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wieści z ratusza
Międzyzdroje laureatem ogólnopolskiego konkursu

„LIDER TURYSTYKI 2020”
Gmina Międzyzdroje otrzymała tytułu „Lidera Turystyki 2020”. Przyznana nagroda
jest konsekwencją pozytywnej oceny Zgromadzenia Forum Ekspertów, które analizując przeprowadzone w Gminie inwestycje, działania na rzecz rozwoju turystyki,
wprowadzane innowacyjne projekty oraz promocję poprzez światowej klasy imprezy
kulturalne czy sportowe – zaliczyło Gminę Międzyzdroje do grona Laureatów.
Konkurs „Lider Turystyki 2020” to nowa
inicjatywa ogólnopolskiego czasopisma
„Życie Regionów”, które, wspólnie z przedsiębiorcami, samorządowcami i dziennikarzami zrzeszonymi wokół Forum Ekspertów,
wybiera najlepsze miejsca na całoroczny
wypoczynek, czyli miejsca, gdzie turysta
nigdy się nie nudzi. W uzasadnieniu przesłanym przez Zgromadzenie czytamy m.in.
że „Gmina Międzyzdroje w ciągu ostatnich
kilku lat zmieniła się w samorząd przyjazny,
godny zaufania, stabilny finansowo i co
najważniejsze – dynamicznie się rozwijający. Ze względu na fakt, że tereny Gminy
uznawane są przez turystów za niezwykle
atrakcyjne - w ostatnim czasie zrealizowano
szereg inwestycji wspierających rozwój tej
działalności gospodarki. Oprócz przebudowy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, zostały
wybudowane i odpowiednio oznakowane
ścieżki rowerowe, którymi podróżujący
mają możliwość podziwiania uroków polskiego wybrzeża, to również montaż siłowni

plenerowych oraz dodatkowych ławeczek
wypoczynkowych w miejscach najczęściej
odwiedzanych przez turystów. W związku
z niemalejącą popularnością Gminy Międzyzdroje, oferta bazy noclegowej Gminy
jest wciąż intensywnie rozbudowywana, w
związku z czym planowana jest, największa
w historii Gminy, inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej”.
Pragniemy przy tym dodać, że warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Lider
Turystyki 2020” było wskazanie jako jeden
z priorytetów rozwoju gminy, rozwój działalności turystycznej, inwestycji w turystykę
i promocji w skali międzynarodowej. Forum Ekspertów przyznało tytuł dla Miasta
i Gminy Międzyzdroje, jako jednego z pięciu
nominowanych samorządów z województwa zachodniopomorskiego. Zaznaczyć tu
należy, że każde z nich różni się wielkością,
charakterem i atrakcjami dla turystów.
W gronie nominowanych, oprócz Międzyzdrojów, znalazły się: Koszalin, Kołobrzeg,

Świnoujście i Mielno.
Liderem Turystyki, zgodnie z regulaminem, mogło zostać tylko jedno miasto lub
gmina z terenu danego województwa. Tym
miastem są właśnie Międzyzdroje. Wręczenie
nagród nastąpi w Warszawie w październiku
2020. Nagrodą główną w Konkursie dla
Liderów Turystyki są statuetki Złotej Walizki
jako symbolu miejsca, gdzie turyści chętnie
wracają. Laureatowi przyznany zostanie
także znak „Lider Turystyki ”, a Konkursowi
przewodzi hasło „Warto tu być”.
Oprac. Biuro Prasowe Wzorowi Polska
– „Życie Regionów”

KONIEC SEZONU RATOWNIczego
15 września ratownicy WOPR zakończyli swoją pracę na kąpielisku morskim w Międzyzdrojach. Wakacje minęły, ratownicze wieżyczki
zniknęły z plaży, lecz letnia pogoda trwa nadal, a amatorów plażowania wciąż nie brakuje. Tymczasem ratownicy podsumowali
tegoroczny sezon.
W tym roku ratownicy pojawili się 15
czerwca. Do 30 czerwca (podobnie jak
we wrześniu) były tylko dwa stanowiska
ratownicze, po jednym na wschód i zachód
od molo. Od lipca sezon zaczął się już na
dobre, bezpieczeństwa w dzień strzegło
dwudziestu sześciu ratowników na ośmiu
stanowiskach (5 po stronie zachodniej
i 3 po wschodniej), natomiast w nocy czuwało trzech ratowników.
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Ratownicy w trakcie wakacji interweniowali ponad dwieście razy, najczęściej do
zdarzeń medycznych, takich jak: zasłabnięcia, ataki padaczki, złamania, przegrzania, podtopienia, ale także wielokrotnie
w przypadku zaginięć dzieci na lądzie. Warto
również wspomnieć o niecodziennej akcji
ewakuacyjnej statku Viking, który ugrzązł na
mieliźnie, gdzie ratownicy przy użyciu łodzi
IRB bezpiecznie ewakuowali 64 osoby na ląd.

Bardzo dużo akcji ratowniczych zostało
przeprowadzonych na plażach niestrzeżonych, w szczególności po zachodniej
stronie między zejściami G a L. Ratownicy
w tym rejonie podejmowali kilkakrotnie z
wody osoby tonące. Przeprowadzili kilka
akcji, tworząc tzw. łańcuch życia, szukając
zaginionych osób w tym dzieci. WOPR-owcy
ściągali na brzeg koła, pontony i materace,
które wypływały w głąb morza. Należy zwrócić uwagę, jak bardzo w nocy potrzebni są
ratownicy. Podczas nocnych patroli po plaży
czy też zgłoszeń na numer ratunkowy 601
100 100 ratownicy wielokrotnie podejmowali z wody osoby pod wpływem alkoholu,
a nawet skaczące z molo.
Podsumowując, warto podkreślić, że
kąpielisko morskie w Międzyzdrojach jest
jednym z nielicznych kąpieliskiem, gdzie
przy tak dużej ilości interwencji - na plaży
strzeżonej czy też niestrzeżonej - nie doszło
do żadnej tragedii.
Oskar Przybyszewski, Anna Kruk
Fot. O.Przybyszewski
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Zakończenie lata w Międzyzdrojach
Na 15. urodziny „Dzień dobry TVN”
W świetle kamer telewizji TVN oraz w gorących rytmach marynarskiego czardasza i pełnym słońcu kończymy kalendarzowe lato
w Międzyzdrojach. 18 września z Międzyzdrojów nadawany był program na żywo z okazji 15. urodzin „Dzień dobry TVN”, prowadzony przez znanych prezenterów: Dianę Kautz i Piotra Wojtasika.
Zejście na plażę oznaczone „A”stało się
planem filmowym. Gościnni właściciele
Restauracji PORT do realizacji programu
udostępnili cały swój lokal i taras oraz przygotowali regionalne potrawy. Był to pierwszy

tym, którzy wystąpili w programie oraz tym,
którzy wsparli nasze działania i pomogli
w ich realizacji. To niewątpliwie duża promocja naszej gminy, przyjaznej turyście
i otwartej na gości przez cały rok.

