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Kilka słów o tym budynku, który zbudowa-
ny został w stylu klasycystycznym. W archi-
tekturze styl ten wzorował się na formach ar-
chitektonicznych starożytnego Rzymu i Grecji. 

Kupiec belgijski Arnold Lejeune, zauroczo-
ny Międzyzdrojami, w 1858 roku nabył teren 
na wydmach pomiędzy zakładem kąpielowym 
dla pań i panów. W 1860 r. wybudował oka-
załą willę jedną z najpiękniejszych na Pomo-
rzu Zachodnim, oraz założył Park Zdrojowy. 
Materiały użyte do budowy były najwyższej 
jakości.

Budynek w 1879r. stał się własnością 
gminy i funkcjonował jako Dom Zdrojowy 
(kurhaus). W jego wnętrzu na górze mieściły 
się pokoje dla gości, na dole czytelnia, sala mu-

zyczna i baletowa. W sali muzycznej co sobotę 
odbywały się bale tzw. reuniony, na których 
spotykały się wyższe sfery. Tańczono wówczas 
sentymentalne walce, a ulubionym tańcem 
towarzyskim był kotylion. Renoma Kurhau-

Burmistrz skierował do dostojnych jubila-
tek życzenia zdrowia i wszelkiej życiowej po-
myślności, wielu szczęśliwych lat życia w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół.

Pani Zofia Górecka urodziła się 4 lute-
go 1923 roku w Czachówku. Podczas wojny 
mieszkała w Warszawie. Po wojnie wraz z mę-
żem przeniosła się do Lipian. Mieszkała tam 
12 lat, następnie, wykorzystując nakaz pra-
cy, pojechała do Rewala. W 1960 roku, wraz 
z dziećmi, przeniosła się do Międzyzdrojów. 
Pani Zofia brała udział w wielu kursach orga-
nizowanych przez zakład pracy. Dzięki temu 
podnosiła swoje kwalifikacje oraz standardy 
w domach wczasowych FWP. Ma troje dzieci 
- dwóch synów i córkę, sześcioro wnuków i 7 
prawnuków.

Pani Joanna Korycka urodziła się 3 lutego 
1927 roku w Zalesiu Małym.Wczesne dzie-
ciństwo spędziła w miejscowości Świsłoć. 

NIEPRZECIĘTNE JUBILATKI
,,Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwi-
jała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych”. Zgodnie z tą myślą papieża 
Franciszka i praktykowaniem wieloletniej tradycji w Międzyzdrojach, w dniu 4 lutego 2019 
r. burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wraz z zastępcą burmistrza Beatą Kiryluk mieli 
zaszczyt złożyć życzenia wyjątkowym mieszkankom Międzyzdrojów  - Pani  Zofii Góreckiej 
w dniu 96. urodzin oraz Pani Joannie Koryckiej z okazji 92. urodzin.

W 1940 roku wraz z mamą i rodzeństwem zo-
stała przewieziona na Sybir, gdzie brali udział 
w budowie kolei. Do Polski Pani Joanna wró-
ciła w 1946 roku. Szukając swojego miejsca 
w zachodniej części Polski trafiła do Między-

zdrojów, gdzie podjęła pracę na kolei. W 1950 
roku wyszła za mąż za Czesława Koryckiego. 
Ma trzy córki, doczekała się sześcioro wnuków 
i czterech prawnuków.

Te wszystkie wydarzenia, często trudne, 
nie zabrały obu Paniom pogody ducha, otwar-
tości na ludzi i uśmiechu. Obie Panie otoczone 
opieką najbliższych cieszą się imponującą kon-
dycją fizyczną i doskonałą pamięcią. 

Szanownym Jubilatkom składamy najser-
deczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 

Marta Trojan
Kierownik USC w Międzyzdrojach 

Zofia Górecka Joanna Korycka

ROSTRZYGNIĘCIE STYCZNIOWEJ ZAGADKI
W styczniowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy Państwu zdjęcie elementu architektonicznego – głowy 
lwów i głowy kobiet, które znajdują się na fasadzie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

su znana była w całych Niemczech. Pierwsza 
wojna światowa zakończyła epokę w dziejach 
kurortu. Po wojnie Kurhaus pełnił rolę Domu 
Kultury. W latach XX w. budynek przeszedł 
gruntowną modernizację i otrzymał zaszczyt-
ne miano Międzynarodowego Domu Kultury. 

Zwycięzcą styczniowej zagadki została Pani 
Beata Szumicka. Laureatka konkursu z zawodu 
jest nauczycielką i na co dzień uczy w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Świnouj-
ściu. Pani Beata pochodzi ze Szczecina, a od 
siedmiu lat z mężem Tomaszem Szumickim 
mieszkają w Międzyzdrojach. W ramach na-
grody skorzystali z romantycznej kolacji w Gol-
den Tulip Międzyzdroje Residence.

LUTOWA ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną historyczną zagadkę. Proszę podać  
adres budynku, na którym znajdują się historyczne elementy.

Na zwycięzcę czeka wejściówka dla 2 
osób na spektakl w reżyserii Andrzeja Zaor-
skiego ,,Modliszka” w wykonaniu M. Janic-
kiego i O. Adamskiej. Spektakl odbędzie się 
8 marca 2019 roku (piątek) w MDK w Mię-
dzyzdrojach.

Odpowiedź wraz imieniem i nazwiskiem 
oraz kontaktem telefonicznym należy prze-
słać do dnia 6 marca 2019 r. na adres: kon-
kurs@miedzyzdroje.pl.  Spośród nadesłanych 
prawidłowych odpowiedzi, podczas losowa-
nia wyłonimy jednego zwycięzcę. 

Odpowiadając na pytanie uczestnik wyra-
ża chęć wzięcia udziału w konkursie, wyraża 

zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, a tak-
że  na wykorzystanie i pu-
blikację wizerunku przez 
organizatorów konkursu 
w celach marketingowych 
(zgodnie z Rozporządze-
niem 2016/679 o prze-
twarzaniu danych osobo-
wych RODO, art. 6 ust.  
1 lit. a).

Informację o zwycięz-
cy podamy w marcowym wydaniu Informatora 
Samorządowego Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!
Redakcja
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W tym roku Gmina Międzyzdroje, przy 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Międzynarodowym Domem Kul-
tury, organizuje dla uczniów szkół pod-
stawowych program pn. „ Pierwszy Dzień 
Wiosny czyli Legalne Wagary”. Program 
połączony jest z akcją, która już trwa, czyli  
organizowanym przez burmistrza Między-
zdrojów konkursem szkolnym pn. „Moje 
Międzyzdroje za 50 lat”.  Celem konkursu 
jest przygotowanie przez klasy szkolne  
prac przedstawiających Gminę Między-
zdroje w przyszłości i jej wyobrażenie za 
50 lat. Zgodnie z regulaminem konkursu 
uczestnikami konkursu są uczniowie klas 
IV – VIII szkół podstawowych i III klasy 
gimnazjum z Międzyzdrojów i Wapnicy. 
21 marca br. o godz. 11:00 w sali teatral-
nej Międzynarodowego Domu Kultury 
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. 

Twój e – PIT. Usługa przez Internet
W roku 2019 można samo-
dzielnie rozliczać się przez 
Internet, dzięki usłudze Twój 
e-PIT.

Twój e-PIT to automatycz-
nie przygotowane i udostęp-
nione przez Krajową Admi-
nistrację Skarbową roczne 
zeznanie podatkowe osób fi-
zycznych. Podatnik, który sko-
rzysta z tej usługi nie będzie 
już musiał wypełniać wnio-
sków, ani składać deklaracji, 
aby rozliczyć swój podatek.

Ministerstwo Finansów 
przygotowało film instrukta-
żowy, w którym krok po kroku 
pokazano jak sprawdzić, uzu-
pełnić i wysłać przygotowane 
zeznanie podatkowe PIT.

Film dostępny jest pod ad-
resem: https://youtu.be/a8u-
lQaxmceo

W 2019 r. z usługi Twój 
e-PIT skorzystają podatnicy 
rozliczający się za 2018 r. na 
formularzu PIT-37 lub PIT-
38 (z umów o pracę, zlece-
nie, dzieło lub z przychodów 
kapitałowych). W usłudze 
udostępniony zostanie tak-
że PIT-OP, tj. oświadczenie, 
na którym emeryt lub renci-
sta, który otrzymał od organu 
rentowego (np. z ZUS) roczne 
obliczenie podatku na for-
mularzu PIT-40A za 2018 r.  
i nie uzyskał w 2018 r. innych 
dochodów, które powinien 
wykazać w zeznaniu podatko-
wym PIT-37 lub PIT-36, może 
wskazać nr KRS organizacji 
pożytku publicznego, której 
chce przekazać 1% podatku 
należnego.

Redakcja 
źródło: Urząd Skarbowy 
w Kamieniu Pomorskim

„Pierwszy Dzień Wiosny czyli Legalne Wagary”
21 marca to przede wszystkim pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale również nieformalne święto obchodzone przez uczniów 
w Polsce – Dzień Wagarowicza. Tego dnia w przedszkolach i szkołach w całej Polsce organizowane są imprezy z okazji dnia wiosny.

Wyróżnione w kon-
kursie prace zostaną 
oficjalnie przekazane 
na ręce burmistrza   
i  schowane w kapsule 
czasu. Kapsuła czasu 
będzie wmurowana 
w specjalnie do tego 
celu przystosowane 
miejsce, przy nowym 
ratuszu miejskim. 
Swoje prace do kap-
suły czasu przygotują 
również przedszkolaki 
z Wapnicy i przedszko-
la miejskiego „Morskie 
Skarby”. A za 50 lat, kiedy kapsuła czasu 
zostanie otwarta, dorosłe już dzieci będą 
miały okazję powspominać i przypo-
mnieć sobie swoje prace przygotowane 

pół wieku wcze-
śniej. 

W ramach orga-
nizowanych obcho-
dów pierwszego 
dnia wiosny dzieci 
młodsze zobaczą  
ciekawy film w ki-

nie „Eva”, a młodzież będzie miała okazję 
wziąć udział w koncercie profilaktycznym, 
organizowanym przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach.  

Mamy nadzieję, że organizowane 
wspólnie przedsięwzięcie zintegruje klasy 
i grupy szkolne, a wszyscy razem spędzą  
„legalnie” i przyjemnie pierwszy dzień 
wiosny.

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Z dniem 01.02.2019 na stanowisko kierownika 
ZOŚ w Międzyzdrojach powołana została  Jo-
anna Różycka – wieloletni, doświadczony pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, 
pracująca dotychczas  na stanowisku Kierow-
nika Referatu Budżetu i Finansów. Na stano-
wisku kierownika ZOŚ zastąpiła pełniącego 
dotychczas tę funkcję Adama Celińskiego.

Joanna Różycka dobrze zna problematykę 
finansowania działalności ZOŚ, który pełni 
ważną rolę w naszym mieście w zakresie po-
rządkowania miasta, utrzymania zieleni miej-

NOWY KIEROWNIK ZOŚ
skiej i akcji zimowego oczyszczania dróg.

Jest pierwszą kobietą na stanowisku kie-
rownika ZOŚ w Międzyzdrojach.  ,,Dołożę 
wszelkich starań, aby praca Zakładu Ochrony 
Środowiska była na wysokim poziomie, a tym 
samym przyczyniała się do pozytywnego po-
strzegania wizerunku naszego miasta w opinii 
mieszkańców oraz turystów odwiedzających 
Międzyzdroje” – powiedziała nam nowa kie-
rownik ZOŚ.

Referat Promocji 
i Współpracy z Zagranicą 

- Radni podczas pierwszej sesji Rady 
Miejskiej przegłosowali Pana kandydaturę 
na funkcję przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Jaki model sprawowania tej funkcji 
będzie Pan reprezentował?

