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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

Informator Samorządowy
Gminy Międzyzdroje

• 17. Spotkania Artystyczne Seniorów za nami 

• Szkoła nie tylko dla rodziców
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ROZSTRZYGNIĘCIE 
SIERPNIOWEJ ZAGADKI
W sierpniowym wydaniu In-

formatora Samorządowego 

przedstawiliśmy Państwu zdję-

cie, z którego należało odgad-

nąć adres siedziby Wolińskiego 

Parku Narodowego. Zwycięzcą 

zagadki został Pan Maciej Haraś, 

mieszkaniec Międzyzdrojów. Pan 

Maciej wygrał zestaw gadżetów 

promocyjnych.

To już 120 lat… wiernej i oddanej posługi 
Zgromadzenia Sióstr Karola Boromeusza w 
Międzyzdrojach. Przez dziesięciolecia Siostry 
pełniły posługę na rzecz mieszkańców i tury-
stów przyjeżdżających do Międzyzdrojów. W 
okresie wojny – rannym i poszkodowanym, 
w okresie powojennym wszystkim, którzy 
tej opieki potrzebowali. Warto zauważyć, że 
kaplica położona przy ul. Krótkiej 5 była je-

JUBILEUSZ  U SIÓSTR

WRZEŚNIOWA 
ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną, tym razem przyrod-
niczą zagadkę. Proszę podać jaki jest to gatunek oraz 
przy jakiej ulicy znajduje się drzewo ze zdjęcia? Do 
wygrania jest rodzinny bilet wstępu do Bałtyckiego 
Parku Miniatur.

Odpowiedź, wraz imieniem i nazwiskiem oraz 
kontaktem telefonicznym, należy przesłać do dnia 10 
października 2019 r. na adres: konkurs@miedzyzdroje.pl.  
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi  podczas 
losowania wyłonimy jednego zwycięzcę. 

Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża chęć wzię-
cia udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, a także  na wykorzystanie i publika-
cję 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 październikowym 

wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje. 
Zapraszamy do udziału!

       Redakcja

W tym samym czasie także odbywały się uroczystości z udziałem kom-
batantów Armii Krajowej i władz samorządowych Gminy Międzyzdroje. 
Złożono kwiaty pod pomnikiem przy kościele pw. św. Piotra Apostoła 
oraz odsłonięto tabliczkę upamiętniającą dąb stulecia podsadzony  
w 2018r. na terenie ośrodka AMW Rewita „Grunwald”.

W grze miejskiej uczestniczyło 13 drużyn. W sumie było 65 
uczestników ze szkół podstawowych z Międzyzdrojów, Wolina  
i Szczecina. Gra była pełna zadań, w której młodzież utrwalała wiedzę 
o wybuchu II wojny światowej oraz o Polskim Państwie Podziemnym. 
Po finale uczestnicy spotkali się z Żołnierzami Armii Krajowej, by  
porozmawiać z nimi i posłuchać o ich niesamowitych opowieściach  
z czasów wojny.

Tomasz Rychłowski

„Polegaj jak na Zawiszy”
W dniu 19 września 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się historyczna 
gra terenowa „Polegaj jak na Zawiszy”, której organizatorem był 
Instytut Pamięci Narodowej ze Szczecina.

W dniu 15 września 2019r. jubileusz 92. urodzin obchodził 
Pan Mieczysław Zaręba. Z tej okazji burmistrz Międzyz-
drojów Mateusz Bobek skierował do dostojnego jubilata 
życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu, spokoju i radości 
oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. Pan 
Mieczysław w roku 1948 roku został powołany do za-
sadniczej służby wojskowej w Białymstoku skąd został 
skierowany do Jednostki Wojskowej WOP w Szczecinie. 
Do Międzyzdrojów przyjechał w latach 50-tych, gdzie 
służył do roku 1975.  Doczekał trójki dzieci, sześciorga 
wnuków i pięciorga prawnuków. Szanowny Jubilat cieszy 
się wspaniałą pamięcią. 

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marta Trojan

Urodziny 
Pana Mieczysława

Z okazji przypadającego w tym roku ju-
bileuszu w dniu 3 października 2019 roku o 
godz.17.00 w kaplicy odprawiona zostanie 
msza św. dziękczynna, którą będzie celebro-
wać JE Arcybiskup Andrzej Dzięga.

dyną katolicką świątynią na wyspie Wolin po  
II wojnie światowej. W kaplicy organizowane były 
lekcje religii oraz rekolekcje.

Na frontowej ścianie kaplicy  widnieje napis: 
,,Stella Matutina” - gwiazda zaranna. Ta, która po-
zwalała rybakom na bezpieczny powrót do portu. 
I tak życie Sióstr, kaplica w której posługują jest 
nierozerwalnie związana z losami mieszkańców 
naszej Gminy.

W imieniu Sióstr wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej 
modlitwie.  A historię zabytkowej kaplicy przedsta-
wimy w następnym wydaniu Informatora.                     

Joanna Ścigała
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Miło nam poinformować, że 20 września, 
podczas Piątego Przeglądu Chórów i Zespołów 
Emeryckich w Stargardzie, zespół instrumental-
no – wokalny ,,Bryza” zdobył Grand Prix. W  prze-
glądzie wystąpiło 14 zespołów z województwa 
zachodniopomorskiego. W trakcie licznych kon-
kursów zespół ,,Bryza” zdobył już wiele nagród i 
wyróżnień, ale jest to jego pierwsze Grand Prix.

W zespole występuje 13 osób, kierownikiem 
zespołu jest Janusz Kalemba (gra na gitarze),  
a instruktorem Piotr Piętka, który gra na akor-
deonie. Na co dzień zespół działa przy Między-
narodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

Zespołowi serdecznie gratulujemy i życzmy 
dalszych sukcesów !

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Tradycyjnie barwny, śpiewający korowód uczest-
ników przeszedł ulicami miasta. Wspólnie za-
tańczony polonez – w tym roku na 220 par, oraz 
koncerty zespołów  – te wydarzenia zawsze budzą 
wielkie emocje i zainteresowanie. Przesłuchania 
konkursowe odbywały się w sobotę jednocześnie  
w Międzynarodowym Domu Kultury i amfiteatrze. 

Wyniki z przesłuchań zespołów ludowych, 
folklorystycznych i tanecznych, które odbywały 
się w amfiteatrze:

Komisja, w składzie: Krystyna Bakun, Marek 
Żak, Irina Lebedinskaya, po wysłuchaniu pre-
zentacji konkursowych, postanowiła przyznać 
wyróżnienia dla następujących zespołów: 

Zespół Ludowy Darskowiacy - Darskowo
Zespół Wierzbniczanki z kapelą - Bytom 

Odrzański

Zespół Kosakowianie - Kosakowo 
Zespół Jarzębina z Kobierzyc
Zespół Górnołużyckie Błękitne Kamizelki - 

Zgorzelec
Zespół Śpiewaczy Ale Babki - Świdnica
Laureaci konkursu:
I miejsce - Zespół „Dąbrowiacy” ze Świdwina
II miejsce  - Zespół Ludowy „Perła” z Przyby-

łowic
III miejsce - Zespół „Jarzębina” z Sieniawy 

Żarskiej
Grand Prix XVII Spotkań Artystycznych Senio-

rów otrzymał Zespół Śpiewaczy 
„Złotniczanki” ze Złotników Kujawskich

XVII Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach
„Bo gdzie grają i śpiewają, tam dobrzy ludzie mieszkają” – w rozśpiewanych Międzyzdrojach, podczas XVII Spotkań Artystycznych Seniorów w dniach 
20-22 września br., wystąpiło ponad 40 zespołów z całej Polski, prezentując piękno tradycji muzycznych mieszkańcom i gościom naszego miasta. 