brakowało też artykułów prasowych i reklamy
w mediach społecznościowych.
Na uwagę zasługuje fakt, iż Gminie
Międzyzdroje został przyznany tytuł „Lidera
Turystyki 2020”. Przyznana nagroda jest konsekwencją pozytywnej oceny Zgromadzenia
Forum Ekspertów, które analizując przeprowadzone w Gminie inwestycje, działania na
rzecz rozwoju turystyki, wprowadzane innowacyjne projekty oraz promocję – zaliczyło
Gminę Międzyzdroje do grona Laureatów.
Mieliśmy konkurencję dużych kurortów:
Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin i Mielno, ale
wygrały Międzyzdroje.
Początek sezonu był szczególnie trudny,
pełny obaw, w dobie ograniczeń i pewnych obostrzeń, jednak można zaliczyć go
do udanych. Przygotowaliśmy się z ofertą
plenerową, dostosowaną do warunków

program telewizyjny, do którego zaprosiliśmy
mieszkańców gminy, którzy pokazali, że „jesień życia” nie musi być smutna i samotna,
a cieszyć się życiem i aktywnością trzeba
w każdym wieku.
Można było zobaczyć panie z grupy
Alifitness ćwiczące na plaży w gorących rytmach - pod kierownictwem Alicji Taratajcio,
Zespół Bryza oraz Krzysztofa i kateserferów
promujących sporty wodne, a także Aleksandra– pierwszego Polaka urodzonego w 2020
r. z rodzicami i siostrzyczką. Pan Bronisław
Pietkiewicz przedstawił uroki naszego miasta utrwalone na płótnie. Marek Dylawerski
z WPN-u zaprezentował piękną panoramę
miasta z Kawczej Góry oraz zaprosił szukających ciszy i wytchnienia na szlaki turystyczne.

W tym roku postawiliśmy na reklamę
w mediach i kampanię z hasłem przewodnim
„Międzyzdroje - między nami, między naturą

O tym, że Międzyzdroje są bezpieczne
o każdej porze roku mówił Mateusz Bobek,
burmistrz Międzyzdrojów i Apoloniusz Kurylczyk z WOPR-u. Dziękujemy wszystkim

i kulturą”. Dlatego też Międzyzdroje przez
wiele tygodni nie schodziły z najbardziej
atrakcyjnych godzin nadawania zarówno
w publicznych, jak i prywatnych mediach. Nie

i możliwości. Każdego dnia dzieci mogły skorzystać z różnych atrakcji: gry, zabawy, konkursy, przedstawienia, animacje, wziąć udział
w grze miejskiej„Mewcia Ewcia na wakacjach”
i zdobyć nagrodę, a dorośli posłuchać muzyki
klasycznej w Parku Chopina lub skorzystać
z bogatej oferty kulturalnej w Amfiteatrze itp.
Zrobiliśmy analizę kosztów organizacji
sztandarowych imprez kulturalnych i sportowych za 2019 r. i w porównaniu z wydatkami
na kampanię reklamową i media w 2020 r. to
tylko 26, 71 % ogólnych kosztów. A zasięg reklamy i częstotliwość programów z Międzyzdrojów jest imponujący. O czym świadczyć
może dzisiejszy program nadawany na żywo
z Międzyzdrojów.
Właśnie tak chcemy promować Międzyzdroje – między naturą a kulturą, przez cały rok.
Zaczniemy cykl akcji promocyjnych „Cztery
pory roku w Międzyzdrojach”.
Tu sezon turystyczny jeszcze się nie skończył. Nadal można korzystać z plażowania
i uroków natury.
Jadwiga Bober
UM Międzyzdroje
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Wieści z ratusza
„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklenburgia-Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”

Gmina Międzyzdroje z dofinansowaniem z FMP Interreg VA
W ramach naboru wniosków z Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca, otrzymaliśmy dotację
na realizację projektu pt. „Rozwój i podtrzymywanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii
Covid19” w wysokości 39 322,58 EURO – 85 %. Koszt całkowity projektu wynosi 46 261,86 EURO.
Gmina Międzyzdroje, we współpracy z partnerem niemieckim, stworzy modelowy wzór
zabezpieczenia przestrzeni publicznej i postępowania, który będzie mógł zostać wdrożony na całym obszarze wsparcia i z którego
to doświadczeń będą mogły skorzystać inne
polskie i niemieckie Gminy. Wprowadzenie
modelowych działań zostanie też wykorzystane w raporcie do opracowania procedur
i wykazania możliwości postępowania,
ich wariantów oraz działań zmierzających
do zapobiegania epidemii szczególnie
w warunkach natężenia skupisk ludności
i w warunkach właściwych dla miejscowości
turystycznych (obszar wsparcia w dużej
mierze jest obszarem turystycznym po obu
stronach granicy).
W ramach projektu zostaną wykonane
działania i zakupione m.in.: kontener medyczny, 3 kamery z oprzyrządowaniem,

radiowęzeł, 6 defibrylatorów, przyczepka
do transportu chorych, barierki ochronne,
apteczki biodrowe i plecakowe, środki do dezynfekcji powierzchni i osobistej, maseczki,
rękawiczki, termometry oraz zamontowane
tablice informacyjne, wydruk ulotek i zakupiony sprzęt do telekonferencji. Już wkrótce
zaczynamy realizację projektu. Wartość
w PLN złotych to kwota 203 440,22 zł.
Gmina Międzyzdroje jako pierwsza
wprowadzała i utrzymała na stałe modelowe
działania prewencyjne, jak np.: wyznaczenie
i utrzymanie stref bezpiecznych na plażach.
Jako gmina turystyczna położona na obszarze wsparcia w sezonie turystycznym oraz

poza nim jest docelowym punktem spędzania czasu dla mieszkańców przygranicznych
obszarów Niemiec. W pierwszych tygodniach wakacji gmina z własnych środków
starała się zabezpieczyć odwiedzających
nas turystów i wdrożyć niezbędne środki
bezpieczeństwa i ochrony, jednak potrzeby są nadal ogromne ze względu na dużą
liczbę odwiedzających nas turystów. Ruch
turystyczny trwa praktycznie przez cały rok,
dlatego też podjęliśmy działania związane
z uzyskaniem dofinansowania na realizację
i wdrożenie projektu.
Jadwiga Bober
Referat POK

