przy Bibliotece w Międzyzdrojach. Dziękujemy mieszkańcom Gminy
Międzyzdroje za odzew na nasz apel i dostarczenie nam gałązek bukszpanu.
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się i przycisnąć ile sił. Ogromnym zaskoczeniem była „galeria przytuleń” zaprezentowana
przez bohaterów przedstawienia. Przesłaniem
inscenizacji było udowodnienie jak ważne
w życiu są ciepło rodzinne i przyjaźń.
Po spektaklu uczestnicy warsztatów mieli
za zadanie narysować projekt wymarzonej postaci z bajki. Następnie na gotowych drewnianych ludzikach wcielali swoje pomysły w życie.
Wystarczyło odrobinę filcu, skrawki materiału, włóczka, sznurki, tasiemki, koraliki, guziki,
żeby powstały fascynujące prace: postacie
rybaka, biedaka, księżniczki, Harrego Pottera,
świnki Peppy, piłkarza, damy dworu czy pirata.
Wszyscy bawili się przy tym wyśmienicie. Na
zakończenie każdy mógł zrobić sobie zdjęcie ze
swoją figurką i zabrać ją do domu.
Materiały na warsztaty zostały zakupione
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży realizowane
przy bibliotece w Międzyzdrojach.
Bibliotekarze
Już dziś zapraszamy na kolejne rodzinne
warsztaty plastyczne, tym razem w pirackim
klimacie, które odbędą się w maju podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.
Bibliotekarze
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Przedszkolaki poznają WPN

„Żyjesz tylko przez maleńką chwilę życia przyrody. Kim będziesz za trzydzieści tysięcy lat?”
W listopadzie 2018 r. Woliński Park Narodowy rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. ”Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020 i obejmuje dwie grupy
z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach - Marynarze i Muszelki.
Podobne przedsięwzięcie realizowaliśmy,
zgodnie z pomysłem Joanny Sawickiej, wychowawczyni grupy przedszkolnej, w latach
2015-2016. To właśnie p. Joanna była inicjatorką projektu edukacyjnego, realizowanego
w formie lekcji przyrodniczych dla przedszkolaków, organizowanych wspólnie z Wolińskim
Parkiem Narodowym.
Przyroda jest dla dziecka w wieku przedszkolnym najbardziej dostępnym i niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania.
Dzięki temu przyroda, bardziej aniżeli inna
dziedzina życia, wpływa na wielostronny rozwój małego dziecka i ciągłe wzbogacanie jego
osobowości. Dlatego też dzieci powinny mieć
jak najwięcej okazji do tego, by obserwować
przyrodę, wykonywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, a więc poznawać ją
wszystkimi zmysłami oraz poprzez własną kreatywność.

Dzięki bezpośrednim
kontaktom z przyrodą
dziecko zaczyna zdawać
sobie sprawę z tego, że
człowiek jest jej częścią
i podlega wszystkim jej
prawom. Dlatego też
powinien czuć się za nią
odpowiedzialny.
Podczas tej edycji
odbędzie się kilkanaście spotkań edukatorów Wolińskiego Parku
Narodowego z przedszkolakami. Do tej pory
odbyliśmy zajęcia na
temat gatunków drzew,
funkcji lasu oraz dowiedzieliśmy się kto jest
symbolem Wolińskie-

NOC SÓW 2019 W WPN

go Parku Narodowego i na jakiej wyspie leży
nasz Park. Przedszkolaki odwiedziły również
Muzeum Przyrodnicze, gdzie poznały ekosystemy Wolińskiego Parku Narodowego oraz ich
mieszkańców.
Zajęciom towarzyszą projekcje filmów, gry
i zabawy przyrodnicze, a także wycieczki terenowe. Każdy uczestnik projektu otrzymał
kartę przedszkolaka, na której umieszczone są
miejsca na naklejkę za udział w poszczególnych
zajęciach.
Celem naszych spotkań jest zapoznanie
przedszkolaków z bogactwem przyrodniczym,
jakie je otacza oraz wdrożenie prawidłowych
postaw i nawyków po to, aby najbliższa przyroda mogła nas stale zachwycać. Chcielibyśmy,
aby dzieci biorące udział w zajęciach stały się
przyjaciółmi WPN i dbały wspólnie z pracownikami parku o jego bioróżnorodność.
WPN

W dniach 22-23 marca 2019r. odbyła się II edycja Nocy Sów w Wolińskim Parku
Narodowym. Mieszkańcy Międzyzdrojów, gmin ościennych oraz turyści z różnych
zakątków Polski przybyli licznie, aby zdobyć wiedzę na temat sowiego życia i zwyczajów oraz, aby wieczorową porą wybrać się na „sowie łowy”.