- Przede wszystkim na początku na-
szej rozmowy chciałbym podziękować 
wszystkim wyborcom, tym którzy na 
mnie głosowali i także tym, którzy nie 
głosowali. Jest to moja czwarta kaden-
cja w samorządzie, jedna w Świnoujściu, 
a pozostałe w Międzyzdrojach. 

Model sprawowania funkcji przewod-
niczącego jaki chcę realizować  jest taki 

– jak najwięcej rozmowy merytorycznej 
podczas posiedzeń komisji. Tam można 
się sprzeczać do ,,bólu”, ale po to aby wy-
pracować stanowisko na sesję. To pozwa-
la na to, aby sesje nie były tak rozwlekłe. 
Radni, którzy na komisjach podczas gło-
sowań  wstrzymali się od głosu lub byli 
przeciw, dobrze aby mieli czas na uzasad-
nienie swojego wyboru. Zauważyłem, że 
bierzemy przykład z Sejmu, przy kame-
rach robimy dyskusje często na pokaz. 
Oczywiście ja nikomu nie zabieram gło-
su, ale dyskusja musi przebiegać w spo-
sób merytoryczny. A jak zaczyna mówić 

PRACUJĘ DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Janem Węglorzem, przewodniczącym Rady Miejskiej ósmej kadencji w Międzyzdrojach.

jednocześnie kilka osób, to ci którzy nas 
słuchają, nie wiedzą zupełnie o co chodzi. 
Dobrze, aby jeden radny nie przeszkadzał 
drugiemu. 

Nam wszystkim powinno zależeć na 
dobru miasta. Takie jest moje zdanie. 
W poprzednich kadencjach brakowało 
kontaktu z mieszkańcami włodarzy tego 
miasta. Radny przede wszystkim powi-
nien mieć kontakt z mieszkańcami, nie 
tylko w czasie dyżurów radnych. Powin-
niśmy jako Rada Miejska przynajmniej raz 

c.d. na str. 5

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNE 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach informuje o 
możliwości skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych udzielanych przez  Kancelarię Rad-
cy Prawnego Marta Czternastek z siedzibą w 
Świnoujściu - w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach w dniach: 

•	 23 lutego 2019 r.
•	 09 i 23 marca 2019 r.
•	 06 i 27 kwietnia 2019 r.
•	 11 i 25 maja 2019 r.
•	 08 i 22 czerwca2019 r.
w godzinach  od 10:00 do 12:00.
Możliwość wcześniejszego zarezerwo-

wania terminu martaczternastek@wp.pl, tel. 
534657578 lub 517495276.

Ponadto, w szczególności dla podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej w Między-
zdrojach, skierowana jest oferta bezpłatnych 
porad prawnych jeden raz w tygodniu, po 
wcześniejszych zapisach u pracowników so-
cjalnych pokój nr 3, budynek OPS ul. Książąt 
Pomorskich 8 lub tel. 91 32 80 311.

Dla mieszkańców Powiatu Kamieńskiego 
istnieje także możliwość skorzystania z bez-
płatnych porad prawnych w budynku Staro-
stwa Powiatu Kamieńskiego oraz w Poradni 
Psychologicznej w Wolinie ul. Kolejowa 1. Wi-
zyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym w Starostwie tel. 91 38 24 106. 

Dokładne informacje są dostępne na stro-
nie bip.powiatkamienski.pl w zakładce Nieod-
płatna Pomoc Prawna.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy  z Zagranicą 

Uprzejmie informujemy, że z początkiem 
lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyzdrojach rozpoczął pracę Robert Rachuta.  
Ukończył on studia na Wydziale Architektu-
ry i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej. 
Od  1  października  1990 roku zatrudniony 
był w  Urzędzie Miejskim w  Świnoujściu   
w  Wydziale  Architek-
tury  i  Budownictwa  na 
stanowisku referenta, 
a od 1 sierpnia 1992 na 
stanowisku Naczelnika 
Wydziału. Na tym sta-
nowisku pracował do 
1993.

W okresie styczeń 
- grudzień 1995 pełnił 
funkcję wiceprezyden-
ta Miasta Świnoujście. 
W latach 1998-2002 
był radnym Miasta Świ-
noujście. Równocze-
śnie od 1 października 
1991, wraz z architek-
tami Krzysztofem Koncewiczem i Mariuszem 
Olszewskim, utworzył Pracownię Projektową 
ABC, gdzie pracował do końca 2009 roku. 
Obecnie prowadzi samodzielnie pracownię 
projektową. 

Jest przewodniczącym Okręgowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Izby 
Architektów. Od blisko trzydziestu lat pracuje 
jako projektant architekt. 

ARCHITEKT MIEJSKI 
ZADBA O MIĘDZYZDROJE

Do obowiązków architekta w Urzędzie 
Miejskim będzie należeć m.in.: aktualizacja 
polityki przestrzennej miasta, przygotowy-
wanie harmonogramu sporządzania planów 
zagospodarowania przestrzennego, opinio-
wanie projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy przed 

ich wyłożeniem do 
publicznego wglądu, 
wnioskowanie zmian 
miejscowego planu 
z a g o s p o d a ro w a n i a 
przestrzennego, koor-
dynowanie działań ma-
jących na celu poprawę 
walorów plastycznych 
i estetycznych miasta, 
opiniowanie rozwiązań 
plastycznych sytuowa-
nych na terenie gminy 
obiektów budowlanych 
stałych i tymczaso-
wych: budynków, bu-

dowli (kolorystyki budynków i budowli).
R. Rachuta będzie udzielał porad miesz-

kańcom 1 dzień w miesiącu ( wtorek) w Urzę-
dzie Miejskim w Międzyzdrojach.

 Joanna Ścigała
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 
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na kwartał spotykać się z mieszkańcami. 
Bo na co dzień spotykamy się podczas 
robienia zakupów, na spacerze. To jest 
pomocne w naszej pracy, dzięki temu po-
znaje się nastroje mieszkańców, ich pro-
blemy. 

- Jakie wyzwania stoją przed radnymi tej 
kadencji?

- Sejm stworzył nowa strukturę funk-
cjonowania rady w tej kadencji, każdy 
radny ma możliwość kontaktu bezpo-
średniego z pracownikami merytoryczny-
mi w urzędzie. Nie trzeba czekać do sesji, 
wiele spraw można załatwić na bieżąco, 
przekazać sprawy. Radni mają teraz więk-
sze kompetencje. Pracownik biura rady 
podlega bezpośrednio przewodniczące-
mu Rady Miejskiej. Przyznam, że bardzo 
sobie cenię pracownika biura w naszym 
urzędzie, jest to kompetentna i bardzo 
pomocna osoba.

Statut określił obowiązywanie elektro-
nicznego przekazywania materiałów rad-
nym i przeprowadzania głosowań pod-
czas sesji. Nagrania z sesji dostępne są na 
stronie www.rada.miedzyzdroje.pl

Nie ulega wątpliwości, że tablety się 
sprawdzają, to ogranicza wydruk wie-
lu dokumentów, choć rozumiem, że są 
osoby, które chciałyby mieć wydrukowa-
ne wszystkie materiały. Ale takie rzeczy 
można wydrukować we własnym zakre-
sie, otrzymujemy przecież diety. Wszyscy 
pracujemy dla naszego miasta, dobrze 
aby taką świadomość mieli wszyscy rad-
ni. Dlatego niepotrzebnie się dzielimy,  
mieszkańcy źle to odbierają. 

- Czy chciałby Pan wprowadzić jakieś 
zmiany w funkcjonowaniu rady miejskiej?

- W poprzednich kadencjach zdarzało 
się tak, że radny pojawiał się na posiedze-
niu komisji lub na sesji, posiedział godzin-
kę, podpisał listę i wychodził. I brał za to 
pełną dietę. Inny radny brał udział w całej 
sesji i miał dokładnie takie same pienią-
dze. To było niesprawiedliwe i dla mnie 
oburzające. Tak samo jak fakt, że podczas 
niewygodnych głosowań, radny wycho-
dził z sali, można się wstrzymać, uzasad-
nić swoją decyzję, a nie unikać. Dlatego 
uzgodniliśmy w gronie radnych, że jeśli 
radny będzie nieobecny na sesji lub ko-
misji, nie otrzymuje całej diety. Wiem, że 
każde potrącenie będzie bolało, jednak 
taka osoba, która nie była na posiedzeniu 
komisji w pełnym czasie, zabierała czas 
potem podczas sesji, bo nie wiedziała, 
jakie ustalenia poczyniono na komisji. To 
wydłużało niepotrzebnie czas sesji.

Wprowadziłem także inną formę dyżu-
rów radnych. W rejestrze dyżurów każde 
spotkanie z mieszkańcem ma być dokład-
nie opisane. To porządkuje załatwianie 
spraw z jakimi zwracają się do nas miesz-
kańcy. Do porządku sesji Rady Miejskiej 
wprowadziłem  nowy punkt – informację 
sołtysów w zakresie spraw związanych 
z sołectwami, każdy z sołtysów ma okazję 
przedstawić problemy swoich mieszkań-
ców. Chcę, aby wszyscy mieli wpływ na 
rozwój naszego miasta.

- Od początku sprawowania funkcji 
przewodniczącego jest Pan codziennie 
w urzędzie, mieszkańcy zgłaszają się do 
Pana z różnymi sprawami. Jakimi najczę-
ściej?

- Lubię być wśród ludzi, cieszy mnie, 
że ludzie przychodzą. Jednym z najczęst-
szych problemów jest sprawa przydziału 
mieszkań. Nad uchwałą o przyznawa-
niu mieszkań powinniśmy popracować. 
Jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie i jest 
ono o kilka metrów ponad obowiązują-
cą normę, nie otrzymuje mieszkania od 
gminy. To powinno ulec zmianie.

W poprzedniej kadencji wydano kil-
ka warunków zabudowy dla wysokich 
budynków, mieszkańcy zgłaszają swoje 
niezadowolenie z tego, że w mieście jest 
coraz więcej takiej zabudowy. Nie ma 
mojej zgody na dalszą wysoką zabudo-
wę całego miasta i promenady, tam zie-
leń trzeba zostawić.

Osoby, z którymi rozmawiam, pytają 
o oczyszczalnię ścieków, co z wodą, czy 
wystarczy jej dla mieszkańców? Te te-
maty trzeba ludziom wyjaśniać. Koszty 
modernizacji oczyszczalni ścieków będą 
duże, poza tym poprowadzenie sieci ze 
źródła w Kodrąbku też będzie koszto-
wać, ale pragnę uspokoić mieszkańców, 
że wody nie powinno nam zabraknąć.

Jestem zwolennikiem, aby o danej sy-
tuacji przekonywać się osobiście, a nie 
tylko na podstawie opinii innych osób, 
dlatego ruszyłem w teren. Od począt-
ku kadencji byłem w ZWiK, w szkołach, 
w przedszkolu. Jestem mile zaskoczony, 
placówki te są modernizowane, choć 
wiele jeszcze jest do zrobienia i tak, jak 
mówił burmistrz M. Bobek, prace te 
będą wykonywane etapami. Chcę się 
jeszcze zapoznać z ZOŚ, trudne warunki 
mają pracownicy, którzy nie mają kon-
kretnej wiaty, nie mają gdzie np. napra-
wiać sprzętu. Poprzedni kierownik zrobił 
dużo, wprowadził zmiany, ale na tym nie 
można zakończyć. 

- Jak układa się współpraca z władzą 
wykonawcz?.

- Chcę być łącznikiem pomiędzy 
mieszkańcami i burmistrzem, aby sygna-
lizować pewne sprawy. Cenię sobie bur-
mistrza Mateusza Bobka, co nie znaczy, 
że będę się zgadzał z nim we wszystkim. 
Chciałbym, aby idea pomocy mieszkań-
com przyświecała wszystkim radnym. 
Cenię sobie wszystkich radnych, nawet 
jeśli niektórzy mówią ,że ich nie lubię, 
szanuję wszystkich. Problemy powinni-
śmy rozwiązywaćw bezpośredniej roz-
mowie, a nie mówiąc o pewnych rze-
czach za plecami. 

