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Hasło krzyżówki brzmi: Dzień Matki. 
Zwyciężczynią kwietniowej zagadki została 

Pani Wioletta Puchalska, mieszkanka Międzyz-
drojów. Pani Wioletta, biorąc udział w naszym 
konkursie, wygrała  rodzinny voucher w  Cafe 
Vienna znajdującej się w Hotelu Vienna House 
Amber Baltic.

MA JOWA Z AGADK A
Przedstawiamy Państwu kolejną zagadkę.  

Z okazji Dnia Dziecka prosimy o rozwiązanie 
dwóch haseł zagadek - rymowanek, przygoto-
wanych przez Gironę88, a odgadnięte hasła pro-
simy przesłać  na naszego konkursowego maila. 

***
Mieni się to złotym, żółtym i pomarańczo-

wym blaskiem,
znajdziesz to na międzyzdrojskiej plaży 

przykryte piaskiem.
***

 Jest w naszym godle i w Międzyzdrojach, jest 
on brązowy i dostojny,

gdy znajdziesz się w jego zasięgu, możesz 
nie czuć się spokojny.                                      Girona88

Do wygrania voucher do pizzerii znajdującej się 
w Hotelu Aurora Family & SPA.

Odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem oraz 
kontaktem telefonicznym należy przesłać do dnia  

7 czerwca 2019 r. na adres: konkurs@miedzyz-
droje.pl.  Spośród nadesłanych prawidłowych 
odpowiedzi, podczas losowania wyłonimy jed-
nego zwycięzcę. 

Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża 
chęć wzięcia udziału w konkursie, wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, a także  
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 czerw-
cowym wydaniu Informatora Samorządowego 
Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!                       Redakcja

R o z s t r z yg n i ę c i e  k w i e t n i o we j  k r z y ż ó w k i
W kwietniowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy Państwu krzyżówkę wraz z hasłem. 

W każdym domu znajdą się stare książki, ubrania, 
rzeczy już niepotrzebne, na których zbiera się kurz. 
Niektóre trzymamy z sentymentu, inne dlatego, 
że wyrzucenie ich na śmieci wydaje się marno-
trawstwem, a całą resztę bo „przyda się”. I dalej 
zalegają w piwnicach i na strychach. Podobno 
uporządkowane życie wymaga również porządku 
w szafach. Popatrzmy więc na rzeczy wokół siebie 
chłodnym okiem, być może niektórych już nie 
potrzebujemy, ale mogłyby się przydać komuś 
innemu. Używane rzeczy mają swój czar i historię, 
nie trzeba ich wyrzucać, można je wymienić lub 
odsprzedać. Takiemu celowi służy organizacja tzw. 
„pchlich targów”, gdzie sprzedać i kupić można 
dosłownie wszystko. Gama oferowanych produk-
tów ograniczona jest tylko i wyłącznie inwencją 
samych sprzedających (i literą prawa).               

Widząc nowy  rozwijający się trend, rozpoczy-
namy cykliczne spotkania plenerowe pn. „Pchli 
Targ – nowe życie starych rzeczy”. 

W 2019 roku zaplanowaliśmy organizację 
kiermaszu w dwóch terminach: 15 czerwca  i 28 
września br. Najbliższa impreza odbędzie się w 
sobotę 15 czerwca br. w amfiteatrze miejskim w 

Pchli Targ w Międzyzdrojach
Międzyzdrojach, w godz. od 10:00 do 15:00. 

Regulamin wydarzenia dostępny jest na 
stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl/strefa 
mieszkańca/aktu-
alności,   www.
bip.miedzyzdroje.
pl/prawo lokalne-
-zarządzenia/ Za-
rządzenie nr 114,  
lub www.mdkmie-
dzyzdroje.com. 

R e j e s t r a c j i 
u c z e s t n i k ó w 
można dokonać 
w  b i u r ze  M i ę -
dzynarodowego 
Domu Kultury pod 
numerem tel. 91 
/ 32 82 600 lub 
e-mailem: biuro@
mdkmiedzyzdro-
je.com, w godz. 
09:00 – 15:00. Ilość 
miejsc jest ogra-

Piknik nad Odrą to impreza, która łączy pro-
mocję produktów regionalnych (głównie 
gastronomicznych) z promocją miejscowości, 
w ramach organizowanych targów turystycz-
nych Market Tour. Spacerując między stoiskami 

można było np. zaplanować wakacje. Swoje 
oferty prezentowało ponad 100 wystawców 
m.in. ze Stargardu, Jeleniej Góry, Koszalina, 
Świnoujścia i Międzyzdrojów,  a także z Czech, 
Niemiec i Białorusi.  

Nasza oferta obejmowała dostarczone przez 
branżę turystyczną materiały reklamowe oraz 
gminne materiały promocyjne. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się foldery miejskie 
oraz materiały przyrodnicze przygotowane przez 
Woliński Park Narodowy. Odwiedzający nasze 
stoisko z zainteresowaniem pytali o atrakcje tury-
styczne gminy, ofertę dla seniorów,  interesowali 
się nowinkami z miasta.   

 Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzie-
ci: wesołe miasteczko, place zabaw, dmuchane 
zamki, oraz atrakcji kulinarnych. W Alei Zachod-
niopomorskich Smaków można  było spróbować 
nowych smaków, odwiedzając stoiska z produkta-
mi regionalnymi lub festiwal food trucków. Na mi-
łośników złotego trunku czekała specjalna strefa 
z regionalnymi mini browarami. Z kolei w samym 
centrum imprezy, przy scenie, w wielkim garze 
gotowano i degustowano zachodniopomorską 
zupę rybną. W ramach dwudniowej imprezy do 
gotowania zupy zużyto ponad ćwierć tony dorsza, 
a podczas degustacji wydano 10 tys. porcji zupy. 

"Piknik nad Odrą" to dobre miejsce na zaak-
centowanie naszego miejsca i pozycji turystycz-
nej Gminy Międzyzdroje w regionie Pomorza 
Zachodniego.  

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

PIKNIK  NAD  ODRĄ  2019
W dniach 11 – 12 maja br., jak co roku, na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyła się  15. edycja 
imprezy pn. "Piknik Nad Odrą". Ponad 200 wystawców, masa kulinarnych atrakcji, mnóstwo cie-
kawych ofert turystycznych i oczywiście świetna pogoda sprawiły, że Wały Chrobrego zapełniły 
się licznie odwiedzającymi mieszkańcami Szczecina i okolic, rodzinami z dziećmi oraz turystami 
zainteresowanymi organizowaną imprezą. 

niczona, o uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń.  

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa. Warto 
nas odwiedzić i znaleźć coś, o czym marzyło się 
pół życia!                                              Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje
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Akcja „Posesja”  
zakończona
Razem zadbajmy o nasze miasto. Takie hasło 
przyświecało trwającej od 18 kwietnia do  
14 maja br. wiosennej akcji „Posesja”. Miesz-
kańcy Międzyzdrojów zgłaszali się po bezpłat-
ne worki, aby uporządkować swoje posesje.  
We wtorki odbywał się wywóz zgłoszonych 
wcześniej odpadów.

Akcję poprzedziło działanie komisji złożonej  
z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, która  
w dniach 4 – 8 marca sprawdziła stan posesji 
na terenie Gminy Międzyzdroje. Stwierdzono 
nieporządek na 36 posesjach. W przypadkach 
uporczywego uchylania się od uporządkowania 
posesji nakładane są mandaty karne lub kiero-
wany jest wniosek o ukaranie do sądu.

Podczas akcji „Posesja” do Urzędu Miejskiego 
i ZOŚ-u zgłosiło się kilkadziesiąt osób po worki, 
ZOŚ wywiózł w ramach akcji śmieci z ponad 
50 posesji. 

Wszystkim mieszkańcom, którzy dbają o 
swoje podwórka, upiększając tym samym nasze 
miasto, dedykujemy specjalnie dla nich przygo-
towany konkurs pn. ,,Najładniejsze podwórko 
– wizytówką Gminy”. Dotychczas do konkursu 
zgłoszono kilka podwórek.

Najładniejsze podwórka można zgłaszać 
do 31 maja. Szczegółowe informacje na stronie 
www.miedzyzdroje.pl. Na zwycięzców czekają 
nagrody pieniężne. Pochwalmy się tym, co 
zdobi nasze otoczenie, zadbanymi, ukwieco-
nymi podwórkami, które przyciągają wzrok 
odwiedzających naszą Gminę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy

2 maja 2019 r. przy promenadzie w Międzyz-
drojach zrobiło się biało-czerwono od chorą-
giewek. W wietrzną pogodę przed południem 
zuchy i harcerze X Szczepu „Gniazdo” ZHP ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Międzyzdrojów 
zorganizowali na promenadzie happening ph. 
„Biało – Czerwona”. To zadanie publiczne było 
współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Gminy Międzyzdroje.  

Happening z okazji dnia Flagi RP odbywał 
się podczas IV edycji „Biegu po Kulturę”, który 
był organizowany przez Międzynarodowy  
Dom Kultury. Podczas biegu międzyzdrojskie 

zuchy i harcerze zabezpieczali trasę, a przed 
metą przy amfiteatrze, a także przed wejściem 
na molo, w Parku Zdrojowym, oraz przy Alei 
Gwiazd wręczali przechodniom biało-czer-
wone chorągiewki i balony. W ramach akcji 
zachęcali osoby dorosłe, seniorów i rodziny  
z dziećmi do promowania symboli narodo-
wych. 

Serdeczne podziękowania dla zuchów  
i harcerzy, którzy zaangażowali się w przygo-
towanie majowego wydarzenia! 

Phm.Tomasz Rychłowski 
Komendant X Szczepu „Gniazdo” ZHP

Dzień Flagi RP w Międzyzdrojach

10 maja br. z Międzyzdrojów wyruszyła re-
prezentacja Związku Harcerstwa Polskiego 
składająca się z harcerek i harcerzy z Mię-

dzyzdrojów, Wolina, Świnoujścia i Szczecinka. 
Grupa wyruszyła na Harcerską Wyprawę 
Pamięci w 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassi-
no, jednej z najbardziej znaczących bitew w 

75. Rocznica Bitwy o Monte Cassino 
Blisko 1,5 tys. harcerzy ZHP wzięło udział w obchodach rocznicowych na wzgórzach Monte Cassino 
oraz w czuwaniu przy grobach Polaków, poległych podczas zdobywania klasztoru. Wśród nich 
była grupa z Międzyzdrojów.