ków sów występujących w WPN poprzez nasłuchiwanie ich odgłosów, które w efektowny
sposób odpowiadały na stymulację dźwiękową.
Na zakończenie wydarzenia w obiekcie
Wolińskiego Parku Narodowego „Wiatrak”,
na uczestników akcji czekała gorąca herbata
oraz kiełbaski z grilla. Wszyscy chętnie dzielili
się wrażeniami z nocnej wyprawy do lasu oraz
ogrzewali przy kominku. Każdy z uczestników

Wydarzenie pod nazwą Noc Sów organizowane było i koordynowane przez Woliński
Park Narodowy oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, we współpracy z Fundacją Ptaki Polskie - Ogólnopolskiego Koordynatora Wydarzenia. W tym roku
frekwencja przekroczyła 200 osób. Spotkanie
rozpoczęło się w sali konferencyjnej Centrum
Edukacyjno – Muzealnego prelekcją, przedstawioną przez Marka Dylawerskiego - Zastępcę
Dyrektora WPN ds. Ochrony Przyrody. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się m. in.
dlaczego nie warto wierzyć w przesądy dotyczące sów, a także, gdzie szukać tych pięknych
ptaków, jak rozpoznawać po głosie i wyglądzie
gatunki sów oraz w czym tkwi tajemnica ich
bezszelestnego lotu.Młodzi uczestnicy wydarzenia brali udział w warsztatach plastycznych,
podczas których powstawały eko - sowy z makulatury oraz ziaren słonecznika, czy pestek
dyni. Kolejną atrakcją było zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum, skupione głównie na poszukiwaniu sowich mieszkańców WPN.

otrzymał materiały promocyjne potwierdzające udział w wydarzeniu – opaski odblaskowe,
torby pamiątkowe ze zdjęciem Sóweczki autorstwa Cezarego Korkosza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Nocy Sów 2019 w WPN,
wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!
WPN
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W przerwie między wykładami przygotowany był dla gości wydarzenia słodki poczęstunek w sowim klimacie.
Największą atrakcją Nocy Sów była część
terenowa. Uczestnicy podzieleni na grupy,
przydzieleni do przewodników, udali się do
punktów monitoringowych w wybranych częściach Wolińskiego Parku Narodowego. Celem
wypraw w terenie było monitorowanie gatun-
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Natalia z brązem Mistrzostw Polski! Otwarte
Mistrzostwa
w skoku wzwyż
W dniach 12-14.04.2019 w Międzyzdrojach odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w zapasach w stylu wolnym i kobiet, organizowane przez ASI BIELIK Międzyzdroje, przy
udziale Gminy Międzyzdroje. W zawodach udział wzięło ponad 200 zawodniczek i zawodników
w wieku 18-20 lat z całego kraju, a wśród nich troje zawodników Międzyzdrojskiego BIELIKA.
Natalia Jaworska zdobyła 3. miejsce - brązowy medal MP, Adrian Jaworski zdobył 9.
miejsce, Aleksander Kopaczka był 11. w swoich
kategoriach wagowych.

Przed tymi zawodnikami już wkrótce kolejny
start tym razem w Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów w Bydgoszczy.
Był to kolejny sukces tego młodego klubu,
który od początku roku bierze udział w każdych
organizowanych zawodach w różnych grupach

wiekowych i z każdych wraca z medalami! Był
to również ogromny sukces organizacyjny,
w Międzyzdrojach gościło około 300 osób
z trenerami i działaczami, wśród nich zarząd
Polskiego Związku Zapaśniczego.
Zarząd ASI BIELIK już może zdradzić, że prowadzi rozmowy z PZZ o organizacji w przyszłym
roku jeszcze większej imprezy ogólnokrajowej
lub międzynarodowej i to w szczycie sezonu
- zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego jest
pozytywnie i przychylnie nastawiony do pomysłu, mamy nadzieję, że władze miasta również
zechcą zostać współorganizatorem planowanej
imprezy.
Zarząd klubu pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo pomogli przy
organizacji tych mistrzostw. Zarząd klubu
składa również ogromne gratulacje trenerowi
Dawidowi Kretowi oraz Zygmuntowi Kretowi
za doprowadzenie zawodników do sukcesów.