Niektórzy w urzędzie myślą, że ja 
przychodzę, aby ich kontrolować, ale to 
nieprawda. Przyglądam się pracy urzęd-
ników, niektórym współczuję, bo warunki 
w jakich pracują są trudne. Kto tutaj nie 
pracuje, nie wie jak to wygląda. A zdarza 
się, że w jednym pokoju siedzą trzy panie, 
do jednej z nich przychodzi interesant 
i one wszystkie słyszą o czym ktoś mówi, 
tak nie powinno być.

Nie ulega wątpliwości, że zależy mi na 
życzliwości wobec petentów. Wiem, że 
bywają trudne osoby, pracownik w urzę-
dzie musi jednak czasami ugryźć się w ję-
zyk. Dobrze  jeśli jest pomocny np. w wy-
pełnianiu druków, przecież nie każdy się 
na tym zna. 

- Które sprawy są dla Pana prioryteto-
we?

- Plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, konieczne jest małe targowi-
sko, nie można pozwolić na przypadkowe 
ustawianie punktów handlowych. Zwięk-
szenie liczby toalet miejskich, szczególnie 
w miejscach gdzie parkują autokary. Na 
plaży powinny być natryski i przebieral-
nie, w latach 70-tych nasze miasto było 
perełką i taka infrastruktura była. Zatra-
ciliśmy urok typowego kurortu. Koniecz-
na jest zmiana funkcjonowania Straży 
Miejskiej, m.in.: organizacja patroli pie-
szych, używanie pojazdu służbowego 
tylko do celów interwencji, a nie patroli. 
Problemem jest sprawa zanieczyszczania 
miasta przez czworonogi.  Jeśli nie bę-
dziemywszyscy dbać o nasze miasto, to 
nikt za nas tego nie zrobi. 

- Jakie Międzyzdroje chciałby Pan wi-
dzieć za pięć  lat?

- Chciałbym widzieć Międzyzdroje 
jako perłę Bałtyku, z piękną promenadą 
od bazy rybackiej po Gryfa las, z równy-
mi nawierzchniami. Choć wiem, że dużo 
jeszcze czasu upłynie zanim uporządku-
jemy sprawę ulic i nawierzchni. Będziemy 
pracować nad tym, aby nie było domi-
nant w zabudowie promenady. Myślę, że 
warto skupić się na większym wykorzy-
stywaniu dostępnych jeszcze środków 
unijnych. Dzięki nim można wykonać 
wiele niedużych, ale znaczących dla spo-
łeczności lokalnej projektów.

Osoby zainteresowane zapraszam do 
kontaktu ze mną, jestem otwarty na każ-
dą rozmowę.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:Joanna Ścigała

Referat Promocji 
i Współpracy z Zagranicą

c.d. ze str. 4
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Wychowaniem przedszkolnym w roku 
szkolnym 2019/2020 objęte będą dzie-
ci urodzone w latach 2016, 2015, 2014, 
2013. Dzieci urodzone w 2013r. objęte 
są obowiązkowym rocznym przygotowa-
niem przedszkolnym.

Dzieci, które w roku szkolnym 
2018/2019 uczęszczają do przedszkola 
nie biorą udziału w rekrutacji, a ich ro-
dzice składają DEKLARACJĘ KONTYNU-
ACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNE-
GO.

Jak co roku w przedszkolu odbyły się uro-
czyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Tra-
dycyjnie  każda przedszkolna grupa zapro-
siła dziadków na przygotowane przez siebie 

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Międzyzdrojach

W Anglii z Erasmus+
W ramach projektu Erasmus+ „Mind and Body – A Healthier Tomorrow”, 
realizowanego przez SP 1 w Międzyzdrojach we współpracy ze szko-
łami z Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch, 25.01-01.02.2019 
sześcioro uczniów oraz dwie nauczycielki wzięło udział w spotkaniu 
projektowym w Worcester, w Anglii.

występy artystyczne. Szczęśliwe przed-
szkolaki obdarowały swoich gości własno-
ręcznie przygotowanymi prezentami. Uro-
czystości dopełniły wypowiedziane przez 

dzieci życzenia, zdrowia i samych radosnych 
chwil. 

Elwira Korcz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  „MORSKIE SKARBY”  
W MIĘDZYZDROJACH ORAZ DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 
W WAPNICY na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  
odbywać się będzie wyłącznie na wolne 
miejsca.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przed-
szkola należy  składać od 01 do 30 marca 
2019 r. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znaj-
dują się na stronach internetowych pla-
cówek: 
www.morskieskarby.szkolnastrona.pl
www.sp2wapnica.pl oraz na tablicy ogło-
szeń. 

Elwira Korcz

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 
w Międzyzdrojach
na rok 2019/2020
Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka, 
należy składać od 01 marca 2019 r. do 
30 kwietnia 2019 r. w biurze głównej 
księgowej (na piętrze) w godz.: 1300-1500

Wnioski do pobrania na stronie www.
morskieskarby.szkolnastrona.pl  w zakładce 
„żłobek”  lub w biurze przedszkola.
          

Wnioski o przyjęcie do przedszkola 
składają rodzice wszystkich dzieci, 
również tych, które już uczęszczają do 
żłobka.

Pierwsze dwa dni spędziliśmy zwie-
dzając Londyn. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć najsłynniejsze budowle tej 
wspaniałej stolicy, m.in. Tower of London, 
Tower Bridge, Pałac Buckingham, budyn-
ki Parlamentu ze słynnym Big Benem 
(niestety w remoncie), katedrę Św. Pawła, 
teatr Szekspira – The Globe, zapierający 
dech w piersiach drapacz chmur – The 
Shard oraz wiele innych. Nie zabrakło 
czasu na drobne zakupy, m.in. w słynnym 
sklepie Harry’ego Potter’a na Peronie 9¾. 
Uwieńczeniem sobotniego wieczoru było 
pójście na wspaniały musical pt. „Aladyn”, 
w jednym z wielu londyńskich teatrów.

Rozpocząwszy niedzielny poranek od 
typowego brytyjskiego śniadania i space-
ru nad Tamizą, przechodząc przez most 
Millenium w kierunku teatru Szekspira 
udaliśmy się na Londyńskie Oko. Po krót-
kim filmiku w kinie 4D, mogliśmy podzi-
wiać panoramę jednej z największych 
stolic Europy. 

Wieczorem nadszedł czas pożegnać 
się z Londynem i udać się do Worce-
ster, miasta, w którym znajduje się nasza 
szkoła partnerska. Stolica hrabstwa Wor-
cestershire powitała nas wspaniałym 
widokiem na słynną, położoną nad rzeką 
katedrę – miejsce pielgrzymek i spoczyn-

ku wielu słynnych osobistości, w tym 
królów angielskich. 

Od poniedziałku do piątku  ucznio-
wie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych 
wspólnie z dziećmi brytyjskimi. W związ-
ku z tematyką projektu, ważnym ele-
mentem były również dodatkowe zajęcia 
sportowe, szczególnie skierowane do 
osób, którym nie odpowiadają typowe 
sporty. Dzieci miały okazję nauczyć się 
strzelać z łuku, zagrać w wiele gier i za-
baw sprawnościowych oraz poznać zasa-
dy New Age Kurling’u. Uczniowie uczest-
niczyli w codziennych apelach i otwartej 
dla osób każdego wyznania modlitwie 
o to, by stać się lepszym człowiekiem.

Ważnym elementem spotkania były 
również warsztaty dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy. Po południu, dzie-
ci miały okazję bliżej poznać tradycje 
i kulturę swoich angielskich rówieśników, 
spędzając z nimi czas. Była to wspaniała 
okazja do ćwiczenia języka i nawiązania 
nowych znajomości. 

Iwona Ośka
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Pierwszy okres edukacyjny w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Mię-
dzyzdrojach był czasem, kiedy szczególnie 
dużo uwagi poświęciliśmy naszej ojczyźnie 
i edukacji patriotycznej, gdyż chcieliśmy uczcić 
100 lat niepodległości. Tradycyjnie w Chro-
brym rozwijaliśmy się też językowo. Gości-
liśmy u siebie gości z  Francji, Włoch, Cypru 
i dwóch szkół z Irlandii  w ramach projektu Era-
smus+ STEAM, a nasi uczniowie i nauczyciele 
mieli okazję wyjechać do Turcji, Hiszpanii oraz 
Wielkiej Brytanii. 

Za dotychczasowe wyniki w nauce przy-
znanych zostało 59 stypendiów naukowych. 
Klasy 4b oraz 4c uzyskały najwyższe średnie 
ocen 4,51. Natomiast najwyższa średnia to 
5,64. Takimi wynikami może się pochwalić 
dwoje uczniów klasy 6b. 

Połowa roku szkolnego 2018/2019 za nami!

Po feriach wróciliśmy pełni energii do pra-
cy, aby pozytywnie rozpocząć nowy semestr. 
Oceny są ważne i oczywiście trzymamy kciuki 

za doskonałe wyniki na koniec roku, ale naj-
ważniejsze jest   zadowolenie z własnej pracy. 
Bądźmy dumni nawet z małych sukcesów!

SP1

Miniony semestr upłynął nam 
przede wszystkim pod hasłem 
obchodów jubileuszu 70-lecia 
szkoły i 20-lecia nadania jej imie-
nia. Listopadowe uroczystości 
były okazją do spotkań, wspo-
mnień oraz refleksji. Podejmowa-
liśmy także szereg innych działań. 
Uczniowie z zaangażowaniem 
przyłączyli się do akcji Sprząta-
nia Świata, świetnie bawili się na 
pikniku rodzinnym Święto Pie-
czonego Ziemniaka. Obchodzili-
śmy niezwykle uroczyście Święto 
Niepodległości oraz Dzień Edu-
kacji Narodowej, a wszyscy mogli sprawdzić 
swoje umiejętności matematyczne w trakcie 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Rada 
Rodziców przygotowała mikołajkowe niespo-
dzianki, a szkolne spotkanie bożonarodzenio-

Niektóre zachowania uczestników ruchu dro-
gowego, zarówno kierowców, jak i pieszych, są 
czasami niebezpieczne i stwarzają zagrożenie 
na drodze. Niewłaściwie podjęte decyzje przez 

kierowców czy niezamierzone wkroczenie pie-
szego na jezdnię są przyczyną wielu wypad-
ków. W dzisiejszych czasach nowym niebez-
pieczeństwem na drogach jest nadmierne uży-
wanie urządzeń przenośnych typu smartfon, 
które powodują, że społeczeństwo (a w szcze-
gólności młodzież) podczas przemieszczania 

Na półmetku

we było okazją do integracji całej społeczności 
szkolnej.

Ważnym działaniem w I semestrze było 
rozwijanie kompetencji cyfrowych i kompute-
rowych. Uczniowie brali udział w warsztatach 

z robotyki i programowania, a w szkole pojawi-
ły się zakupione przez Radę Rodziców i spon-
sorów i Pady. Powstały dwie mobilne pracow-
nie dla klas starszych i młodszych. 

Odbywały się koncerty muzyczne 
oraz realizowane były liczne projekty, np. 
Trzymaj Formę, Akademia Golfa, Inna lek-
cja przyrody.

Uczniowie przez cały semestr pilnie 
zdobywali nowe wiadomości i umiejęt-
ności. Najwyższą średnią ocen mogą po-
chwalić się 2 klasy - IV i V - 4.3. W tych 
klasach są także dwaj uczniowie z naj-
wyższą średnią ocen w szkole - 5.0. Śred-
nia ocen w klasach IV-VIII wynosi 4.0, 
a frekwencja 90 procent.

Przed nami nowy semestr, nowe wy-
zwania, a przede wszystkim pierwszy 

egzamin kl. VIII. Wszystkim życzymy wielu 
sukcesów!

Iwona Sołtysiak
SP2 w Wapnicy

Harcerze z Międzyzdrojów dbają o bezpieczeństwo pieszego
się skupia mniejszą uwagę na otoczenie. 