Zabytkowa „Minerwa” w nowej odsłonie
Spacerując po Międzyzdrojach warto zatrzymać się przy ul. Zdrojowej nr 5 i 5a. Powstały tu nowe, odrestaurowane dwa zabytkowe
budynki - kameralne apartamentowce. A historia ich jest długa i ciekawa.
Budynki jako jeden kompleks zbudowany został około 1890r.
w okresie największego rozwoju kurortu i intensywnej zabudowy
promenady spacerowej oraz okolicznych ulic. W latach
30–tych XX wieku kompleks ten wchodził w skład tzw.
„Dresdener Jugendheim”. Mieściło się w nich schronisko
dla młodzieży. Po wojnie, podobnie jak wiele innych
nieruchomości, budynki przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych. I tak powstał pensjonat„Minerwa”, który przez
lata służył turystom, jako dom wypoczynkowy. Po upadku
PRL-u kompleks „Minerwa” został sprzedany w prywatne
ręce. Budynki wpisane do rejestru zabytków nie doczekały
się jednak renowacji. Niszczały i przyciągały bezdomnych.
Gdy hiszpańska spółka, ostatni właściciel, upadła, przejął je
syndyk (podobnie jak były Wojskowy Dom Wypoczynkowy
„Bałtyk” przy ul. Bohaterów Warszawy).
Pod koniec 2016 roku, po kilku nieudanych przetargach oba budynki kupiła spółka Oxyt ze Szczecina. Nowy

właściciel postanowił urządzić w nich nowoczesne apartamenty,
zachowując przy tym klimat starej kąpieliskowej zabudowy tzw.

„Bäderarchitektur”. Zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków odrestaurowano zabytkową fasadę oraz
zachowano niską zabudowę. Budynki zostały połączone i wyposażone
w ekologiczny system korzystania z energii elektrycznej i cieplnej.
W dwóch budynkach powstało 15 apartamentów o podwyższonym
standardzie, o powierzchni od 25 do około 55 m kw., garaże oraz
miejsca parkingowe. Sprzedaż apartamentów aktualnie prowadzi
firma ze Szczecina „Turant & Wspólnicy”. Obecnie można podziwiać
tu piękno i kameralny styl w nowej odsłonie.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Pawilony zapraszają
2 lipca br. zostało oddane do użytkowania 55 lokali handlowych oraz 1 lokal gastronomiczny w nowowybudowanej inwestycji przy ul. Bohaterów Warszawy 16D (tuż
przy molo).

W nowych pawilonach handlowych można
znaleźć m. in. odzież, obuwie, zabawki, pamiątki, rękodzieło, biżuterię, a także kantor
wymiany walut. W obiekcie znajdują się
również ogólnodostępne toalety publiczne.
Natomiast otwierający się już teraz lokal gastronomiczny to Berlin Doner Kebap. Obiekt
upiększą rzeźby z drewna wykonane przez
miejscowego artystę –Janusza Oleksego
oraz dwie figury kwiatowe wykonane przez
firmę Flora Park: kuter oraz rybak.
Otwarcie pozostałych lokali gastronomicznych planowane jest na początek
przyszłego roku.
Serdeczne podziękowania Spółka kieruje
przede wszystkim do władz miasta Międzyzdroje oraz generalnego wykonawcy
pawilonów handlowych: firmy PORR S.A.
z siedzibą w Warszawie, a także do Inspektora Nadzoru. Bez wątpienia podziękowania
należą się również wszystkim najemcom nowopowstałych lokali, bez których realizacja
tej inwestycji byłaby niemożliwa. Dziękujemy za współpracę oraz wyrozumiałość.
Zapraszamy do odwiedzin nowego
obiektu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.
Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowy plac zabaw już otwarty
Zapraszamy wszystkie dzieci z gminy Międzyzdroje wraz z rodzicami do korzystania
z nowych urządzeń rekreacyjno-sprawnościowych na placu zabaw przy ul. Gryfa
Pomorskiego, róg ul. Spokojnej. Nowy plac zabaw wybudowano w ramach dofinansowania operacji z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zgodnie z umową
zawartą z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.
To tylko kilka metrów od promenady
nadmorskiej, na trasie z przedszkola, więc
warto tu zajrzeć i skorzystać z oferty. Teren
w nieznacznym stopniu był już zagospodarowany, a dzięki dofinansowaniu mogliśmy
uatrakcyjnić to miejsce i doposażyć w nowe
atestowane urządzenia. Przygotowaliśmy
ciekawe przyrządy dla dzieci młodszych
z bajkowej serii Minionki, a dla starszych
zestaw z serii sport, z elementami do wspinania się, podciągania, przeskakiwania. To
pierwszy plac zabaw oddany w tym roku do
użytku, z udziałem środków z UE.
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Przed nami budowa i urządzenie 4 kolejnych placów zabaw: przy ul. Kolejowej
33 - budowany również w ramach dofinansowania operacji z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”, i jeszcze tej jesieni powstaną dwa małe place zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy, w ramach realizacji zadania
z Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Czwarty plac zabaw powstanie w miejscu zdemontowanego przy Alei
Gwiazd, w ramach projektu „Międzyzdroje
Morze Zieleni”. Każdy plac będzie wyposa-

żony w inne urządzenia, gdyż w ten sposób
chcemy zróżnicować na terenie gminy
Międzyzdroje ofertę rekreacyjno-sportową
dla naszych najmłodszych mieszkańców,
turystów i ich rodzin.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Oświaty i Kultury
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kultura, sport

Piękne arie w Parku
Chopina
18 września po raz kolejny w Parku Chopina odbył się koncert muzyczny z cyklu Klasyczne Piątki. Piękne arie z najbardziej słynnych
oper i operetek zaśpiewały młode, utalentowane i pełne energii
Joanna Żelazny, Karolina Misiorek i Aleksandra Przybyła, przy

akompaniamencie Marka Kwarty. Najpiękniejsze arie operowe
Giuseppe Verdiego, Giacomo Puccini, pieśni Antonina Dvoraka,
a także najbardziej znane utwory operetkowe Franza Lehara, Emmericha Kalmana –to, co publiczność lubi najbardziej.
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

