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miasto gwiazd!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

• 24. Festiwal Gwiazd
• Zmiany w Urzędzie Miejskim
fot. Tomasz Rychłowski

AKTUALNOŚCI

Najładniejsze podwórko w Gminie Międzyzdroje
Piękno otaczającego nas świata wpływa na nasze samopoczucie, poprawia humor, pozwala optymistycznie patrzeć na świat. Idąc ulicą lubimy
zatrzymać się przy ogrodzeniu i popatrzeć na ładne podwórka, zadbane i przyciągające wzrok. W Międzyzdrojach jest wiele takich miejsc,
zadbanych, uroczych, niektóre zapierają dech swoimi kolorami i pomysłami tych, którzy codziennie dbają o te zakątki.
I taka myśl przyświecała organizatorom
konkursu na „Najładniejsze podwórko – wizytówką Gminy”. Chcieliśmy docenić osoby,
które z pasją zagospodarowują swoje przydomowe podwórka. Do konkursu wpłynęło
7 zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem komisja
konkursowa przeprowadziła wizytację i przegląd wszystkich zgłoszonych do konkursu
podwórek, oceniając: układ kompozycyjny
roślinności, utrzymanie czystości, ładu i porządku, oryginalność, pomysłowość i funkcjonalność zagospodarowania terenu. Wypieszczone i przyciągające wzrok różnorodnością
barw i kolorów, zapachem kwitnących kwiatów i przystrzyżonych trawników podwórka,
zachwyciły i oczarowały komisję konkursową.
I miejsce zajęła Jolanta Nyrkowska z Międzyzdrojów. Ogródek pani Jolanty to miejsce
jak „przy zaczarowanej bajki”. Przy ruchliwej
drodze przy ul. Zwycięstwa podwórko pani
Jolanty urzeka spokojem. Oryginalne pomysły
np. wykonane własnoręcznie z drewnianych
palet stolik i fotel tworzące „kącik zadumy”,

Posesja położona jest przy ul. Zwycięstwa,
a na niej prowadzona działalność wynajmu
kwater. Komisja szczególnie zwróciła uwagę
na wykorzystanie każdej możliwej do zagospodarowania roślinnością dostępnej przestrzeni,
a tej na posesji było jej niewiele. W ogrodzie
pani Małgorzaty pośród krzewów róż, unosił się zmysłowy zapach mięty i lawendy. Na
uwagę zasługiwała różnorodność i układ kompozycyjny roślinności.
III miejsce komisja przyznała mieszkance
Wapnicy Irenie Lewandowskiej. Podwórko
wyróżniało się funkcjonalnością zagospodarowania terenu. Dostosowane jest do każdej
grupy wiekowej i różnych form aktywności,
np. wydzielona część dla dzieci, oddzielne
i osłonięte miejsce do grillowania, jak również schowany wśród krzewów i niewidoczny
ogródek warzywny właścicielki. A wszystko to wśród kwitnących drzew owocowych
i kolorowych rabatek kwiatowych. Każdemu
uczestnikowi naszego konkursu serdecznie
dziękujemy za udział. Państwa podwórka

I miejsce
ciekawe kompozycje zieleni połączone z „małymi dziełami”tworzonymi przez właścicielkę,
zadecydowały o wygranej.
II miejsce w konkursie zajęła Małgorzata
Kopeć, również mieszkanka Międzyzdrojów.

ROZTRZYGNIĘCIE
MAJOWEJ
ZAGADKI
W majowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy Państwu krótkie
wiersze autorstwa Girony
‘88, z których trzeba było
odgadnąć dwa hasła: Bursztyn
i Bielik.
Zwyciężczynią majowej zagadki została pani Agnieszka
Sowiak, mieszkanka Międzyzdrojów. Pani Agnieszka biorąc
udział w naszym konkursie
wygrała bon na pizzę w restauracji „MIRAMARE” Hotelu
Aurora Family & SPA w Międzyzdrojach.
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III miejsce

są piękną wizytówką Gminy Międzyzdroje.
Laureatów oraz uczestników konkursu zapraszamy na najbliższą sesję rady miejskiej, która odbędzie się 27 czerwca br., o godz. 10:00
w Międzynarodowym Domu Kultury, gdzie

CZERWCOWA ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną zagadkę. Proszę rozwiązać zaszyfrowaną wiadomość za pomocą klucza,
a hasło przesłać na naszego konkursowego maila.
Do wygrania są bilety wstępu dla 4 osób do Oceanarium w Międzyzdrojach.
Odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem telefonicznym należy przesłać do dnia 10 lipca
2019 r. na adres: konkurs@miedzyzdroje.pl. Spośród
nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, podczas losowania wyłonimy jednego zwycięzcę.

II miejsce

nastąpi oficjalne wręczenie nagród oraz dyplomów.
Anetta Czyżak,
Joanna Ścigała
UM Międzyzdroje

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 marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 o przetwarzaniu
danych osobowych RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Informację o zwycięzcy podamy w lipcowym
wydaniu Informatora Samorządowego Gminy
Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!

Redakcja

KLUCZ:
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IV Dzień św. Ottona w Lubinie
Po raz czwarty w sobotę 08
czerwca br. na grodzisku
w Lubinie zapłonął symboliczny ogień ku czci św.
Ottona, zwanego „Aposto-

do Polski by prowadzić misję
chrystianizacyjną wśród Słowian. Podczas pierwszej misji,
która trwała w latach 1124 –
1125, dotarł do Lubina, gdzie

zacyjnej Pomorza Zachodniego, obok takich miejscowości
jak: Szczecin, Kołobrzeg, Białogard, Kamień Pomorski czy
Pyrzyce.

łem Pomorza”. Biskup Otton
z Bambergu na zaproszenie
władcy polskiego, Bolesława Krzywoustego, przybył

ochrzcił zamieszkałą ludność.
Tym samym Lubin w gminie
Międzyzdroje stał się ważnym
miejscem na mapie chrystiani-

Mszą św. w kościele pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Lubinie rozpoczęła się duchowa część uroczystości. Po
mszy św. prof. Stanisław Rosik z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił wykład na
temat: „Z Bambergu do Lubina. Apostolska peregrynacja
św. Ottona na krańce świata”.
Uczestnicy wykładu mieli niebywałą okazję dowiedzieć się
jak skutecznie biskup Otton
z Bambergu prowadził swoją
misję chrystianizacyjną i tak
naprawdę na czym ona polegała.

Cmentarz komunalny w Międzyzdrojach
godz. 11.00 - Poświęcenie odnowionego
Krzyża Katyńskiego

Po południu na grodzisku
rozpoczął się jarmark św. Ottona, festyn rodzinny o charakterze historycznym. Były
gry i zabawy dla dzieci, pokazy
i warsztaty historyczne oraz
kiełbaska z ogniska. Liczne
stanowiska historyczne i rekonstruktorskie wprowadziły
uczestników festynu w świat
Słowian i kultury średniowiecza. Można było poznać
techniki wyrobu zabawek średniowiecznych czy ręcznie
robionych ze skóry butów, jak
rybacy łowili ryby czy wyrabiali sieci. Warsztaty z haftu
średniowiecznego, ówczesne
wróżby zwane runami, to tylko niektóre z propozycji przygotowanych dla uczestników
jarmarku.
Było wesoło i rodzinnie,
a zorganizowany bezpłatny
dojazd z Międzyzdrojów pozwolił na przybycie na grodzisko także mieszkańców
i turystów z Międzyzdrojów
i okolic. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji wydarzenia. Przed nami w 2020 roku,
jubileuszowy, V Dzień św.
Ottona, na który zapraszamy
Państwa już dzisiaj.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Kościół paraﬁalny św. Piotra Apoﬆoła
godz. 11.45 - Spotkanie przy kamieniu
„Duchowych Budowniczych Międzyzdrojów”
i poświęcenie ﬆarego Krzyża Katyńskiego.
godz. 12.00 - Uroczyﬆa Msza Święta
z udziałem pocztów sztandarowych
godz. 13.00 - „Piknik Piotrowy” na terenie
kościoła