Za zgodą burmistrza Międzyzdrojów Mate-
usza Bobka harcerze międzyzdrojscy prowadzą 
akcję społeczną, której celem jest poprawienie 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. 
W szczególności chcieliby w ramach działań 
zadbać o bezpieczeństwo dzieci oraz młodzie-
ży i oznakować w sposób widoczny przejścia 
na ulicach w obrębie budynków szkół.  W dniu 
12 lutego 2019r. rozpoczęli działania polega-
jące na umiejscowieniu w obrębie przejść na 

chodnikach poziomych haseł informujących 
oraz oklejaniu taśmą odblaskową barierek.

Zakończenie swojej akcji społecznej, po-
legające na kompletnym oznakowaniu dzie-

więciu przejść dla pieszych, harcerze planują 
na koniec lutego 2019 roku. Ze względu na 
zajęcia szkolne harcerze poświęcają się idei 
i słusznej sprawie popołudniami. 

Czuwaj!
X Szczep „Gniazdo” ZHP

fot. Tomasz Krawczyk
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

– Jan WĘGLORZ

przyjmuje w czwartki od godz. 14.00-16.00, 

pok. nr 14 Urząd Miejski   

stały kontakt: tel. 609 847 375;

e-mail: jan weglorz@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 

– Józef Bogusław SUTYŁA  

przyjmuje we wtorki od 14.00-15.30, 

pok. nr 14 Urząd Miejski

e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 

– Mariusz SAMOŁYK

sprawuje swoje  dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 

w każdą środę od 17.30-18.30

e-mail: mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl-

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin 
– 603620073;

Bożena Magda, sołectwo Wapnica 
– 603620078;

mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Piotr Płoński, sołectwo Wicko 
– 603620079. 

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

27.02.2019 r. - Ewa Aksman
06.03.2019 r. - Grażyna Iwaszczyszyn
13.03.2019 r. - Krystian Mazur
20.03.2019 r. - Iwona Czyż
27.03.2019 r. - Jarosław Mazur

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

Nowym punktem wprowadzonym przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Wę-
glorza do porządku sesji jest  informacja soł-
tysów w zakresie spraw związanych z sołec-
twami. Obecni na sesji sołtysi mieli okazję do 

V SESJA RADY MIEJSKIEJ 
12 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach miała miejsce V 
sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad zawierał prawie 40 punktów, wykreślono z niego 2 punkty 
dotyczące statutu Gminy Międzyzdroje i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego, celem dalszej analizy w komisjach. Do porządku obrad wprowadzono 3 uchwały 
dotyczące zmian w budżecie na rok 2019 oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019 - 2035.

zaprezentowania problemów z jakimi borykają 
się na co dzień mieszkańcy sołectw – brak 
oświetlenia ulic, niewystarczająca komunika-
cja publiczna, dziurawe drogi.

Wśród uchwał przyjętych podczas tej sesji 
przeważały te, dotyczące dzierżaw lub sprze-
daży nieruchomości. Przy okazji tych uchwał 
radni zgłaszali potrzebę uporządkowania 
przestrzeni miasta z nadmiernych reklam 
i potykaczy. Poruszono również następujące 
tematy: plany budowy przez MTBS kolejnego 
budynku przy ul. Kolejowej, omówiono zmia-
nę harmonogramu dotyczącego realizacji pro-
jektu ,,Morze zieleni”. 

Jednym z punktów było udzielenie przez 
Radę Miejską zgody na zwiększenie dofi-
nansowania projektu inwestycyjnego pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków na tere-
nie aglomeracji Międzyzdroje” realizowane-
go przez ZWiK sp. z o.o. w Międzyzdrojach. 
Zakończenie projektu jest przewidziane na 
koniec 2020 roku, dzięki temu nie tylko po-
prawi się stan techniczny międzyzdrojskiej 
oczyszczalni, ale także zwiększy się jej prze-
pustowość.

Radni przyjęli także ważne uchwały doty-
czące podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w ramach programu ,,Posiłek w domu 
i szkole”, która pozwoli by większa ilość osób 
skorzystała z pomocy. Kolejną uchwałą przy-
jęto program osłonowy w zakresie dożywiania 

,,Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2019 -2023, która umożliwi w szczególnych 
przypadkach skorzystanie z posiłku dzieci 
szkolnych oraz uchwałę w sprawie określenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępo-

waniu rekrutacyjnym do Przedszkola ,,Mor-
skie Skarby”.

Radni zajmowali się także uchwałą doty-
czącą wysokości diet. Będą one wypłacane 
w formie miesięcznego ryczałtu. Uchwała 
ta została zmieniona po ponad 10 latach, 
wysokość ryczałtu wynosi obecnie od 650 
zł dla radnych, 850 zł dla radnych będących 
członkiem więcej niż 1 komisji, 1000 zł dla 
przewodniczących stałych komicji, komisji 
rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji 
oraz po 1100 zł dla wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej i 1340 zł dla przewodniczące-
go rady miejskiej. Warto zauważyć, że zmiany 
w uchwale dotyczyły także potrąceń dla tych 
radnych, którzy są nieobecni na posiedzeniach 
komisji lub sesji.  Dotyczy to nieobecności cał-
kowitej i częściowej w przypadku spóźnienia 
radnego.

Burmistrz zapoznał radnych ze sprawozda-
niem z zakresu pracy, którą wykonał pomię-
dzy sesjami. Udzielił także informacji na temat 
24.edycji Festiwalu Gwiazd, który poświęcony 
będzie Stanisławowi Barei. Podczas tegorocz-
nej edycji powrócić ma tradycja prezentacji 
filmów na plaży a publiczność będzie mogła 
podziwiać zespół Lady Pank.

Uchwały publikowane są na bipmiedzy-
zdroje.pl oraz w Informatorze Samorządowym 
Gminy Międzyzdroje. 

Następna sesja planowana jest na dzień 21 
marca 2019 roku.

Joanna Ścigała

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
ELIMINACJE GMINNE

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w eliminacjach gminnych  Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach 
Turniej rozgrywany będzie w trzech grupach wiekowych:
• I grupa - uczniowie szkół podstawowych • II grupa - uczniowie III klas gimnazjalnych • III grupa - uczniowie szkół średnich, branżowych
Osoby zainteresowane udziałem w Turnieju proszone są o zgłoszenie się do koordynatorów-opiekunów, którymi są:
• MIROSŁAW BURSA - (tel. 509570951) • MONIKA SZUMLEWSKA - (tel. 91 328 41 06) • WOJCIECH WYTYK - (tel. 91 328 03 44)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!
W imieniu organizatorów

Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  
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Dobiegły końca ferie zimowe, pełne niespo-
dzianek i atrakcji dla dzieci. Codziennie od-
bywały się warsztaty plastyczne, podczas 
których wykonaliśmy wiele ciekawych prac 
plastycznych, i nie tylko. Była też spora dawka 

To były ferie bez nudy
gicznej Krainy na spektaklu Studia Teatralnego 
Krak –Art z Krakowa. Kolejną niespodzianką 
było spotkanie z Olafem Lubaszenko, polskim 
aktorem filmowym i teatralnym, reżyserem 
i producentem, dyrektorem artystycznym Fe-

tego w Centrum Edukacyjno - Muzealnym 
WPN dzieci spotkały się z leśnikiem Rado-
sławem Skórkowskim. Do najciekawszych 
wydarzeń muzycznych w MDK podczas ferii 
niewątpliwie należał koncert Młodzieżowej  
Orkiestry Dętej Wood and Brass Band z Go-
leniowa. 

Rozegrano turnieje w następujących dys-
cyplinach: szachy, warcaby, piłkarzyki, FIFA 
oraz tenis stołowy. Szczegółowe wyniki będzie 
można zobaczyć na stronie internetowej www. 
mdkmiedzyzdroje.com. 

W ostatnim dniu ferii odbyła się wystawa 
prac dzieci, występy artystyczne i wręczenie 
nagród dla uczestników turniejów. Tradycyjnie 
każde dziecko otrzymało upominek.

aktywności ruchowych i muzycznych – taniec, 
śpiew cieszyły się dużym powodzeniem u dzie-
ci. Tradycyjnie podczas ferii dzieci spotkały się 
z ratownikiem w ramach zajęć „Bezpieczne 
ferie z WOPR”. W muzeum Wolińskiego Parku 
Narodowego poznawaliśmy tajniki pracy z mi-
kroskopem, odbyły się również warsztaty przy-
rodnicze. Wyjście do kręgielni hotelu Aurora 
było kolejnym punktem naszego programu. 
Poznaliśmy losy Czarnoksiężnika Ozona z Ma-

stiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Pierwszy 
tydzień ferii zimowych zakończyliśmy wyj-
ściem do kina 7 D i labiryntu luster.  

W drugim tygodniu ferii odbyło się spo-
tkanie z Magdą Kuszewską, dziennikarką, ab-
solwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Środa upłynęła pod znakiem 
rekreacji – dzieci były w kinie  Eva na sean-
sie filmowym  „Ralph Demolka w Internecie”, 
a następnie w kręgielni hotelu Aurora.  5 lu-

Podczas pierwszego spotkania w Centrum 
Edukacyjno – Muzealnym Wolińskiego Parku 
Narodowego prezentowaliśmy tajniki pracy 
z mikroskopem,  a także przeprowadziliśmy 
plastyczne warsztaty przyrodnicze. Zadaniem 
uczestników było stworzenie pracy malowa-
nej ziarnami słonecznika, dyni, fasoli, lnu, gryki 
itp. Autorzy wszystkich prac otrzymali drobne 
upominki, a najciekawsze – wyróżnione nagro-
dzone zostały kalendarzami WPN. 

Drugie spotkanie odbyło się z uczestnikami 
ferii organizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Centrum Edukacyjno -Muzealnym 
WPN, na którym również przeprowadziliśmy 
warsztaty z mikroskopowania oraz zajęcia 
plastyczne. Dodatkowo wybraliśmy się na 
wycieczkę po Muzeum Przyrodniczym, gdzie 
prezentowaliśmy ciekawostki na temat otacza-

Obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Mieliśmy 
okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim 
z Anią Piecyk i Jolantą Nyrkowską. Po spo-
tkaniu każdy uczestnik otrzymał bezpłatny 
egzemplarz „Zimowych opowieści” wraz z de-
dykacją. Książki zostały sfinansowane przez 
Gminę Międzyzdroje. 

Trzeci dzień ferii zimowych odbył się w hali 
sportowej pod hasłem „Z Falą na sportowo”. 
Zajęcia poprowadziła Andżelika Gałecka. 
Nad całością zabaw pieczę sprawował prezes 
Klubu Sportowego „Fala” Jacek Schabowski 
i zastępca Błażej Karasiewicz. Finałem zabaw 
było wręczenie pamiątkowych medali wszyst-
kim „małym” sportowcom. W czwartym dniu 

FERIE 2019 W MIĘDZYZDROJSKIEJ BIBLIOTECE
Za nami ferie zimowe 2019. Dzieci licznie uczęszczały na zajęcia do „Kreatywnej pracowni pla-
stycznej” w Bibliotece w Międzyzdrojach, gdzie propagowaliśmy czytelnictwo, kreatywne spę-
dzanie wolnego czasu poprzez zabawy edukacyjne, plastyczne i ruchowe. 

ferii dzieci uczęszczające do Kreatywnej Pra-
cowni Plastycznej w naszej Bibliotece miały 
okazję uczestniczyć w zabawach edukacyjnych 
zorganizowanych przez Muzeum Wolińskiego 

Parku Narodowego. 
W drugim tygodniu ferii gościliśmy człon-

ków Stowarzyszenia „Archeozdroje”. Popro-
wadzili oni kurs tkania na krosnach współcze-
snych. Wtorek upłynął pod hasłem „Bezpie-
czeństwo”. Helena Piątek, instruktor szkolenia 
psów ze szkoły „Szkoła na 6 łap”, poprowadziła 
zajęcia wspólnie ze swoim czworonożnym 
pupilem Amorem. W czwartek udaliśmy się do 
Kina Eva na film pt. „Ralph Demolka w Inter-
necie”.