II wojnie światowej. 18 maja 1944 r. oddziały 
2. Korpusu Polskiego dowodzone przez gen. 
Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru 

benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino we 
Włoszech. W czasie walk zginęło 923 polskich 
żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano 
za zaginionych.

Harcerska Wyprawa Pamięci trwała od 10 
do 20 maja 2019r. W drodze na państwowe 
uroczystości nasi harcerze zwiedzili Mona-
chium, Mediolan, Rzym i Watykan, Cassino 
oraz Pragę. Na Monte Cassino harcerze Hufca 
Ziemi Wolińskiej rozpoczęli harcerską służbę 
wraz z żołnierzami Wojska Polskiego w dniu 
17 maja 2019 roku. Na szczycie góry nr 593 
przy pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich 
pełnili wartę i oddawali honory z udziałem 
senator Anny Anders. W imieniu 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego z Dziwnowa międzyzdrojscy 
harcerze złożyli hołd przy grobie Stanisława 
Maziec - strzelca 6BS. W tym samym dniu dh. 
Karolina Romańska 34 DH z Międzyzdrojów  
i dh. Zofia Linert 3 DH z Wolina złożyły przyrze-
czenia harcerskie i otrzymały krzyże.

18 maja nasze druhny i druhowie uczestni-
czyli w głównych uroczystościach na Polskim 
Cmentarzu Wojennym. W centralnych obcho-
dach uczestniczyli przedstawiciele władz pol-
skich i włoskich, w tym prezydent RP Andrzej 
Duda i prezydent Włoch Sergio Mattarella. 

Wyjazd współfinansowany był ze środków 
pochodzących z budżetu Województwa  
Zachodniopomorskiego, Powiatu Kamieńskie-
go, Gminy Międzyzdroje oraz Narodowego 
Instytutu Wolności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Phm. Tomasz Rychłowski 
Komendant Harcerskiej Wyprawy
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Ulica Okrągła 
z dofinansowaniem
Czysta, dobra jakościowo woda jest bardzo ważna 
dla każdego z nas. Nie na darmo mówimy, że 
woda to życie. A dobra, smaczna woda to komfort  
w codzienności. Kolejni mieszkańcy naszej gminy 
będą mogli odczuć poprawę jakości swojego 
życia dzięki nowej inwestycji, którą jest budowa 
sieci wodociągowej z przyłączami ul. Okrągłej  
w Wapnicy.

Obecnie mieszkańcy i przedsiębiorcy zmu-
szeni są do zapewnienia na własny koszt filtrów 
polepszających jakość spożywanej wody oraz do 
korzystania z własnych ujęć wody. 

„Sieć wodociągowa, która powstanie w ra-
mach projektu poprawi jakość wody pitnej, a tym 
samym komfort życia mieszkańców, umożliwi 
zasilenie w wodę istniejących zabudowań miesz-
kalnych oraz terenów przyległych przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową” – powiedział Bur-
mistrz Mateusz Bobek. 

Dofinansowanie  projektu zostało przyznane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 
– 2020 na wsparcie rozwoju sieci wodociągowych 
i wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W dniu 
10 maja ogłoszono przetarg, po rozstrzygnięciu 
którego podamy więcej szczegółów o planowanej 
inwestycji.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Zapach lawendy wokół jednego z namiotów 
przyciągał uwagę do zapoznania się z tajnikami 
destylacji olejków eterycznych z ziół, przypraw  
i kwiatów w glinianych alembikach. Zaprezento-
wano również wyrób sieci rybackiej. Można było 
porównać sieci lniane, wykonane przez członkinię 
stowarzyszenia oraz współczesne sieci wykony-
wane tradycyjnymi metodami z nici nylonowych.

Podczas tego wydarzenia dużym zaintereso-
waniem cieszyły się gry i zabawy średniowieczne 
dla dzieci i dorosłych. Dziewczynkom jak zawsze 
bardzo podobały się warsztaty robienia lalek 
motanek. Wszystkie bardzo chętnie tworzyły 
dla siebie miniaturowe przytulanki, podobne 

Dzień Rzemiosł Dawnych 
W sobotę 4 maja 2019 r.na Skwerze Rekreacyjnym w Międzyzdrojach po raz 
pierwszy odbyła się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Rzemiosł Dawnych, zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Archeozdroje. Podczas tego spotkania z historią 
odbyły się warsztaty i pokazy tkania na krośnie oraz wyrób kolorowych krajek 
tabliczkowych. Można było też zapoznać się z wyrobem średniowiecznych ozdób: 
słowiańskich kabłączków skroniowych, średniowiecznych szpilek oraz fibuli. 

tym, którymi bawiły się ich bab-
cie i prababcie. Dla chłopców  
w tym samym czasie odbywały 
się warsztaty robienia mieczy 
piankowych oraz nauka walki 
i szyków bitewnych. Wszystkie 
dzieci były zafascynowane ku-
glarstwem. 

Fundacja Droga Lotha z 
Trzcińska Zdroju przedstawiła pokaz miniatur 
średniowiecznych machin oblężniczych. Pokaz 
został uświetniony barwnymi opowieściami o 
kunszcie dawnych mistrzów sztuki inżynierskiej 
tamtych czasów. Podziw budziła miniaturowa 

wieża do forsowania murów obronnych, skrywa-
jąca w swoim wnętrzu wojów niczym starożytny 
koń trojański. Podobne zainteresowanie budziła 
Bifa - machina barobalistyczna z ruchomą prze-
ciwwagą, służyła do przerzucania pocisków przez 
mury obleganego miasta czy zamku. W tym celu 
używano kamieni, kuli, pocisków zapalających i 
broni biologicznej (np. gniazda os).

Zaprezentowano także mennicę do wybijania 
dawnych monet. Każdy chętny mógł spróbować 
samodzielnie wybić dla siebie „złotą” monetę 
z repliką oryginalnej pieczęci Barnima I Księcia 
Pomorskiego Konfratra Templariuszy Rureckich 
oraz drugą z kopią monety zastępczej stosowanej 
w latach 20-tych XX wieku w Trzcińsku-Zdroju.

 Bardzo dziękujemy nasz ym gościom  
z Fundacji Droga Lotha za przyjęcie zaproszenia, 
przybycie i prezentację na organizowanym przez 
nas Dniu Rzemiosł Dawnych w Międzyzdrojach. 
Dziękujemy mieszkańcom i turystom za zainte-
resowane naszymi działaniami, miłe rozmowy  
i twórcze pomysły.

Archeozdroje

W celu skuteczniejszego przepływu informacji 
zostanie uruchomiony radiowęzeł na terenie 
kąpieliska wschód i zachód.

Punkt medyczny znajdował się będzie po 
zachodniej stronie kąpieliska, tuż przy zejściu z 

mola. W lipcu i sierpniu ratownicy będą pełnili 
służbę na 10 wieżach w godzinach od 10ºº do 18ºº. 
Uruchomiony zostanie również zespół szybkiego 
reagowania nocnego w godzinach od 18ºº do 
10ºº. Nad zabezpieczeniem kąpieliska czuwać 
będzie 32 ratowników, w tym 2 ratowników 
medycznych.

Przy każdym zejściu na plażę znajdą się tablice 
informacyjne z podstawowymi wskazówkami 

bezpiecznego wypoczynku oraz regulaminem 
kąpieliska. 

Czystość wody badana będzie co 2-3 tygodnie. 
Nad utrzymaniem czystości terenów kąpielowych 
czuwać będzie Zakład Ochrony Środowiska.

Pragniemy również poinformować, że aktualne 
dane dotyczące warunków atmosferycznych na 
kąpieliskach morskich dostępne będą na portalu 
informacyjnym www.gis.gov.pl. Informacje tam 
zawarte są na bieżąco uzupełnianie przez pracow-
ników urzędu, ratowników oraz przez Powiatową 
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.    

Życzymy spokojnego i przyjemnego wypo-
czynku.

Andżelika Przygodzka

Sezon kąpieliskowy w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2019 rozpocznie się od 1 czerwca i trwać będzie do 
15 września. Zapraszamy na oficjalne otwarcie sezonu kąpieliskowego w dniu 22 czerwca br.   
o godzinie 13 (po lewej stronie od molo).  

Telefon alarmowy  
601 100 100
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W tegorocznych zawodach udział wzięło  45 
uczestników  z całej Polski. Przyjechali m.in. 
wędkarze z Katowic, Wrocławia, Gorzowa i woj. 
zachodniopomorskiego. Nad bezpieczeństwem 
i sportową rywalizacją zawodów czuwało 4 sę-
dziów, którzy mierzyli wszystkie złowione belony 
i kontrolowali prawidłowość wypuszczania  ryb 
z powrotem do wody. Zawody rozgrywane były 
na „żywej rybie”. Łowienie belony odbywało się 
na nitkę, bez kotwicy, co nie powodowało ich 
okaleczenia.Wszystkie złowione belony wróciły 
w dobrej kondycji do Bałtyku. 

Zawody wygrał Rafał Paukszeło, wędkarz  
z koła PZW nr 71 Łączność Szczecin, który w ciągu 
dwóch dni złowił 7 sztuk belony o łącznej długości 
501 cm. Jest zapalonym wędkarzem już 20 lat i po 
raz pierwszy wygrał „Wolińską Belonę”, chociaż 
czynnie uczestniczy w niej od 4 lat. Najdłuższą 
rybę złowił Dariusz Furgoł. Złowiona przez niego 
belona miała długość 79 cm. Na zawody do Mię-
dzyzdrojów  p. Dariusz przyjechał wraz z żoną  

z Katowic. Jak sam mówi:  „Wędkuję już prawie 
40 lat i swoją pasją „zaraziłem” całą rodzinę. Żona 
również łowiła w Międzyzdrojach, ale to mi udało 
się złowić najdłuższą belonę.” 