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Międzyzdrojach odbyły się Otwarte
Mistrzostwa w skoku wzwyż w kategorii dzieci
i młodzieży. Organizatorem zawodów był UKS

Rafał Jaworski

BEZPŁATNE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
„Zabawa i aktywność fizyczna jest najlepszą szkołą życia dla dziecka” - w myśl tej zasady
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach proponuje Państwu rozszerzenie oferty
o kolejne bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem różnych form aktywności.
W treningu mogą wziąć
udział zarówno dzieci, młodzież, jak i ich rodzice,
mieszkańcy gminy Międzyzdroje. Zajęcia prowadzi
instruktor fitness Alicja Giszel, która zapewni wszystkim uczestnikom atrakcyjne i alternatywne
formy spędzenia aktywnie czasu wolnego.
Zajęcia odbywają się w hali sportowej im.
Andrzeja Grubby przy SP1 w ustalonym czasie:

- poniedziałek 17:30
– 19:30
- wtorek 15:00 – 17:00
- piątek 15:15 – 17:00
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
Przyjdź! Zobacz! Zdecyduj!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

O Kwiat Krokusa

W Szczecinie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca „O Kwiat Krokusa”. Pary bliźniaczych klubów Jantar, Wolin i Międzyzdroje zaprezentowały się pięknie i rozpoczęły
nowy sezon z iście tanecznym przytupem.

Chrobry Międzyzdroje oraz Szkoła Podstawowa
nr 1 w Międzyzdrojach. W zawodach wystartowała młodzież szkolna z SP 1 Międzyzdroje oraz
SP 2 Wapnica klas III-VIII SP oraz III gimnazjum.
Łącznie w zawodach o najwyższe skoki rywalizowało 74 uczestników. W poszczególnych
kategoriach wiekowych pierwszych trzech
uczestników otrzymało pamiątkowe medale
oraz dyplomy. Zawody były dofinansowane
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
VI m. Dawid Gąsiorowski Julia Szczeblewska,
VII m. Marek Kuśnierek Laura Gołębiowska.
14-15 D:
IV m. Piotr Włosek Agata Kowalewska, VII
m. Mikołaj Dajlid Nadia Kastrau
Pow. 15 D/C:

Kategoria G, H:
złoto - Kacper Skorupiński, Clementine
Albert, Eryk Ludwicki, Iga Kiszkunas, Antek
Ziemgowski, Lila Leszczyńska.

srebro - Kamil Stachewicz, Maria Rozpłoch,
Martyna Krzączkowska, Kacper Skorupiński,
Krzysia Pietruszewska, Krzysztof Jarząbek,
Larysa Sumera;
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brąz - Kacper Bombala, Hania Wołkow, Mateusz Bochna, Martyna Kowalska, Amelia Mazur,
Albert Ethienne, Zuzia Ziemgowska;
12-13E:
I m. Kornel Przybyłek Martyna Brzezicka,
II m. Nikodem Denega Amelia Mazur,
V m. Szymon Kozłowski Emilia Hnat,

I m. III m. Przemek Wojdalski, Estera Przybylińska.
Szczególne gratulacje należą się Kornelowi
Przybyłkowi, Martynie Brzezickiej, Przemkowi
Wojalskiemu, Esterze Przybylińskiej, którzy nie
tylko wygrali, ale również zdobyli wyższą klasę
taneczną.
Anna Zjawińska
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MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ
POLSKIEJ FEDERACJI KYOKUSHIN KARATE
W dniu 30 marca 2019 r. w Złocieńcu odbyły się
„Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji
Kyokushin Karate” W zawodach udział wzięło
192 zawodników z 21 klubów.

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido dzielnie walczyli o najwyższe
miejsca medalowe zajmując:
Oliwer RUDNICKI - III miejsce w kata w kategorii junior do lat 16

Julia KARWICKA - IV miejsce w kata w kategorii
juniorek do lat 16
Marcel PALUCH – II miejsce w kumite junior
w kategorii 15-16 lat +70 kg
Oliwer OLESKI - I
miejsce w kumite
w kategorii student
18-21 lat OPEN
Michał KARWAN
– VI miejsce w kategorii junior 11-12
lat -37 kg
Zawodnicy bardzo dzielnie walczyli
i godnie reprezentowali klub i nasze
miasto na tak ważnych zawodach. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom.
Dziękujemy Dominikowi Sawickiemu i Tomaszowi Karwanowi za opiekę nad naszymi
zawodnikami.
MKS Bushido