Wyniki z przesłuchań konkurso-
wych zespołów śpiewaczych, odby-
wających się w Międzynarodowym 
Domu Kultury: 

Komisja, w składzie: Paweł Wolski 
–śpiewak solista, tenor, Waldemar 
Borecki – animator kultury, muzyk, 
Leszek Rodziewicz – animator kultury, 
działacz społeczno-kulturalny, po wy-
słuchaniu  prezentacji artystycznych 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

dla Włodzimierza Zdzienickiego  
z Lwówka,  dla Zespołu Kameralnego 
„Con Moto” z Piławy Dolnej,  dla Zespo-
łu „ Bryza” z Międzyzdrojów.

Laureaci: 
I miejsce dla zespołu „Cantores”                

                     z Witnicy

II miejsce dla Zespołu „Chabry” z Wałcza
III miejsce dla Zespołu „Charyzma”
Grand Prix przyznano Zespołowi „Demolo”  

z Wrocławia.
Duża aktywność artystyczna zespołów  

z Dolnego Śląska spowodowała obecność me-
diów  – portal Dolnośląskie Folkowo i Ludowo, 
który  relacjonował wydarzenia Spotkań Arty-
stycznych Seniorów. Relację można obejrzeć na 
www.dolfil.pl 

Spotkania Artystyczne Seniorów odbywają 
się pod patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza. Patronat medialny nad imprezą ob-
jęła TVP3 Szczecin. 

Wielkie podziękowania, gratulacje i wyrazy 
uznania należą się wszystkim zespołom i solistom 
za ich pogodę ducha, odwagę i ten niezwykle 
cenny przekaz tradycji.  Do zobaczenia za rok!   

MDK

Zespół Bryza z nagrodą



4 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 9/2019

AKTUALNOŚCI

W całym okresie sezonu po zachodniej stronie 
mola funkcjonował na plaży punkt  medyczny, 
w którym ratownicy udzielali pierwszej pomocy, 
także przy drobnych urazach, takich 
jak skaleczenia, otarcia, ukąszenia i 
usuwanie kleszczy etc. Na wszyst-
kich stanowiskach ratowniczych 
można było  otrzymać opaskę z 
możliwością wpisania numeru kon-
taktowego do opiekuna dziecka.  

Regularne komunikaty wygła-
szane za pomocą radiowęzła, roz-
ciągniętego na całej długości plaży 
strzeżonej, przypominały o zasa-
dach bezpiecznego plażowania, 
co w znacznym stopniu ułatwiło 
pracę ratownikom. Obydwa kąpie-
liska dodatkowo wyposażono w 
jednostki motorowe łódź Arancia typu IRB oraz 
RIB. Dodatkowo w miesiącach lipiec i sierpień 
uruchomiono dyżury nocne,  w czasie których 
ratownicy patrolowali wybrzeże.  

Tegoroczny sezon przebiegał nieco spokojniej 
niż ubiegły. Ratownicy interweniowali w wodzie 
i na lądzie ponad 180 razy. Ofiar śmiertelnych 

również w tym roku na obszarze strzeżonym, 
dzięki ciężkiej pracy Ratowników Zachodniopo-
morskiego WOPR, nie odnotowano.  

W bieżącym roku, także poza wyznaczonym 

obszarem strzeżonym, było wiele wezwań  
z prośbą o pomoc ratowników (m.in. zabezpie-
czenie tonącej motorówki, która miała dziurę 

w kadłubie), a także na obszarze 
Zalewu Szczecińskiego. Pomimo wie-
lokrotnego upominania rodziców/
opiekunów odnotowano mnóstwo 
przypadków zaginięcia dzieci. Szczę-
śliwie wszystkie się odnalazły dzięki 
pomocy ratowników, plażowiczów 
czy policji, całe i zdrowe na kąpielisku 
lub na terenie miasta. 

Dziękując ratownikom Za-
c h o d n i o p o m o r s k i e g o  W O P R  
oraz innym osobom uczestni-
czącym w akcjach ratowniczych  
i poszukiwaniach, za wspólny sezon, 
zapraszamy w przyszłym 2020 roku 

do spędzania czasu nad naszym przepięknym 
polskim morzem.

Danuta Skrzypczak
Urząd Miejski w Międzyzdrojach 

SEZON 2019 NA KĄPIELSKU W MIĘDZYZDROJACH ZAKOŃCZONY
Na terenie Gminy Międzyzdroje funkcjonują od lat kąpielisko: wschód i kąpielisko zachód,  wyznaczone na łącznym odcinku 1 tys. metrów wzdłuż 
linii brzegowej. Sezon kąpielowy w 2019 roku trwał od 1 czerwca do 15 września. 

Piknik rozpoczęto od zawodów strażackich i 
konkurencji sportowych na płycie boiska. Przy 
alejkach na rozstawionych stoiskach każdy mógł 
nabyć bardzo ciekawe suweniry i najeść się do 
syta, a przy scenie posłuchać występów.

Gmina Międzyzdroje wystawiła stoisko pro-
mocyjne, na którym, razem z Wolińskim Parkiem 
Narodowym, zachęcała do zwiedzania atrakcji 
turystycznych, zapraszała do wypełniania ankiety 
turystycznej, a dzieci i młodzież z dużym zainte-
resowaniem korzystały z dużej gry planszowej.

Na scenie, wśród lokalnych zespołów repre-
zentujących gminy powiatu, rewelacyjnie zapre-
zentował się Pati Blues z Międzyzdrojów. Występo-
wali również między innymi: Stuchowianki, zespół 
Relax, Stowarzyszenie ,,Rozśpiewane Golczewo”, 
Zespół ,,Szkwał”, czy Kapela Ostromice. Podczas 
występu zespołu Pati Blues Gmina Międzyzdroje 
przeprowadziła konkurs muzyczny dla widowni, 
zwycięzcom wręczano nagrody w postaci ga-
dżetów i płyt muzycznych Pati Blues specjalnie 

Międzyzdroje na 20-leciu Powiatu Kamieńskiego
14 września 2019r. był szczególnym dniem dla mieszkańców regionu - na terenie Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbył się Powiatowy 
Piknik z okazji 20-lecia utworzenia Powiatu Kamieńskiego.

nagranych na odbywający 
się jubileusz. Potem odbył 
się koncert orkiestry dętej z 
Gryfic i zespołu z Klubu Ma-
rynarki Wojennej RP „Riviera” 

z Gdyni. Wieczorem 
na scenie zagrał ze-
spół Specyficzni oraz 
gwiazda pikniku, ze-
spół Red Lips.

Powiatowy Pik-
nik Rodzinny był 
okazją do podsumo-
wania dotychczaso-
wych osiągnięć Po-
wiatu Kamieńskiego, 
ale także do zaplano-
wania nowych przedsięwzięć i wyzwań. 

Na ręce Starosty przekazujemy ser-
deczne życzenia pomyślności i realizacji 
zadań, które będą miały wpływ na rozwój 
całego powiatu. Niech kolejne lata będą 

wypełnione sukcesami, a zaufanie społeczności 
stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego 
działania.

Tomasz Rychłowski 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
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6. edycja Pikniku Rodzinnego „Śledź po Mię-
dzyzdrojsku” odbyła się w sobotę 7 września 
br. w amfiteatrze. Podczas pikniku można było 

skosztować dań rybnych, uczestniczyć w warsz-
tatach kulinarnych prowadzonych przez Jakuba 
Steuermarka czy też wziąć udział w konkursie 
plastycznym organizowanym przez Woliński Park 
Narodowy. Znany widzom z programu „Pytanie na 
śniadanie” Jakub Steuermark w trakcie trwania 
imprezy poprowadził dwa warsztaty kucharskie, 
w których królowały dania z ryb i wieprzowiny. 
Gotowe potrawy  serwowane były uczestnikom 
warsztatów. 