Dominacja zawodniczek UKS
CHROBRY w I lidze kobiet!
W dniach 19.09 i 20.09 odbyły się, aż dwie kolejki rozgrywek o mistrzostwo I ligi kobiet w tenisie stołowym. Od chwili poznania skła-

dów drużyn, które wystąpią w sezonie 2020/2021 spodziewaliśmy
się bardzo wyrównanej walki z drużynami Energa Manekin Toruń
oraz Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wyniki osiągnięte przez
nasze dziewczyny po raz kolejny udowodniły, że miejsce drużyny
z Międzyzdrojów jest na szczycie tabeli!
UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE-Energa Manekin Toruń 9:1
UKS CHROBRY M-je -Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 8:2
Rozgrywki I ligi kobiet w tenisie stołowym w całości są finansowane z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Wioletta Witkowska

KONCERT W RAMACH
XII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU SAKSOFONOWEGO
W sobotę 3.10.2020 r. o g. 18.30 w kościele pw. Św. Piotra
Apostoła w Międzyzdrojach odbędzie się koncert kameralny.
Wykonawcy:
Julita Przybylska, Dariusz Samól, Iwona Grysak, Rafał
Pikusa, Saxademus Quartet, Karolina Kruczyk - fortepian
Program:
André Waignein (1942-2015) – Rhapsody for Alto Saxophone and Piano
Paul Bonneau (1918-1995) – Caprice en Forme de Valse
for alto saxophone solo
Marek Jasiński - Psalmodia II for alto saxophone solo
Jules Demersseman (1833-1866) – Fantaisie sur un Theme
Original (1860) for alto saxophone and piano
Maurice Whitney (1909-1984) – Rhumbafor alto saxophone
and piano
George Frideric Handel (1685-1759) – Arrival of the Queen
of Sabafor quartet of saxophones
Jean Matitia (*1959) – Chinese Rag for quartet of saxophones
Andre-Jean Dervaux – Kopal for quartet of saxophones
6
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NARODOWE CZYTANIE 2020 W MIĘDZYZDROJACH
5 września odbyła się już dziewiąta odsłona NARODOWEGO CZYTANIA, podczas, której czytaliśmy "Balladynę" Juliusza Słowackiego. Ten romantyczny dramat powstał na emigracji podczas zaborów, kiedy toczyła się dyskusja na temat przyczyn niedawnej
klęski powstania, nad wspólną historią i przyszłym losem narodu.
Tematyka utworu porusza problematykę
żądzy władzy i poszukiwania miłości.
Jak daleko można posunąć się w walce o

tron? Do czego może doprowadzić zawiść,
chora ambicja, pragnienie władzy?
Ale też: Czym jest miłość? Jaka jest? I czy

jest miłość prawdziwa, do matki, siostry,
męża, kochanka?
Osadzona na tle baśniowych dziejów
opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo
popularna. Wywarła duży wpływ
na muzykę, malarstwo czy rzeźbę,
a powstałe na przestrzeni lat jej
liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów
i aktorów scen polskich, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
My postanowiliśmy przekazać
fragmenty „Balladyny”, koncentrując się na wątku miłosnym, jednak
odczytane fragmenty dotykać będą
także innych ludzkich pragnień
i emocji. Mamy nadzieję, że spotkanie było okazją do przybliżenia
tego dość zawiłego w treści dramatu.
SP1 w Międzyzdrojach,
MDK, UM i Biblioteka Publiczna

Plenerowa Biesiada z Humorem
10 września 2020 r. w Parku Zdrojowym im. Fryderyka Chopina w Międzyzdrojach odbyła się „Plenerowa Biesiada z Humorem”
zorganizowana przez Gminę Międzyzdroje, Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach oraz Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach.
Spotkanie rozpoczęli bibliotekarze Szymon
Głod oraz Joanna Pałasz od recytacji wierszy
Zbigniewa Herberta, w związku z ogólnopolską akcji społecznej Fundacji jego imienia pt.
„Podaruj wiersz”. Podczas biesiady uczestnicy mogli odręcznie przepisać wybrany
przez siebie wiersz na otrzymanej papeterii
i podarować bliskiej osobie. W programie
nie zabrakło wierszy Jana Twardowskiego,

zabawnych limeryków Wisławy
Szymborskiej czy żartobliwych
fraszek Jana Sztaudyngera. Nieodłącznym punktem, podczas
imprez związanych z poezją,
jest prezentacja swoich wierszy
przez mieszkańców naszego
miasta. Mieliśmy okazję posłuchać twórczości Marianny Kar-

gul, Haliny Kowalskiej, Krystyny Rycombel,
Wojciecha Kokota oraz debiutanta Waldemara Sękowskiego. Jednak główną atrakcją
wieczoru był koncert zespołu śpiewaczo-instrumentalnego „Bryza” pod kierownictwem
Janusza Kalemby, który wykonał utwory
m.in.: „Kamień z napisem love”, „Barcelona”
oraz „Bella Ciao”. Podczas półtoragodzinnej
imprezy publiczność wzruszyła się, rozbawiła, a nawet została porwana do tańca.
Serdecznie dziękujemy organizatorom,
zespołowi „Bryza”, międzyzdrojskim poetom
oraz wszystkim przybyłym za dobrą zabawę
oraz wspaniale spędzony wieczór.
Bibliotekarze
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UCZTA DLA MELOMANÓW