Podczas warsztatów plastycznych dzieci 
robiły makiety „Świat dinozaurów”, „Latarnia 
morska na wyspie”, zakładki do książek, wi-
traże z koralików Hama, gniotki antystresowe, 
warcaby z filcu, walentynkowe serca, maski 
karnawałowe i wiele innych.

Zapraszamy do oglądania wystawy zdjęć 
i prac dzieci, które powstały podczas ferii zi-
mowych. Wystawa potrwa do 15.03.2019 r.

jącej nasz przyrody.
Kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą od-

było się w Międzynarodowym Domu Kultury, 
podczas którego przeprowadziliśmy warsztaty 
z origami.

Ostatnie zajęcia kończące cykl spotkań 
podczas ferii zimowych w Wolińskim Parku 

WPN był współorganizatorem ferii zimowych
Pracownicy Działu Edukacji przeprowadzili warsztaty przyrodnicze zarówno dla dzieci i 
młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Międzynarodowy Dom Kul-
tury, jak i dla dzieci korzystających z zajęć organizowanych przez Miejska Bibliotekę Pu-
bliczną w Międzyzdrojach.

Narodowym odbyły się w Centrum Eduka-
cyjno - Muzealnym  w dniu 5 lutego 2019 r. 
Było to spotkanie z leśnikiem Radosławem 
Skórkowskim – wieloletnim pracownikiem 
WPN. Uczestnicy dowiedzieli się jakie dla nas 
wszystkich ma znaczenie las i dlaczego musimy 

o niego dbać. Na zakończenie spotkania roz-
wiązywaliśmy karty pracy dotyczące gatunków 
drzew oraz poznawaliśmy gatunki zamieszku-
jące poszczególne piętra w lesie.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach 
oraz na szlakach WPN.

Anna Mysińska
Dział Edukacji WPN

FERIE ZIMOWE
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AKTUALNOŚCI

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach  
oraz Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” 

zapraszają na prelekcję 

dr hab. prof. US 
Radosława Skryckiego 

20 marca 2019 r. 
(środa) 

godz. 18.00 
(wstęp wolny) 

„„„PPPOOOMMMOOORRRZZZEEE   WWW   DDDAAAWWWNNNEEEJJJ   
KKKAAARRRTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIIII”””   

Od kilku lat wszystkie osoby, które 
wynajmują pokoje gościnne dla tu-
rystów odpoczywających w Mię-
dzyzdrojach, mają możliwość za-
prezentowania swoich usług na 
stronie miejskiej www.miedzy-
zdroje.pl. W zakładce ,,Strefa Tu-
rysty” znajduje się ikonka ,,Baza 
usług noclegowych”, w której 
przedstawione są poszczególne 
oferty międzyzdrojskich przedsta-
wicieli branży noclegowej, ilość 
pokojów, udogodnienia, usytu-
owanie obiektu.  Każdy z kwatero-
dawców, który zgłosił się do urzę-
du miejskiego otrzymał tabliczkę 
z numerem, która umieszczana 
jest na budynkach.

Baza ta jest nie tylko informa-
cją dla osób zainteresowanych 
wypoczynkiem w naszym mieście, 
ale także źródłem informacji dla 
turystów, którzy mogą się skon-
taktować z urzędem w każdej 
chwili i zweryfikować aktualność 
oferty przedsiębiorcy. W związku 
z tym oferta umieszczona na stro-
nie miejskiej jest potwierdzeniem 
istniejącego noclegu, a dla kwa-
terodawców bezpłatną reklamą, 
która trafia do wielu użytkowni-
ków.

ZAPRASZAMY 
KWATERODAWCÓW

Większość turystów korzysta 
obecnie z bogatej oferty w inter-
necie, dlatego wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom zapraszamy 
serdecznie wszystkich Państwa 
do umieszczenia takiej bezpłatnej 
formy reklamy. Te osoby, które za 
pośrednictwem strony miejskiej 
mają już swoją ofertę mogą ją uak-
tualnić, zmienić lub dodać zdjęcia. 
Tych, którzy jeszcze nie skorzystali 
z tej formy promocji zapraszamy do 
umieszczenia informacji o swoim 
obiekcie wraz ze zdjęciami.

Szczegółowych informacji 
udziela Marzena Paluch, inspektor 
ds. działalności gospodarczej, po-
kój nr 13  na I piętrze, w godzinach 
pracy urzędu. 

W pierwszym kwartale 2019 
roku planujemy również wydanie 
folderu informacyjnego o bazie 
usług noclegowych na terenie 
naszej gminy, który, dzięki współ-
pracy z Zachodniopomorską Re-
gionalną Organizacją Turystyczną, 
rozpropagujemy na terenie kraju. 

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy.

Joanna Ścigała
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą 

Spotkania ludzi z pasją: śladami historii, Świa-
towy Dzień Wiatru - inicjatywy Stowarzysze-
nia Archeozdroje, podtrzymywanie tradycji 
narodowej i propagowanie polskości przez 
Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec 
Ziemi Wolińskiej, czy ,,Klubik rodzinny od 
juniora do seniora” - inicjatywa Międzyzdroj-
skiego Stowarzyszenia ,,Rodzina”, to tylko nie-
które z zadań, które finansuje Gmina Między-
zdroje w ramach zadań samorządu gminnego, 
do jakich należywspółpraca i działalność na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. Gmina 
zabezpiecza środki finansowe na ten cel, a za-
dania realizują organizacje pożytku publiczne-
go, osoby prywatne, stowarzyszenia, harcerze, 
itp.

Osoby działające w takich organizacjach 
mają najlepszą wiedzę o tym, kto potrzebuje 
pomocy i jakie działania są potrzebne lokal-
nej społeczności. Są to najczęściej oddolne 
inicjatywy mieszkańców, a więc tym bardziej 
cenne, bo dzięki nim możliwa jest owocna 
współpraca, wzajemne poznanie i budowanie 
wspólnoty. 

W ostatnich latach na terenie Gminy 
Międzyzdroje powstało wiele stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, które realizują 
z pasją i oddaniem wiele różnorodnych zadań, 
począwszy od organizacji wydarzeń o tematy-
ce historycznej, patriotycznej, po wydarzenia 
kulturalne dla najmłodszych i aktywizację tych 
trochę starszych mieszkańców gminy w ra-
mach Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Są wśród nich także zadania tak istotne, jak 
świadczone przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelek-
tualną Koło w Wolinie, usługi opiekuńcze dla 

osób niepełnosprawnych fizycznie poruszają-
cych się na wózkach, dowożenie uczniów nie-
pełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdro-
je do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno – 

Wychowawczego w Ostromicach, wykonywa-
ne także przez P.S.O.N.I. Koło w Wolinie oraz 
prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontaria-
tu przez Fundację ,,Motywacja i Działanie”.

Gmina Międzyzdroje, wychodząc naprze-
ciw tym, którzy przystępują do ogłaszanych  
konkursów,  zapewnia pomoc pracownika me-
rytorycznego Inspektor ds. społecznych i kul-
tury fizycznej Jadwigi Bober. Udziela ona nie-
zbędnych informacjiprzy składaniu  wniosków 
oraz rozliczaniu przyznanych dotacji. 

Od początku 2019 roku  w Gminie Między-

Pierwsze dotacje przyznane zdroje sześć lokalnych organizacji pozarządo-
wych rozpoczęło realizację sześciu zadań na 
kwotę 239 400 zł. Jeszcze w tym roku ogła-
szane będą konkursy na cztery zadania oraz 
Gmina zabezpieczyła środki finansowe na 
kolejne zadanie dla organizacji pozarządowej. 
Wydatki gminy Międzyzdroje na działalność 
organizacji pozarządowych w 2019 roku wy-

niosą 290 400 zł, dla porównania w 2018 
roku była to kwota w wysokości 283 400 zł, 
w 2017 roku – 236 518 zł. 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że 
konkursy  na działalność pożytku publicznego 
ogłaszane są także przez Wydział Współpracy 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Joanna Ścigała
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą
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OŚWIATA I KULTURA

Kampania zachęca rodziców do odwiedza-
nia bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do 
biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece zakończoną wypożycze-
niem książek z księgozbioru dziecięcego Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania oraz nagrodą. W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. „Książką połącze-
ni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to bro-

W każdy wtorek o godz. 18 w Międzynaro-
dowym Domu Kultury zbiera się grupa osób, 
która rozwija swoje zainteresowania, uczy się 
nowych technik, dzieli doświadczeniami i cie-
szy się z bycia wśród ludzi.

Pracownia swoją działalność zaczęła z wiel-
ką pompą. Na pierwsze zajęcia przyszło ponad 
trzydzieści osób. Instruktorki przybliżyły wtedy 
czym jest quilling, czyli technika zwijania kolo-
rowych pasków papieru i tworzenia z nich ma-
gicznych rzeczy. Łatwo nie było, ale znalazły się 
osoby, które złapały „bakcyla” i do dzisiaj zadzi-
wiają swoimi pracami w tej technice. Przez pięć 
lat Ania i Monika nauczyły uczestników wielu 
metod rękodzielniczych. Był transfer, papie-
rowa wiklina, filcowanie na mokro i na sucho, 
szycie, podstawy makramy, malowanie na szkle, 
robienie biżuterii, sutasz, decoupage, szydełko-
wanie, scrapbooking i wiele innych, których nie 
sposób zliczyć. Najbardziej jednak wyczerpu-
jącym zadaniem były kwerkle, czyli tworzenie 
rysunków, na których początkowo nie widać nic 
poza gąszczem okręgów. Każdy okrąg trzeba 
było pomalować wedle wybranej przez siebie 
kolorystyki. To, co wyszło przerosło oczekiwa-
nia wszystkich. Każdemu ukazała się reproduk-
cja znanego obrazu. Jednak, by dojść do fina-
łu takiej pracy, trzeba poświęcić kilka długich 
godzin, mieć sokoli wzrok (albo dobre okulary) 
i mnóstwo cierpliwości. Wszyscy poradzili sobie 
z tym zadaniem znakomicie, co zostało zwień-
czone mini wystawą w Domu Kultury. 

Pracownia Rękodzieła „Impresje” bierze 
udział w różnych akcjach na terenie Gminy. 
Do tej pory uczestnicy szyli poduszki dla dzieci 
z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lu-
binie, tworzyli maskotki, breloki i ozdoby do 
włosów na Dzień Dziecka w Międzyzdrojach. 
Wykonali stroiki bożonarodzeniowe dla pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza 
tym grupa wykonuje ozdoby dla MDK w Mię-
dzyzdrojach, tworzy piękne prace na wystawy, 

Pięć lat minęło, jak jeden dzień
Pięć lat temu, 14 stycznia 2014 roku, z inicjatywy dwóch mieszkanek Międzyzdrojów powstała Pracownia 
Rękodzieła Artystycznego „Impresje”. Anna Piecyk i Monika Jakubowska sprawiły, że osoby uczęszczające na 
warsztaty uwierzyły w siebie i pokochały rękodzielnictwo. 

kiermasze i Neptunalia. Uczestnicy wspo-
magają też akcje charytatywne, m.in. Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każda z tych 
inicjatyw dała nie tylko satysfakcję wykonu-
jącym zadania, ale również wzruszyła samych 
obdarowanych. 

Stałym elementem w pracowni jest wy-
konywanie kartek wielkanocnych i bożona-
rodzeniowych dla Międzynarodowego Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. Instruktorki mają 
ogromny sentyment do tego miejsca, gdyż to 
właśnie w tutaj wszystko się zaczęło za sprawą 
byłego dyrektora, p. Jadwigi Bober. Do dzisiaj 
pani Jadwidze nie są obojętne losy „Impresji”. 
Razem współpracowaliśmy przy bardzo waż-
nej akcji jakim był Onkomarsz w 2017 roku. 
Uczestnicy wykonali wtedy napisy na koszul-
kach „Pomaganie Jest Fajne” i zrobili branso-
letki, które rozdawali podczas finału tego wy-
darzenia. 