Jak poinformował organizator zawodów 
Wiktor Biczkowski, łącznie w zawodach złowiono  

75 sztuk belony, o ogólnej długości 51,92 m.
Od czterech lat organizatorem zawodów jest  

Koło PZW nr 71 Łączność Szczecin, przy współfi-
nansowaniu gminy Międzyzdroje.

Oprócz zawodów, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i turystów, od-
był się również pokaz profesjonalnego sprzętu 
wędkarskiego.

Zapraszamy na kolejną 10. edycję „Wolińskiej 
Belony” w maju 2020 roku. 

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

„WOLIŃSKA BELONA” W MIĘDZYZDROJACH
Tylko w maju w wodach Bałtyku można łowić mało popularną lecz dobrze znaną wędkarzom 
belonę. Już prawie dekadę w Międzyzdrojach organizowane są zawody w połowie belony  
pn. „Wolińska Belona”. W dniach 18-19 maja br. na plaży przy molo odbyła się jej 9. edycja. 

Imponujący zamek Książ, przytulne Szczawno 
Zdrój, perełka architektury czyli zabytkowy kościół 
w Jaworze - te i wiele innych atrakcji zobaczyli 
seniorzy z Klubu Seniora ,,Słowianin” w Międzyz-
drojach podczas wiosennej wycieczki w dniach 
23-26 kwietnia br.

W trakcie zwiedzania seniorom dopisywały 
humory i piękna, słoneczna aura. Zorganizowanie 
wycieczki było możliwe dzięki dofinansowaniu 
przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach. Seniorzy z 
Klubu Seniora składają serdeczne podziękowania 
za sposobność poznania malowniczej Kotliny 
Kłodzkiej i zapraszają wszystkich chętnych do 
wspólnego spędzania wolnego czasu.

Zarząd Klubu Seniora ,,Słowianin” 
w Międzyzdrojach 

Międzyzdrojscy 
seniorzy na wycieczce

Cztery kamienne pomniki, rozproszone obecnie 
w obszarze miasta, znajdą swoje stałe miejsce  
w „Parku Rzeźb”, realizowanym w ramach projek-
tu „Międzyzdroje – Morze Zieleni”. „Park Rzeźb” 
powstanie w wyniku modernizacji znajdującego 
się pomiędzy ulicami  Zwycięstwa i Krasickiego 
parku. Istniejąca forma zagospodarowania tere-
nu zostanie zachowana, a przeniesione i odre-
staurowane rzeźby będą oświetlone i opisane, 
tworząc szlak pieszy w nowo powstałej alejce. 
Motywem przewodnim wyboru kamiennych po-
mników i przeniesienia ich do „Parku Rzeźb” było 
hasło „Człowiek. Studium życia”. Wybrane rzeźby 
przedstawiają ludzkie kształty, wielowymiaro-
we studium człowieczego istnienia. Jest wśród 

nich m.in. 
rzeźba pt. 
„ M a c i e -
rzyństwo”, 
przedstawiająca siedzącą matkę z dzieckiem, au-
torstwa Anny Paszkiewicz – Sawickiej, oraz rzeź-
ba przedstawiająca stojącą postać z założonymi 
rękami do tyłu, autorstwa Sławomira Lewiń-
skiego. Rzeźby te powstały na przełomie 1969 
– 1970 roku, w ramach, organizowanego przez 
Pracownię Sztuk Plastycznych ze Szczecina, 
konkursu na wykonanie rzeźb dla Międzyzdro-
jów i Świnoujścia. Młodzi wówczas rzeźbiarze 
ze Szczecina przygotowali swoje projekty i, jak 
wspomina Anna Paszkiewicz – Sawicka, „rzeźby 

te zostały wykonane  z formy z gipsu zbrojonego 
stalą i zalewanego betonem. Nie byłoby wówczas 
za dużo pieniędzy, więc za kosztowne było ściąga-
nie z południa piaskowca”.

Mamy nadzieję, że „Park Rzeźb” stworzy nową 
przestrzeń miejską  i stanie się ciekawą atrakcją 
naszej Gminy. A może z czasem wytyczy kolejny 
pieszy szlak na trasie turystycznej mapy Mię-
dzyzdrojów.

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje     

„Park Rzeźb”
Nie od dzisiaj Międzyzdroje są miejscem spotkań artystów, 
wszak „Międzyzdroje to Miasto Gwiazd”, w którym chętnie 
spotykają się  malarze, rzeźbiarze i inni utalentowani twórcy. 
Już w latach 60. i 70. XX wieku aranżowano tu plenery  ma-
larskie czy warsztaty rzeźbiarskie. Efektem prac były organi-
zowane wernisaże obrazów przedstawiających nadmorskie 
pejzaże czy rzeźby pozostawione w przestrzeni miejskiej 
Międzyzdrojów.

Międzyzdroje – Morze Zieleni  
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ROZMOWA

- To pytanie zadaję radnym, z którymi 
rozmawiam po raz pierwszy. Czy jest Pan 
rodowitym międzyzdrojaninem?

- Nie, pochodzę z Dolnego Śląska, z Gło-
gowa. Na wyspie Wolin mieszkam od 2002 
roku. Ukończyłem Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, kierunek geografia. 
Pierwszy raz byliśmy tu z żoną w 1997 roku, 
pamiętam, że była ładna pogoda, ale było 
zbyt tłoczno. Po ukończeniu studiów dosta-
łem propozycję napisania doktoratu właśnie 
tu, na wyspie Wolin. Ciekawy temat – tempo 
cofania klifów. Ale w wyspie Wolin zakocha-
łem się trochę później. 

- A coś więcej na ten temat?
- W 2001 roku, gdy kończyłem studia 

magisterskie, zaproponowano mi wyjazd na 
Spitsbergen. Jest to wyjątkowe miejsce. Lo-
dowce robią niesamowite wrażenie, człowiek 
wychodzi w teren, widzi ślady niedźwiedzi, 
dotyka tego, o czym do tej pory tylko czytał 
w podręcznikach. Svalbard jest niesamowity, 
dzikość, brak śladów ludzi. Pomimo pracy  
i trudnych warunków nie odczuwałem zmę-
czenia. Byłem na Spitsbergenie trzykrotnie 
i mogę powiedzieć, że, po żonie i dzieciach, 
jest to moja trzecia miłość. Na Spitsbergenie 
byłem jeszcze w 2006 i 2008 roku.

Gdy wracałem z pierwszej wyprawy sa-
molotem, przelatywałem nad wyspą Wolin, 
która z tej perspektywy wyglądała naprawdę 
pięknie. Zrobiłem kilka zdjęć, nie wiedzia-
łem, że będzie to miejsce, w którym kiedyś 
zamieszkam.

- Jest Pan przyrodnikiem, nie tylko pa-
sjonatem, ale i naukowcem. Jakie wnioski 
wynikają z pańskiej pracy?

- Pracuję na Stacji Monitoringu Środowi-
ska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Stacja mieści 
się na Białej Górze. Zajmujemy się badania-
mi środowiska, pod względem biotycznym  
i abiotycznym. Czyli badamy to, co rośnie, jak 
i to, co toczy się po ziemi. Badamy lasy, ana-
lizujemy i badamy warunki pogodowe, mo-
nitorujemy wody, m.in.: Jezior Warnowskich. 
Bardzo ważny dla stanu przyrody jest kon-
takt człowiek – przyroda. Badamy również 
zanieczyszczenie powietrza, a także stan po-
rostów, które mają się u nas bardzo dobrze.  
A to świadczy o dobrej jakości powietrza, 
dlatego mogę uspokoić mieszkańców, ja-
kość powietrza jest lepsza niż gdzie indziej. 

Warto działać dla ludzi
Rozmowa z  Mariuszem Samołykiem, radnym ósmej kadencji Rady Miejskiej,  
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, członkiem Komisji Spraw Komunalnych i Spo-
łecznych.

- Jest Pan radnym po raz pierwszy, wice-
przewodniczącym rady. Czemu zdecydował 
się Pan na kandydowanie na radnego?

- Nie zawsze podobało mi się, to co działo 
się wokół mnie, np.: wysoka zabudowa. Gdy 
rozpoczęły się prace nad studium uwarunko-
wań przestrzennych gminy, chciałem mieć 
na to wpływ.To był pierwszy powód. 

- Z jakim planem szedł Pan do Rady Miej-
skiej?

- Najbardziej zależy mi na bezpieczeń-
stwie. Mam duże zaufanie do policji i straży 
miejskiej, która wykonuje bardzo trudną  
i ważną pracę. Mieszkam bardzo blisko szko-
ły, ale niedługo będzie to odległość 2 km.  
I chciałbym mieć pewność, że jak córka poje-
dzie do szkoły na rowerze, to bezpiecznie do 
niej dotrze. Pewnie przez pierwszy miesiąc 
i tak będę szedł za nią i sprawdzał, czy jest 
bezpieczna. Ale chcę mieć poczucie, że moje 
dziecko nie jest zagrożone, dlatego ważne 
jest tworzenie ciągów pieszo – rowerowych.
Ważne jest dla mnie, aby były miejsca, w któ-
rych mieszkańcy sołectw mogą się spotkać. 
Czy to place zabaw dla dzieci, czy siłownie na 

wolnym powietrzu dla dorosłych. Dobrze, że 
takie projekty są już realizowane.

Mam nadzieję, że uda się wprowadzić 
w niedługim czasie w czyn działania, które 
będą skierowane do mieszkańców – ulgi na 
miejsca parkingowe, karty postojowe dedy-
kowane mieszkańcom. Nasza komisja pod-
jęła prace nad funduszem obywatelskim, to 
jest cenna inicjatywa. Niechby to był mural, 
ale ważne, że angażują się w to mieszkańcy. 

- Napisał Pan książkę pt.:,,Wspominamy 
razem”. Proszę opowiedzieć jak powstała?

- Powstała z rozmów, ze znajomymi, są-
siadami. Ludzie opowiadali swoje historie, 
które zaczęły układać się w całość. Ciekawi 
mnie bardzo historia naszego regionu. Prze-
prowadziłem rozmowy z wieloma osoba-
mi, jednak nie wszystko mogło znaleźć się  
w książce, niektóre powierzone mi sprawy 
były zbyt trudne. Książka jest dostępna na 
stronie internetowej www.wspominamyra-
zem.pl, w bibliotece. Jest plan następnej, ale 
jest to bardzo absorbujące zajęcie.

- Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie.
- Wiele lat temu kupiliśmy działkę w Lubi-

nie. Zdecydowaliśmy się na kupno, ponieważ 
roztacza się z niej piękny widok na Wsteczną 
Deltę Świny. Mam nadzieję, że w tym roku 
skończymy budowę domu. Tu urodziły się na-
sze dzieci - Zosia i Helenka. Nie miałem wcze-
śniej kontaktu z dziećmi, dla mnie rodziciel-
stwo to jest cud. Pamiętam jak starsza córka 
zobaczyła u znajomych piękne podświetlone 
akwarium i przesunęła po nim rączką jak po 
tablecie, mówiąc: „Tato, nie działa”. Zdałem 
sobie sprawę wtedy, że trzeba dzieciom po-
kazywać żywą przyrodę, żeby widziały realny 
świat, dlatego staramy się zarażać dzieci tą pa-
sją. Lubię, kiedy jesteśmy razem, żona i dzieci, 
gdy spędzamy wspólnie czas.

Od wielu lat żona działa w Międzyzdroj-
skim Stowarzyszeniu „Rodzina”. Nie jestem 
członkiem formalnym stowarzyszenia, ale 
staram się ich wspierać w realizowanych 
projektach. To daje nam obojgu ogromną 
satysfakcję, bo służy ludziom i aktywizuje 
innych do działania. Ktoś przychodzi, ma po-
mysł, my go realizujemy. Od ponad 5 lat je-
stem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lubinie. Razem ze strażakami z OSP Lubin 
realizowaliśmy projekt „Uratuj mnie”, dzięki 
czemu przeszkoliliśmy kilkaset osób w zakre-
sie pierwszej pomocy. Dzięki temu projekto-
wi pozyskaliśmy również nowych członków, 
którzy będą działać razem z nami. Wyspa Wo-
lin stała się moim miejscem do życia. 

- Dziękuję za rozmowę.
Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach
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KULTURA

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI

9.06.19 – niedziela 
* godzina 19.30 (MDK), Koncert Inauguracyjny 
Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego im. prof. 

Jana Szyrockiego w Szczecinie, dyrygent – Szymon Wyrzykowski
10.06.19 – poniedziałek 

* godzina 16.00, Konkurs Musica Sacra – kościół pw. św. Piotra Apostoła 
w Międzyzdrojach

* godzina 19.30 (MDK): Chór Politechniki Gdańskiej – dyrygent – Mariusz 
Mróz

Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie – dyrygent –  Barbara Halec
Chór Politechniki Koszalińskiej  "CANZONA" – dyrygent – Radosław 

Wilkiewicz
11.06.19 – wtorek 

* godzina 16.00, Konkurs Musica Sacra – kościół pw. św. Piotra Apostoła 
w Międzyzdrojach

* godzina 19.30 (MDK): Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" – dyrygent 
Grzegorz Handke

Zespół Wokalny "CANTUS DELICIUM" – Pyrzyce – Dyrygent – Tomasz 
Szutkowski

Chór Dziecięcy "PRO MUSICA" – MAGNOLIA (Słowacja) – dyrygent –  Viera 
Dzoganova

12.06.19 – środa 
* godzina 16.00, Konkurs Musica Sacra – kościół pw. św. Piotra Apostoła 

w Międzyzdrojach

* godzina 19.30 (MDK): Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Wieluniu – dyrygent – Jakub Jurdziński

Młodzieżowy Chór "OUR voice " – Działdowo – dyrygent –  Danuta Czeczot
Chór "DOMINANTA " PSM II st. w Rybniku – dyrygent –  Joanna Glenc

13.06.19 – czwartek 
* godzina 16.00, Konkurs Musica Sacra – kościół pw. św. Piotra Apostoła 

w Międzyzdrojach
* godzina 19.30 (MDK):  Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej – dyrygent 

– Magdalena Kościuszko
Chór Żeński "SCHOLA CANTORUM BIALOSTOCIENSIS" – Białystok  

– dyrygent – Anna Olszewska
Chór Vivere Cantus Mixed Choir of Vytautas Magnus University (Litwa)  

– dyrygent – Rolandas Daugėla
14.06.19 – piątek 

* godzina 19.30 (MDK) Koncert Finałowy

W czasie konkursu Musica Sacra odbędą się prezentacje organowe  
w wykonaniu Jakuba Stefka z Akademii Sztuki w Szczecinie

KONCERTY PROWADZĄ: ANNA JANOSZ I PIOTR SZULC
***

Warsztaty Akademii Chóralnej „IN TERRA PAX” – 7-16 czerwca 2019 r.
Koncerty Akademii Chóralnej „IN TERRA PAX”:
14 czerwca (piątek) godzina 19:30 – Międzynarodowy Dom Kultury
15 czerwca (sobota) godzina 18:15 – Kościół pw. św. Piotra Apostoła  

w Międzyzdrojach                                                                                                    MDK

Program 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 
w Międzyzdrojach, 9.06.2019 – 14.06.2019

Moderatorem był Andrzej Ballo, poeta, felietonista, muzyk, który 
przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę z Anną Jurksztowicz na temat jej 
wielkiej pasji, czyli gotowania. Określił on książkę autorki jako silva rerum, 
czyli notatki z życia codziennego. Przybyli goście mogli dowiedzieć się jak 
pisarka zaczynała pracę nad książką. Okazało się, że… napisała ją w telefonie 
komórkowym. W publikacji autorka nie tylko zawarła przepisy na gotowe da-
nia, ale także wskazówki jak świadomie robić zakupy, jakich narzędzi używać  
w kuchni albo jak sprzątać  po gotowaniu. 

Niespodzianką dla Anny Jurksztowicz był prezent od fotografa Andrzeja 
Ryfczyńskiego. Ponad dwadzieścia lat temu sfotografował on artystkę  
w Międzyzdrojach, która przebywała tu ze swoją mamą. Był to okres bardzo 
ostrej zimy, co uwieczniono na zdjęciach. Wokalista była bardzo wzruszona  
podarunkiem. Był to przerywnik przed kolejną częścią spotkania, podczas 
której gwiazda wieczoru wraz z Andrzejem Ballo, który jej akompaniował, 
wykonali kilka utworów dla przybyłych gości. 

Wieczór z Anną Jurksztowicz okazał się wisienką na torcie zorganizowa-
nego Tygodnia Bibliotek w naszym mieście.  

Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyz-
drojach oraz Stowarzyszenie „Rodzina”. Wydarzenie zostało współfinansowa-
ne ze środków Gminy Międzyzdroje w ramach projektu „Klubik rodzinny – od 
juniora do seniora”. 

Bibliotekarze

Wieczór autorski z Anną Jurksztowicz
17 maja 2019 r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się  „Wiosenne spotkanie z książką, kuchnią i piosenką”. Gwiaz-
dą wieczoru była pochodząca ze Szczecina wokalistka, autorka i producentka muzyczna Anna Jurksztowicz. Anna jest również autorką książki  
pt. „IQuchnia, czyli jak inteligentnie jeść i pić”. I właśnie tej publikacji zostało poświęcone spotkanie. 
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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

Mieszkańców 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 

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

05.06.2019 r. - Iwona CZYŻ

12.06.2019 r. - Grażyna IWASZCZYSZYN

19.06.2019 r. - Ewelina JAKUBOWSKA

26.06.2019 r. - Dorota KLUCHA

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

Sołtys Wapnicy wraz z radą sołecką oraz  dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Wapnicy zgłosili naszą wieś do udziału w projekcje 
„Podwórko talentów Nivea”. Bardzo prosimy o bezpłatne zalogowa-
nie się na stronie www.podworko.nivea.pl, bądź pobranie aplikacji 
„podwórko nivea” i codzienne oddawanie głosów na nowy plac za-
baw 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 przy-
jaciół do aktywnego głosowania w tym projekcie.  

Katarzyna Auguścik
Sołtys Wapnicy

 

Głosujmy w projekcie „Podwórko Talentów Nivea” dla Wapnicy!
Razem możemy wiele! 

Na wniosek Przewodniczącego Rady dokonano 
zmian w porządku obrad w punkcie 17 doty-
czącym rozpatrzenia odwołania mieszkańców 
Wapnicy na postanowienie Burmistrza w spra-
wieprotestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa  
i członków Rady Sołeckiej w Wapnicy. Wprowa-
dzono natomiast projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia odwołania w powyższym temacie. 
Głosowana, zgodnie z porządkiem obrad, uchwała 
została przyjęta większością głosów. Tym samym 
Rada Miejska utrzymała w mocy zaskarżone 
postanowienie. 

Kolejnym punktem sesji były interpelacje i 
zapytania radnych, którzy pytali m.in.: o strajk 
nauczycieli, rozbudowę żłobka, budowę ratusza 
wraz z kosztami jego utrzymania i sfinansowania 
kolejnego etapu budowy. Pytano także o inwe-
stycje prowadzone przez MTBS oraz o budowę 
punktów handlowych przy promenadzie.

Burmistrz Mateusz Bobek przedstawił ze-
branym sprawozdanie z pracy między sesjami i 
odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie. 
W kolejnym punkcie przyjęto uchwałę w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na polskich obszarach morskich przyle-
głych do gminy Międzyzdroje.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody 
na sprzedaż oraz wydzierżawienie nieruchomo-
ści. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych. 

Kolejną ważną uchwałą dla mieszkańców 
naszej Gminy, która wywołała ożywioną dyskusję 
wśród radnych, była uchwała dotycząca określenia 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

nieruchomości. Swój projekt uchwały złożył Klub 
Niezależnych Radnych. Po dyskusji i wniesionych 
poprawkach, m.in. wycofaniu z treści uchwały 
kryterium dochodowego oraz zmiany wysokości 
bonifikaty na:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie, 

50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w drugim roku, w którym 
nastąpiło przekształcenie,

40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w trzecim roku, 
w którym nastąpiło przekształcenie,

Rada Miejska 15 głosami przegło-
sowała projekt. 