Program imprez
w Amfiteatrze – lipiec 2019
13.07 - Kabaret
		 Paranienormalni
14.07 - Doda

Międzynarodowy Dom Kultury

15.07 - Kabaret Nowaki

godz. 16.00 Koncert kameralny „II Międzyzdrojska
Saksonetta” pod kierowni wem Dariusza Samóla

16.07 - Akcent Zenon
		 Martyniuk
17.07 - Kabaret Smile
18.07 - Piękni i Młodzi

19.07 - Cleo
21.07 - Michał Szpak
22.07 - Boys
23.07 - Kabaret Nowaki
26.07 - Kabaret Młodych
		 Panów
28.07 - Kabaret Skeczów
		 Męczących
31.07 - Kabaret Smile

*ORGANIZATOR IMPREZ W AMFITEATRZE ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU
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WYDARZENIA
04.07.2019 r. (czwartek)

• 13:30 Kino Eva
(Grand Prix Festiwalu “Dwa
Teatry – Sopot 2019”) Przed
projekcją spotkanie autorskie w którym udział wezmą
twórcy Teatru Telewizji. Prowadzenie: Barbara Marcinik
– Trójka Polskie Radio

Czytanie Bajek
• 11:00 Amfiteatr Warsztaty
teatralne dla dzieci
• 11:30 sala pomarańczowa
MDK Konferencja prasowa
• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Columbus
Sesje autografowe
• 14:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Columbus
Spotkanie z Teatrem
Polskiego Radia
• 15:00 Kino Eva
“Wielka improwizacja” w
reżyserii Janusza Zaorskiego.
(Grand Prix Festiwalu “Dwa
Teatry – Sopot 2019”) Przed
słuchowiskiem
spotkanie
autorskie z twórcami Teatru
Polskiego Radia. Prowadzenie: Barbara Marcinik – Trójka
Polskie Radio

Olak – gitara, Sebastian Wypych – kontrabas, kierownictwo artystyczne, Paweł
Sztompke i Jerzy Petersburski
Jr. – prowadzenie koncertu.
Sebastian Wypych – scenariusz i reżyseria.
Plenerowe nocne projekcje
filmowe „Co mi zrobisz, jak
mnie złapiesz”
• 24:00 kino na plaży
Reżyser: Stanisław Bareja
05.07.2019 r. (piątek)
Czytanie Bajek
• 11:00 Amfiteatr Warsztaty
teatralne dla dzieci

Spektakl „Nerwica Natręctw”
• 16:00 i 19:00 sala teatralna
MDK
Obsada: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman, Rafał Królikowski, Artur
Barciś, Zdzisław Wardejn
Reżyseria: Artur Barciś

• 11:30 sala pomarańczowa
MDK Polskie Radio Dzieciom
– animacje

Recital Krystyna Tkacz
„W drodze pod wiatr”
• 17:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje –
sala Marco Polo

TVP ABC – wspólne oglądanie bajek
• 13:00 – 14:00 Amfiteatr
Gwiazdy Bestsellerów: Ewa
Woydyłło

Koncert „Nie ma szczęścia
bez miłości”
• 21:00 scena przy Alei
Gwiazd
W programie: utwory Jerzego Petersburskiego i Władysława Szpilmana w oryginalnych aranżacjach, a także w
autorskich
opracowaniach
Orkiestry Adria. Wystąpią:
Katarzyna Cerekwicka, Anna
Karwan, Lala Czaplicka, Kuba
Badach, Jerzy Petersburski Jr.
oraz Orkiestra Adria / Nowe
Pokolenie: Anna Wandtke
- skrzypce, Grzegorz Lalek
- skrzypce, banjo, Jerzy Petersburski jr – fortepian, Mirosław Feldgebel – fortepian,
Piotr Kopietz - akordeon,
bandoneon, Grzech Piotrowski - saksofony, Przemysław
Skałuba - klarnet, Krzysztof
Gradziuk - perkusja, Marcin

• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje –
sala Columbus
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• 11:30 - 13:00 Amfiteatr
W programie m.in. spotkanie
z gwiazdą – czytanki, „Przygoda z dubbingiem”, konkurs
„Rodzinniada”

Spotkanie poświęcone twórczości Stanisława Barei
• 14:30 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje –
sala Columbus
Spotkanie poświęcone twórczości Stanisława Barei. W
spotkaniu udział wezmą m.in.
członkowie rodziny reżysera,
aktorzy. Prowadzenie: Mariusz Cieślik – Trójka Polskie
Radio
Spektakl „Wykrywacz
kłamstw” Teatr Capitol
• 16:00 i 19:00
sala teatralna MDK
Obsada:
Anna
Gornostaj, Olaf Lubaszenko, Kacper
Kuszewski
Reżyseria i opracowanie mu-

zyczne Robert Talarczyk
Spektakl „Samoobsługa”
• 16:00 i 19:00Vienna House
Amber Baltic Międzyzdroje –
sala Marco Polo
Obsada: Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Mecz Artyści kontra Samorządowcy
• 18:00 stadion miejski
Koncert LADY PANK
• 21:00 scena przy Alei
Gwiazd
Plenerowe nocne projekcje
filmowe „Miś”
• 24:00 kino na plaży
Reżyser: Stanisław Bareja
06.07.2019 r. (sobota)
Czytanie Bajek
• 11:00 Amfiteatr
Warsztaty teatralne dla dzieci
• 11:30 sala pomarańczowa
MDK
Polskie Radio Dzieciom – animacje
• 12:00 - 13:30 Amfiteatr
PRZYGODA NA LWIEJ ZIEMI. Wyprawa do parków
narodowych w Tanzanii Spotkanie poprowadzi Krystian
Tyrański – autor audycji Mali
Strażnicy Dzikiego Królestwa.
TVP ABC – wspólne oglądanie bajek
• 13:30 – 14:30 Amfiteatr
W programie:
- interaktywna i multimedialna prezentacja
- warsztat gry na bębnach
afrykańskich
- zabawy, konkursy i animacje
Sesje autografowe
• 13:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje
– sala Columbus
Spotkanie z Teatrem Telewizji TVP “Wesele” w reżyserii
Wawrzyńca Kostrzewskiego

Gwiazdy Bestsellerów:
Katarzyna Grochola
• 14:00 Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje –
sala Columbus
Spektakl „Dwie pary do pary”
• 16:00 i 19:00
sala teatralna MDK
Obsada: Dominika Kryszczyńska, Patricia Kazadi, Eryk
Kulm Jr, Lesław Żurek, Hiroaki Murakami
Reżyser: Olaf Lubaszenko
Recital piosenki aktorskiej
„Dopokąd” Krzysztof Tyniec:
Artyście towarzyszy zespół
PIRAMIDY
17:00 Vienna House Amber
Baltic Międzyzdroje – sala
Marco Polo “Paradiso”
• 18:00 Kino Eva
w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego (nagroda publiczności
Festiwalu “Dwa Teatry – Sopot 2019”
Uroczysta Gala Odciśnięcia
Dłoni oraz koncert
Anny Wyszkoni
• 21:00 scena przy Alei
Gwiazd
Lista odciskających dłoń:
Anna Gornostaj
Sławomira Łozińska
Mikołaj Roznerski
Zdzisław Kuźniar
Anna Wyszkoni
Krzysztof Gosztyła
Krzysztof Tyniec
Krystyna Tkacz
Rzeźba poświęcona twórczości Stanisława Barei w 90.
rocznicę urodzin
Prowadzenie gali: Monika
Mazur oraz Mateusz Szymkowiak (TVP),
Oprawa muzyczna: Piotr Salaber
Plenerowe nocne projekcje
filmowe
„Poszukiwany, poszukiwana”
• 24:00 kino na plaży
Reżyser: Stanisław Bareja
Organizatorzy
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Międzyzdroje na archiwalnych kliszach Andrzeja Ryfczyńskiego 1967-2019