Zajęcia w pracowni są finansowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdro-
jach ze środków Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.  

Serdeczne dziękujemy Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdro-
jach - Elżbiecie Jakubiak i jej pracownikom, 
Inspektorowi ds. Profilaktyki Uzależnień 
-  Małgorzacie Musialskiej, Dyrektorowi Mię-
dzynarodowego Domu Kultury - Arturowi Du-
szyńskiemu i wszystkim pracownikom, Inspek-
torowi ds. Kultury i Sportu - Jadwidze Bober, 
Jolancie Nyrkowskiej, Jolancie Szarłowicz ze 
Stowarzyszenia „Archeozdroje”, Małgorzacie 
Wierzbickiej z Kwiaciarni „Tulipan” i wszyst-
kim, którzy wspierają Pracownię Rękodzieła 
Artystycznego na każdym kroku, a przede 
wszystkim samym uczestnikom. 

Zachęcamy dorosłych i młodzież od 12 
roku życia do udziału w bezpłatnych zaję-
ciach. Każdy znajdzie coś dla siebie i na pew-
no rozwinie swoje zainteresowania. Życzymy 
uczestnikom dalszego zgłębiana swoich pasji, 
a instruktorkom, by nigdy nie zabrakło im po-
mysłów do prowadzenia zajęć. 

szura informacyjna, przypominająca o korzy-
ściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bi-
bliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego.Wyprawki Czytelnicze 
dla trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. 
bibliotek na terenie całej Polski. Więcej infor-
macji o projekcie znajduje się na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl

Akcja nawiązuje do kampanii proczytelni-
czych realizowanych na całym świecie, a zapo-
czątkowanych w 1992 r. przez brytyjską fun-

dację BookTrust. Projekt jest finansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Mamy nadzieję, że już niedłu-
go kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę 
z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną 
się stałymi bywalcami biblioteki!

W pilotażowej edycji kampanii społecznej 
„Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowa-
nej przez Instytut Książki w ramach promocji 
czytelnictwa wśród  trzylatków, wzięło już 
udział prawie 22 tys. dzieci. W 3 tys. bibliotek 
w całej Polsce na Małych Czytelników czeka 
w prezencie wyjątkowa Wyprawka Czytel-
nicza.  Projektowi towarzyszy ogólnopolska 
kampania medialna z udziałem znanego mał-
żeństwa: aktorki Joanny Koroniewskiej-Dow-
bor oraz dziennikarza Macieja Dowbora. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony kampa-
nii www.wielki-czlowiek.pl oraz do obejrzenia 
spotu promocyjnego:

h tt p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=mStRmHpKph4

Bibliotekarze

„Mała książka – wielki człowiek” 
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach kontynuuje udział w ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci uro-
dzone  w 2016 r. (trzylatki) wraz z opiekunami prawnymi do uczestnictwa  
w tej wyjątkowej i bezpłatnej akcji, której  druga edycja rozpoczęła się już na 
początku stycznia i potrwa do końca 2019 r.
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Piotr Oleksy – mieszkaniec Lubina, histo-
ryk, pracownik Instytutu Wschodniego na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.Współpracuje m.in. z Tygodnikiem Po-
wszechnym. Jest pomysłodawcą wielu działań 
związanych z historią, również historią re-
gionu Pomorza Zachodniego. Dwa lata temu 
w międzyzdrojskiej bibliotece Piotr Oleksy 
promował wśród młodzieży grę planszową 
i platformę internetową „Archipelag pamięci”.

Na wstępie moderator - Andżelika Gałecka  
nakreśliła tematykę spotkania rozpoczynając 
od pytania o okoliczności wyjazdu mieszkań-
ca wyspy Wolin do państwa, którego nie ma. 
Przygoda Piotra z Naddniestrzem, która za-

owocowała dwoma książkami dotyczącymi 
tożsamości oraz zawiłych relacji narodowych, 
politycznych i kulturowych tych terenów za-
częła się na studiach i trwa nadal. Wielokrot-
nie odwiedzał Naddniestrze jako dziennikarz, 
reportażysta, analityk, obserwator, odbywał 
tam staż doktorancki, rozmawiał ze znanymi 
politykami, historykami, ale również poznawał 
codzienne życie ludzi, ich bolączki oraz poglą-
dy, z którymi on Polak, Europejczyk, niejed-
nokrotnie nie umiał się zgodzić. Naddniestrze 
jest tak zwanym parapaństwem, państwem 
nieuznawanym, które powstało na początku 
lat 90’ XX wieku na gruzach Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich. Formalnie 
jest częścią Republiki Mołdawii, realnie Nadd-
niestrze jest jednak odrębnym bytem, posiada-
jącym władze, granice, instytucje państwowe, 
wojsko. Po upadku ZSRR rodzi się niepodległa 
Mołdawia. Mieszkańcy jej wschodniej, leżącej 
na lewym brzegu Dniestru, silnie zrusyfiko-
wanej części, buntują się. W 1992 roku, po 
trwającej 5 miesięcy wojnie i ataku na miasto 
Bendery, nowo powstała armia mołdawska 
nie miała szans w starciu z radzieckimi oddzia-
łami. Zaczęła się, trwająca już ponad ćwierć 
wieku, epoka zamrożonego konfliktu, którego 
sercem jest potocznie nazywany skrawek pól 
słonecznikowych i winnic - Naddniestrze (202 

Spotkanie autorskie z Piotrem Oleksym 
Naddniestrze - „bękart geopolityki czy cudowne dziecko”? 
12 lutego 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Piotrem Oleksym. 
Podczas wieczoru autorskiego toczyła się dyskusja na tematy wielkiej polityki, a punktem wyjścia była książka 
Piotra o małym parapaństwie, pt. „Naddniestrze. Terror tożsamości”.

km długości i kilkanaście km szerokości). Cała 
opowieść Piotra Oleksego o Naddniestrzu 
została wzbogacona prezentacją zdjęć autor-
stwa Aleksandra Palamara. 

Piotr Oleksy podczas spotkania w między-
zdrojskiej bibliotece kilkakrotnie przypominał, 
że kiedyś te tereny należały do Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, był to kres polskich kre-
sów. Pisał o nich nawet Henryk Sienkiewicz. 
Piotr przybliżył historyczne związki Naddnie-
strza z Polską, opowiedział o życiu Polaków 
w Raszkowie i w polskiej wsi Słoboda. Naj-
więcej pytań od moderatora oraz uczestników 
spotkania dotyczyło plusów i minusów życia 
w państwie wyjętego spod prawa między-

narodowego. Duże zaskoczenie wzbudziły 
plastikowe pieniądze wyglądem przypomi-
nające kostkę do gry na gitarze lub żetony. 
Rubel naddniestrzański poza Naddniestrzem 
jest bezwartościowy, podobnie jak paszporty. 
Mieszkańcy, by móc swobodnie podróżować, 
muszą mieć paszport rosyjski, ukraiński…, są 
i tacy, którzy mają po kilka paszportów. Do 
niedawna był problem z tablicami rejestracyj-
nymi oraz z uznawaniem dyplomów uniwersy-
teckich. Plusem życia w parapaństwie jest to, 
że gdy w kinach na całym świecie wyświetlane 
są premiery filmowe, w Naddniestrzu można 
je oglądać w telewizji. Kto zechciałby docho-
dzić praw autorskich z państwem, którego nie 
ma? Republika, gdzie nie obowiązuje prawo 
międzynarodowe, daje wiele możliwości oli-
garchom, elitom i biznesmenom. 

Piotr Oleksy odpowiedział przybyłym na 
pytanie, dlaczego Naddniestrze nazywane jest 
krajem wielu sprzeczności i paradoksów. Naj-
lepszym przykładem jest sprawa gazu i prądu. 
Naddniestrze otrzymuje gaz od Gazpromu, za 
który kosztami obciążana jest Mołdawia, bo 
przecież formalnie Naddniestrze jest częścią 
Mołdawii. W Naddniestrzu z gazu produko-
wany jest prąd, który Mołdawia kupuje od 
Naddniestrza. Obserwujemy jak separaty-
styczna republika wzbogaca się kosztem pań-

stwa macierzystego. 
W referendum w 2006 roku ponad 90 

proc. społeczeństwa opowiedziało się, że chce 
niepodległości, ale i późniejszego przyłącze-
nia do Rosji. Czy nie ma w tym sprzeczności? 
Albo niepodległość, albo połączenie? Otóż 
dla Naddniestrzan jedno nie wyklucza drugie-
go. Turyści z zagranicy przyjeżdżają tu szukać 
sowieckiej egzotyki. Naddniestrze nazywane 
jest ostatnim bastionem Związku Radzieckie-
go, skansenem komunistycznym, część spo-
łeczeństwa znalazło w tym sposób na biznes. 

Piotr Oleksy w swojej książce szuka odpo-
wiedzi – czy Naddniestrze to „bękart geopoli-
tyki czy cudowne dziecko?” Rosja uznała inne 

parapaństwa: Abchazję, Osetię Południową, 
dlaczego nie uznała Naddniestrza? Dlaczego 
Naddniestrze jest potrzebne Rosji i dlaczego 
w takiej formie, formie parapaństwa? Dla-
czego ponad ćwierć wieku trwa ta epoka za-
mrożonego konfliktu? Tu ścierają się interesy 
krajów Unii Europy, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, 
Stanów Zjednoczonych – każdy trzyma kogoś 
w szachu. Chociażby to, że dopóki w Nadd-
niestrzu stacjonują wojska rosyjskie, to Moł-
dawia nie będzie w NATO ani w UE. Okazuje 
się, że większości pasuje, by Naddniestrze 
jeszcze długo tkwiło w takiej próżni. Czas po-
każe, przecież historia zmienia się na naszych 
oczach.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej at-
mosferze. Można było kupić książkę autora 
z dedykacją. Piotr Oleksy z każdym czytelni-
kiem zamienił kilka słów, by osobiście podzię-
kować za przybycie.

Jeśli chcecie Państwo dogłębniej poznać 
zawiłości polityczno-historyczne Naddnie-
strza, sąsiednich krajów, powiązania, kto na 
kogo i w jakiej formie wywiera presję, za-
praszamy do lektury książki Piotra Oleksego 
„Naddniestrze Terror tożsamości”, która za 
kilka dni będzie dostępna w naszej wypoży-
czalni. 

Bibliotekarze
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Polski Komitet Olimpijski w 2019r. ob-
chodzi swoje 100–lecie. Misją Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, pro-
pagowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego 
w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską. Za-
tem bieżący rok  jest rokiem promocji pol-
skiego ruchu olimpijskiego, wartości i idei 
olimpijskiej i polskich olimpijczyków. Z tej 
okazji Zachodniopomorska Rada Olimpijska 
zwraca się do szkół, związków sportowych, 
klubów i stowarzyszeń z terenu Gminy Mię-
dzyzdroje oraz całego regionu,  z propozy-
cją udziału w obchodach 100– lecia PKOL. 
Wojewódzkie uroczystości Dni Olimpijczy-
ka zaplanowano na dzień 26 kwietnia br. 
w Goleniowie, a 18 czerwca br. w Dziwno-

100 LAT w duchu olimpijskim

wie odbędzie się „Olimpic Day”, czyli bieg 
Dnia Olimpijskiego. 

Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olim-
pijskiej Stanisław Kopeć skierował na ręce 
Burmistrza Międzyzdrojów pismo, w któ-
rym zwraca się z prośbą oraz sugestią, „aby  
organizowane w 2019r. imprezy sportowe 
w Gminie Międzyzdroje zawierały akcenty 
olimpijskie. Służę również pomocą przy za-
proszeniach znanych zachodniopomorskich 

olimpijczyków na organizowane przez Was 
w 2019 roku imprezy sportowe, zapewnię 
wsparcie przy oprawie muzycznej i filmowej 
o PKOL”.