Następnie Rada Miejska wysłu-
chała i przegłosowała protokół Ko-
misji Rewizyjnej z kontroli  w zakresie 
wydanych decyzji warunków zabu-
dowy za lata 2014-2019. Wnioski z 
kontroli wskazują, że niezwłocznie 
należy przystąpić do uzgodnienia 
planów zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Międzyzdroje. 
Wskazano również, aby podczas 
wydawania przez Urząd Miejski 

warunków zabudowy dla nowo powstających 
nieruchomości uwzględnić miejsca parkingowe 
dla powstających budynków.

Kolejny protokół Komisji Rewizyjnej dotyczył  
kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń 
z udzielonych dotacji celowych na 2018 rok. Ko-
misja stwierdziła wykorzystanie dotacji zgodnie z 
zawartymi umowami, jednakże wykazała niewy-
starczająca kontrolę podmiotów, które dotację 
otrzymują.

Kolejnym punktem obrad była informacja 
przewodniczącego RM w zakresie spraw wniesio-
nych do rady oraz działaniach podejmowanych 
pomiędzy sesjami. Wnioski radnych oraz przed-
stawiona przez przewodniczącego rady infor-
macja dot. spraw wniesionych do rady pokazują, 
że mieszkańcy naszej Gminy przekazują swoim 
przedstawicielom najważniejsze dla nich sprawy 
- od brakujących w mieście toalet, stojaków na 
rowery, po sprawy mieszkaniowe. Zgłosili również 
potrzebę utworzenia wybiegu dla psów oraz 
miejsca pochówku dla zwierząt na terenie Gminy.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy 

UM w Międzyzdrojach 

IX sesja Rady Miejskiej
25 kwietnia już po raz dziewiąty w tej kadencji odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, 
w której uczestniczyli radni, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy Gminy.

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ
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Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło pro-
jekt „Sieć okręgowych i lokalnych punktów po-
mocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. 
Na terenie naszego  województwa na realizację 
ww.  projektu dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej uzyskało Stowarzyszenie 
„SOS dla Rodziny” z siedzibą w Szczecinie, które 
m.in. w Świnoujściu będzie świadczyło pomoc 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

W ramach punktu  istnieje  możliwość skorzy-
stania z pomocy psychologa i radcy prawnego,  
po uprzednim spotkaniu z pracownikiem pierw-
szego kontaktu.      

Jaką pomoc można uzyskać: 

BEZPŁATNĄ  dla osób  pokrzywdzonych  
i ich rodzin, która  obejmuje:

•	 pomoc psychologiczną,
•	 pomoc prawną oraz mediacje,
•	 pomoc tłumacza w celu udzielenia 

pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają w wy-
starczającym stopniu językiem polskim, do czasu 
wszczęcia postępowania przygotowawczego,

•	 pomoc tłumacza języka 
migowego lub tłumacza przewod-
nika w celu udzielenia pomocy 
prawnej,

•	 finansową m.in. na: po-
krywanie kosztów świadczeń 
zdrowotnych, pokrywanie kosz-
tów związanych z kształceniem w 
szkołach publicznych, pokrywanie 
kosztów związanych z opieką nad 

dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych, po-
krywanie kosztów czasowego zakwaterowania, 
finansowanie okresowych dopłat do bieżących 
zobowiązań czynszowych i opłat, finansowanie 

przejazdów środkami komunikacji publicznej 
lub pokrywanie kosztów transportu w związku 
z otrzymywaną pomocą, pokrywanie kosztów 
żywności oraz bonów żywnościowych, pokry-
wanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, 
środków czystości i higieny osobistej, finansowa-
nie kosztów zorganizowanego wyjazdu upraw-
nionego małoletniego – obozy, kolonie.

BEZPŁATNĄ dla świadków i ich rodzin, któ-
ra  obejmuje:

•	 pomoc psychologiczną,
•	 pomoc tłumacza języka migowego 

lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia po-
mocy psychologicznej.

 
Głównym celem  lokalnych punktów  jest 

pomoc w powrocie do równowagi oraz ochro-
na przed wtórną wiktymizacją oraz zapewnie-
nie osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom należnych im uprawnień, zarówno 
w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich 
zakończeniu.

Małgorzata Musialska
OPS Międzyzdroje

Nowa oferta pomocy dla naszych mieszkańców! 
Bezpłatna Pomoc  dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Osoby potrzebujące zapraszamy do kontaktu.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem  mieści się w  Urzędzie Mia-
sta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5,  
na parterze -  stanowisko obsługi interesanta.  

Godziny  funkcjonowania (po godzinach pra-
cy  urzędu): poniedziałek i wtorek: 15.35 - 18.35,  
tel.  663 605 604  

Niewielu z nas wie, kim był Johannes Heinrich 
Quistorp i jakie miał zasługi. Mogliśmy posłu-
chać także o prof. Martinie Gscheidel i jego ma-
larstwie  oraz o Magdzie Trott  pisarce dla dzieci 
i dorosłych. Postać Quistorpa przybliżył Franz 
Lischka, pasjonat Międzyzdrojów i Lubina. 

Johannes Heinrich Quistorp był handlow-
cem, który w 1855 r. odkupił od Ludwiga Küster 

kopalnię kredy i od razu zaczął inwestycje 
w Lubinie. Jego kopalnia była największą w 
Niemczech. Zatrudniano w niej ponad 600 
osób. Społeczność dawnego Lubina bardzo 
chwaliła działania Quistorpa. Powstały wtedy 
domy handlowe, gdzie za niewielkie pieniądze 
można było kupić towar dobrej jakości. Cieka-
wostką było, że mieszkańcy dawnego Lubina 

przekazywali kwoty na rzecz swojego miasta  
i dzięki temu powstały nowe drogi czy piękny 
park z fontannami i rzeźbami. Zbudowano 
również przystań, z której kursowały statki wy-
cieczkowe do Szczecina. Przybyli goście mogli 
zobaczyć oryginalny statut Quistorpa, który 
udało się złożyć ze zniszczonych kawałków 
znalezionych na wieży w kościele w Lubinie. 

Następnie Julianna Rogowska opowiedziała 
o ciekawej postaci prof. Martinie Gscheidel. 
Był to człowiek bardzo znany w Europie dzięki 
swoim obrazom. Jego inspiracją była natura  
i to najczęściej ją przenosił na płótno. Gscheidel 
miał swój własny styl bycia. Zawsze chodził  
w kapeluszu i z laską w dłoni. Elegancko ubra-
ny pan przyciągał wzrok innych ludzi i budził 
podziw. Wraz z żoną, kiedy przeprowadzili się 
do Międzyzdrojów, prowadzili otwarty dom. 
Jego dwa obrazy kupili na aukcji właściciele 
obecnego hotelu Nautilus w Międzyzdrojach.

 Janusz Brzeski, pasjonat historii naszego 
regionu przybliżył przybyłym gościom postać 
Magdy Trott. Urodziła się ona na Śląsku. Do 
Międzyzdrojów przeprowadziła się z Berlina 
w 1915 roku i tutaj mieszkała wraz z trzema 
siostrami. Była bardzo otwarta i w swoim 
domu chętnie przyjmowała czytelników. Au-
torkę odwiedzały  grupy dzieci przebywające 
na koloniach, a także wychowankowie domu 
dziecka. Magda Trott była osobą, która służyła 
pomocą potrzebującym. Znana jest historia 
Żydówki Almy Zobel, która została przygar-
nięta przez rodzinę Trott i ukrywana na strychu  
w czasie wojny. Pisarka  popularność zyskała 
dzięki serii książek „Puki”, a także „Pommerle”.  
Do dzisiaj w Niemczech publikacje autorki są 
nadal wznawiane i cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem wśród czytelników. Może 
kiedyś doczekamy się tłumaczenia na język 
polski, co byłoby ogromną niespodzianką dla 
polskich odbiorców.                        Bibliotekarze

Podróż w przeszłość
10 maja 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się niezapomniane 
spotkanie. Mieliśmy okazję posłuchać opowieści o ludziach, którzy byli związani z naszą gminą 
wiele lat temu. 

O znanych i zapomnianych z Gminy Międzyzdroje
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
oraz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA        
w Międzyzdrojach

zapraszają na spotkanie

„Porozmawiajmy o roślinach 
w literaturze… i nie tylko”

12 czerwca 2019 r.
(środa)

godz. 18.00

Organizatorzy:

Do organizacji tegorocznej Europejskiej Nocy 
Muzeów zaproszone zostały ośrodki eduka-
cyjne i instytucje kulturalne. Główną atrakcją 
tegorocznej Nocy Muzeów były warsztaty 
edukacyjne pn. „Kosmos” w mobilnym plane-
tarium, które zostały przeprowadzone przez 
pracowników Transgranicznego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej z Zalesia. Uczestnicy 
warsztatów, mogli wybrać się na wspólną 
wędrówkę po niebie, poznać konstelację 
gwiazd i posłuchać jakie tajemnice kryje 
wszechświat.

Pracownicy Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy 
Międzynarodowej Grodno przygotowali 
stoisko edukacyjne pn.„Życie w kropli wody”, 
na którym pod mikroskopem można było 
zaobserwować np. pantofelka i dafnię. Wo-
lontariusze WWF zorganizowali warsztaty 
tematyczne o bałtyckich ssakach. 

Centrum Słowian i Wikingów z Wolina 
przygotowało stoisko edukacyjno – promo-
cyjne o życiu i kulturze dawnych Słowian  
i Wikingów. Pracownicy Wolińskiego Parku 
Narodowego zorganizowali quest przy-
rodniczy z nagrodami oraz warsztaty plastyczne eko -zwierzaki. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach przeprowadziła warsztaty z koralików 
Hama - „Zwierzaki cudaki”. Wspólnie z harcerzami i zuchami z Hufca Ziemi 
Wolińskiej ZHP uczestnicy Nocy Muzeów mogli pobawić się i zagrać w gry 
wielkoformatowe.

O 19.00 odbył się koncert zespołu „Osada Pieśni Grodno” – zespołu 
wokalno - instrumentalnego, miłośników pieśni i muzyki tradycyjnej pod 
kierunkiem Małgorzaty Opaluch.