Przygotowane przez stowarzyszenia i instytu-
cje stoiska wystawiennicze cieszyły się różnorod-
nością prezentowanych informacji. Wspomniany 
już wcześniej WPN prowadził warsztaty eduka-
cyjne w zakresie występowania ryb na terenach 
parku, czyli w obrębie Zalewu Szczecińskiego  
i Morza Bałtyckiego. Lokalna Grupa Rybacka 
„Zalew Szczeciński” to instytucja, która podczas 
pikniku przedstawiała i objaśniała możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego w ramach pro-
jektów unijnych, a Ośrodek Pomocy Społecznej 
informował o różnych zagrożeniach i prowadzonej 
profilaktyce uzależnień. 

Hufiec Ziemi Wolińskiej ZHP na swoim stoisku 
prowadził zabawy i gry dla dzieci, Ochotnicza 

Straż Pożarna prezentowała sprzęt gaśniczy,  
a Stowarzyszenie Archeozdroje przygotowało pro-
gram historyczny pt. „Podróż do przeszłości”. Urząd 
Miejski propagował wśród turystów materiały 

promocyjne i  ankietę turystyczną. Stowarzyszenie 
„Rodzina” w ramach wolontariatu prowadziło ak-
cję DKMS, poszukiwania dawcy szpiku. Na scenie 

amfiteatru odbywały się występy m.in.  przedszko-
laków z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby”. 
Czarująco wypadł pokaz tańca klubu tanecznego 
„Jantar” Anny Zjawińskiej. 

Po południu  odbył się finał konkursu kulinar-
nego. Do jury konkursowego powołano komisję, 
w skład której weszli: burmistrz Międzyzdrojów 

Mateusz Bobek, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Węglorz, bloger kulinarny Jakub Steuermark 
oraz uczestniczka festynu p. Monika, turystka  

z Kędzierzyna- Koźle. W konkursie w kategorii 
PROFI (dla profesjonalnych kucharzy) wygrał prze-
pis autorstwa Julianny Klein, która reprezentowała 
AMW Rewita oddział Międzyzdroje. W kategorii 
OPEN, wśród amatorów, zwyciężyła Róża Siemak 
i jej „Śledź ze śliwkami”. Laureaci otrzymali nagro-
dy o wartości 500 zł, a swoje receptury odnajdą  

w wydawnictwie z przepisami na „Śledzia po Mię-
dzyzdrojsku”, wydanym w ramach realizowanego 
projektu przez Urząd Miejski. 

Imprezę zakończył koncert szanty zespołu  
„Własny Port”. 

Piknik współfinansowano w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackie-
go Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze.

Ogromne podziękowania dla  wszystkich 
Państwa, którzy przyczynili się do zorganizowania 
imprezy i aktywnie włączyli się w jej przebieg. Bez 
tej pomocy nie udałoby się zbudować rodzinnej, 
pełnej ciepła i zapachu ryb  atmosfery pikniku pn. 
„Śledź po Międzyzdrojsku”.

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!
Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje

      
    

Za nami 6. edycja „Śledzia po Międzyzdrojsku”
Międzyzdroje w swej historii nie mają tradycji dożynkowego świętowania plonów. Dziedzictwo kulturowe Gminy Międzyzdroje opiera się na 
rybołówstwie i morzu. Stąd pomysł zakończenia letniego sezonu poprzez organizację rodzinnego festynu z elementami regionalnymi, w formie 
otwartego konkursu kulinarnego na "Śledzia po Międzyzdrojsku". 
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W wojewódzkich zmaganiach wzięło udział dwadzieścia gromad  

i drużyn harcerskich. Nasi harcerze od września 2018 r. w konkursowej 

Słowa uznania ze strony mieszkańców i tury-
stów dopingują do realizacji kolejnych projektów. 
I tak, już wiosną międzyzdrojskie rabaty w parku 
Chopina, na promenadzie i ul. Niepodległości 
pokażą się w nowej barwnej odsłonie. Tulipany, 
żonkile, krokusy, aż 30 tysięcy wielobarwnych 
kwiatów cebulowych zostało wysadzonych w 
ciągu ostatnich tygodni  w Międzyzdrojach. 
Koszt zakupu wieloletnich kwiatów wyniósł 25 
tysięcy złotych.

„Sadzimy nie tylko jednoroczne rośliny. Kwiaty 
cebulowe są droższe, ale ten wydatek się opłaci. 
Z zakupionych kwiatów powstały nowe, ciekawe 
konstrukcje” - powiedziała kierownik ZOŚ Joanna 
Różycka. Ale szczegółów nie chciała nam zdradzić. 
Zachęcamy więc naszych gości i mieszkańców 
do bacznej obserwacji kolorowych klombów 
już wiosną. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM W Międzyzdrojach

Jeszcze barwniej w Międzyzdrojach
Międzyzdroje słyną z zadbanej zieleni. Turyści zachwycają się kwiatowymi konstrukcjami i śmiało można napisać, że kolorowe skwery i rabaty stały 
się kolejnymi atrakcjami miasta, przy których odwiedzający nas goście bardzo chętnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia.

Harcerze z Międzyzdrojów najlepsi w Zachodniopomorskim
Międzyzdrojscy harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich, wygrali w Turnieju Gromad i Drużyn Chorągwi Zachod-
niopomorskiej ZHP walcząc o tytuł „Złotej Lilijki”.

kategorii „Drużyna Harcerska” zmagali się z takimi zadaniami, jak: „Har-

cerstwo w ruchu”, „Ciekawość świata”, „Radosny patriotyzm”, „Braterstwo”, 

„Kierunek aktywni obywatele” oraz „Sprawności na całe życie”. W efekcie 

wykonania wszystkich zmagań udało się zdobyć 235 punktów. W dniu 

22 września 2019 r.Chorągiew Zachodniopomorska ZHP ogłosiła wyniki, 

które przedstawiają się następująco:

I  m. - 34 Drużyna Harcerska „Orlęta” z Międzyzdrojów (235 p.)

II  m. - 1 Choszczańska Drużyna Harcerska „Ad Astra” (223 p.)

III  m. - 75 Drużyna Harcerska „Globina” z Dygowa (221 p.)

Wręczenie nagród oraz podziękowań za udział w wojewódzkim 

turnieju odbędzie się dnia 26 października 2019r. w siedzibie Chorągwi 

Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie. Serdeczne Gratulacje!

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

Phm. Tomasz Rychłowski 

Komendant X Szczepu „Gniazdo” ZHP
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Pomysłodawcą powstania wystawy są harcerze 
z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Archeozdroje”, Międzyna-
rodowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką 
Publiczną oraz Fundacją Centrum Inicjatyw 
Regionalnych i Międzynarodowych. 

Wystawa powstała na bazie eksponatów i do-
kumentów, które pochodziły z byłej Izby Pamięci 

prowadzonej przez śp. Pana Bronisława Chmie-
lowskiego i jego żonę Reginę Chmielowską, przy  
i  wsparciu Muzeum II  Wojny Światowej  
w Gdańsku, portalu internetowego Społecz-
ność Międzyzdroje oraz  mieszkańców Gminy 
Międzyzdroje, którzy mocno zaangażowali się  
w powstanie wystawy.

Ekspozycja została podzielona na historyczne 
działy. W pierwszej części wystawy umieszczone 
są kopie oryginalnych plakatów, odezw i alertów 
od 30 sierpnia 1939 do dnia kapitulacji Warszawy, 
pochodzące z Biblioteki Narodowej. Wprowadze-
niem do opisu Kampanii Wrześniowej 1939 jest 

Laudacja o polskim żołnierzu pt. „Wojna 1939 
roku wojną całego narodu”.  Następnie opisy bi-
tew Kampanii Wrześniowej 1939. Pierwszą część 
zamyka gablota z pamiątkowymi urnami z pól 
bitewnych, gdzie walczyli i ginęli Polacy. 