Międzyzdrojskie Czwartki Organowe, odbywające się w parafii pw. św. Piotra Apostoła mają już 21 lat. Wielka to zasługa
ks. dr Mariana Jana Wittlieba, od 1998r. proboszcza tej parafii, miłośnika muzyki i sztuki. Przez ten czas miłośnicy muzyki
organowej słuchali gry wybitnych organistów nie tylko z Polski, ale także niemal z całej Europy.
Zróżnicowany repertuar koncertów
sprawiał, że zarówno miłośnicy muzyki
dawnej, wielbiciele klasyki, jak i entuzjaści
współczesnych opracowań muzycznych
odnajdowali coś dla siebie.
Wszyscy wiemy, że kościelne organy
zwykle służą liturgii, ale jeśli są to organy
o pięknym unikatowym brzmieniu,
dodatkowo zabytkowe, warto by
ich brzmienie poznali nie tylkowierniu czestnicy nabożeństw.
Międzyzdrojskie organy to instrument wybudowany w 1862
roku przez zakład budowy organów Barnima Gruneberga, który
znajdował się przy ulicy GrosseDomstrasse 24 (obecnie ul. Farna)
w Szczecinie. Instrument posiadał
numer 53, miał trakturę mechaniczną. W październiku 1862 roku
Carl Loewe odbierał nowe wybudowane organy. W 1914 roku Felix
Gruneberg - syn Barnima, przebudował organy, zmienił trakturę na
pneumatyczną, wykorzystał część
piszczałek organów z 1862 roku,
również pozostawił szafę organową, której projektantem był Friedrich August Stuler. Organy zostały
oznaczone numerem 712. Odbiór
rozbudowanego instrumentu miał
miejsce 3 października 1914 roku.
Organy miały i mają 2 manuały,
klawiaturę nożną, 22 głosy organowe.
Można stwierdzić, że na przestrzeni
lat nie wprowadzono żadnych większych
zmian mających wpływ na oryginalność
tego instrumentu, dlatego pozostały
one wspaniały dziełem sztuki organmistrzowskiej.
A skoro to taki wartościowy, pięknie
brzmiący instrument - proboszcz parafii
zdecydował, że można ich brzmienie
udostępnić podczas koncertów, nie tylko
mieszkańcom tej uroczej miejscowości,
lecz także wakacyjnym gościom.
Organizatorem Czwartków Organowych jest Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Parafia rk. pw.
św. Piotra Apostoła, przy finansowym
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wsparciu Gminy Międzyzdroje oraz kilku
sponsorów: Stanisława Sapały i Mirosława Tyszkiewicza (noclegi) oraz kwiaciarnię „Tulipan”. Od początku z wielkim
zaangażowaniem propagatorem tych
koncertów jest mgr sztuk Andrzej Mleczko, wieloletni dyrektor domów kultury

w Wolinie i Międzyzdrojach. Kierownikiem artystycznym tych koncertów jest
Małgorzata Klorek - szczecińska koncertująca organistka. Koncerty prowadzi Maja
Piórska - dziennikarka. Przed koncertami
organy przygotowuje organmistrz Krzysztof Urzykowski ze Szczecina.
Pierwsze festiwalowe koncerty to nie
tylko muzyka organowa. Początkowo
koncerty odbywały się w lipcowe i sierpniowe czwartki. Tylko w 11-tu koncertach
organy towarzyszyły innym instrumentom
(skrzypce, fletnia pana, trąbka, harfa, dudy
szkockie, saksofon, wiolonczela, szklana
harfa, piła śpiewająca, tuba, cymbały) lub
głosom śpiewaków, czy też w dwóch recytacji poezji. Później, już tylko w sierpniu,

w kolejnych koncertach słuchano wyłącznie muzyki organowej.
Przez te 21 lat wśród polskich wybitnych organistów wystąpili: Andrzej Chorosiński, Roman Perucki, Zygmunt Rychert,
Małgorzata Klorek, Adam Klarecki, Robert
Grudzień, Radosław Marzec, Elżbieta
Karolak, Bogdan Narloch, Maria Krajewska, Piotr Rachoń, Błażej Sroka,
Jerzy Kukla, Bartosz Jakubczak, Ewa
Polska.
W plejadzie organistów zagranicznych wystąpili:
Daniel Zaretzki (Rosja), Edgar
Krapp (Niemcy), Hainz Balli (Szwajcaria), Marek Kudlicki (Austria), Tomasz
Adam Nowak (Niemcy), Hans Jurgen
Kaiser (Niemcy), Zbigniew Kruczek
(Belgia), UrsulaGrahm (Szwecja),
Michal Novenko (Czechy), Wolfgang
Riegel-Sontacchi (Austria), EeroAnnala (Finlandia), Vincent Grappy
(Francja), Johannes Schlage (Niemcy), Simona Fruscella (Włochy), Ennio
Cominetti(Włochy), Fabrice Pitrois
(Francja), Angelo Casteldo (Włochy),
Frank Zimpel (Niemcy), Bengt Wittje
(Szwecja), Olga Dmytrenko (Ukraina), Johan Hermans (Belgia), Stefan
Scharf (Niemcy), Jaroslav Tuma
(Czechy), Josef Hofer (Niemcy), Neithard Bethke (Niemcy), Torsten Laux
(Niemcy), Rubin Abdoullin (Rosja),
Ulf Lauenroth (Niemcy), Renata Lesieur
(Litwa), Kare Nordstoga (Norwegia),
Ferruccio Bartoletti (Włochy), Thomas
Thon(Czechy), Bengt Wittje (Szwecja),
Tore Bjorn Larsen (Dania), Simon Peguiron
(Szwajcaria), Markus Pfandler (Austria),
Marcel Rode (Niemcy), Ksenia Pogorelaye
(Białoruś), Andrzej Mielewczyk (Niemcy).
Przez 21 lat licznie zgromadzona publiczność z Polski i z zagranicy, poznała
muzykę od renesansu po współczesną.
Chociaż z większą radością słuchano
koncertów organowych z innym instrumentem, to każdy z koncertów wzbudzał
entuzjazm publiczności.
Maja Piórska i Małgorzata Klorek
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Absolutorium dla Burmistrza Międzyzdrojów
W czwartek 27 sierpnia w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach. Głównymi punktami porządku obrad były sprawy dotyczące udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla
Mateusza Bobka, burmistrza Międzyzdrojów. Radni 11 głosami „za”, przy jednym przeciwnym, udzielili burmistrzowi zarówno
wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019 r.
Zanim doszło do głosowania w tych kluczowych sprawach, burmistrz Mateusz Bobek,
nawiązując do raportu o stanie Gminy za
2019 rok, zaprezentował najważniejsze
wydarzeni oraz zadania - zarówno ze sfery
społecznej, jak i inwestycyjnej minionego
okresu. Burmistrz podkreślił znaczenie, jakie
przyznaje bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami oraz ścisłej i otwartej współpracy z
radnymi Rady Miejskiej Międzyzdrojów, za
którą podziękował. Po tym wystąpieniu radni
w głosowaniu jawnym udzielili burmistrzowi
wotum zaufania.
Następnie radni, po zapoznaniu ze
sprawozdaniem finansowym z wykonania
budżetu za 2019 r., wysłuchaniu pozytywnej

opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w tym
zakresie zaakceptowali wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzyzdrojów
o udzielenie burmistrzowi absolutorium
oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok i podjęli stosowną
uchwałę. W efekcie tego głosowania Rada
Miejska udzieliła burmistrzowi Mateuszowi
Bobkowi absolutorium z tytułu wykonania
ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniach,
zarówno nad wotum zaufania, jak i udzieleniem absolutorium - 11 radnych zagłosowało za, a jedynie radna Iwona Czyż wyraziła
swój sprzeciw.