Fundacja z Nami Bezpieczniej, prowadząca 3 D Galerię Fantazji, udostęp-
niła foto-pamiątkę przyrodniczą. Był to element dobrej zabawy, a zarazem  
zaproszenie do odwiedzenia fantastycznej wystawy w Galerii Stare Muzeum 

Europejska Noc Muzeów 2019 w WPN
W sobotę 18 maja 2019 r.w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Dział 
Edukacji WPN stanął na wysokości zadania i oprócz udostępnienia bezpłatnie wystawy w ramach Nocy Muzeów przygotował dla zwiedzających 
liczne atrakcje.

Wymień piec, ociepl budynek, 
skorzystaj z dofinansowania
Dymiące kominy przeszkadzają wielu z nas. Chcemy, aby powietrze 
którym oddychamy było najwyższej jakości. Problemem dla wielu 
są także wysokie rachunki za ogrzewanie, a termomodernizacja bu-
dynków należy do kosztownych inwestycji. Dla mieszkańców Gmi-
ny Międzyzdroje mamy bardzo dobrą wiadomość – projekt, dzięki 
któremu będzie można wymienić stare piece i kotły oraz dokonać 
termomodernizacji czyli ocieplić budynki jednorodzinne.
Projekt przewiduje wsparcie w wysokości:

•	 7 500 zł na wymianę  pieca/kotła

•	 25 000 zł na częściową modernizację z wymianą pieca lub 
kotła w budynkach jednorodzinnych

•	 50 000 zł na pełną termomodernizację z wymianą pieca 
lub kotła w budynkach jednorodzinnych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem takiego dofi-
nansowania  prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w celu  
wypełnienia ankiety. Dzięki temu określona zostanie liczba osób, 
które chcą skorzystać z takiej pomocy i wysokość dofinansowania, 
o które starać się będzie Gmina z RPO Województwa Zachodniopo-
morskiego. 

Ankiety są przyjmowane do 15 czerwca 2019 roku.
Realizacja projektu nastąpi w latach 2020 – 2022.
Informacji udziela Paulina Ścisłowska w Urzędzie Miejskim 

w Międzyzdrojach pokój nr 2, tel. 913275656, e-mail: um_paulina-
scislowska@miedzyzdroje.pl

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach

WPN, gdzie artyści i graficy komputerowi z całego świata stworzyli galerię 
zdjęć 2D, bo 3 wymiar to my. 

Dziękujemy gościom za liczne przybycie i wspólną zabawę. Szczegól-
ne podziękowania kierujemy do współorganizatorów – partnerów Nocy 
Muzeów 2019.

WPN
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Świętowanie strażacy rozpoczęli uroczystą mszą 
św. w kościele parafialnym w Międzyzdrojach, 
którą celebrował ks. Grzegorz Jankowiak. Dalszą 
część uroczystości przeprowadzono na placu 
przy remizie strażackiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Międzyzdrojach. Podczas uroczystego 
apelu Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP 
w Międzyzdrojach dh Benedykt Kujda  powitał 
wszystkich zebranych. Następnie zasłużonym 
strażakom wręczono  odznaczenia oraz wyróż-
nienia, i tak:

Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej, odznaką „Strażak Wzorowy” 
uhonorowane zostały druhny:

Ewelina Kujda i Anna Wodnicka

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej przyznał odznakę „Za wysługę lat” nastę-
pującym druhom:
Odznakę za wysługę 5-ciu lat otrzymali:
Michał Kosmecki i Łukasz Wodnicki
Odznakę za wysługę 10-ciu lat:
Jolanta Gawina, Mirosława Kujda i Adam  
Wróbel  
Odznakę za wysługę 15-tu lat:
Jerzy Potapski i Robert Sołtysiak
Odznakę za wysługę 20-tu lat:
Dariusz Kalemba, Radosław Kopienka i Robert 
Osiński
Odznakę za wysługę 30-tu lat otrzymał:
Mariusz Banach

Na wniosek Komendanta Miejsko-Gminne-
go Ochrony Przeciwpożarowej, za szczególne 
zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Międzyzdroje Burmistrz Międzyzdrojów wyróżnił 
nagrodą finansową oraz pamiątkowymi dyploma-
mi 21 strażaków.

Po uroczystym apelu strażacy zaprosili na 
poczęstunek, którego tradycyjnym daniem była 
„strażacka grochówka”. 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich sympa-
tyków braci strażackiej na pikniki, które będą 
zorganizowane w naszej gminie przez straża-
ków. Najbliższy odbędzie się w dniu 22 czerwca 
br. na terenie remizy strażackiej w Lubinie oraz 
w dniu 13 lipca br. na skwerze rekreacyjnym 
przy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. 

Do zobaczenia!
Marian Kowalewski

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Święto strażaków
4 maja br. odbyły się miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka 

Grupa uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Bo-
lesława Chrobrego w Międzyzdrojach powitała 
w tym roku wiosnę w Misilmerina Sycylii, gdzie 
odbywały wizytę w szkole partnerskiej projektu 
„Mind and body – a healthiertomorrow”. Witając 
wiosnę Sycylijczycy nie topią jednak marzanny, 
lecz obchodzą Dzień Pomarańczy. Pomarańcze 
rosną tu nie tylko na plantacjach, ale także na 
skwerach i przy ulicach. Są owocem tak po-
wszechnym jak u nas jabłka.  Podczas wizyty nasze 
uczennice zapoznały się także ze sposobem wy-
robu marcepanów, uczestniczyły w warsztatach 
konstruowania latawców, w eksperymentach la-
boratoryjnych, poznały także tradycyjne piosenki 
i tańce Sycylii. Niezwykle ciekawym elementem 
kultury mieszkańców wyspy są uroczyste obchody 
święta św. Józefa, w którym to dniu obchodzony 
jest we Włoszech Dzień Ojca.

W programie wizyty znalazło się zwiedzanie 
Palermo – stolicy regionu, zabytkowej miejsco-
wości Taormina, nadmorskiego kurortu Mondelo 
oraz wjazd na najwyższe wzniesienie na wyspie 
– wulkan Etna.

Wyjazd został zorganizowany przez szkolnego 

Smak pomarańczy
koordynatora projektu Iwonę Ośkę. Natomiast 
opiekę nad uczennicami sprawowały nauczycielki 
Jolanta Muth oraz Milena Karpowicz. W spotkaniu 
na Sycylii uczestniczyła też kadra pedagogiczna  
z innych szkół partnerskich – z Hiszpanii, Turcji, 

Portugalii i Anglii. Nauczyciele odbyli wiele spo-
tkań roboczych poświęconych zarówno dotych-
czasowym dokonaniom, jak i przyszłości projektu.

Nasze uczennice wróciły z mnóstwem nie-
zapomnianych wrażeń. Spróbowały nawet, jak 
smakują pomarańcze z przydrożnych drzew – nie 
były dobre. A jednak i to doświadczenie zaliczone 
zostało do wyjątkowych i bezcennych.             SP1

15 maja 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Międzyzdrojach odbył się finał konkursu pla-
stycznego pt. „W krainie najpiękniejszych legend” 
w ramach Tygodnia Bibliotek. Celem konkursu 
było rozbudzenie u dzieci wyobraźni, przybliżenie 
polskich i zagranicznych legend oraz zwiększenie 
zainteresowania literaturą wśród dzieci i młodzie-
ży. Na konkurs nadesłano ok. 250 prac z całego 
woj. zachodniopomorskiego. Jurorzy nagrodzili 
autorów najlepszych prac. Szczegółowe wyniki 
są dostępne na stronie http://www.biblioteka.
miedzyzdroje.pl

Nagrody książkowe sfinansował 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. 
Maskotki dla uczestników ufundowała Joanna 
Mrowińska Komorowicz z Lunaparku Komar. 
Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Koło nr 19 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. 

Zapraszamy do oglądania wystawy prac pla-
stycznych, która będzie zdobiła naszą czytelnię  
i hol do połowy czerwca 2019 r.

Bibliotekarze

Finał konkursu plastycznego
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W zawodach rywalizowało 70 uczniów z SP 1 
Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamień-
ska, SP 2 Wapnica, SP 9 Świnoujście, SP 6 Świ-
noujście, PSP Kołczewo, SP Wolin, SP 2 Kamień 
Pomorski oraz ZSS w Dziwnowie. 

Organizatorem zawodów jest Uczniowski 
Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. Wię-
cej informacji, zdjęć oraz wyniki można znaleźć 
na stronie internetowej organizatora w zakładce 
Czwartki Lekkoatletyczne www.uks.jupe24.pl. 
Zawody dofinansowane z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.

Najbardziej wartościowe rezultaty 
Czwartków LA:

dziewczęta:
Oliwia Cicholińska  (SP 1 Międzyzdroje) 2008 r. 
– 60m – 9,26
Nela Zygmunt (SP 9 Świnoujście) 2008 r. 
– skok w dal – 3,75
Maria Rutkowska (SP 1 Międzyzdroje) 2007 r. 
– 60m – 9,30

chłopcy:
Jeremias Kjaer (SP 2 Wapnica) 2009 r. 
– piłka palantowa – 30,00

Najbardziej wartościowe rezultaty 
Grand Prix:

Anna Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r. 
– 100m – 13,18, 300m – 43,73
Artur Udycz (ZSS Dziwnów) 2003 r. 
– 100m – 11,58, skok w dal – 5,65
Dominik Kujda (UKS Chrobry Międzyzdroje) 

2001 r. 
– 100m – 11,69
Alina Janeczek (SP 1 Międzyzdroje) 2003 r. 
pchnięcie kulą 3kg – 8,71

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne 
Za nami piąte zawody V Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patronatem 
Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 09 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. 

Zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje wystar-
towali w prestiżowych zawodach lekkoatletycz-
nych pn. Eliminacje Wojewódzkie „Nestle Cup”  
w Szczecinie. Udział w tych zawodach to realizacja 
programu „Lekkoatletyka dla Każdego”, w którym 
uczestniczą dzieci w naszej sekcji. W zawodach 
wystartowało ponad 550 zawodników z całego 
województwa, a w każdej konkurencji blisko 
30-50 zawodników. Przy tak dużej ilości startu-
jących zawodników udało się nam wywalczyć 
dwa medale. Złoty medal zdobyła Nela Zygmunt  
r. 2008 skok wzwyż –120 cm oraz brązowy medal 
Wojtek Szumlewski r. 2008 skok wzwyż – 105 cm. 
O włos od medalu była Maja Kucharczyk r. 2008  
w biegu na 600m zajmując czwarte miejsce  
z nowym rekordem życiowym 2:05,87.  Pozostali 
świetnie wystartowali i w większości poprawili 
własne rekordy życiowe. Wyjazd na zawody 
dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Wyniki naszych zawodników:
Oliwia Cicholińska 2008 – 60m – 9,55 (miejsce 

9), skok w dal – 3,70 (7)
Weronika Ilczenko 2008 – 600m – 2:16,88 (16), 

skok wdal – 3,30 (20)
Hanna Wołkow 2008 – 60m-9,65 (11), skok  

w dal – 3,74 (6)
Marta Wołkow 2007 – skok wzwyż – 1,05 (11), 

skok w dal-3,67 (25)
Maria Rutkowska 2007 – 60m – 9,85 (27), skok 

w dal – 3,05 (44)
Wojtek Szumlewski 2008 – skok wzwyż – 1,05 

(3), skok w dal – 3,12 (22)
Marcel Gondek 2007 – 300m – 53,08 (10), 

60m – 9,56 (23)

Tomasz Wiśniewski 2008 – 60m – 10,50 (26)
Piotr Soiński 2007 – 60m – 10,18 (32), 300m 

– 56,47 (12)
Patryk Jeziorny 2007 – 60m – 10,09 (30), skok 

w dal – 4,23 (7)
Maja Kucharczyk 2008 – 600m – 2:05,87, 

60m-9,79 (16)

Eliminacje Nestle Cup „Lekkoatletyka dla Każdego”

27 kwietnia 2019 r. zawodniczki i zawodnicy UKS 
Chrobry Międzyzdroje wystartowali w corocz-
nych Mistrzostwach Województwa UKS i MKS  

w Lekkoatletyce w Złocieńcu. Fantastycznie wypa-
dli nasi najstarsi zawodnicy, którzy zdobyli trzy zło-
te medale oraz jeden srebrny:  Konrad Dubako zło-
ty medal w juniorach w skoku w dal – 4,64, Anna 
Rejchert złoty medal w młodziczkach w biegu na 
300m – 43,95, Dominik Kujda złoty medal w junio-
rach w biegu na 100m – 11,88 oraz Artur Udycz 
srebrny medal w juniorach w biegu na 300m  
– 37,18. Warto dodać, że wynik Artura uprawnia go 
do otrzymania drugiej klasy sportowej. 

Pozostali nasi zawodnicy osiągnęli wiele war-
tościowych wyników oraz rekordów życiowych. 

Wyniki:
Artur Udycz – 100m – 12,10 300m – 37,18 PB
Konrad Dubako – skok w dal – 4,64 100m  

– 13,50 PB

Dominik Kujda – 100m – 11,94 el, 11,88 f PB, 
300m – 38,81 PB

Adrian Śremski – 100m – 14,09 PB, 300m  
– 45,67 PB

Ania Rejchert – 100m – 13,30 PB, 300m – 
43,95

Marcel Gondek – 100m – 15,62 PB, 300m  
– 53,59 PB

Marta Wołkow – skok w dal – 3,48 skok 
wzwyż – 120 PB

Hania Wołkow – 100m – 15,80 PB
Maja Kucharczyk – 100m – 16,40 PB, 300m 

– 57,33 PB
Weronika Ilczenko – 100m – 16,94 PB, 300m 

– 57,82 PB
Amelia Kujda-Rogowska – 100m – 15,72 PB, 

300m – 53,13 PB
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Cztery medale „Chrobrego” w Złocieńcu

Dawid Dwornik 2007 – 60m – 9,99 (29), skok 
w dal-3,56 (19)

Anna Kolańska 2008 – 60m – 10,77 (43), skok 
w dal – 3,03 (33)

Nela Zygmunt 2008 – skok wzwyż – 1,20 (1), 
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje
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Zawodniczki UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje grające w I Lidze Kobiet 
tenisa stołowego rozegrały ostatni 
mecz w sezonie 2018/2019. Ry-
walkami naszego zespołu była 
drużyna MAR-BRUK ZRB GOSRiT 
Luzino, która walczyła o utrzymanie 
w lidze. Mecz w Międzyzdrojach 
zakończył się wynikiem remisowym 
5:5, a punkty dla naszego zespołu 
zdobywały kolejno: Maja Garbino 

1,5 pkt., Julia Bartkiewicz 0,5 pkt., 
Joanna Kiedrowska 2 pkt., Wioleta 
Witkowska-Krawczyk 1 pkt. Osta-
tecznie UKS Chrobry zajął czwarte 
miejsce w tabeli z dorobkiem 22 
pkt. i bilansem 89:91. Rozgrywki 
I Ligi Kobiet tenisa stołowego są 
dofinansowane z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Liga Kobiet tenisa stołowego

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. w hali sportowej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie odbyła 
się „Zachodniopomorska Olimpiada Karate Dzieci 
i Młodzieży”. 

W zawodach udział wzięli zawodnicy z trzech 
federacji karate województwa zachodniopomor-
skiego, w kategorii kata, kumite i grappling. Zma-
gania zawodników we wszystkich konkurencjach 
były bardzo zacięte i wyrównane, a często walki 
finałowe kończyły się po dogrywkach. Kiedy one 
nie rozstrzygnęły wyniku walki, o zwycięstwie  
decydowała waga zawodnika.  

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sporto-
wego Bushido zajęli następujące miejsca:

Adrian Czacherski – I miejsce w kumite 
chłopców 9 lat w kategorii OPEN, III miejsce w 
kata chłopców  do 10 lat, II miejsce w grapplingu 

chłopców 8-9 lat +37 kg.
Julia Karwicka – III miej-

sce w kata junior do lat 16.
Oliwer Rudnicki – II miej-

sce w kata junior do lat 16.
Antoni Azarkiewicz – II 

miejsce w grapplingu chłop-
ców 6/7 lat +24 kg, III miejsce 
w kumite +28kg.

Jakub Łoś – III miejsce w 
grapplingu chłopców 6/7 
lat +24 kg.

Gratulujemy naszym 
zawodnikom zdobytych 
miejsc medalowych i ży-
czymy kolejnych sukcesów 
i dziękujemy rodzicom za 
opiekę nad naszymi zawod-
nikami.

Zarząd MKS Bushido

OLIMPIADA  KARATE

Podczas zawodów mogliśmy oglądać 16 biegów klasyfikowanych w różnych kate-
goriach wiekowych, oraz symboliczny „Bieg dla Ziemi”. Wśród osób biorących udział  
w zawodach obserwować mogliśmy zarówno 3-letnie dzieci, doświadczonych sportow-
ców oraz początkujących biegaczy. Razem na starcie stanęło około 210 uczestników. 

Oprócz zmagań sportowych organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji  
takich jak: pokaz umiejętności zapaśniczych Akademii Sportów Indywidualnych „Bielik”  
Międzyzdroje, „Kącik malucha”- zabawy edukacyjne dla najmłodszych w tym malo-
wanie twarzy, ciepły posiłek i słodkie przekąski przygotowane przez Radę Rodziców 
działającą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, stoisko edukacyjne z grami 
przygotowanymi przez Woliński Park Narodowy.

Monika Szumlewska 
SP2 Wapnica 

X X I I I  W I O S E N N E  B I E G I 
P R Z E Ł A J O W E  W  W A P N I C Y
W sobotę 11.05.2019r. na terenach położonych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 
w Wapnicy  odbyły się XXIII Wiosenne Biegi Przełajowe pod hasłem „Kto swoje 
zdrowie szanuje ten w wapnickich biegach startuje”. 
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1945 z późniejszymi zmianami), a także art. 29, art. 39 ust. 1, 
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy  o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdro-
jach Uchwały Nr XXX/296/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Międzyzdroje na terenie 
ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wo-
dziczki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia pro-
gnozy oddziaływania na środowisko do projektu planu. 

Obszar opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym 
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Przed-
miotem procedury planistycznej jest określenie przeznaczenia  
i sposobu zagospodarowania terenów objętych opracowaniem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz 
uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 21 czerwca 2019 r. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach (ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje). 
Wniosek do planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny od-
działywania na środowisko mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach;

2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-

ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do planu oraz 
uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko jest Burmistrz Międzyzdrojów. Z dokumen-
tacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy 
urzędu (tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. 
od 7.30 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.00).

Informuję, że administratorem danych osobowych jest Gmina Mię-
dzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzi-
bą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyz-
droje, tel.91 32 75 631, e-mail: um@miedzyzdroje.pl, informacja na 
temat zasad ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem: 
http://bip.miedzyzdroje.pl/strony/menu/95.dhtml

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Międzyzdroje 

na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), a także art. 
29, art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdro-
jach Uchwały Nr V/65/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Po-
morskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo, w tym sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu. 

Obszar opracowania planu, w tym zmiany obowiązujących pla-
nów wskazanych w uchwale, oznaczono na załączniku graficznym 
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany pla-
nu. Przedmiotem procedury planistycznej jest określenie przezna-
czenia i sposobu zagospodarowania terenów objętych opracowa-
niem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz 
uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 21 czerwca 2019 r. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Międzyzdrojach (ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje). 
Wniosek do planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny od-
działywania na środowisko mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach;

2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-

ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do planu oraz 
uwag i wniosków w ramach procedury strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko jest Burmistrz Międzyzdrojów. Z dokumentacją 
w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdro-
jach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu 
(tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 
7.30 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.00).