7 czerwca 2019r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach obyło się wyjątkowe spotkanie - wernisaż wystawy
fotograficznej pn. „Międzyzdroje na archiwalnych kliszach Andrzeja Ryfczyńskiego 1967 - 2019”.
Wyjątkowe czarno-białe, czy kolorowe fotografie opowiadają o tętniącym
życiu Gminy Międzyzdroje, obrazują
wspomnienia i przeżycia Andrzeja Ryfczyńskiego. Podczas wernisażu każdy,
kto podchodził z zaciekawieniem do ekspozycji, mógł usłyszeć zapierające dech
historie kryjące się za każdym zdjęciem.
Pan Andrzej opowiadał z przejęciem swoje losy, otwarcie dzielił się przeżyciami
i ze wzruszeniem sięgał do najgłębszych
wspomnień.
Na wernisażu został powitany przez
burmistrza Międzyzdrojów Mateusza
Bobka, wiceburmistrz Beatę Kiryluk i dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Artura Duszyńskiego.

Andrzej Ryfczyński, mieszkaniec Międzyzdrojów, pasjonat fotografii od 60 lat,
swoje przygody z fotografią rozpoczynał
w kołach fotograficznych przy Zakładowym Domu Kultury „Odra” w Świnoujściu. Jako fotoreporter pracował i nadal
pracuje dla prasy regionalnej i portali
społecznościowych. Świadek wielu wydarzeń. W trakcie wieloletniej praktyki
fotograficznej z zaangażowaniem wykonywał i dokumentował obrazy, które
stają się punktem wyjścia do refleksji na
temat przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych gminy Międzyzdroje.
Wystawa fotograficzna w Międzynarodowym Domu Kultury będzie dostęp-

na do zwiedzania jeszcze przez miesiąc.
Zapraszamy!
Międzynarodowy Dom Kultury
i Urząd Miejski w Międzyzdrojach

P C H L I TA R G W M I Ę D Z Y Z D R O J A C H
Biżuterię damską, ubranka dla dzieci,
książki, monety oraz inne drobiazgi, można było nabyć podczas pierwszej edycji
kiermaszu pn. „Pchli targ – nowe życie
starych rzeczy”, który odbył się w sobotę
15 czerwca br., w amfiteatrze miejskim
w Międzyzdrojach. Różnorodność wystawianych przedmiotów, ich ilość oraz
jakość, mile zaskoczyła organizatorów
przedsięwzięcia oraz uczestników wydarzenia. Można było podziwiać piękne
lampy ręcznie wykonane, kolekcję przypinek, monet czy porcelanowych filiżanek.
Zabawki dla dzieci, ubrania dla dorosłych,
kolekcje gier na ps3, stanowiły również
nie lada kąsek dla odwiedzających targowisko. A wszystko to okraszone pyszną kawą z mobilnej, rowerowej kawiarni
pana Bartka, który pracował indywidu-

alnie przez 3 lata nad jej wykonaniem
i uruchomieniem. Swoją obecność mocno zaakcentowali strażacy z OSP Międzyzdroje, którzy oferowali kiełbaskę

z grilla oraz zimne napoje, tak upragnione w ten sobotni, słoneczny dzień. „Pchli
Targ” zainicjowała i oficjalnie otworzyła
Beata Kiryluk, zastępca burmistrza Międzyzdrojów, pomysłodawczyni imprezy,

którą, jak sama mówi „zainspirowała idea
spotkań oraz stworzenia nowej przestrzeni dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje”.
Oprawę techniczną imprezy zapewnili
pracownicy MDK.
Do pierwszej edycji imprezy zgłosiło się 17 wystawców z Międzyzdrojów
i okolic: z Przytoru, Wolina, jak również
kolekcjoner z okolic Gorzowa. Wszyscy
uczestnicy kiermaszu byli bardzo zadowoleni i potwierdzili swoją obecność
w kolejnej edycji „pchlego targu”, a ten
odbędzie się 28 września br. Już dzisiaj
zapraszamy Państwa do uczestnictwa.
Warto nas odwiedzić i znaleźć coś, co nas
urzekło, przedmioty, które mają swój czas
i historię, a zyskają nowe życie!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Stwórzmy razem wyjątkową wystawę
W roku 2019 upływa 80 lat od wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu Polska jako pierwsza stawiła czoła hitlerowskiemu
i stalinowskiemu oprawcy. Pamięć o tej tragedii łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków.
O niesłabnącym zainteresowaniu kolejnych pokoleń historią wojny z totalitaryzmem świadczą odwiedzane licznie wystawy, ekspozycje i muzea w całej Polsce
oraz poza granicami kraju.
W związku z przypadającą we wrześniu 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej międzyzdrojscy harcerze X Szczepu
„Gniazdo” ZHP we współpracy z Gminą
Międzyzdroje przygotowują z tej okazji
wystawę. Motywem przewodnim ekspozycji jest pokazanie wojennych losów
przez pryzmat Międzyzdrojów. Przedstawienie postaci oraz wspomnień mieszkańców gminy, którzy byli naocznymi
świadkami tej wyjątkowo tragicznej hi-
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storii.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich o wsparcie i wszelką pomoc przy
tworzeniu wystawy. Bardzo nam zależy na rodzinnych wspomnieniach
i pamiątkach żołnierzy i cywilów wal-

czących podczas wojny (westerplatczyków, powstańców, WP i AK, marynarzy,
lotników, żołnierzy walczących na zachodzie i pod Monte Cassino oraz tych,
których los nie ominął wywiezieniem na
wschód w głąb Związku Radzieckiego).
Zapraszamy też instytucje, stowarzyszenia i organizacje, które chciałyby się przyłączyć do projektu.
Wszelkie pytania i informacje proszę kierować na adres: tomasz.rychlowski@zhp.net.pl lub telefonicznie na nr
691 262 432.
phm. Tomasz Rychłowski
Inicjator i koordynator projektu
Komendant X Szczepu „Gniazdo” ZHP
5

AKTUALNOŚCI

STUDY TOUR DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Słoneczna, bez sztormu i podmuchów wiatru, pogoda pozwoliła organizatorom na
przeprowadzenie rejsu statkiem Vineta, spotkania integracyjnego branży turystycznej z Gminy Międzyzdroje. Inicjatorem i organizatorem rej-

się na Morzu Północnym
i wybrzeżu Morza Bałtyckiego, a także żeglugi śródlądowej na Łabie, Eider i Kanale
Kilońskim. Z molo w Międzyzdrojach można popłynąć
do „cesarskich kurortów” na
wyspie Uznam czyli
nie-

ścia. Statek na tej linii kursuje
co godzinę.
W spotkaniu udział wzięło
łącznie 30 osób: pracowników hoteli, przewodników
turystycznych i właścicieli
kwater prywatnych. Wszy-

scy zgromadzeni mieli czas by
wymienić doświadczenia oraz
lepiej się poznać. Inicjatywa
zyskała uznanie branży turystycznej.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

OSTATNIA UROCZYSTOŚĆ
ZAKOŃCZENIA GIMNAZJUM
18.06.2019 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019  ostatniej klasy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Międzyzdrojach. Klasę trzecią ukończyło 52 uczniów.