Część druga wystawy poświęcona jest nasze-
mu mikroregionowi i Międzyzdrojom, które wów-
czas nosiły niemiecką nazwę Misdroy i nie były 

polskimi terenami. W roku 1939 Międzyzdroje 
nie były objęte działaniami wojennymi, stano-
wiły miejsce wypoczynku i rekreacji niemieckich 

obywateli oraz żołnierzy powracających z frontu. 
Trzecia część wystawy, pn. „Okruchy Wojny”, 

poświęcona jest weteranom walk i kombatantom, 
odznaczeniom otrzymanym za bohaterstwo 
w obronie Ojczyzny, wspomnieniom i listom 
z niewoli naszych mieszkańców oraz pamiąt-
kom z tego okresu, które przetrwały do dzisiaj. 
Uzupełnieniem wystawy są opisy i wywiady  
z  mieszkańcami Międzyzdrojów. Trzecią część 
wystawy zamyka czas powojenny, tułaczki, 
przesiedlenia i budowaniu nowego rodzinnego 
gniazda w naszej gminie przez przesiedlonych 
ze wschodu. Wózek przesiedleńca, pełen dóbr 
doczesnych, i wystawa planszowa Archipelagu 

Pamięci zamykają symbolicznie okres powojen-
nego wygnania i tułaczki Polaków i Niemców  
z tych ziem.

Polegli Polacy na wszystkich frontach  
II Wojny Światowej i niewinne ofiary wojny zostali 
uczczeni minutą ciszy. Kombatantom i rodzinom 
nieżyjących weteranów wręczono czerwone róże 
jako symbol naszej miłości, szacunku i hołdu wraz 
z podziękowaniem za przelaną krew w obronie 
Ojczyzny. Róże dla upamiętnienia położono 
również na grobach kombatantów.

Włodzimierz Opala, dawny mieszkaniec Mię-
dzyzdrojów przypomniał losy swoich rodziców 
i rodziny w czasie zesłania na Syberię oraz losy 
wojenne. 

Przesłanie pana Włodzimierza jest najważ-
niejsze: „Nie oceniajmy dzisiaj żołnierzy, którzy 
walczyli za Ojczyznę w różnych armiach, pod 
różnym dowództwem -  polityka działa się poza 
nimi i nad ich głowami, żołnierze mieli w sercach 
dobro wolnej Polski”.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie 
się w tak szczytną ideę złożenia hołdu międzyz-
drojskim kombatantom i wszystkim, którzy 
walczyli i zginęli za wolną Ojczyznę. Szczególne 
podziękowania kierujemy do  Julianny Rogow-
skiej, Moniki Jakubowskiej, Janusza Brzeskiego, 
Marka Czarlińskiego, Mariana Matysiaka oraz 
harcerzy: Amelii Falby, Igora Wancisiewicza  
i Aleksandra Deji. Wyróżnieni harcerze w nagrodę 
wezmą udział w państwowych uroczystościach 
powstania Szarych Szeregów w Warszawie.

Według mieszkańców wystawa staje się za-
rzewiem powstania Izby Pamięci jako początku 
Muzeum Regionalnego w Międzyzdrojach. 

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, która 

będzie trwała do końca września 2019r. w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Dostępne są filmy z wywiadów z komba-
tantkami i ofiarami wojny na sali wystawowej. 
Zapraszamy szkoły na lekcje historii w otoczeniu 
wielu eksponatów z tamtych czasów. 

Projekt zrealizowano z funduszy Gminy 
Międzyzdroje.

Jolanta Szarłowicz 
Stowarzyszenie „Archeozdroje”

Phm. Tomasz Rychłowski
X Szczep „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W przededniu rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 31 sierpnia 2019 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się wernisaż 
wystawy historycznej upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
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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

02.10.2019 r. - Krystian MAZUR

09.10.2019 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

16.10.2019 r. - Alina POSKART

23.10.2019 r. - Jędrzej SZERSZEŃ

30.10.2019 r. - Krzysztof SZLASKI

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

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ, AKTUALNOŚCI

Sprzęt ten w znacznym stopniu podwyż-
szy naszą sprawność podczas zdarzeń 
medycznych. Jest to drugie takie urzą-
dzenie, które udało się nam zakupić. 
Wcześniejszy defibrylator firmy Philips 
zamierzamy zawiesić w specjalnej szafce 
na ścianie frontowej remizy, żeby był 
dostępny w każdej chwili dla naszych 
mieszkańców. W kolejnych miesiącach 
przeprowadzimy również szkolenia dla 
mieszkańców z obsługi defibrylatora, 
żeby każdy potrafił w razie potrzeby użyć 
tego sprzętu.

Robert Osiński 
Prezes OSP Lubin

Nowy defibrylator 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie została wyposażona w nowy defibrylator firmy ZOLL.  
W ostatnich dniach nasza OSP zakupiła nowy defibrylator ZOLL 3. Zakup został sfinansowany 
z programu „Animator życia społecznego” oraz z własnych środków pieniężnych OSP, zgroma-
dzonych między innymi ze sprzedaży kalendarzy.

9 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
w Szczecinie burmistrz Międzyzdrojów Mateusz 
Bobek, przy udziale skarbnika Gminy Agnieszki 
Sadki, podpisał umowę o dofinansowaniu na 
operację  „Infrastruktura turystyczno-rekreacyj-

na Zalewu Szczecińskiegoi okolic”, pt. „Budowa 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zasilania  
i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy 
wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyj-
nych na plaży  w Międzyzdrojach”, w ramach 
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność”, objętym Prio-
rytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, zawartym w programie „Rybactwo 
i Morze”.

Gmina otrzymała kwotę wsparcia w wy-
sokości 219 693,00 zł, co stanowi 69,2 pro-
cent ogólnych kosztów realizacji operacji.   
W ramach realizacji  tej  operacji  wiosną  
2020 r. przy trzech zejściach na plażę w Mię-
dzyzdrojach, oznaczonych: C (przy Alei Gwiazd),  
F (przy  ul. Rybackiej) i H  (przy ul. Wesołej), zo-
staną wykonane stałe przyłącza wodociągowe 
i kanalizacji sanitarnej do zasilania pryszniców 
plażowych dwuramiennych z wodomyjkami 
wraz z włączeniem ich do miejskiej sieci wod-
-kan. 

Będą prysznice na międzyzdrojskiej plaży

Jednocześnie informujemy, że zakończyła się 
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 
Okrągłej w Wapnicy. Projekt realizowany był w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona 

Kolejna ulica  z dofinansowaniem
Tym razem ulica Boczna w Lubinie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
16 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Burmistrz Międzyz-
drojów Mateusz Bobek podpisał umowę o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim 
T. Hincem. Wysokość dofinansowania wynosi 665 809,35 zł. 

środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Dzia-
łanie 03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodocią-
gowych. Koszt inwestycji wyniósł 820 tysięcy 
złotych, dofinansowanie 526 776,08 zł.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy

Prysznice poprawią  komfort osób korzystają-
cych z naszej plaży w okresie wakacji.

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych, kultury fizycznej 

i funduszy zewnętrznych 

 Zagospodarowanie przestrzenne
18 września br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyła się dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwiąza-
niami dotyczącymi  mpzp miasta Międzyzdroje 
(Centrum Promenady) na terenie ograniczonym 
ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, 
Nowomyśliwską, Komunalną, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z pro-
wadzonym postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Uwagi do projektu planu można składać do 
11 października 2019 r.