Michał wicemistrzem Polski!
Michał Wandachowicz został wicemistrzem
Polski Młodzików w tenisie stołowym! W dniach
11-14 kwietnia w Brzegu Dolnym odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików, gdzie nasz
klub reprezentowali Michał Wandachowicz,
Julia Bartkiewicz oraz Oliwia Osińska. Zawody rozpoczęły się od turnieju drużynowego,
w którym nasze Młodziczki (rywalizujące z rok
starszymi zawodniczkami) zajęły bardzo wysokie
9. miejsce w Polsce. W turnieju indywidualnym
Michał Wandachowicz kolejny raz udowodnił,
że jego miejsce jest w czołówce kraju i zdobył
brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików!
Świetne wyniki osiągnęły też nasz dziewczyny,
które ostatecznie zajęły ex aequo 25. miejsce.
W grze deblowej Michał wraz z Alanem Kulczyckim sięgnęli po wicemistrzostwo Polski
minimalnie przegrywając w wielkim finale 2:3.
Julia w grze podwójnej zajęła 9. Miejsce, a Oliwia
17. miejsce.

Wyjazd na zawody dofinansowany z budżetu
Gminy Międzyzdroje.
Wioleta Witkowska-Krawczyk
UKS Chrobry Międzyzdroje

Wiosenne Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne
Za nami czwarte zawody V Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz
„Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się
16 kwietnia 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.
W zawodach rywalizowało 68 uczniów
z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamieńska, SP 2 Wapnica, SP Przytór,
PSP Kołczewo, SP Wolin, SP Kamień Pomorski oraz Gimnazjum Społecznego w Dziwnowie. Kolejne zawody odbędą 09 maja
2019 r. 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.
Więcej informacji, zdjęć oraz wyniki można
znaleźć na stronie internetowej organizatora
w zakładce Czwartki Lekkoatletyczne www.
uks.jupe24.pl. Zawody były dofinansowane
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
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Link do wyników: http://uks.jupe24.pl/
czwartki-lekkoatletyczne/wyniki/wyniki-2018-2019.html
Najbardziej wartościowe rezultaty Czwartków LA:
dziewczęta:
Paulina Młyńska (SP Wysoka Kamieńska)
2008 r. – 60 m – 8,84
Nikola Kałużka (SP Wysoka Kamieńska)
2006 r. – 60 m – 9,08
Zygmunt Nela (SP 9 Przytór) 2008 r. –
300 m – 53,11
Kornelia Orszulak (SP Wysoka Kamieńska)
2006 r. – 300 m – 49,34, skok w dal – 4,30
Marta Wołkow (SP 1 Międzyzdroje)
2007 r. – skok w dal – 3,85
Maria Rutkowska (SP 1 Międzyzdroje)
2007 r. – 60 m – 9,32

K.S. “FALA” KALENDARZ IMPREZ
SPORTOWYCH MAJ 2019
08.05 - Mecz Mistrzowski III Ligi Kobiet
Fala Międzyzdroje – Olimpia II
Szczecin, Miejsce: Stadion Miejski
im. Ireny Szewińskiej
Godzina: 17:30
11.05 - Mecz Mistrzowski Młodzik 		
Starszy Fala I Międzyzdroje – AP
Baltica Świnoujście
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 11:00
11.05 - Mecz Mistrzowski Pierwszej
Drużyny Fala Międzyzdroje
– Pomorzanin Nowogard
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 15:00
12.05 - Turniej Pierwsza Piłka – 		
Rozgrywki Dzieci ZZPN
E1 Orlik Starszy– Fala 		
Międzyzdroje, Miejsce: Stadion
Miejski im. Ireny Szewińskiej
Godzina: 11:00
13.05 - Mecz Mistrzowski Młodzik 		
Młodszy Fala II Międzyzdroje
– Wybrzeże Rewalskie Rewal
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 17:00
22.05 - Dziecięca Liga Mistrzów – dla
szkół podstawowych (kl. III – VI)
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 9:00
26.05 - Mecz Mistrzowski Pierwszej
Drużyny Fala Międzyzdroje
– Wicher Brojce
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 15:00
26.05 - Mecz Mistrzowski III Ligi Kobiet
Fala Międzyzdroje – Błękitni 		
Stargard, Miejsce: Stadion Miejski
im. Ireny Szewińskiej
Godzina: 18:00
27.05 - Mecz Mistrzowski Młodzik 		
Młodszy Fala II Międzyzdroje
– Orzeł Mrzeżyno
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny
Szewińskiej, Godzina: 17:00
chłopcy:
Kacper Solecki (SP Wysoka Kamieńska) 2007
r. piłka palantowa – 39,00
Cezary Muszyński (SP Wysoka Kamieńska)
2007 r. – 60m – 9,00
Oskar Lewandowski (SP 2 Wapnica)
2006 r. – 60m – 8,46
Paweł Szabat (SP Wysoka Kamieńska)
2008 r. – piłka palantowa – 35,50
Szymon Kozłowski (SP 1 Międzyzdroje)
2007 r. – 300m – 54,01
Najbardziej wartościowe rezultaty Grand Prix:
Anna Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r.
– 100 m – 12,94
Ar t u r Ud yc z (Gi m . Sp o ł . Dz i w n ów)
2003 r. – 100m – 11,34
Dominik Kujda (UKS Chrobry Międzyzdroje)
2001 r. – 300m – 38,58
Jakub Galacki (Gim. Dziwnów) 2003 r.
pchnięcie kulą 5kg – 11,05
Aurelia Burza (SP 1 Międzyzdroje) 2004 r.
pchnięcie kulą 3kg – 9,35.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019
W MIĘDZYZDROJSKIEJ BIBLIOTECE
8 maja 2019 r. w godz. 16:00-18:00
18:00 w bibliotece
„Pirackie
Pirackie warsztaty plastyczne” - wspólne rozszyfrowywanie
map, rozwiązywanie zagadek, szukanie skarbów, wykonywanie
morskich stwo
stworów i marynistycznych dekoracji (wstęp wolny)