su, który odbył się 06 czerwca
br. były: biuro podróży Viking
Tour, wyłączny partner armatora statków wycieczkowych
firmy Adler Schiffe, oraz Biuro Promocji i Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego.
Firma żeglugowa Adler-Schiffe, z siedzibą w Westerland na Sylt, została założona
w 1950 r. i jest zarządzana
przez Svena Paulsena. Flota
obecnie składa się z 26 statków pasażerskich i znajduje

mieckich uzdrowisk: Ahlbeck,
Heringsdorf i Bansin. Nazwa
„cesarskie kurorty” wzięła się
stąd, że chętnie odwiedzali je cesarze Niemiec: Wilhelm I, Fryderyk Wilhelm II
oraz cesarz Austro-Węgier
– Franciszek Józef. Podczas
3- godzinnego rejsu uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z aktualną ofertą armatora.
Nowością jest wprowadzenie od 01 czerwca br. trasy
z Międzyzdrojów do Świnouj-

Tegoroczna uroczystość
zakończyła dwudziestoletni
okres trzeciego etapu edukacji – gimnazjów, które ustawą
z 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe zostały zlikwidowane na rzecz ośmioletniej
szkoły podstawowej.
Gimnazja powołano do
życia w 1999 roku w ramach
reformy edukacji rządu premiera Jerzego Buzka. Funkcję
pierwszego dyrektora pełniła
Teresa Purgal, a następnie do
końca jego samodzielnego
istnienia Tamara Starachowska. W 2017 roku Gimnazjum
zostało włączone w strukturę
Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.
Chrobrego, której dyrektorem
jest Iwona Banachowicz.
Uroczystość pożegnania
absolwentów, pod hasłem
„Chwytaj dzień”, rozpoczęły
wychowawczynie klas trzecich:
Urszula Dymitruk, Agnieszka

Rudnicka-Kot i Edyta Polakowska wywołując uczniów,
którzy wkraczali po czerwonym dywanie. Dyrektor wraz
z wychowawczyniami wręczyły
nagrody za wysokie wyniki
w nauce i wzorowe oraz bardzo
dobre zachowanie. Najlepszą absolwentką Gimnazjum
jest Oliwia Wilczyńska, której
gratulacje i nagrodę wręczył
burmistrz Mateusz Bobek.
Przyznano również nagrody
za osiągnięcia sportowe i dla
uczestników konkursów. Po
części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna przygotowana przez Dorotę Sielewicz
i Piotra Frysiaka.
Zespół nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II pragnie serdecznie
podziękować wszystkim osobom i instytucjom, z którymi
współpracowaliśmy przez dwie
dekady funkcjonowania szkoły.
Edyta Polakowska

Warsztaty psychoedukacyjne

Dzień kultury
rybackiej

Y
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ź warsztaty kulinarne
ź degustacje
ź koncert szant
gość specjalny

Grodzisko w Lubinie

Jerzy Porębski

30.06.2019, start: 16:00
Projekt Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Organizator:

6

Partner:

W ramach Stowarzyszenia "Rozwaga"  funkcjonuje  Klub Abstynenta, który działa na rzecz trzeźwości. Pełni też rolę środowiska
alternatywnego dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich
oraz znajomych. Gospodarz klubu dba o poszerzanie oferty dla
uczestników spotkań abstynenckich.  
I tak 30 maja br., na zaproszenie Klubu, psychoterapeuci
uzależnień z Fundacji Motywacja i Działanie przygotowali
dla jego członków warsztaty
z rozwoju osobistego i społecznego, w których aktywnie
nad zmianą postaw pracowało
12 uczestniczek i uczestników.
Zajęcia odbyły się w ramach
programu Fundacji Motywacja
i Działanie "Kompas -edukacja"
z dotacji ze środków Zachod-

niopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Kolejne zajęcia zaplanowane
są na czerwiec br. Dokładnych
informacji udzieli gospodarz
klubu w godz. od 16.00 do
20.00 pod nr 91 328 2730.
Zofia Durka
Gospodarz Klubu
Abstynenta „Rozwaga”
Karolina Flacht
Prezes Fundacji
Motywacja i Działanie

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 6/2019

AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W tym roku szkolnym 19 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek. Punktualnie
o 11 w Hali im. Angdrzeja Grubby uczniowie klas I-VII, rodzice i nauczyciele spotkali się, aby uroczyście zakończyć rok
szkolny 2018/2019. Osobom, które
otrzymały promocję z wyróżnieniem,
czyli uzyskały średnią powyżej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, wręczono świadectwa i nagrody od
Rady Rodziców. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali również stypendia naukowe,
na które środki przekazuje organ prowadzący szkołę - Gmina Międzyzdroje.
Tradycyjny biało-czerwony pasek na
świadectwie otrzymało 98 uczniów naszej szkoły, natomiast najlepsi sportowcy
szkoły otrzymali stypendia za osiągnięcia
w rywalizacji sportowej. Nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru
szkoły uczniom przyszłych klas VIII. Po
apelu uczniowie wraz z wychowawcami
udali się ostatni raz w tym roku szkolnym
do klas.

Dwie godziny później odbyło się pożegnanie uczniów klas ósmych, na którym zostali wyróżnieni i nagrodzeni najlepsi absolwenci Szkoły Podstawowej, a
Nagrodę Burmistrza otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Maksymilian Kułakowski.
Po części oficjalnej był czas na wspo-

mnienia, które można było snuć przy
wspaniałych słodkościach przygotowanych przez rodziców. A atmosferę
umilali uczniowie zespołu muzycznego
z klas gimnazjalnych i SP1.
Wszystkim życzymy miłych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 2 września!
Nauczyciele SP1

PIĘKNY JUBILEUSZ

12 czerwca 2019 r. burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek złożył życzenia jubilatce Pani Danucie Annie Gągale z okazji 90. urodzin.
Burmistrz skierował do dostojnej jubilatki życzenia zdrowia oraz wszelkiej życiowej pomyślności, wielu szczęśliwych
lat życia w otoczeniu rodziny i przyjaciół.
Pani Danuta urodziła się w Częstochowie. Do Międzyzdrojów przyjechała
wraz z rodziną w latach 70-tych. Jubi-

latka cieszy się doskonałą pamięcią oraz
dobrym zdrowiem.
Raz jeszcze składamy Pani Danucie
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata.
Marta Trojan
Kierownik USC

10. edycja Najlepszego Dnia Dziecka Na Wyspach!
1 czerwca 2019 r. przy promenadzie oraz w międzyzdrojskim Amfiteatrze setki dzieci obchodziły swoje święto.
W
ramach
programu
artystycznego na scenie amfiteatru w Międzyzdrojach
można
było
zobaczyć występy młodych wokalistów
i tancerzy z Łotwy, Niemiec, Białorusi i
Polski – uczestników XV Międzynarodowego konkursu-festiwalu „Karawana
Kultury - Baltic Music Race”.
W między czasie „Ekipa Wesołej Konewki” rozbawiała ze sceny wszystkich
do łez i zachęcała wszystkie dzieci do
zabawy. Najmłodsi chętnie brali udział
w konkursach z nagrodami. Wata cukrowa, kukurydza, grochówka, dmuchany
plac zabaw oraz wiele innych atrakcji –
i to wszystko za darmo dla dzieci oraz
ich opiekunów w prezencie na Dzień
Dziecka!
Po godzinie 16 około półtora tysiąca
kolorowych baloników marzeń odleciało
w niebo.
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Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach
współfinansowany był ze środków pochodzących z budżetu Gminy Międzyz-

droje. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy już za rok na 11. edycję Najlepszego
Dnia Dziecka Na Wyspach!
Organizatorzy
7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