Andrzelika Przygodzka
Planowanie Przestrzenne
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W swoich wystąpieniach wprowadzających 
podkreślali to wszyscy sołtysi z trzech 
naszych Sołectw: Wapnicy, Lubina i Wicka-
-Zalesia.  Na wniosek sołtys Wapnicy Kata-
rzyny Auguścik po raz pierwszy podniesiono 
kwestię  partycypacji wszystkich sołectw  
w kosztach utrzymania świetlicy w Wiklinie. 
W tej kadencji nie ma niestety realnej moż-
liwości szybkiego wybudowania odrębnych 
świetlic w Lubinie czy Wicku-Zalesiu, a obiekt 
,,Wikliny” jest drogi w eksploatacji i, pomimo 
wielu wysiłków poprzedniej grupy społecz-
ników, skupionych wokół byłej sołtys Bożeny 
Magdy, ciągle jeszcze wymaga pokaźnych 
środków na jego remont.  

 Jest bardzo optymistyczne, że taki 
konsensus uzyskano, przez co mieszkańcy 
Lubinia i Wicka  będą mogli czuć się rów-
nież w pełni współgospodarzami ,,Wikliny”. 
Ma temu służyć również bliska współpraca 
wszystkich trzech sołtysów. Wykorzystując 
obecność Burmistrza Mateusza Bobka 
dyskutowano o bieżących problemach po-
szczególnych sołectw. Wszędzie dominował 
problem poprawy bezpieczeństwa na dro-
dze dojazdowej z Międzyzdrojów do Lubina, 
która od zeszłego roku jest już drogą gmin-
ną. Na niektórych odcinkach wymaga ona 

pilnej przebudowy i remontu – jak choćby 
na bardzo niebezpiecznym łuku na granicy 
Wapnicy i Lubina. W przypadku Wicka radna 
Grażyna Iwaszczyszyn zwracała uwagę na 
bardzo niebezpieczny zjazd z ulic Żwirowej 
i Wąskiej w ulicę Nadbrzeżną. Mieszkańcy 
Wicka-Zalesia jednogłośnie opowiedzieli 
się za utrzymaniem wszystkich progów 
zwalniających posadowionych na wysokości 
tego sołectwa, pomimo krytycznych opinii 
wyrażanych na forum lokalnych mediów w 
tej sprawie i domagających się ich likwidacji.  

Problemem są również dynamicznie 
rosnące drzewa i krzewy wzdłuż tej drogi, 
które wymagają stałej pielęgnacji i przycinki. 
Burmistrz M. Bobek informował o zabez-
pieczeniu środków na opracowanie w przy-
szłym roku dokumentacji w celu poprawy 
bezpieczeństwa na tych odcinkach i plano-
wanej budowie ścieżki rowerowej, która na 
dużym odcinku będzie również przebiegać 
wzdłuż tej drogi (od ronda przy zjeździe na 
Szczecin/Świnoujście w Międzyzdrojach 
do ul. Żwirowej w Wicku i dalej wzdłuż  
ul. Żwirowej przez ulicę Okrągłą  i Główną  
w kierunku na Trzciągowo). Miejmy nadzieję, 
że ten wysoko nakładowy projekt (wartość 
kosztorysowa ok. 4,5 mln PLN)  realizowany 

przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich  w Koszalinie (z 20% udziałem 
naszej Gminy) szybko znajdzie wykonawcę. 
Nie jest to takie oczywiste, bo w ostatnim 
czasie jest niezwykle trudno uzyskać wy-
konawców takich prac i wiele przetargów 
zostaje unieważnianych. 

Na spotkaniu każdego sołectwa pod-
noszone były wnioski dotyczące usunięcia 
nieczystości i odpadów, konieczności po-
prawy słabego stanu dróg gminnych, które 
przyjmowali  obecni na zebraniu przedsta-
wiciele ZOŚ i w miarę posiadanych środków 
będą  one przez Zakład wykonywane. 
Spotkania pokazały, że nowi członkowie 
Rad Sołeckich mają ciekawe pomysły jak 
uatrakcyjnić życie sołectw, zwracając przede 
wszystkim uwagę na życzliwe i międzysą-
siedzkie relacje. A te nie wymagają zabez-
pieczania ogromnych kwot w budżetach 
sołeckich. Odebrałem to jako bardzo optymi-
styczny sygnał z odbytych zebrań. Obecność 
na każdym zebraniu Burmistrza Mateusza 
Bobka i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jana Węglorza świadczą o tym, że sprawy so-
łectw są ważne dla obecnych przedstawicieli 
międzyzdrojskiego samorządu.

Adam Szczodry   
Sekretarz Gminy

SPOTKANIA W SOŁECTWACH
Zebrania wiejskie, które odbyły się w drugiej połowie września w naszych sołectwach dotyczyły głównie informacji sołtysów  
o wykonaniu Funduszy Sołeckich i przyjęciu planów na 2020 rok. Wszyscy mają świadomość jak małe są to środki, w związku z tym 
chodzi o to, aby je jak najracjonalniej wykorzystać. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach bierze 
udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” i zależy 
nam na Twoim głosie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę 
www.kinder.com i się zarejestrujesz. Codziennie, do  
4 listopada 2019 r.,  możesz, po uprzednim zalogowaniu 
się, oddać jeden głos na naszą bibliotekę. Dzięki Twoim 
głosom możemy wygrać 5 tys. zł na zakup książek do 
wspólnego czytania z dzieckiem oraz dwie wygodne 
pufy do kącika czytelniczego. Akcja została zorgani-
zowana przez spółkę HUMAN2HUMAN na zlecenie 
Ferrero Polska Commercial. 

Hasło przewodnie akcji brzmi: „Bo czytanie to ko-
chanie”. Wspólne czytanie przez dzieci i rodziców, to 
najpiękniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu. 
Czytajcie na zmianę. Czytajcie na głosy. Zadawajcie 
pytania. Szukajcie odpowiedzi. Nic tak nie uczy em-
patii, nie rozwija wyobraźni i nie mówi „kocham Cię”,  
jak książka przeczytana razem.

Bibliotekarze

„Przerwa na wspólne 
czytanie” 

Głosuj na Bibliotekę w Międzyzdrojach
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W turnieju wzięło udział 55 par (110 uczest-
ników) z całej Polski i z zagranicy tj. z Niemiec 
i województw: dolnośląskiego, kujawsko 
– pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, podkarpackiego i zachod-
niopomorskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdro-
jach kontynuuje udział w ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Zapraszamy dzieci urodzone w latach 
2013-2017 r. wraz z opiekunami prawnymi 
do uczestnictwa w tej wyjątkowej 
i bezpłatnej akcji, której 3. edycja 
rozpoczęła się na początku września  
2019 r.  Załóż maluchowi kar-
tę biblioteczną i  wypoż yczaj 
książki dla dzieci. Przedszkola-
ki i trzylatki, które już mają kar-
tę biblioteczną lub uczestniczyły  
w poprzedniej edycji projektu, 
też biorą udział w akcji. Kampania 
zachęca rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każdy przedszkolak 
lub trzylatek, który przyjdzie do 
biblioteki, otrzyma w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” lub „Pierw-
sze czytanki dla…” oraz Kartę Małe-
go Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece zakończoną wypożycze-
niem książek z księgozbioru dziecię-
cego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania oraz nagrodą.  
W wyprawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania 
w życiu dziecka” lub „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki” to broszury 
informacyjneprzypominające o korzyściach 

wynikających z czytania dzieciom oraz pod-
powiadające, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna waż-
ne miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

Wyprawki Czytelnicze dla przedszkola-
ków i trzylatków można ode-
brać w prawie 3 tys. bibliotek 
na terenie całej Polski. Więcej 
informacji o projekcie znajduje 
się na stronie: www.wielki-
-czlowiek.pl 

Akcja nawiązuje do kam-
panii proczytelniczych reali-
zowanych na całym świecie, 
 a zapoczątkowanych w 1992 r. 
przez brytyjską fundację Book 
Trust. Projekt jest finansowany 
ze środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 

Mamy nadzieję, że już nie-
długo kolejne dzieci rozpocz-
ną swoją przygodę z książką  
i czytaniem, i wraz z rodzicami 
staną się stałymi bywalcami 
biblioteki!