Prezes ZRO udzieli również wszelkich 
niezbędnych informacji w sprawie możli-
wości wsparcia szkół, klubów i stowarzy-
szeń z terenu Gminy Międzyzdroje w ak-
centy olimpijskie np. flagi PKOL, bannery 
itp. Szczegółowe informacje można uzy-
skać  pod numerem tel. 509 658 230 lub 
e-mailem: stanislaw.kopec4@interia.pl. 
Kalendarz obchodów 100-lecia PKOL znaj-
duje się na stronie www.olimpijski.pl lub 
www.zro.szczecin.pl.

Zachęcamy szkoły, stowarzyszenia oraz 
kluby sportowe do aktywnego uczestnic-
twa w obchodach 100-lecia Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego. Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje

Doping zespołów podczas meczów piłki 
nożnej lub siatkowej, podziwianie barw-
nych par podczas tanecznych turniejów, 
emocje podczas zawodów zapaśniczych, 
tenisa stołowego, sztuk walki. Trzymanie 
kciuków za lekkoatletów…, któż z nas 
choć raz nie miał okazji do uczestnictwa 
w takich emocjach? Lubimy sportową ry-
walizację, nasz podziw budzą ci, którzy 
z sercem i oddaniem osiągają najwyższe 
sportowe laury. Na brak sportowych wy-
darzeń i okazji do udziału w nich w Mię-

dzyzdrojach nie można narzekać. Godna 
podziwu jest różnorodność klubów spor-
towych działających na terenie naszej 
gminy.

Wzrost infrastruktury rekreacyjnej 
i sportowej w ostatnich latach w gminie 
Międzyzdroje stał się bardzo zauważalny. 
Powstały ścieżki rowerowe, skatepark, 
zbudowano siłownie zewnętrzne, boiska 
wielofunkcyjne przy szkołach w Między-
zdrojach i Wapnicy. W 2010 r. powsta-
ła długo wyczekiwana hala sportowa.
Wszystkie te inwestycje przez wiele lat  
przyczyniły się do rozwoju i powstania 
licznych stowarzyszeń, organizacji poza-
rządowych i klubów skupiających się na 
realizacji celów sportowych i rekreacyj-
nych mieszkańców Międzyzdrojów. 

W związku z powyższym powoływana 
jest Rada Sportu składająca się z przed-

„Stawiamy na sport”
stawicieli klubów sportowych. Zadaniem 
Rady jest m.in.: współtworzenie gminne-
go kalendarza imprez sportowych i re-
kreacyjnych, inicjowanie działań rozwoju 
infrastruktury sportowej i różnych form 
aktywności sportowej na terenie gminy 
Międzyzdroje, opracowywanie strategii 
rozwoju gminy w zakresie kultury fizycz-
nej. 

Każda pasja potrzebuje pieniędzy, bez 
tego nie jest możliwy rozwój, dlatego sa-
morząd Gminy Międzyzdroje dofinanso-

wuje nie tylko kluby sportowe, ale także 
indywidualnych sportowców poprzez 
przyznawanie stypendiów sportowych 
za wybitne osiągnięcia. W naszej gminie 
aż 13 osób – uczniów i dorosłych otrzy-
mało w 2019 roku comiesięczne sty-
pendia. Jest to ważne wsparcie dla tych 
wszystkich, którzy dzięki swojej ciężkiej 
pracy, poświęceniu i wytrwałości osiąga-
ją najwyższe noty podczas sportowych 
wydarzeń w regionie i na tych o zasięgu 
ogólnopolskim.W tym roku przeznaczo-
no na ten cel prawie 80 tysięcy zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert 
na dofinansowanie zadań z zakresu kul-
tury fizycznej i sportu na terenie Gminy 
Międzyzdroje w 2019 r., zostały wybrane 
kluby sportowe, które prowadzą  działal-
ność na terenie gminy Międzyzdroje.  Są 
wśród nich:

- Taneczny Klub Sportowy „Jantar”, na 
popularyzację i szkolenia kadr w zakresie  
sportowego tańca towarzyskiego,

- Klub Sportowy „FALA”, na prowadze-
nie sekcji piłki nożnej i siatkowej, 

- Międzyzdrojski Klub Sportowy 
„BUSHIDO”, na prowadzenie sekcji ka-
rate,

- Uczniowski Klub Sportowy 
„GIMSPORT” na prowadzenie sekcji za-
pasów w stylu wolnym,

- Uczniowski Klub Sportowy „Chro-
bry” na prowadzenie sekcji tenisa stoło-
wego i lekkiej atletyki, szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz propagowanie sportu 
wysokokwalifikowanego sekcji tenisa 
stołowego. 

W budżecie gminy na 2019 rok za-
bezpieczono na ten cel w ramach dotacji 
celowych 618 tysięcy.

„Sportowcy, którzy dzięki pracy swojej 
i trenerów sięgają po najwyższe laury, są 
najlepszymi ambasadorami naszej małej 
ojczyzny. To oni promują Międzyzdroje 
w kraju i często poza jego granicami. Dla-
tego zamierzamy utrzymać poziom dofi-
nansowania naszych klubów sportowych 
i sportowców indywidualnych, a w miarę 
finansowych możliwości sukcesywnie te 
nakłady zwiększać” – powiedział bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Wszystkim sportowcom, trenerom, 
działaczom sportowym życzymy siły, wy-
trwałości i najwyższych osiągnieć.

Tomasz Rychłowski, Joanna Ścigała 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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17 lutego br. w Międzyzdrojskim Klubie 
Sportowym Bushido dokonano podsumowa-
nia i oceny osiągnięć oraz udziału członków 
w zawodach, turniejach, seminariach i obo-
zach szkoleniowych. Zawodnicy naszego Klu-
bu brali udział w zawodach i turniejach rangi 
regionalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, 
między innymi w: „Ogólnopolskim Turnieju 
Karate Shinkyokushin Choszczno Cup 2018”, 
„Zachodniopomorskiej Olimpiadzie Karate 
Dzieci i Młodzieży”, „Mistrzostwach Polski 
Północnej”, „Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego”, „Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów” oraz w obozach i seminariach: 
„Obozie Letnim Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate – Bydgoszcz 2018”, w „Seminarium 
instruktorskim COS Wałcz”, a także w zgrupo-
waniu kadry juniorów w COS Wałcz. Były to 
najważniejsze przedsięwzięcia, w których brali 
udział członkowie naszego klubu.

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej UKS Chro-
bry Międzyzdroje podsumowali sezon 2018. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z grupy 
młodszej oraz młodzież z grupy starszej. Pod-
czas spotkania zostały wręczone statuetki 
za osiągnięte wyniki w 2018 r. oraz została 
przedstawiona frekwencja najbardziej ak-
tywnych zawodników na treningach. Najlep-
szą frekwencję osiągnął Marcel Gondek 100 
proc., zaś Nela Zygmunt została wybrana naj-
większym odkryciem sportowym. Za najlepsze 
wyniki sportowe zostali nagrodzeni: Dominik 
Kujda, Artur Udycz oraz Anna Rejchert. Dzieci 
z grupy młodszej zostały pasowane „kolcem” 

10 lutego 2019r. podczas Wo-
jewódzkiego Turnieju Klasyfika-
cyjnego w Stepnicy zawodniczki 
UKS „Chrobry” uczestniczyły 
w turnieju - w kategoriach mło-
dziczki i skrzatki. W rywalizacji 
o awans do turnieju ogólnopol-
skiego pingpongistki zajęły po-
szczególne miejsce:

w kategorii  Młodziczki 
(10-12 lat)
- Oliwia Osińska – 2. Miejsce
- Magda Idzik – 4. Miejsce
- Bohdana Zhemeli – 5. Miej-

sce.

Zawodnicy UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje pod koniec stycznia 
wystartowali w Ogólnopolskim 
Halowym Mitingu Lekkoatle-
tycznym w Toruniu. W zawodach 
wystartowała czołówka zawodni-
ków i zawodniczek z całej Polski 
w kategoriach młodzika, juniora 
oraz seniora. Dla zawodników 
„Chrobrego” był to start kontro-
lny i przerywnik w  zimowych 
przygotowaniach treningowych 
do kolejnego sezonu. Nasz je-
dyny junior U20 Dominik Kujda 
ustanowił dwa rekordy życiowe 

Ferie tancerzy
W pierwszą sobotę lutego powrócili z obozu 
zimowego w Choszcznie zawodnicy Tanecz-
nych Klubów Sportowych Jantar z Wolina 
i Międzyzdrojów. Zgrupowanie  trwało 6 dni, 
podczas których było sporo pracy, ale też 
mnóstwo zabawy. Wróciliśmy czując się jesz-
cze bardziej taneczną rodziną.

W tym roku konsultantami byli:  Marcin 
Wojtkowiak - wychowanek naszej szkoły, ak-
tualnie zawodowy tancerz, który w styczniu 
tego roku zakwalifikował się do top 48 King-
dom Open Championships  Professional Latin  
w Bournemouth, oraz  Justyna Gierłowska – 
również zawodowa tancerka w tańcach laty-
noamerykańskich. W tańcach standardowych 
zawodnicy szkolili się pod okiem  Marcina Kle-
ista i Julii Bień - finalistów mistrzostw Polski.

Już wkrótce otwarcie nowego sezonu. 
Sporo  par zmieniło kategorię wiekową na 
wyższą.  Wszystkim życzę połamania obca-
sów.  Pierwsze rywalizacje już 16-17 marca 
w Kamieniu Pomorskim i Szczecinie. 

Obóz taneczny był współfinansowany ze 
środków dotacyjnych gmin Wolina i Między-
zdrojów.

Anna Zjawińska

Podsumowanie międzyzdrojskiego Klubu Sportowego BUSHIDO – 2018

Łącznie zawodnicy Międzyzdrojskiego Klu-
bu Sportowego Bushido w 2018 r.  zdobyli: 16 
złotych, 18 srebrnych i 16 brązowych medali. 
W czerwcu w COS Wałcz trzech zawodników 
naszego klubu przebywało na zgrupowaniu 
kadry juniorów i U-21. 

To tylko niektóre osiągnięcia naszych za-
wodników w 2018 roku. Aby osiągać dobre 
wyniki trzeba włożyć wiele wysiłku podczas 
treningów, ale również w samodoskonalenie 
się. Wysokie wyniki naszego Klubu osiągane 
są także dzięki instruktorom, którzy wkładają 

dużo pracy w realizację metod treningowych.  
Są nimi  Sensei Dariusz BIELSKI, Andrzej SA-
WICKI i Dominik SAWICKI.

W październiku Klub zorganizował „Mi-
strzostwa Województwa Zachodniopomor-
skiego Karate Kyokushin”. Mistrzostwa zor-
ganizowane zostały dzięki przyznanemu dofi-
nansowaniu na 2018 rok, pod patronatem Pol-
skiej Federacji Kyokushin Karate oraz Gminy 
Międzyzdroje.

Duże podziękowania należą się rodzicom, 
którzy wspierają działania Zarządu Klubu. To 
oni pomagają Zarządowi przy organizacji za-
wodów, a także opiece nad zawodnikami. 

Działania Klubu podparte są dobrą współ-
pracą z Urzędem Miasta Międzyzdroje oraz 
Radą Miejską. Przedsięwzięcia Klubu organi-
zowane są także przy wsparciu finansowym 
Gminy Międzyzdroje w ramach dotacji na re-
alizację zadania publicznego. 

Zarząd MKS Bushido

na lekkoatletów i od tego momentu są już peł-
noprawnymi członkami klubu. Warto dodać, 
że z roku na rok grono naszych najmłodszych 
lekkoatletów się powiększa, a co za tym idzie 
wyniki sportowe są coraz lepsze. Ogromne 
podziękowania należą się dla rodziców za po-
moc w wyjazdach na zawody, przy organizacji 
zawodów oraz naszym sponsorom, którzy do-
finansowali zakup sprzętu sportowego. 