X Sesja Rady Miejskiej
Podczas sesji, która odbyła się30 maja
br., radni zajęli się projektem uchwały
w sprawie zmiany wysokości stawek
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Burmistrz poinformował,
że podwyższenie stawek ma związek
ze zwiększeniem cen w Związku R-XXI.
Pomimo wprowadzonych przepisów,
problemem jest także brak należytej
segregacji odpadów. Dotychczas obowiązujące stawki wzrosły średnio o 25%
i przedstawiają się następująco:
Stawki opłat dla właścicieli nieruchomości od 01 lipca br. wyniosą:
- 5 zł miesięcznie za 1m3 zużytej
wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
selektywny (było 4 zł)
- 9 zł miesięcznie za 1m3 zużytej
wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane (było 7 zł).
Dla właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się
stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
1) o pojemności 60 l
– 8,75 zł
2) o pojemości 120 l
– 16,25 zł
3) o pojemności 240 l
– 31,25 zł
4) o pojemności – 1100 l – 131,25 zł
2. Jeśli odpady komunalne nie są w
sposób selektywny zbierane i odbierane od właściciela nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, ustala się
stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
1) o pojemności 60 l
– 15,03 zł
2) o pojemości 120 l
– 30,07 zł

3) o pojemności 240 l
– 60,14 zł
4) o pojemności – 1100 l – 233,86 zł
Rozważana jest także sprawa transportu wywozu odpadów przez spółkę
miejską. Obecnie trwają analizy finansowe, dlatego wszystko zostanie przedstawione radnym jesienią.
Podczas tej sesji radni zajęli się
uchwałami, które wyraźnie wpłyną na
jakość życia mieszkańców tj. wprowadzeniem Międzyzdrojskiej Karty
Mieszkańca oraz projektem uchwały
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzenia na terenie Gminy
Międzyzdroje konsultacji społecznych
w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok (na ten
cel ok 0,5 mln zł). Wprowadzenie Karty
Mieszkańca to szereg ulg podczas korzystania z usług, wydarzeń kulturalnych,
zdrowotnych itp. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Dużo emocji wzbudza w Międzyzdrojach wysoka zabudowa. Podczas
sesji przyjęto uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Międzyzdroje,
obejmującego obszar położony w części
wschodniej miasta pomiędzy ulicami:
Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa. Dzięki niej
uda się ograniczyć wysoką zabudowę i
uratować to, co jeszcze pozostało.
Ponadto radni przekazali skargi i prośby mieszkańców: naprawy nawierzchni
ulic, wywóz odpadów, utworzenie nowego placu zabaw dla najmłodszych
i inne.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce
System Rada.
Joanna Ścigała

Zmiany w Urzędzie
Miejskim w Międzyzdrojach
Uprzejmie informujemy, że, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców naszej Gminy, ulega zmianie sposób obsługi interesanta
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.
Dotychczas dokumenty były przyjmowane w sekretariacie urzędu
na I piętrze, co sprawiało problem
niektórym osobom.
W związku z powyższym,
w celu usprawnienia przyjmowania dokumentów (pism, wniosków,
podań itp.) do urzędu i zapewnienia wygody interesantom, od 10
czerwca zostało otwarte Biuro
Obsługi Interesanta, które mieści
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się na parterze w pokoju numer
9. Biuro jest otwarte w godzinach
pracy urzędu.
Natomiast organizacją spotkań
z burmistrzem i z zastępcą burmistrza w dalszym ciągu zajmuje
się sekretariat pokój nr 10, tel. 91
32 75 631.
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

03.07.2019 r. - Jarosław MAZUR
10.07.2019 r. - Krystian MAZUR
17.07.2019 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
24.07.2019 r. - Alina POSKART
31.07.2019 r. - Jędrzej SZERSZEŃ
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

Międzyzdroje z dofinansowaniem
Miło jest wychodząc z plaży obmyć
się po morskiej kąpieli. Już w następnym roku będzie to możliwe
na międzyzdrojskiej plaży. Gmina
otrzymała bowiem dofinansowanie na wykonanie prysznicy plażowych. Zostaną one zainstalowane
przy 3 zejściach na plażę - C,F,H.
Wraz z prysznicami wykonane
zostaną przyłącza wodno – kanalizacyjne do ich zasilania, które
posłużą w przyszłości do budowy
ogólnodostępnych toalet. Inwestycje te przyczynią się do większego
komfortu korzystających z plaży
użytkowników, ale co ważne będą

mieć również wpływ na ochronę
przyrody, przed zbyt dużą ingerencją człowieka w teren wydm.
Projekt jest możliwy do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na
lata 2014 -2020, Infrastruktura
turystyczno – rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic, LGR
Zalew Szczeciński. Koszt całego
projektu to 317 496,92 zł brutto,
wartość przyznanej dotacji to aż
219 693,00 zł.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach
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WIZYTA W HEREFORD - ANGLIA

OŚWIATA

W dniach 17 – 24.05.2019r. uczniowie SP nr 1 w Międzyzdrojach wraz z opiekunami,
przebywali w Anglii w ramach projektu Erasmus+ „MIND AND BODY A HEALTHIER
TOMORROW”. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Anglii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii
i Turcji.
Swoją podróż rozpoczęli od zwiedzania
Londynu (Museum Madame Tussaud,
London Eye, Coven Garden, Pałac
Buckingham) oraz podziwiali spektakl
pt.: „Alladyn” w Prince Edward Theatre.

W czasie pobytu w Londynie atrakcję
dla uczestników stanowiły przejazdy
londyńskim metrem.
Uczniowie po przyjeździe do Hereford
zamieszkali
u
angielskich
rodzin,

Ostatni przystanek – Rathcoole, Dublin
W dniach 20-24 maja 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Rathcoole, w Dublinie, stanowiące podsumowanie i uwieńczenie
dwuletniej współpracy w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+
pt. „Hello European Islands! Our STEAMM Journey Across Europe”, w którym bierze udział SP1 w Międzyzdrojach. W wizycie uczestniczyli nauczyciele ze szkół partnerskich z Irlandii, Francji, Cypru, Włoch i Polski.
Szmaragdowa Wyspa przywitała gości
ładną pogodą, dzięki czemu można było
w pełni podziwiać uroki malowniczego
krajobrazu w okolicy Wicklow, Glendalough, wybrzeża Irlandii Północnej oraz
zapierającej dech w piersiach Giant’s
Causeway (Grobli Olbrzyma). Wszechobecnej zieleni nie brakuje również w samym sercu Dublina, gdzie rozpościera się
wspaniały i ogromny Phoenix Park, który
mieści w sobie nie tylko zoo, ale również
jest miejscem zamieszkania dużego stada
saren, które są tak oswojone, że chętnie
podchodzą do spacerowiczów z nadzieją
na przekąski.
Szkoła w Rathcoole jest to nowoczesna, dobrze wyposażona placówka, mogąca się poszczycić wspaniałą i pracowitą
kadrą nauczycielską. Holy Family National School jest również szkołą koordynującą i głównym inicjatorem projektu, który pozwolił uczestnikom rozwinąć własne
możliwości, poznać nowe rozwiązania,
technologie i metody pracy, wymienić się
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doświadczeniami i zrealizować wspólnie
wiele różnorodnych działań.
W trakcie spotkania zrealizowane
zostały warsztaty dotyczące Google
Classroom oraz szeregu aplikacji, m.in.