Zachęcamy do odwiedzenia 
strony kampanii www.wielki-czlowiek.pl

Bibliotekarze

„Mała książka – wielki człowiek”

VIII Wczasowy Turniej Brydża Sportowego Par 
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
29 sierpnia 2019 roku  w Ośrodku Wczasowym „U Bogdana” odbył się VIII Wczasowy Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Turniej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz – witając serdecznie uczestników 
w słonecznych Międzyzdrojach i życząc dobrych wyników w rozgrywkach.

Czołowe miejsca zajęli:
I miejsce – Cezary Jarmuł i Dariusz Piątek 

ze Świnoujścia;
II miejsce – Stanisław Kotas z Krosna Od-

rzańskiego i Zbigniew Szczechura z Lubeki  
w Niemczech;

Nagrodę za najlepszą parę mikstową zdo-

była para: Zofia Szczerkowska i Marek Szukała  
z Poznania.

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada 
Miejska w Międzyzdrojach.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy i do zobaczenia za rok na IX Turnieju. 

                            Organizatorzy
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- Z jakiego źródła dowiedziała się Pani 
o „Szkole dla Rodziców i Wychowawców”?

- Informację na temat Szkoły dla Rodzi-
ców i Wychowawców znalazłam  w szkole, 
gdzie rozwieszono plakaty informujące  
o takiej formie wsparcia rodziców, opieku-
nów i wychowawców.

- Jakie były Pani oczekiwania przed 
rozpoczęciem kursu?

- Moje oczekiwania nie  były szczególnie 
wygórowane.  Byłam otwarta na to co mnie 
tam spotka. Szłam z ciekawością. Miałam 
nadzieję na poszerzenie  swojego 
podejścia do wychowania wymie-
niając  informacje w grupie rodzi-
ców, zweryfikowanie własnych 
metod wychowawczych i relacji  
z innymi,  a także miłe i pożyteczne  
spędzenie czasu. Ogólnie mówiąc, 
postawiłam na samorozwój jako 
rodzic i wychowawca.

- Czy te oczekiwania  potwier-
dziły się?

- Wszystkie moje oczekiwania 
spełniły się w pełni, ponieważ oso-
by prowadzące były odpowiednio 
przygotowane i odpowiadały  na 
pojawiające się tematy,  a uczestni-
cy grupy byli otwarci i chętnie ko-
rzystali z proponowanych zadań, 
ćwiczeń i dzielili się własnym doświadcze-
niem.

- W jaki sposób były prowadzone zaję-
cia?  Czego dotyczyły?

- Zajęcia prowadzone były w niewielkiej 
grupie (do 15 osób) w świetlicy szkolnej,  
w godzinach popołudniowych,  przez dwie 
profesjonalnie przygotowane trenerki pro-
gramu „Szkoły dla Rodziców i Wychowaw-
ców”. 

Zajęcia dotykały zagadnień rozwoju 
dzieci, ich funkcjonowania w różnym okre-
sie rozwojowym (m.in.  o ich potrzebach, 
oczekiwaniach, problemach, emocjach), 
poruszały tematy komunikacji w rodzinie 
(tego co w niej pomaga, co przeszkadza. 
Jak wspierać dzieci w trudnych sytuacjach, 
jak je motywować do osiągania sukcesów), 
a poza tym były swoistym treningiem oso-
bistego zaufania do innych (dzieliliśmy się 
tam naprawdę ważnymi, trudnymi proble-
mami związanymi  z wychowaniem dzieci). 
Część zajęć poświęcono temu jakie nasze 
(rodziców) zachowania utrudniają dotar-
cie do dzieci. Każdy z uczestników mógł 
podczas  ćwiczeń praktycznych poczuć się 
dzieckiem i doświadczyć metod jakie sto-
suje, a dzięki temu, miał szansę zweryfiko-
wać ich przydatność. Poruszano też tematy 

wspólnych pasji, spędzania czasu razem, 
wzajemnej pomocy.

- Jakie umiejętności zdobyła Pani 
uczestnicząc w szkoleniu?

- Uczestnicząc w szkoleniu wzmocni-
łam swoje umiejętności komunikacji i wy-
rażania emocji. Poczułam się też silniejsza  
w przekonaniu, że każdy rodzic ma podob-
ne problemy, ale kiedy znajdzie się właści-
wą metodę można z dzieckiem zrobić dużo 
dobrego (a metody mieliśmy rozmaite  
i chętnie się nimi dzieliliśmy).

- Jaki wpływ miał udział w warsztatach 
na Pani relacje?

- W relacjach z dziećmi – zaczęłam czę-
ściej patrzeć przez pryzmat ich oczu, ich 
etapu rozwojowego (np. zauważyłam róż-
nicę między dzieckiem a nastolatkiem)  
i starałam się w relacjach z dziećmi odpo-
wiednio reagować, komunikować się itp. 
W relacjach z dorosłymi zaczęłam częściej 
werbalizować swoje oczekiwania i po-
trzeby. Poznałam na warsztatach wiele 
fantastycznych osób, z większością nadal 
mam dobry kontakt. Udział w warszta-
tach pozwolił mi na pożytecznie spędzony 
czas, na  samorozwój, na zmianę podejścia  
w niektórych sytuacjach wychowawczych 
oraz  w relacjach z ludźmi, na nawiązanie 
nowych znajomości.

- Czy udało się zdobytą wiedzę, zdoby-
te umiejętności wykorzystać w praktyce?

- Jak już wcześniej wspomniałam, szko-
lenie było połączeniem przyjemnego  
z pożytecznym. Zawsze robię wszystko 
najlepiej jak potrafię  na dany moment, ale 
po ,,Szkole dla Rodziców i Wychowawców”  
wiem, że lepiej jest robić cokolwiek w rela-
cji z dzieckiem (z drugim człowiekiem), niż 
nie robić nic. Swoje doświadczenie wyko-
rzystuję w życiu prywatnym i zawodowym, 

zwłaszcza, że charakter pracy jaki wykonuję 
wymaga ode mnie nieustannego poszuki-
wania dróg dotarcia do dzieci, młodzieży  
i dorosłych.

- Gdyby miała Pani zarekomendować 
warsztaty, proszę powiedzieć dla kogo 
jest „Szkoła dla Rodziców”?

- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 
jest szkoleniem dla każdego, kto ma kon-
takt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Jest 
dla matek, ojców, opiekunów, babć i dziad-
ków (którzy często są wsparciem w proce-

sie wychowywania), cioć i wujków, żon 
i mężów, sióstr i braci … To miejsce dla 
każdego, kto chce zainwestować w sie-
bie, kto chce mieć prawidłowe relacje 
z innymi, kto szuka właściwych rozwią-
zań, kto chce pożytecznie i przyjemnie 
spędzić czas. Polecam ,,Szkołę dla Ro-
dziców”, ponieważ uważam, że to bar-
dzo potrzebne przedsięwzięcie w do-
bie multimediów, Internetu, używek, 
ciągłej pogoni za lepszym standardem 
życia, gdzie relacje wśród ludzi ulegają 
rozluźnieniu lub zanikają. 

- Dlaczego ,,Szkoła dla Rodziców  
i Wychowawców”, a nie fachowa lite-
ratura w tym zakresie?