Po głosowaniach radni oklaskami i bukietem kwiatów podziękowali burmistrzowi za
jego zaangażowanie i efekty prowadzonych
działań w 2019 roku. Burmistrz z kolei przekazał podziękowania swoim współpracownikom, a bukiet kwiatów wręczył Agnieszce
Sadce, skarbnikowi miasta, podkreślając jej
znaczącą rolę w sferze dbałości o finanse
Gminy.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę od
godz. 15.30 do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie
prosimy o wcześniejsze umawianie się na
spotkania z radnymi za pośrednictwem
biura RM, kontakt tel. 91 327 56 47,
e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

30.09.2020 r. Katarzyna
		NATKAŃSKA
07.10.2020 r. Alina
		POSKART
14.10.2020 r. Jędrzej
		SZERSZEŃ
21.10.2020 r. Krzysztof
		SZLASKI
28.10.2020 r. Filip
		SZYSZKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 15.00
oraz w pozostałe dni po uprzednim umówieniu się na spotkanie, pok. nr 14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

MASZ POMYSŁ- REALIZUJ GO!
Od 01 października 2020 r. ruszamy
z drugą edycją Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Proszę
już przygotowywać swoje pomysły, które
będzie można zrealizować w przyszłym
roku. Naprawdę warto brać udział w takich
inicjatywach i działaniach. Ten rok pokazał,
że dzięki osobistemu zaangażowaniu
pomysłodawców można dużo zrobić dla
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społeczności lokalnej Międzyzdrojów. Już
wkrótce na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego przedstawimy Państwu harmonogram MBO na 2021 r.
To do mieszkańców naszej gminy
należy wybór, jakie zadania mogą być
realizowane w 2021 r.
Jadwiga Bober
Referat POK

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
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy, w każdą
środę od 17.30 - 18.30
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
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Pomóżmy wstać „Trojanowi”
PRZYGOTOWANIA
do zbiórki charytatywnej
dla Krzysztofa Trojanowskiego z Międzyzdrojów
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje,przy wsparciu Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka, przy współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną w Międzyzdrojach, Międzynarodowym Domem
Kultury, zdecydowali się zorganizować
imprezę połączoną za zbiórką
charytatywną, z której zebrane
środki będą przekazane na zakup
protezy nogi, leczenie oraz rehabilitację Krzysztofa Trojanowskiego
z Międzyzdrojów. W wyniku urazu
lewego podudzia powikłanego
wstrząsem septycznym Krzysztofowi amputowano nogę. Planowana
kwietniowa impreza nie odbyła się
z powodu pandemii.
Organizatorzy podjęli decyzję,
iż 21 listopada 2020 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach zorganizują wydarzenie
kulturalne w obowiązującym reżimie sanitarnym i dołożą wszelkich
starań, by artyści, wolontariusze
oraz uczestnicy czuli się bezpiecznie.
Obecnie mamy zebrane dla Krzysztofa ok.
51 tys. złotych i jesteśmy na dobrej drodze,
by zbiórka zakończyła się sukcesem.
Serdecznie zapraszamy Państwa do
udziału w tym wydarzeniu, jak również do
pomocy w organizacji imprezy. Prosimy o
przekazywanie darowizn rzeczowych (bonów, karnetów, wejściówek, przedmiotów,
które można wystawić na licytację lub w
„loterii fantowej”, artykułów do zorgani-

zowania bufetu m.in. naczyń jednorazowych, ciast, soków, kawy, herbaty.
Darowizny przekazywać można do
Międz ynarodowego Domu Kultur y
w Międzyzdrojach lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.

W organizację zbiórki zaangażowała się
już społeczność lokalna, instytucje, szkoły
i stowarzyszenia. Loga firm, instytucji,
s towa r z ys ze ń , k tó re n a s we s p rą ,
umieścimy na plakacie informującym
o wydarzeniu. Loga proszę przesyłać na
adres: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl
Chętnych do współpracy, darczyńców
i wolontariuszy prosimy o kontakt
z organizatorami pod nr tel. 503687255

(Andżelik a Gałeck a – Bibliotek a),
600964049 (Artur Duszyński - MDK).
W programie imprezy planujemy:
- występy zespołów muzycznych, kabaretu, solistów, pokaz tańca towarzyskiego
i Freestyle football,
- pokazowy mecz reprezentacji Amp futbol z byłymi
piłkarzami śp. Pana Kazimierza
Górskiego
- kąpiel morsów - „Kurka
wodna”- wejście na plażę przy
molo – godz. 15:30
- licytacje m.in.zaproszenia
na spotkanie z zawodnikiem
KSW Arturem Sowińskim,
piłek z autografami znanych
sportowców, vouchera na
25. Festiwal Gwiazd
- tzw. „Loteria fantowa” każdy los wygrywa
- dobrze zaopatrzony bufet (ciasta, zdrowe przekąski,
sałatki, tort, kawa, herbata itp.)
- i inne niespodzianki
Korzystanie z wszelkich „atrakcji” podczas imprezy będzie możliwe poprzez
wrzucenie do puszki kwestarskiej dobrowolnego datku. Zebrane w ten sposób
fundusze będą w całości przekazane na
zakup protezy nogi oraz rehabilitację
Krzysztofa Trojanowskiego.
Serdecznie zapraszamy
Bibliotekarze

Cz u w aj !