Quiver, które z pewnością ułatwią i urozmaicą naukę uczniów. Nauczyciele odwiedzili również nowoczesną placówkę

u których czuli się wyśmienicie, ponadto
na cztery dni stali się uczniami angielskiej
szkoły. W związku z tym, uczestniczyli
również w lekcjach, zajęciach sportowych
oraz brali udział w zajęciach Leśnej
Szkoły (tu robili łapacze snów, piekli
pianki w ognisku na własnoręcznie
wystruganych patykach, a także grali
w gry terenowe). Celem wyjazdu było
zapoznanie się z funkcjonowaniem
i organizacją nauki w szkole w Mordifor.
Dużą atrakcją wyjazdu do Anglii była
wycieczka do Dudley do Black Country
Living Museum – zrekonstruowanego
XIX w. miasteczka słynącego z wydobycia
węgla i kamienia budulcowego oraz
pobyt w wiktoriańskiej szkole z epoki
i udział w typowej dla tamtych lat lekcji.
Z pobytu wróciliśmy bogatsi o nowe
doświadczenia i nawiązane przyjaźnie.
SP1
badawczą IMR (Irish Manufacturing Research) w Mullingar, gdzie roboty, drukarki 3D i naukowcy z całego świata tworzą
przyszłość rodem z filmu science fiction,
lecz której częścią być może staną się
również nasi uczniowie.
Tematami przewodnimi wizyty były:
najnowsze technologie w nauczaniu,
inżynieria, której uwieńczeniem był wyścig pociągów skonstruowanych przez
uczniów każdej ze szkół partnerskich
i wykorzystujących odnawialną energię
(Polska zajęła drugie miejsce, natomiast
zwyciężył pociąg z Sycylii) oraz zdrowie
psychiczne. W tym ostatnim celu na wykład i warsztaty zaproszony został do
szkoły w Rathcoole Dr Shane Martin,
znany psycholog irlandzki i autor wielu
książek. Zajęcia były fascynujące – wszyscy uczestnicy z pewnością poczynią
kroki, by wykorzystać zdobytą wiedzę zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy.
W związku ze zbliżającym się końcem projektu, dokonano podsumowania,
omówiono raport końcowy oraz możliwą współpracę w przyszłości, w ramach
programu Erasmus+ lub za pośrednictwem platformy eTwinning. Dwuletnia
praca z tak pracowitą grupą nauczycieli
i uczniów była przywilejem i przyjemnością!
Iwona Ośka
Koordynator
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WARTO ZOBACZYĆ W MIĘDZYZDROJACH
ALEJA GWIAZD - dzieło prof. Adama
Myjaka związane z organizowanym od
1996 r. Festiwalem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja, na której uwieczniono w brązie prawie 200 odcisków dłoni artystów
i pomniki, upamiętniające wielkie postacie kina i teatru.
MOLO – o długości 395 m, najdłuższe betonowe molo w Polsce. Pierwszy
drewniany pomost został wybudowany
w 1884 roku.

GABINET FIGUR WOSKOWYCH wystawa woskowych postaci naturalnej
wielkości ludzi ze świata nauki polityki,
sztuki i bajki. Jest jednym z większych
obiektów tego typu w Polsce.
PLANETARIUM - na 7 metrowej kopule wyświetlane są za pomocą cyfrowego projektora trójwymiarowe obrazy pochodzące z kosmosu. Planetarium może
pomieścić 54 widzów.
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY – budynek z końca XIX w. wpisany
do rejestru zabytków, usytuowany przy
nadmorskiej promenadzie na łagodnym
wzniesieniu przy Parku im. F.Chopina
PARK im. FRYDERYKA CHOPINA –
założony przez Arnolda Lejeune w XIX
wieku, rosną w nim efektowne okazy
dębów, platany pochodzenia greckiego,
żywotniki i cisy.
MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – na
wystawach stałych i czasowych podziwiać można bogaty świat przyrody – roślin i zwierząt wyspy Wolin.

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓWoddalona od miasta o 1,2 km, na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego. Utworzona w 1976 roku jako obiekt turystyczno – edukacyjny Parku.
WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO
– punkt z widokiem na panoramę Mię10

dzyzdrojów. Wzgórza okalają miasto od
południowego wschodu.
PARK LINOWY BLUSZCZ – to ciekawa atrakcja dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek i adrenalinę. Na nich
czekają przygotowane trasy dla najmłodszych i tych starszych. Na chodzenie po
drzewach nigdy nie jest za późno!
BAŁTYCKI PARK MINIATUR – położony przy drodze nr 102, miłośnicy zabytków mogą tutaj odbyć wyjątkową podróż
dookoła Bałtyku.

gości 950 m, dzięki niej można wygodnie
spacerować w koronach wydm o każdej
porze roku, posiada wygodne tarasy
widokowe, z których podziwiać można urzekające zachody słońca. W pełni
dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
OCEANARIUM - to niepowtarzalna
okazja do przyjrzenia się podwodnemu
światu. Zwiedzający mogą na własne
oczy zobaczyć egzotyczne ryby i inne
morskie organizmy, które zazwyczaj

PAPUGARNIA - W tym miejscu 41
egzotycznych barwnych osobników przeniesie Cię w inny świat, zobaczysz jak
papugi się bawią, popisują, a nawet tulą.
Masz wyjątkową okazję spotkać tu Romea i Julię… ary zwyczajne.
KAWCZA GÓRA 61 m n.p.m. – punkt
widokowy na Zatokę Pomorską we
wschodniej części miasta. Na szczycie
postawiono pamiątkowe głazy ze zjazdów leśników z 1892r. – Zjazd Leśników
Niemieckich i z 1992r. – Zjazd Polskiego
Towarzystwa Leśnego, a niżej kamienny
obelisk upamiętniający zjazdy Światowego Związku Kresowych Żołnierzy Armii
Krajowej.
KŁADKA PO KORONACH WYDM –
po stronie zachodniej promenady o dłu-

mamy okazję obejrzeć jedynie w telewizji.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem św. Piotra Apostoła z 1862 r.
- usytuowany na Królewskim Wzniesieniu, którego wieża dominuje nad krajobrazem miasta.
KAPLICASTELLA MATUTINA z 1902
r. z ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr
Boromeuszek, które pełnią swoją posługę w Międzyzdrojach nieprzerwanie od
ponad 100 lat.
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – HISTORYCZNA BIAŁA GÓRA - umożliwia
zapoznanie się z zabytkami polskiej architektury militarnej. Na 1300 m szlaku

c.d. na str. 11
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podziwiać można obiekty 17. Baterii Artylerii Stałej zbudowanej na przełomie lat
40. i 50. XX wieku.
GOSAŃ (94 m n.p.m) - najwyższe
w Polsce wzniesienie klifowe. Dojazd
drogą nr 102 w kierunku Kołobrzegu,
(ok. 4 km od centrum Międzyzdrojów).
Na miejsce dociera się przez malownicze
wzgórza porośnięte stuletnimi bukami
i dębami.

DROŻKOWE ŁĄKI – wyjątkowa
ścieżka przyrodnicza, która skrywa tajemniczy świat paproci, m.in.: okazałego
długosza królewskiego i wielu innych ciekawych roślin. Można tu także zobaczyć
efekty pracy bobrów.
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – MIĘDZYZDROJSKIE POMNIKI PRZYRODY
-obejmuje 20 drzew będących pomnikami przyrody, część drzew została ogrodzona, przy wszystkich znajdują się tablice informacyjne w 3 językach: polskim,
niemieckim i angielskim.
STANOWISKO BRONI V-3 - jedyna
w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z okresu II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona w bunkrze, gdzie
były składowane pociski V3.
MARINA WAPNICA – MIĘDZYZDROJE - port jachtowy w Wapnicy usytuowany na wschodnim brzegu jeziora

I Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej
Wspaniała lekkoatletyczna impreza sportowa odbyła się w niedzielę 9 czerwca br. na
Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. Na 20 dni przed rocznicą
śmierci wybitnej lekkoatletki odbył się I Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej.
Przypomnijmy, Irena Szewińska należała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców
i najwybitniejszych lekkoatletek
w historii: stawała na podium na
czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich (1964 r. – Tokio, 1968r. –
Meksyk, 1972 – Monachium, 1976
– Montreal). „Polska Dama Lekkoatletyki” specjalizowała się w biegach sprinterskich oraz w skoku
w dal. Siedmiokrotna medalistka
igrzysk olimpijskich. Z Międzyzdrojami była związana od 20 lat, kiedy tylko
mogła uczestniczyła w organizowanym
Mitingu Lekkoatletycznym im. W. Komara i T. Ślusarskiego. W 2005 r. oficjalnie
otwierała nowo odremontowany stadion
miejski przy ul. Aleja Róż. Irenie Szewiń-
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skiej nadano również tytuł „Honorowy
Obywatel Międzyzdrojów”. Od roku Stadion Miejski w Międzyzdrojach nosi nazwę im. Ireny Szewińskiej.
Zawody, zorganizowane przez UKS
Chrobry Międzyzdroje, Gminę Międzyz-