- Oczywiście polecam wszystkim  
również  fachową literaturę z zakre-

su wychowania dzieci. Fachowa literatura 
może być uzupełnieniem lub inspiracją. Ale 
uważam, że nic tak nie pomaga poczuć, na-
macalnie dotknąć problemów i rozwiązań, 
jak bezpośrednie kontakty i doświadcza-
nie na samym sobie.  Będąc na szkoleniu 
można uzyskać informację na bieżąco, nie 
wertując wielu stron poradników. Ponad 
to, nie ma nic bardziej autentycznego jak 
wymiana osobistych doświadczeń między 
uczestnikami. 

- Ile trzeba „mieć w portfelu” żeby z ta-
kich warsztatów skorzystać?

- Dobre pytanie… w dobie ponoszenia 
wielu kosztów, które często są blokadą do 
podjęcia wyzwania, to  żeby skorzystać  
z warsztatów należy zainwestować (AŻ) 
swój czas, otwartość, zaufanie i miłość do 
tych, z którymi chcemy mieć lepsze relacje, 
a przez to być szczęśliwszymi.

- Dziękuję Pani za rozmowę, a wszyst-
kie osoby zainteresowane udziałem  
w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” 
zachęcamy do kontaktu z Panią Andżeliką 
Gałecką, Dyrektorem Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Międzyzdrojach, bezpo-
średnio w bibliotece bądź pod nr telefonu 
913280442. 

Rozmawiała Joanna Ścigała 

SZKOŁA NIE TYLKO DLA RODZICÓW
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Izabelą Suchłabowicz, nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, na temat 
programu edukacyjnego ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, który realizowany jest od lat w Międzyzdrojach.
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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 umożli-
wiającym 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.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
T E R E N Y  M I E J S K I E   I  W I E J S K I E 

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, 
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska  

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za 
Torem

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica 

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, 
Turystyczna, Zwycięstwa

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z 
Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich 
i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne
T E R E N Y  M I E J S K I E   I  W I E J S K I E 

(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień tygodnia

poniedziałek

czwartek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spo-
kojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, 
Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, 
Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, 
Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica, 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za 
Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z 
Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone: 

T E R E N Y  M I E J S K I E
Dzień tygodnia

wtorek

środa 

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,  
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, 
Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, 
Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, 
Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,  
Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu  
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Szanowni Państwo, w sierpniowym wydaniu Informatora nastąpiła pomyłka pisarska związana z pominięciem harmonogramu 
wywozu szkła.  Za pomyłkę i zamieszanie bardzo przepraszamy. Przedstawiamy aktualny harmonogram wywozu  odpadów 
komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje.                                                                                                               Redakcja
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone:

T E R E N Y  W I E J S K I E
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)

04.10.2019 r.;    18.10.2019 r. 
02.11.2019 r. ;    15.11.2019 r.
06.12.2019 r.;    20.12.2019 r.

08.10.2019 r.              22.10.2019 r. 
12.11.2019 r.               26.11.2019 r. 
10.12.2019 r.               24.12.2019 r.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu 
Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.      

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  

wolnymi  w roku  2019,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

01.11.2019 r. Wszystkich Świętych   02.11.2019 r. 
11.11.2019 r.  Narodowe Święto Niepodległości  12.11.2019 r. 
25.12.2019 r.  Boże Narodzenie – dzień pierwszy  24.12.2019 r. 
26.12.2019 r.  Boże Narodzenie – dzień drugi  27.12.2019 r. 
 

   Wioletta Sosińska 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Część Zachodnia miasta
27.11.2019 r. 

Część Wschodnia miasta
28.11.2019 r.

Gmina
29.11.2019 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, 
Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, 
Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska,  
Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej,  
Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, 
Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(w tym meble, AGD, RTV)

(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
T E R E N Y  M I E J S K I E

2 x w miesiącu – I i III piątek miesiąca 

16.10.2019 r., 20.11.2019 r., 18.12.2019 r.

Odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
T E R E N Y  W I E J S K I E

1 x w miesiącu – III środa miesiąca

11.10.2019 r.,  8.11.2019 r.,  13.12.2019 r.

S Z K ŁO
T E R E N Y  M I E J S K I E  I  W I E J S K I E

1 x w miesiącu – II piątek

(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)
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SPORT

Podczas rozgrywanych w sobotę 31 sierpnia br. 
w Szczecinie Mistrzostw Województwa Młodzi-
ków w lekkoatletyce Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje zdobyła dwa medale. Bardzo dobry 
start zanotowała Anna Rejchert, która w biegu na 
100m zdobyła brązowy medal z wynikiem 13,34 
(eliminacje 13,24) oraz srebrny medal w biegu 
na 300m-43,23. Pomimo lekkiego spadu formy 
po ciężkich dwóch obozach Ania notuje bardzo 
dobre wyniki. Celem na najbliższe trzy tygodnie 
są Mistrzostwa Polski Młodzików w Tarnowie  
w dniach 20-22 września. Na tych samych zawo-
dach w konkurencjach mityngowych wystartowali 
również Artur Udycz, który uzyskał wyniki 100m-
11,92 (mocny przeciwny wiatr) oraz 400m-52,42, 
Maria Rutkowska 100m-16,08 PB i 300m-60,17 PB, 
Dawid Małolepszy 100-15,18 PB oraz 300m-52, 
13 PB. Wyjazd na zawody został dofinansowany  
z budżetu Gminy Międzyzdroje. 

***
Od września zapraszamy dzieci i młodzież na 

treningi z Akademią Lekkoatletyczną Międzyz-
droje. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z bieganiem 

Dwa medale w Szczecinie dla AL Międzyzdroje

Organizatorzy pragną podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację 
zawodów, a przede wszystkim nauczycielom  
i wolontariuszom. Kolejne zawody odbyły się  
25 września 2019 r. (wyjątkowo w środę). Więcej 
informacji, zdjęć oraz wyniki można znaleźć na 
stronie internetowej organizatora w zakładce 
Czwartki Lekkoatletyczne www.almiedzyzdroje.
pl. Zawody dofinansowane są  z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Link do wyników: http://almiedzyzdroje.
pl/1_8_wyniki.html

Najbardziej wartościowe rezultaty 
Czwartków LA:

dziewczęta:
Maja Czajkowska (PSP Kołczewo) 2009 r.  

– 60m – 9,46
Paulina Młyńska (SP Wysoka Kamieńska) 

2008 r. – 60m – 9,29

Pierwsze zawody z cyklu Międzyzdrojskich 
Czwartków Lekkoatletycznych
Za nami pierwsze zawody VI Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patronatem 
Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 12 września 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. Organizatorem 
zawodów jest Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. W zawodach rywalizowało 75 uczniów  
z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamieńska, SP 2 Wapnica, SP Wolin, PSP Kołczewo, PSP Dargobądz oraz SP Kamień Pomorski. 

to nie wahaj się i przyjdź na nasze treningi. 
Oferujemy profesjonale treningi z instrukto-
rem, wyjazdy na zawody oraz obozy sportowe.  
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: klasy 
 I-III (raz w tygodniu), klasy IV-VIII i starsi (trzy razy 

w tygodniu). W razie pytań proszę zajrzeć na nasz 
profil na FB lub stronę www.almiedzyzdroje.pl, 
tel. 665 722 607.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

Oliwia Cicholińska (SP 1 Międzyzdroje) 2008 r.  
– piłka palantowa – 25,10
Kornelia Orszulak (SP Wysoka Kamieńska) 2006 r.  
– 100m – 13,99
Marta Wołkow (SP 1 Międzyzdroje) 2007 r. – skok 
w dal – 4,05
Gabriela Sobańska (SP 1 Międzyzdroje) 2008 r.  
– skok w dal – 3,75

chłopcy:
Cezary Muszyński (SP Wysoka Kamieńska) 2007 r.  
– skok w dal – 4,25
Kacper Caban (SP Wysoka Kamieńska) 2008 r.  
– 60m – 9,05
Jakub Kazana (SP Dziwnów) 2008 r. – piłka  
palantowa – 32,40
Kacper Soleck i  (SP Wysok a Kamieńsk a)  
– 2007 r. – piłka palantowa

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA

Głosowanie będzie się odbywało  
w godzinach od 7.00 do 21.00, w pięciu  ob-
wodowych komisjach  wyborczych, których  
siedziby mieścić się będą w:

- Szkole Podstawowej  nr 1 przy  
ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach – obwód 
nr 1,  dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. C.K. Norwida 15 w Międzyzdrojach – 
obwód nr 2,

- Międzynarodowym Domu Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 20 w Międzyzdro-
jach – obwód nr 3, dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych,

- Przedszkolu Miejskim przy ul. Myśliw-
skiej 13  w Międzyzdrojach – obwód nr 4,

- Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Jodłowej 3 w Wapnicy – obwód nr 5, do-
stosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych.