Informuję, że administratorem danych osobowych jest Gmina Mię-
dzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzi-
bą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyz-
droje, tel.91 32 75 631, e-mail: um@miedzyzdroje.pl, informacja na 
temat zasad ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem: 
http://bip.miedzyzdroje.pl/strony/menu/95.dhtml

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

OGŁOSZENIA
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Uwaga, właściciele psów!
Przypominamy o obowiązku rejestracji psów 
należących do mieszkańców Gminy Międzyz-
droje, który wynika z Uchwały Nr VI/79/19 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 marca  
2019 r., przyjmującej program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Międzyzdroje na 2019 r. oraz §12 pkt. 1. 
cytowanego programu. Rejestracji można doko-
nać w Urzędzie Miejskim, ul. Książąt Pomorskich 
5 pokój nr 2 (parter) w godzinach urzędowania.

Ponadto zapraszamy wszystkich mieszkańców 
naszej Gminy posiadających psy, które zostały 
zarejestrowane w minionych latach do zwery-
fikowania swoich danych w prowadzonej przez 
nas bazie.

Jednocześnie informujemy, że właściciele 
psów zwolnieni z opłaty od posiadania psa to:

• osoby w wieku powyżej 65 lat, które prowa-
dzą samodzielne gospodarstwo domowe,

• osoby niepełnosprawne, dla których pies 
jest pomocą,

• osoby, które udokumentują posiadanie psa 
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W roku 2019 opłata roczna od posiadania 
psa wynosi:

Paulina Ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Komunalnej

Ilość psów

1
2
3

Roczna wysokość opłaty

20 zł
30 zł
40 zł

Temat Strefy Płatnego Parkowania (SPP) wzbudza duże zainteresowanie 
mieszkańców ponieważ, szczególnie w okresie letnim, wszystkim – mieszkań-
com i turystom mocno doskwiera niedostateczna ilość miejsc parkingowych. 
Dlatego konieczna stała się praca nad dotychczasową uchwałą. W obecnej 
Uchwale nr VII/86/19 z dnia 28 marca 2019 roku, wprowadzono następujące 
zmiany:

• Istniejąca strefa została podzielona na podstrefy – I podstrefa obejmują-
ca teren nadmorski obowiązuje przez cały rok, druga podstrefa obejmująca 
pozostałe ulice od 1 maja do 30 września.

• SPP została rozszerzona o 3 odcinki ulic: część Promenady Gwiazd, Polną 
i część Książąt Pomorskich. 

SPP będzie obowiązywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. 
Nie będą pobierane opłaty w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne 
od pracy. Elektroniczna Karta Parkingowa umożliwi mieszkańcom bezpłatne 
parkowanie do 3 godzin bezpłatnie, a nie jak dotychczas do 1 godz. w każdym 
parkomacie. Zostaje wprowadzona  Karta Parkingowa Abonamentowa, która 
umożliwia korzystanie z II Podstrefy czynnej od 2 maja do 30 września.  Osoby, 
które ubiegają się o powyższe karty, składając wniosek  powinny przedłożyć 
do wglądu w Biurze SPP jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym wskazują jako miejsce 
zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje oraz potwierdzenie, że są właścicie-
lem pojazdu lub dysponują pojazdem na podstawie umowy (kredytu, leasingu 
lub innego tytułu prawnego).

„Wprowadzone zmiany mają na celu uzyskanie większej przepustowości 
i usprawnienie funkcjonowania strefy” – poinformował Burmistrz Mateusz 
Bobek.

Dla prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego 
parkowania wprowadzona będzie możliwość nabycia zastrzeżonego stano-
wiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności. 
Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 900,00 zł brutto/miesiąc.

Wprowadza się następujące opłaty za parkowanie pojazdów samochodo-
wych w Pierwszej Podstrefie Płatnego Parkowania (P I):

1) w okresie od 1 października do 30 kwietnia w następującej wyso-
kości:

a) za pierwsze pół godziny parkowania    1,00 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania         2,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania     2,40 zł
d) za trzecią godzinę parkowania     2,80 zł

STREFA  PŁATNEGO  PARKOWANIA

Wywóz odpadów w Międzyzdrojach
W odpowiedzi na pojawiające się skargi  

i uwagi mieszkańców, które w ostatnim czasie 

wpływają do Urzędu Miejskiego, dotyczące 

odbioru odpadów komunalnych z posesji 

prywatnych na terenie gminy Międzyzdroje, 

pracownicy Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej skontaktowali się  

z kierownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim 

w celu ich przekazania. 

Jednocześnie informujemy, że umowa zawarta 

pomiędzy Gminą Międzyzdroje a P.G.K Sp. z o.o., 

szczegółowo reguluje zasady i częstotliwość 

wywozu odpadów z terenów naszej gminy. Czę-

stotliwość odbioru odpadów odbywa się zgodnie  

z ustalonym harmonogramem modyfikowa-

nym na okres sezonu wakacyjnego tj. na lipiec  

i sierpień. 

Pracownicy firmy wywozowej mają obowią-

zek zabrania odpadów, które są w pojemnikach.  

Odpady, które nie zmieściły się do pojemników i są 

składowane obok nich, winny być przygotowane 

do odbioru tj. znajdować się w workach. 

Harmonogram wywozu odpadów dostępny 

jest na stronach internetowych www.bip.miedzyz-

droje.pl, www.miedzyzdroje.pl, w Informatorze 

Samorządowym Gminy Międzyzdroje, a także 

w wersji papierowej w pokoju nr 3 w Urzędzie 

Miejskim. 

Pragniemy również przypomnieć, że Uchwała 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr L/537/18  

z dnia 11 października 2018 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Międzyzdroje, nakłada na właści-

cieli nieruchomości obowiązek udostępnienia 

pojemników lub/i worków poprzez wystawienie 

ich przy wejściu od strony ulicy z możliwością wej-

ścia na teren nieruchomości przez pracowników 

odbierających odpady komunalne. 

Ewentualne uwagi dotyczące wywozu odpa-

dów prosimy na bieżąco zgłaszać bezpośrednio 

do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej do Wioletty Sosińskiej w godzinach 

pracy urzędu,  pokój nr 3, tel. 91 32 75 657. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania   2,00 zł
f ) za bilet parkingowy dobowy   20,00 zł
2) w okresie od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:
a) za pierwsze pół godziny parkowania    1,50 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania       3,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania     3,50 zł
d) za trzecią godzinę parkowania     4,00 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania   3,00 zł
f ) za bilet parkingowy dobowy   35,00 zł
2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Drugiej Pod-

strefie Płatnego Parkowania (P II)od 1 maja do 30 września na podstawie 
ważnej karty parkingowej w następującej wysokości:  

a) za pierwsze pół godziny parkowania    1,50 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania       3,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania     3,50 zł
d) za trzecią godzinę parkowania     4,00 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania   3,00 zł
f ) za bilet parkingowy dobowy   35,00 zł
g)           za kartę parkingową abonamentową

(dotyczy osób rozliczających podatek dochodowy)          250,00 zł
3. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych  

w całej Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia do 31 grudnia na pod-
stawie ważnych kart parkingowych w następującej wysokości:

a) za wykupienie bądź przedłużenie ważności elektronicznej karty 
parkingowej (dotyczy osób rozliczających podatek dochodowy)  20,00 zł

b) za kartę parkingową specjalną    20,00 zł
Osoba fizyczna, która rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych ze 

wskazaniem jako miejsca zamieszkania obszaru Gminy Międzyzdroje, uzyska 
prawo do ubiegania się o otrzymanie karty parkingowej abonamentowej lub 
elektronicznej karty parkingowej.

Biuro Obsługi SPP znajduje się w Zakładzie Ochrony Środowiska ul. 
Nowomyśliwska 86 w dniach od poniedziałku do piątku od godz.8.00 
do 14.00. Kasa od poniedziałku – piątku: 8:00 – 13:30, I piętro pok. nr 4,  
tel. 91-328-08-73, e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl, www.zosmiedzyz-
droje.pl

Treść uchwały dotyczącej SPP dostępna jest na bip.miedzyzdroje.pl  
w zakładce System Rada.                                                                      Joanna Ścigała 

Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 
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12.06.2019r. – „Porozma-
wiajmy o roślinach w litera-
turze… i nie tylko” spotkanie 
w ramach DKK, godz. 18:00, 
Miejska Biblioteka Publi- 
czna;

15.06.2019r. – „Pchli Targ 
– nowe życie starych rze-
czy”, godz. 10:00, amfiteatr 
miejski;

17 - 30.06.2019r. – letni 
kiermasz książek pn. „Książ-
ka za 1 zł”, w godz. otwarcia 
biblioteki, Miejska Bibliote-
ka Publiczna; 

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje     • e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl     •  Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Obsługi Klienta 
•  Redaktor naczelny: Anetta Czyżak     •  Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31

•  Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel.  91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.

Z miejskiego kalendarza  imprez:  czerwiec 2019 r.  










 01.06.2019r. – „10. Naj-
lepszy Dzień Dziecka na 
Wyspach”, godz. 12:00, am-
fiteatr miejski;

08.06.2019r. – „IV Dzień 
św. Ottona” , godz. 14:00, 
grodzisko w Lubinie;

09.06.2019r. – I Mały Me-
moriał im. Ireny Szewińskiej, 
godz. 12:00, stadion miejski;

09 - 14.06.2019r. – 54. 
Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Chóralnej, program 
na str. 7.

22.06.2019r. – „Międzyz-
drojskie Neptunalia”, godz. 
16:00, amfiteatr;

22.06.2019r. – Piknik Stra-
żacki, godz. 16:00, Remiza  
OSP Lubin; 

29.06.2019r. –„III Dzień Pa-
trona miasta Międzyzdroje”, 
godz. 12:00, kościół pw. Św. 
Piotra Apostoła;

30.06.2019r. – „Dzień kul-
tury rybackiej”, godz. 16:00, 
grodzisko w Lubinie.

Redakcja





IV Dzień 
św. Ottona
w Lubinie
Sobota, 8 czerwca 2019 roku
Kościół w Lubinie 
14.00 Msza św.  
15.00 Wykład historyczny

Grodzisko w Lubinie 
14.00-20.00 
- stoiska dawnego rzemiosła 
- rodzinne gry, zabawy, konkursy
- bezpłatny poczęstunek
- wspólne ognisko

Bezpłatny dojazd z przystanku przy 
Muzeum WPN: 13.30  15.30 , powrót 17.00  20.00