Wicko Wielkie w północnej zatoce Zalewu Szczecińskiego.
JEZIORO TURKUSOWE – o pięknej
turkusowej barwie. Nad jeziorem górują
lesiste wzgórza, znajduje się ścieżka edukacyjna, koło ścisłego rezerwatu im. prof.
Szafera. Do lat 50-tych ubiegłego wieku
znajdowała się tu kopalnia kredy, która
została zalana tworząc jezioro o oryginalnym kolorze.
WZGÓRZE ZIELONKA - atrakcyjny
punkt widokowy na Zalew Szczeciński,
Wsteczną Deltę Świny oraz panoramę
wyspy Uznam.
GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE położone nad zalewowym klifem. Jest
to pozostałość po wczesnosłowiańskim
grodzie Wolinian (IX-XII w), ekspozycja
fragmentów ceramiki.

NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej
- (XIXw.) ze strzelistą ceglaną wieżą.
Do końca II wojny światowej kościół był
świątynią protestancką. Przed wejściem
granitowa chrzcielnica z XII w, pochodząca prawdopodobnie z poprzedniej
świątyni.
Joanna Ścigała
droje oraz Pomorze Zachodnie, przyciągnęły ponad 240 zawodników z całego
województwa
zachodniopomorskiego
oraz wielkopolski. W memoriale wystartowali zawodnicy w kategoriach U12,
U14 oraz U16 z 20 klubów sportowych,
a jedną z najliczniejszych reprezentacji był klub UKS Chrobry Międzyzdroje. Zawody stały na wysokim
poziomie o czym świadczą wyniki
najmłodszych zawodników. Ciepła
i słoneczna pogoda sprzyjała zdobywaniu nowych rekordów życiowych
w konkurencjach biegowych oraz
technicznych.
Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji memoriału należą się wszystkim zaangażowanym,
a przede wszystkim rodzicom, dzieciom, wolontariuszom oraz pracownikom stadionu. Zawody zostały dofinansowane z budżetu Gminy Międzyzdroje.
WYNIKI: http://zzla.pl/wp-content/
uploads/2019/06/20190609-Mi%C4%99dzyzdroje.pdf
Rafał Błocian
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Finał Miejski Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Finałem Miejskim w dniu 30 maja
2019 r. zakończyła się V edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
oraz Grand Prix Lekkoatletycznego pod
patronatem Burmistrza Międzyzdrojów.
Organizatorem Międzyzdrojskich Czwartków LA byli UKS Chrobry Międzyzdroje,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach oraz Gmina Międzyzdroje. Były to
już siódme zawody cyklu, który rozpoczął
się jesienią 2018 r. W sumie we wszystkich „czwartkach” wystartowało łącznie
167 dzieci i młodzieży z powiatu kamieńskiego. W zawodach startowali reprezentanci z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów,
PSP Kołczewo, SP 2 Wapnica, SP Wysoka
Kamieńska. Po zakończeniu rywalizacji
podczas Finału Miejskiego „Czwartków”
udekorowani zostali najlepsi zawodnicy
w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Największe szanse
na medale mieli ci, którzy wystartowali we wszystkich zawodach, ponieważ
głównym założeniem „Czwartków” jest
systematyczna praca. Do punktacji zliczane były punkty z pięciu najlepszych
startów.
Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację zawodów, a przede wszystkim nauczycielom, rodzicom, wolontariuszom z Fundacji Motywacja i Działanie
oraz ratownikom WOPR Międzyzdroje.

Już teraz pragniemy zaprosić na szóstą
edycję Czwartków LA, która rozpocznie
się we wrześniu tego roku.
WYNIKI GRAND PRIX SZKÓŁ:
1. SP Wysoka Kamieńska – 9747 pkt.
2. SP 1 Międzyzdroje – 7303 pkt.
3. SP Dziwnów – 6605 pkt.
4. SP 2 Wapnica – 4096 pkt.
5. PSP Kołczewo – 2947 pkt.
WYNIKI GRAND PRIX NAUCZYCIELI:
1. Bartłomiej Musiał (SP Wysoka
Kamieńska)
2. Sabina Grela (SP Dziwnów)
3. Zdzisław Piątkowski (SP 1
Międzyzdroje)
4. Monika Szumlewska (SP 2 Wapnica)
5. Ewa Nagórska (PSP Kołczewo)
WYNIKI GRAND PRIX
Lekkoatletycznego 2005-2003:
1. LUKS Bałtyk Dziwnów

2. SP 1 Międzyzdroje
3. PSP Kołczewo
WYNIKI GRAND PRIX
GIMNAZJUM NAUCZYCIELE:
1. Jerzy Janawa
2. Paweł Nogala
3. Ewa Nagórska
Indywidualnie Najlepsze Wyniki
Czwartków Lekkoatletycznych:
dziewczęta - Paulina Młyńska
(SP Wysoka Kamieńska) – 60m-8,84
chłopcy - Kacper Caban (SP Wysoka
Kamieńska) – 60m – 8,86
Najlepsze Wyniki Grand Prix
Lekkoatletycznego:
1. Anna Rejchert (SP Dziwnów)
– 100m – 12,89
2. Artur Udycz (ZSS Dziwnów)
– 100m – 11,34
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

KONSULTANCI TKS JANTAR Z SUKCESAMI
Ogromną radość sprawili nam konsultanci TKS Jantar startując w dniach 01-02
czerwca br. i zajmując wysokie miejsca na prestiżowych turniejach. Marcin
Wojtkowiak wraz z partnerką Dominiką
Rucińską, dzięki swojej ogromnej determinacji i konsekwentnej pracy, znaleźli
się w Top 48 na największym festiwalu
tańca w Blackpool w UK, pokonując 250
najlepszych zawodowych par z całego
świata. Tylko jedna para z Polski znalazła się obok Dominiki i Marcina w tej
rundzie. Brawo!

No i wielkie brawa dla młodszych, ale
jakże utalentowanych i utytułowanych
zawodników-konsultantów naszej szkoły
w tańcach standardowych: Marcina Kleista i Julii Bień, którzy w sobotę na międzynarodowym turnieju WDSF Strawberry Dance Forever we Wrocławiu zajęli
III miejsce, a dzień później w Bydgoszczy
na turnieju z cyklu Grand Prix Polski I miejsce. Obu parom gratulujemy z całego serca. Będą uczyć na letnim zgrupowaniu
tanecznym TKS Jantar w Choszcznie.
Anna Zjawińska
Trener TKS Jantar

Zapaśnicy z medalami
Alan Trzelkiewicz, Filip Szach, Wiktoria Kostek, Colin Brzezicki, Jakub Nowakowski, Jakub Iskra, Tomasz Wiśniewski, Filip Wiśniewski, Aleksander Szymański to drużyna ASI
Bielik Międzyzdroje, która 8 czerwca walczyła w Kołobrzegu w silnie i licznie obsadzonym
turnieju zapaśniczym. Uczestniczyło w nim
ponad 140 zawodników i zawodniczek z całego województwa zachodniopomorskiego.
W ostatniej chwili z powodu kontuzji wypadł
ze składu Alex Szach.
Każdy z naszych zawodników, a są to młodzi wiekiem i stażem zapaśnicy, dali z siebie
12

wszystko, co w efekcie przyniosło worek medali zarówno dla zawodników, jak i naszego
miasta. ASI BIELIK od początku roku uczestniczy we wszystkich znaczących zawodach
w kraju i poza granicami oraz organizuje wyjazdy sparingowe, zgrupowania i obozy. Teraz
szykujemy się na obóz letni.
Wszystkich chętnych, chcących potrenować i bawić się tym sportem w wesołej i miłej atmosferze, zapraszamy na zajęcia do sali
obok straży pożarnej, w której, z inicjatywy
zarządu klubu, szykuje się remont - niespodzianka.
ASI Bielik
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ROZKŁADY JAZDY

ze Świnoujścia

z Międzyzdrojów

PKS Kamień Pomorski
Wakacje 2019

Rozkład jazdy autobusów ważny od 23.06.2019
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OGŁOSZENIA