Aby zagłosować w wyborach, nale-
ży być wpisanym do spisu wyborców. 

Osoby przebywające w czasie wyborów  
w miejscu swojego zameldowania sta-
łego, wpisane są do spisu wyborców  
z urzędu. Natomiast osoby przebywające 
w tym czasie w innym miejscu niż miejsce 
stałego zameldowania, powinni dopisać 
się do spisu wyborców w gminie czaso-
wego pobytu poprzez złożenie wniosku 
do dnia 8 października 2019 r.

Wyborca może też głosować poza 
miejscem stałego zamieszkania w dowol-
nym lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej 
pobierze w swojej gminie zaświadczenie 
o prawie do głosowania. Zaświadczenia 
takie będą wydawane do dnia 11 paździer-
nika 2019 r.

Ponadto wyborcy niepełnosprawni 
posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
i wyborcy powyżej 75 roku życia mogą 
oddać swój głos w wyborach przez pełno-
mocnika. Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania należy złożyć 
do dnia 4 października 2019 r.

Po raz kolejny można również głosować 
korespondencyjne, z tej formy głosowania 
mogą skorzystać wyborcy niepełnospraw-
ni posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności. Zamiar takiego głosowania należy 
zgłosić do dnia 30 września 2019 r.

Informacje w sprawach rejestru wy-
borców i spisu wyborców, udzielania 
pełnomocnictwa oraz zaświadczeń  
o prawie do głosowania można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomor-
skich 5 w Międzyzdrojach pok. nr 6 lub 
pod nr tel.: 91 327 56 33.

Wszelkie informacje na temat wyborów 
zamieszczone są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach  
w zakładce „WYBORY 2019” i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu  oraz na stronie Państwo-
wej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.
pl/sejmsenat2019/

Mirosława Nowińska

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

WYBORY DO SEJMU  I  SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019r. 
zarządził wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Datę wyborów wyznaczono na dzień 13 października 2019 r.

Program ten skierowany jest do osób 
fizycznych posiadających budynek jedno-
rodzinny. Skupia się on na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakupie 
i montażu nowych źródeł ciepła. Program 
przewiduje również dofinansowanie do-
cieplenia przegród budynku, wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji 
odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz 
montażu wentylacji mechanicznej z odzy-
skaniem ciepła. 

Koszty wskazane we wniosku są kwalifi-
kowanymi po złożeniu wniosku. Zachęcamy 
by przed rozpoczęciem prac odwiedzić 
punkt konsultacyjny.

***
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
uruchomił kolejną edycję programu po-
życzek dla osób fizycznych na realizację 
inwestycji z zakresu ochrony powietrza, 
wód i gleby. 

Od 16 września br. ruszyły nabory wnio-
sków. Pożyczki są niskooprocentowane  
i częściowo umarzane. 

W ramach Programu Pożyczek dla Osób 
Fizycznych 2019 przedsięwzięcia podlega-
jące finansowaniu to:

• budowa, przebudowa i modernizacja 
indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii do pro-
dukcji ciepła lub/i chłodu, z wyłączeniem za-
dań które kwalifikują się do finansowaniach  
w ramach Programu „Czyste Powietrze”;

• wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii do produkcji elektryczności z wy-
łączeniem zadań, które kwalifikują się do 
finansowania w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”;

• zakup pojazdów o napędzie elektrycz-
nym;

• utylizacja azbestowych pokryć dacho-
wych i innych materiałów wykonanych  
z azbestu;

• kompleksowe działania termomo-
dernizacyjne, z wyłączeniem zadań które 

kwalifikują się do finansowania w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”;

• budowa, przebudowa i modernizacja 
indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych;

• zadania inwestycyjne polegające na 
zatrzymaniu i magazynowaniu wody desz-
czowej.

Program skierowany jest do mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego. Wnio-
ski są do pobrania ze strony https://www.
wfos.szczecin.pl/wniosek-o-pozyczke.html

Pożyczki są udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
71-323 ul. Solskiego 3, tel. 91 486 15 56 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
15:00. Informacji udziela Paulina Ścisłowska: 
tel. 91 327 56 56, e-mail: um_paulinascislow-
ska@miedzyzdroje.pl

Paulina Ścisłowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej

Skorzystaj z dofinansowania!
Wszystkie osoby, które planują wymianę m. in. starych pieców zapraszamy do punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” 
mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 2. Mogą skorzystać Państwo z pomocy 
w wypełnieniu wniosku oraz złożyć go za pośrednictwem pracownika Pauliny Ścisłowskiej.
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OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

             HALA SPORTOWA
       IM. ANDRZEJA GRUBBY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
          W MIĘDZYZDROJACH

26 PAŻDZIERNIKA 2019 r.

WSTĘP WOLNY

POCZĄTEK TURNIEJU GODZ.10.00

           Organizator
i Wspólorganizatorzy

           Patronat medialny

 21.09.–19.10.2019r. – wystawa „Od sieci rybac-

kiej do koronki”, Miejska Biblioteka Publiczna; 

 28.09.2019r. – „Pchli Targ”, godz. 10:00-15:00, 

amfiteatr; 

 28.09.2019r. – XXII Jesienne Biegi Przełajowe, 

godz. 11.00 szkolne boisko przy ul. Kolejowej 33;

 28.09.2019r. – „Dzień Sąsiada”, godz. 16:00-22:00, 

Wapnica, tawerna przy jeziorze Turkusowym;

 03.10.2019r. – Czwartki lekkoatletyczne – finał, 

godz. 16:00, stadion miejski;

 09.10.2019r. – „Spotkanie z książką, muzyką  

i historią”,  Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, 

godz. 18:00, Międzynarodowy Dom Kultury;

 17.10.2019r. – Spotkanie z Leszkiem Hermanem 

i promocja powieści pt.„Sieci widma”, godz. 18:00, 

Miejska Biblioteka Publiczna;

 24.10.2019r. – Rodzinne warsztaty halloweenowe, 

godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publiczna;

 26.10.2019r. – Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego w Karate Kyokushin, 

godz. 10:00, hala sportowa im. Andrzeja Grubby;

 26.10.2019r. – XV Międzynarodowy Festiwal  

Karawana Kultury pn. „Autumn Mix”, godz. 13:30, 

Międzynarodowy Dom Kultury.

 

Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach 

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach 

zapraszają na  
SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ, MUZYKĄ I HISTORIĄ 

KKKrrrzzzeeesssiiimmmiiirrr      
DDDęęębbbssskkkiii 

 

999   pppaaaźźźdddzzziiieeerrrnnniiikkkaaa   222000111999   rrr...   gggooodddzzz...   111888...000000   

Spotkanie dofinansowano z budżetu Gminy 

Podczas spotkania 
istnieje możliwość 

zakupu książki 

AAAnnnnnnaaa   
JJJuuurrrkkkssszzztttooowwwiiiccczzz    

Fot. D. Rudzki 

Organizatorzy: Sponsorzy: 

Fot. W. Olszanka 