10 maja 2019 r. o godz. 8:20 w bibliotece
Spotkanie z Małgorzatą Strękowską
Strękowską-Zarembą,
autorką serii o Okropnym Maciusiu,
dla dzieci z klas 1-2 Szkół Podstawowych
dstawowych z Gminy Międzyzdroje
Fot. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

10 maja 2019 r. o godz. 18:00 w bibliotece
Spotkanie pt. „Znani i zapomniani - związani z Gminą
Międzyzdroje
Międzyzdroje”. O pisarce Magdalenie Trottt, malarzu Martinie
Gscheid
Gscheidelu i filantropie Johannesie Quistorpie opowiedzą
Julianna Rogowska, Janusz Brzeski i Franz Lischka
(wstęp wolny)

15 maja 2019 r. o godz. 10:0
10:00 w bibliotece
Finał konkursu plastycznego
„W krainie najpiękniejszych legend
legend” (wstęp wolny)

17 maja 2019 r. o godz. 18:00
w Międzynarodowym Domu Kultury

Fot. W. Olszanka

Spotkanie autorskie i minirecital Anny Jurksztowicz.
Akompaniament i prowadzenie: Andrzej Ballo
(wstęp wolny)

Spotkanie współfinansowane ze środków G
Gminy Międzyzdroje w ramach projektu „Klubik rodzinnyrodzinny od juniora do seniora”
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Z miejskiego kalendarza imprez: maj 2019 r.
01 - 04.05.2019r. – Majówka
2019, program na str. 4;

ne Biegi Przełajowe w Wapnicy,
godz. 10:00, SP2 w Wapnicy;

05.05.2019r. – Gryf Basket
Cup 2019 Międzyzdroje Open,
godz.11:00, promenada przed
molo;

11.05.2019r. – I liga kobiet tenisa stołowego, mecz UKS Chrobry
Międzyzdroje – MAR BRUK ZRB
GOSRiT Luzino, godz. 16:00, hala
sportowa im. A. Grubby;

08 – 15.05.2019r. – Tydzień Bibliotek, program na str. 15;
09.05.2019r. – Warsztaty artystyczne pt. „Malujemy akrylami
na płótnie”, godz. 16:00, SP2
w Wapnicy;
09.05.2019r. – Czwartki lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion
miejski;
11.05.2019r. – XXIII Wiosen-

18-19.05.2019r. – „Wolińska Belona”, zawody wędkarskie, godz.
07:00 – 13:00, plaża na wysokości wejścia F-G;
22.05.2019r. –„Dziecięca Liga
Mistrzów”, turniej piłkarski dla
szkół podstawowych,
godz.
09:00, stadion miejski;
23.05.2019r. – Czwartki lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion
miejski;

24.05.2019r. – Przedszkolny Piknik Rodzinny, godz.16:00, Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby;
25.05.2019r. – 10-lecie Międzyzdrojskiego
Stowarzyszenia „Rodzina” – festyn rodzinny, godz.13:00, teren przy SP2
w Wapnicy;
25 - 26.05.2019r. – „Perła Bałtyku” – Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego, godz. 10:00, hala
sportowa im. A. Grubby przy SP1;
30.05.2019r. – Czwartki lekkoatletyczne - finał, godz. 16:00,
stadion miejski;
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