Segregacja odpadów

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. w naszej Gminie obowiązuje system odbioru odpadów do pięciu
pojemników czyli cztery frakcje plus odpady zmieszane, który wygląda następująco:
1/ papier - kolor niebieski (czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, kartony, zeszyty
i papier biurowy),
2/ szkło - kolor zielony (puste opakowania szklane po
kosmetykach i lekach, butelki szklane i słoiki),
3/ metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty (puste
opakowania, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki
od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki,
worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności, folia
aluminiowa),
4/ odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy
(odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po
kawie i herbacie, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa i liście).
5/ odpady zmieszane - (resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla
zwierząt, fajans, potłuczone szkło i lustra, tekstylia);
do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko
to, czego nie udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym
przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 - 18
i dodatkowo od 1 maja do 31 października w soboty w godzinach 10 - 14 w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przyjmowane są następujące
frakcje odpadów komunalnych:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady
ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość),
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny bez śladów rozmontowania lub wymontowania części, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia.
W PSZOKU-u przyjmowane są również pochodzące
z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości
farb, rozpuszczalników, kwasów, zużyte oleje).
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

OSTRZEŻENIE: GRA W KUBKI
Przystępując do gry nie masz szans na wygraną, ponieważ urządzające ją osoby w celu wzbogacenia się
podstępnie obchodzą reguły gry, używając oszukańczych zabiegów. Wygrana zależy tylko i wyłącznie od
sprytu prowadzącego grę, który zręcznie manipuluje
kartami, w taki sposób, by grający był przekonany, że
karta znajduje się w miejscu zasugerowanym przez
prowadzącego grę lub jego pomocnika.
MECHANIZM DZIAŁANIA OSZUSTÓW:
Podstawione osoby wygrywają i głośno afiszują się
ze swoją wygraną w celu zwrócenia uwagi przechodniów.
Osoby, które wykazały zainteresowanie grą są nachalnie nakłaniane do wzięcia w niej udziału.
Kiedy gracz postawi znaczną ilość pieniędzy, jego
uwaga podczas przesuwania kubków jest rozproszona przez np. szturchnięcie. Następuje przegrana.
W celu odegrania się gracz musi udowodnić, że ma
pieniądze, którymi mógłby zagrać, wtedy często dochodzi do wyrywania pieniędzy.
Szajki oszustów są doskonale zorganizowane, w ich
skład wchodzą tzw. „czujki”, czyli osoby ostrzegają14

ce przed zbliżającym się patrolem Policji lub Straży
Miejskiej.
Art. 128
Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks Wykroczeń
§1. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej,
urządza grę hazardową albo użycza do 		
niej środków lub pomieszczenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
Art. 89
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku – o grach hazardowych
Karze pieniężnej podlega: uczestnik w grze hazardowej, urządzonej bez koncesji lub zezwolenia.
Pamiętaj! Biorąc udział w nielegalnej
hazardowej popełniasz wykroczenie!!!

grze

POTRZEBUJESZ
POMOCY, DZWOŃ
POLICJA – 112
STRAŻ MIEJSKA
– 91 32 75 640
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OGŁOSZENIA

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy
Międzyzdroje w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości
zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych
odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady
przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed
wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed
i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

TERENY MIEJSKIE

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (zmieszane)
ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Lokalizacja odbioru

Dzień tygodnia
poniedziałek
czwartek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego,
Ludowa, Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, Książąt Pomorskich, Traugutta, Tysiąclecia P.P.,
Campingowa, Turystyczna, działki ogrodowe.

wtorek
piątek

Bohaterów Warszawy, Parkowa, Komunalna, Kopernika, Mickiewicza, Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa
, Plac Neptuna, Myśliwska, Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Bukowa, Gintera, Kolejowa, Przy
Wodociągach, Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Norwida.

środa
sobota

Niepodległości, Skłodowskiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem,
Cmentarna, Góra Filaretów, Mieszka I, Zwycięstwa.

poniedziałek
piątek

Punkty handlowe - Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz teren plaży miejskiej.

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach)
PAPIER
(odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)
1 raz w tygodniu
– sobota

06.07.2019 r., 13.07.2019 r., 20.07.2019 r., 27.07.2019 r. 03.08.2019 r., 10.08.2019 r., 17.08.2019 r.,
24.08.201 r., 31.08.2019 r.

TERENY WIEJSKIE

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (zmieszane)
ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)
środa

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Grodno III, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.
SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach)
PAPIER
(odpady opakowaniowe z papieru i tektury, gazety i czasopisma)

1 raz w tygodniu
– sobota

06.07.2019 r., 13.07.2019 r., 20.07.2019 r., 27.07.2019 r. 03.08.2019 r., 10.08.2019 r., 17.08.2019 r.,
24.08.201 r., 31.08.2019 r.
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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„Leśne wzgórze”
plenerowa ścieżka edukacyjna
WPN

W każdy poniedziałek,
na terenie Muzeum Przyrodniczego WPN
w Międzyzdrojach, organizujemy spotkania
edukacyjno-przyrodnicze o tematyce leśnej.
Partnerem projektu jest GAZ-SYSTEM S.A.
Zajęcia organizowane są bezpłatnie dla grup oraz rodzin.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje Dział Edukacji WPN.
Zajęcia prowadzimy w poniedziałki od 10.00 do 14.00.

Partner:

Woliński Park Narodowy, tel. 91 328 07 27 wew. 50, www.wolinpn.pl

Z miejskiego kalendarza imprez: czerwiec - lipiec 2019 r.

27.06. – 31.07.2019 r.
– letni kiermasz książek
„Książka za 1 zł”, Miejska
Biblioteka Publiczna;

każdy poniedziałek - „Leśne wzgórze” plenerowa
ścieżka edukacyjna WPN,
godz. 10:00 – 14:00, Muzeum Przyrodnicze WPN;

29.06.2019 r. – „III Dzień
Patrona miasta Międzyzdroje” – program na str. 3
30.06.2019 r. – „Dzień

Kultury Rybackiej”, godz.
16:00, grodzisko w Lubinie;

molo – pomiędzy zejściem

04 - 06.07.2019 r. – 24.
D – C;
Festiwal Gwiazd, program

22.07.2019 r. – „Wakacje
na str. 4;
z klimatem”, akcja promo
10.07.2019 r. – Rodzinne
cyjno – edukacyjna, godz.
warsztaty plastyczne pn.
14:00 – 19:00, skwer re„Pamiątki z wakacji”, godz.
kreacyjny przy Alei Gwiazd;
16:00 – 18:00, Miejska Bi
24.07.2019 r. - Spotkanie
blioteka Publiczna;
w ramach DKK pt. „Szczę
19 – 21.07.2019 r. – „Feście na czterech łapach,
stiwal Indii”, skwer rekreczyli rozmowy o zwierzęacyjny przy Alei Gwiazd;
tach w literaturze”, godz.

20.07.2019 r. – „IV Mię17:00, Miejska Biblioteka
dzyzdroje Family Beach
Publiczna.
Ball Cup”, godz. 11:00;
Redakcja
plaża po prawej stronie
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