Harcerze i Zuchy z X Szczepu „Gniazdo” zapraszają wszystkich
chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.
Nasze działania oparte są na organizowaniu zbiórek z odrobiną przyrody, historii, terenoznawstwa oraz zabawy dostosowanych odpowiednio
do wieku.
Organizujemy wyjazdy na rajdy ogólnopolskie, zloty międzynarodowe
oraz uczestniczymy w uroczystościach Gminnych i Państwowych.
A to wszystko prowadzi doświadczona i wyluzowana kadra.
Zbiórki odbywają się w soboty w dawnym budynku szkoły przy
ul. Kolejowej 33 i podzielone są na:
- Zuchy (5-9 lat) godzina 12:00
- Harcerze starsi (14+) godzina 13:30
- Harcerze (10-13 lat) godzina 15:00
Czuj, Czuwaj!
X Szczep „Gniazdo”
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Plenerowe warsztaty „Witaj szkoło”
3 września 2020 r. przy Informacji Turystycznej na promenadzie w Międzyzdrojach odbyły się kolejne warsztaty plastyczne w plenerze, tym razem pod hasłem „Witaj szkoło”.
Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały
przyborniki szkolne z rolek po papierze
toaletowym oraz notesiki, które ozdabiali
kolorowymi papierami, taśmami, cekinami,
naklejkami, itp. Wszyscy uczestnicy warsztatów z dużym zapałem tworzyli barwne
akcesoria szkolne, które następnie zabrali
do domu. Ta prosta praca wymagała wiele
kreatywności, ale najważniejsza była zabawa! Organizatorami zajęć byli: Gmina
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Międzyzdroje, Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Warsztaty zostały przeprowadzone
w obowiązującym reżimie sanitarnym. Dzieciom oraz rodzicom zostały udostępnione
żele do dezynfekcji rąk, a stanowiska prac
zostały ustawione z zachowaniem 2-metrowego dystansu społecznego.
Bibliotekarze

Rok szkolny 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach
Rozpoczęliśmy rok szkolny 1 września i pracujemy w systemie stacjonarnym, czyli lekcje odbywają się
w szkole z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Uczniowie i nauczyciele z radością
powrócili do szkoły. Stęskniliśmy się za
szkołą, za możliwością spotkania się
z nauczycielami, koleżankami i kolegami.
Rozpoczęta w wakacje termomodernizacja szkoły przebiega bez
zakłóceń, terminowo i sprawnie.
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice
oraz uczniowie wykazują duże zrozumienie pewnych niedogodności
związanych z prowadzeniem robót.
Czas ich prowadzenia uwarunkowany jest procedurami przetargowymi i szerokim zakresem prowadzonych
działań. Cieszymy się, że już niedługo
będziemy mieć piękną i funkcjonalną
placówkę.
SP1
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II Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej
Wspaniałe lekkoatletyczne święto odbyło się w sobotę 12 września na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach.
Dwa lata po śmierci wybitnej lekkoatletki odbył się II Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej.

Przypomnijmy - Irena Szewińska należała do
najbardziej utytułowanych polskich sportowców i najwybitniejszych lekkoatletek
w historii: stawała na podium na czterech
kolejnych igrzyskach olimpijskich (1964r.

– Tokio, 1968r. – Meksyk, 1972 – Monachium,
1976 – Montreal). „Polska Dama Lekkoatletyki” specjalizowała się w biegach sprinterskich oraz w skoku w dal. Siedmiokrotna
medalistka igrzysk olimpijskich.
W ceremonii otwarcia Memoriału uczestniczyli burmistrz Międzyzdrojów Mateusz
Bobek oraz Bogusław Mamiński, olimpijczyk
z Seulu oraz Moskwy. Henryk Nogala, wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski
w biegach długich i reprezentant kraju,
poprowadził całą imprezę umilając czas
wszystkim uczestnikom.
Zawody przyciągnęły zawodników z klubów lekkoatletycznych z całego województwa zachodniopomorskiego, wielkopolski
i pomorskiego. W Memoriale wystartowali
zawodnicy w kategoriach U10, U12, U14,
którzy w większości zaczynają przygodę
sportem. Każdy uczestnik biorący udział
w zawodach otrzymał pamiątkowy medal
oraz ciepłą zupę. Ciepła i słoneczna pogoda
sprzyjała zdobywaniu nowych rekordów
życiowych w konkurencjach biegowych
oraz technicznych.
Ogromne podziękowania za pomoc
w organizacji memoriału należą się wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim
rodzicom, dzieciom, wolontariuszom oraz
pracownikom stadionu.
Zawody dofinansowane: z budżetu
Gminy Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego,
z programu „Społecznik na lata 20192021 - Program Marszałkowski”, z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
- Nagrody Marszałka Województwa, z budżetu Gminy Międzyzdroje.
12

Organizatorami byli: Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, Gmina Międzyzdroje oraz Pomorze Zachodnie.
WYNIKI: https://domtel-sport.pl/uploads/wyniki/10136.pdf

Wyniki naszych zawodników:
U10
Hania Wańkowska – 60m-12,83 skok
w dal-2,25, Mikołaj Bagrowski – 60m-10,92
skok w dal-2,89, Weronika Leszczyńska –
60m-10,11, Marika Tymińska – 60m-11,03
skok w dal-2,61, Jagoda Grabowska – 60m11,83 skok w dal-2,61, Kalina Stolarczuk –
60m-12,36, Agata Ryfczyńska – 60m-12,67,
Lilianna Duchińska – 60m-13,18 skok
w dal-2,13
U12
Martyna Trojan – 60m-10,56 skok
w dal-3,09, Lena Wańkowska – 60m-11,56
skok w dal-2,61, Franciszek Nogala – piłka
palantowa – 25m, Igor Mazur – wzwyż-95cm
(2. miejsce)

U14
Paulina Młyńska – 60m -8,97 skok w dal4,18, Gabriela Sobańska – 60m-9,59 skok
w dal-3,90, Maria Rutkowska – 60m-9,83
skok w dal-3,56, Anna Kolańska – 60m-10,23

skok w dal-3,41, Marta Wołkow – 60m-9,95
wzwyż-125cm, Maciej Dunder – 60m-11,45
skok w dal-2,73, Kacper Caban – 60m9,19 skok w dal-4,16, Szymon Kozłowski
– 300m-45,58 wzwyż-130cm, Amelia
Skupin – 300m-48,90 skok w dal-4,17, Nela
Zygmunt – wzwyż-140, Maja Kucharczyk
– 600m-1:53,75 piłka palantowa-17m,
Hanna Wołkow – 60m-9,27 piłka palantowa
– 31,5m, Artur Udycz – 200m-26,27, Konrad
Dubako – 200m-26,40
- sztafeta 4x100 I zespół (P. Młyńska,
H. Wołkow, M. Kucharczyk, A. Skupin) –
56,88, sztafeta 4x100 II zespół (A.Kolańska,
G. Sobańska, M. Wołkow, M. Rutkowska)
Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna
Międzyzdroje
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„Z Falą na sportowo”
W czwartek 17 września na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach odbyła się Olimpiada Rodzinna - „Z Falą na
sportowo” zorganizowana przez Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Dzieci wraz z rodzicami zostały podzielone
na trzy zespoły rywalizując ze sobą w konku-