Ponadto należy zaznaczyć, że cała działal-
ność sekcji lekkoatletycznej została dofinan-
sowana z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Podsumowanie sezonu sekcji LA UKS Chrobry Międzyzdroje

III WTK Młodziczek w Stepnicy
- Agata Ogińska – 6. Miejsce
- Dagmara Boryń – 7. Miejsce
w kategorii Skrztaki (7-9 lat)
- Zosia Kochanek -  4. Miejsce
- Marika Tymińska -  5. Miejsce
Kolejne  zawody odbędą się 

w połowie marca i nasze zawod-
niczki będą godnie reprezentować 
nasz klub w Sianowie k. Koszalina. 

Wyjazd na zawody dofinanso-
wany z budżetu Gminy Między-
zdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry na Mitingu Ogólnopolskim
na 60m-7,68 oraz 200m-24,49. 
Artur Udycz startujący w kategorii 
juniora młodszego U18 ustanowił 
rekord życiowy na 200m-24,40, 
60m-7,60. W kategorii młodzi-
czek U16 wystartowała Anna Rej-
chert, która pobiła własne rekor-
dy życiowe na 200m-28,25 oraz 
600m-1:45,12. 
Wyjazd na zawody został dofi-
nansowany z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Polski Związek Piłki Nożnej wystartował z pi-
lotażowym programem certyfikowania najlep-
szych szkółek piłkarskich w kraju. W całym 
naszym województwie jest dokładnie 210 
szkółek i klubów odpowiedzialnych za szkole-
nie dzieci. W tym roku zaledwie osiem 
podmiotów reprezentujących wo-
jewództwo zachodniopomor-
skie zostało wyróżnionych. 
Jednym z wyróżnionych 
szkółek piłkarskich jest Fala 
Międzyzdroje!

Oprócz naszego sto-
warzyszenia do programu 
zakwalifikowały się takie 
szkółki piłkarskie jak: Che-
mik Police, Bałtyk Koszalin, 
Pogoń Szczecin, Kotwica 
Kołobrzeg, AP Szczecinek, 
Gavia Choszczno i UKS Dęb-
no. Do pierwszej edycji programu 
zakwalifikowano w całej Polsce tylko 
160 klubów.

Ideą programu certyfikacji szkółek piłkar-
skich przez PZPN jest wyznaczanie standar-
dów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc 
w ich szkoleniu oraz weryfikacja jakości pro-
wadzonych zajęć. Ocena odbywa się poprzez 

W dniach 04.02 – 09.02 zawodnicy z Klubu 
Sportowego „FALA” przebywali na piłkarskim 
obozie w Kołobrzegu. W obozie uczestniczyło 
39 zawodniczek i zawodników w wieku 8 – 13 
lat. Grupa 2009/2011 – prowadzona przez 

trenera Krzysztofa Pioruna, któremu pomagał 
Robert Szubiński. Grupa 2007/2008 – prowa-
dzona przez trenera Dariusza Tokarza, które-
mu pomagał Błażej Karasiewicz.

Celem obozu, oprócz przygotowania za-
wodników do turniejów okolicznościowych 

K.S. „FALA” – ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI
oraz spotkań ligowych, było propagowanie 
sportu wśród dzieci i młodzieży, promocja 
zdrowego trybu życia, przezwyciężanie wła-
snych słabości oraz podnoszenie poczucia 
własnej wartości. 

Zgrupowanie trwało 6 dni, podczas któ-
rych było sporo pracy, ale też mnóstwo zaba-
wy. Obie grupy trenowały dwa razy dziennie 
w hali sportowej oraz na boiskach piłkarskich. 
Grupa trenera Dariusza Tokarza rozegrała dwa 
mecze kontrolne z tamtejszą Kotwicą, jeden 

w hali sportowej, drugi na Euroboisku. Oprócz 
codziennych treningów byliśmy na basenie 
Milenium, a także skorzystaliśmy z „Klatek Pił-
karskich”, gdzie zawodnicy rozgrywali mecze 
1 vs 1 oraz 2 vs 2, doskonaląc umiejętności 
piłkarskie.

Na zakończenie trenerzy podsumowali 

obóz. Uczestnicy wrócili do domu zadowoleni, 
cel został osiągnięty a program zrealizowany.
Obóz piłkarski dofinansowany został ze środ-
ków budżetu Miasta i Gminy Międzyzdroje.

Błażej Karasiewicz
K. S. „FALA” Międzyzdroje

10 lutego w Hali Sportowej im. Andrzeja Gru-
bby w Międzyzdrojach odbył się Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej dla zawodników z rocznika 
2005/2006 – była to już IX Edycja Memoriału 
Daniela Muchy - byłego zawodnika „Leśnika” 
Międzyzdroje. W Memoriale uczestniczyło 5 
drużyn: Chemik Police, Akademia Piłkarska Bal-
tica Świnoujście, Vineta Wolin, Wybrzeże Re-
walskie Rewal oraz drużyna Fali Międzyzdroje.

Turniej rozegrany został systemem każdy 
z każdym plus rewanże, podczas których li-
czone były punkty. Przez ponad 4 godziny ro-
zegranych zostało 20 spotkań prowadzonych 
przez arbitrów klubowych. Warto zaznaczyć, 

IX MEMORIAŁ DANIELA MUCHY
że wszystkie drużyny prezentowały wyrów-
nany, wysoki poziom piłkarski. Do ostatniego 
meczu ważyły się miejsca na podium. Osta-
tecznie zwyciężył zespół Akademii Piłkarskiej 
Baltica Świnoujście, drugą lokatę zajął Klub 
Piłkarski Chemik Police, a ostatnie miejsce na 
podium należało do Wybrzeża Rewalskiego 
Rewal. 

Wyróżnienia indywidualne:
Dawid Włodarczyk (Wybrzeże Rewalskie 

Rewal) – król strzelców turnieju (7 bramek), 
Maksymilian Turajski (Baltica Świnoujście) – naj-
lepszy zawodnik turnieju, Dominik Bursa (Fala 
Międzyzdroje) – najlepszy bramkarz turnieju.

Fala Międzyzdroje: Dominik Bursa, Oskar 
Skierski, Bartosz Piorun, Patryk Jarząbek, Mar-
cel Napierała, Paweł Zduńczyk, Aleksander 
Deja, Tomasz Czupryna, Olaf  Rochowicz. Tre-
ner: Piotr Karasiewicz

Po rozegraniu 20 spotkań przyszła pora 
na zakończenie i podsumowanie turnieju. 
W imieniu Prezesa Klubu Jacka Schabowskie-
go turniej podsumował członek zarządu Jan 
Rączewski gratulując zawodnikom zdobytych 
bramek oraz dziękując wszystkim za przybycie 
i grę fair-play poświęconą dla Daniela Muchy.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze 
środków budżetu Miasta i Gminy Międzyzdroje.

Błażej Karasiewicz
K. S. „FALA” Międzyzdroje

„FALA” Z ZAPROSZENIEM DO PROGRAMU PZPN
przyznanie danemu klubowi czy szkółce jed-
nego z trzech certyfikatów: brązowego, srebr-
nego lub złotego. Nadany certyfikat świadczy 
o tym, że szkółka spełnia szereg kryteriów 
i daje gwarancję odpowiedniej jakości szkole-

nia. Takie wyróżnienie od PZPN ozna-
cza, że doceniony podmiot dołącza 

do elitarnego grona szkółek, 
które są w naszym kraju jed-

nymi z najlepszych miejsc 
do rozwijania piłkarskich 
umiejętności.

Jest to bardzo istotna 
informacja dla rodziców, 
którym łatwiej będzie wy-
brać taką szkołę piłkarską, 
która pomoże w rozwoju 

umiejętności zawodnika. 
Sam proces weryfikacji po-

trwa jakiś czas. W najbliższym 
czasie do Warszawy uda się de-

legacja naszego Klubu, która weźmie 
udział w szkoleniu przygotowującym. Sam 

certyfikat zostanie przyznany we wrześniu 
2019 roku.

Błażej Karasiewicz
K. S. „FALA” Międzyzdroje

K. S. „FALA” KALENDARZ  IMPREZ  
SPORTOWYCH – MARZEC 2019
02.03 - Mecz Kontrolny Pierwszej Drużyny
Fala Międzyzdroje - Sokół Pyrzyce
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny 
Szewińskiej, Godzina: 15:00

03.03 - Fala CUP 2019 - rocznik 2008 
i młodsi
Miejsce: Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Godzina: 10:00

10.03 - Fala CUP 2019 - rocznik 2010 
i młodsi
Miejsce: Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Godzina: 10:00

16.03 - Mecz Mistrzowski Pierwszej 
Drużyny Fala Międzyzdroje 
- Wybrzeże Rewalskie Rewal
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny 
Szewińskiej, Godzina: 14:00

24.03 - Mecz Mistrzowski III Ligi Kobiet
Fala Międzyzdroje - Hetman Recz
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny 
Szewińskiej, Godzina: 14:00

30.03 - Mecz Mistrzowski Młodzik Starszy
Fala Międzyzdroje - INTERMARCHE Rega 
Trzebiatów
Miejsce: Stadion Miejski im. Ireny Szewiń-
skiej, Godzina: 11:00

30.03 - Mecz Mistrzowski Pierwszej Druży-
ny Fala Międzyzdroje
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MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA                              
W MIĘDZYZDROJACH

oraz                                                               
KOŁO NR 19 STOWARZYSZENIA 
BIBLIOTEKARZY POLSKICH                                
W MIĘDZYZDROJACH

OGŁASZAJĄ KONKURS PLASTYCZNY PT.  

„W KRAINIE  
NAJPIĘKNIEJSZYCH  LEGEND”

na ilustrację do wybranej legendy 
(polskiej lub zagranicznej)

Prace plastyczne 
wykonane dowolną 

techniką należy składać                

do 05.04.2019 r. 
Organizatorzy:

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie na stronie internetowej www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

w Wolińskim Parku Narodowym
22-23 marca 2019r. w godz. 17.00 - 22.00

Czeka mrok nocy, dobra zabawa i emocje, 
które zapewnić mogą tylko sowy!

Szczegóły już wkrótce na www.wolinpn.pl oraz www.efrwp.pl 

 03.03.2019r. – Bieg „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, godz. 
11:00, start przy Golden 
Tulip Residence; 

 05.03.2019r. – „My 
Gipsy Soul”, koncert Luigi 
Pagano Trio, godz. 19:00, 
Międzynarodowy Dom 
Kultury, bilety w cenie 50 zł; 

 05,12,19,26.03.2019r. – 
„Gry i zabawy bez prądu”, 
godz. 16:00 – 18:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna; 

 06.03.2019r. – „W starym 
kinie”, spotkanie ze 
Stanisławem Janickim, godz. 

18:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;

 08.03.2019r. – Spektakl 
„Modliszka”, godz.19:00; 
Międzynarodowy Dom 
Kultury; bilety w cenie 20 zł 

 21.03.2019r. – „I Dzień 
Wiosny czyli legalne 
wagary”, godz.11:00; 
Międzynarodowy Dom 
Kultury; 

 22-23.03.2019r. – „Noc 
Sów w Wolińskim Parku 
Narodowym”, godz. 17.00 – 
22.00, Muzeum Wolińskiego 
Parku Narodowego;

 23.03.2019r. – Mecz I Ligii 

Z miejskiego kalendarza  imprez:  marzec 2019r.  
Kobiet w tenisie stołowym: 
UKS Chrobry Międzyzdroje 
– LUKS Agro Sieć Chełmno, 
godz. 16:00, hala im. 
A. Grubby przy Szkole 
Podstawowej nr 1;

 23.03.2019r. – „Karawana 
Kultury” – Amber Stars & 
Dance Islands Open, godz. 
13:00 Międzynarodowy 
Dom Kultury; 

 27.03.2019r. – Wernisaż i 
kiermasz prac uczestników 
warsztatu terapii zajęciowej 
w Wolinie, godz. 16:00, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna;

Redakcja