rencjach sprawnościowych. Uczestnicy mieli
okazję wziąć udział m.in. w grach, zabawach
integracyjnych z chustą Klanza,
na torach przeszkód, slalomach, zabawie z „rurociągiem”.
Rozegrany został także mini-turniej piłki nożnej, w którym
dzieci rywalizowały między
sobą, a następnie mogły dopingować swoich rodziców
w meczu rodzice kontra trenerzy.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady Rodzinnej – „Z Falą na
sportowo” otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki
przekazane przez firmę Solmar,

dział promocji Urzędu Miasta w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach – za co serdecznie dziękujemy.
Sportową zabawę prowadziła dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej - Andżelika
Gałecka przy wsparciu trenerów z Klubu
Sportowego „Fala” oraz rodziców i dziadków uczestników. W roli wolontariuszy
świetnie spisali się starsi zawodnicy z Klubu
Sportowego „FALA”, którzy czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych. Wydarzenie
sfinansowano ze środków Gminy Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020.
Klub Sportowy
„FALA” Międzyzdroje

Adrian na
Mistrzowskie tytuły w zapasach!
dniach 4-6.09.2020 w Stargardzie odbyły się Mistrzostwa Polski szkół podstawowych
Mistrzostwach Polski Ww zapasach
w stylu wolnym i zapasach kobiet. Wśród ekip z całego kraju udział wzięli
W dniach 11-12.09.2020 w Siedlcach odbyły
się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach
w stylu wolnym. W zawodach wystartowało
ponad 150 najmocniejszych zawodników
w tej kategorii wiekowej z całego kraju.
Wśród tych zawodników startowało siedmiu
reprezentantów klubów z województwa
zachodniopomorskiego , m.in. zawodnik
ASI BIELIK Międzyzdroje Adrian Jaworski,
który po bardzo ciężkich i emocjonujących
walkach zajął ostatecznie siódme miejsce
w kraju.
Zarząd klubu serdecznie dziękuję wspaniałym ludziom i firmom, które już na stałe
wspierają klub i dzięki którym zawodnicy
i instruktorzy mogą pracować z dziećmi
i nad sobą.
ASI Bielik
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zapaśnicy z międzyzdrojskiego klubu ASI BIELIK odnosząc kolejny bardzo duży sukces!
W kategorii wiekowej 2009-2011
Mistrzynią Polski szkół została
Wiktoria Kostek, a Dawid Jarząbek zajął wysokie 5. miejsce.
W kategorii wiekowej młodzik
wicemistrzem Polski został Brajan Szumiejko, a Tomek Wiśniewski zajął 6. Miejsce. Tomek Jarząbek był 10. w swoich kategoriach
wagowych.
Wyjazdy na zawody oraz działalność klubu jest możliwa dzięki
prywatnym sponsorom klubu
oraz Gminie Międzyzdroje.
ASI Bielik
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ogłoszenia

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości,
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości mieszane).
W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września
2020 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1439), od 1 stycznia 2021r. wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych wskazanych w ustawie.
Od nowego roku w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie
możliwości wskazania nieselektywnego sposobu zbierania odpadów.
Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
* papier, w pojemniku lub worku koloru niebieskiego oznaczonym napisem „Papier”,
* szkło, w pojemniku lub worku koloru zielonego oznaczonego
napisem „Szkło”,
* metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w pojemniku lub worku koloru żółtego oznaczonym
napisem ”Metale i tworzywa sztuczne”,
* bioodpady, w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”,
* odpady niesegregowane (zmieszane) – pozostałe odpady, po
wysegregowaniu frakcji wymienionych wyżej, w pojemniku o dowolnym kolorze, z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych
przy selektywnej zbiórce odpadów, oznaczonym napisem „Zmieszane”.
Nie wypełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wiązać się

będzie z opłatą podwyższoną, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty
za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
(opłata ta zostanie określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej).
Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Warunkiem zwolnienia jest złożenie w deklaracji informacji
o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości kompostujący bioodpady będzie
w całości zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na te
odpady.
27 sierpnia 2020r. Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła
Uchwałę Nr XXV/293/20 o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości z zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,24 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657.
Ewa Scholz
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Uprzejmie informuję, iż Gmina
Międzyzdroje przeznacza do
sprzedaży następujące działki:
• Ty lub Twój bliski macie problem
z piciem alkoholu?
• Szukasz informacji?
• Szukasz wsparcia?
• Szukasz pomocy?
Zapraszamy do nas
Grupa Anonimowych Alkoholików „KLIF”
Spotkania w każdy poniedziałek
o godzinie 18,k Międzyzdroje, ul. Cicha 2,
Klub Abstynenta Rozwaga
Tel. 91 32 82 73
czynny: pon.-sob. w godzinach 16-20
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• Działka nr 487/25, obręb nr 19, o powierzchni 3.691 m², położona
przy ulicy Nowomyśliwskiej 94 w Międzyzdrojach. Działka znajduje
się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kompleksie 6P, UH – „teren produkcyjno-składowo-magazynowy, tereny usług handlu wielkopowierzchniowego(...)”
• Działka nr 487/26, obręb nr 19, o powierzchni 2.100 m², położona
przy ulicy Nowomyśliwskiej 92 w Międzyzdrojach. Działka znajduje
się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kompleksie 6P, UH – „teren produkcyjno-składowo-magazynowy, tereny usług handlu wielkopowierzchniowego(...)”
Ogłoszenia dotyczące przetargów dla wskazanych nieruchomości
zostały m.in. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, w prasie
lokalnej oraz w serwisie, www.otodom.pl, jak również wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie
pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Małgorzata Baczyńska
Referat Infrastruktury
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ogłoszenia
Jeszcze mogą zostać przyjęte do realizacji w tym roku 3 zgłoszenia dotyczące udziału w projekcie pn.:

„Wymień piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach
– w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski
Program Antysmogowy.
W ramach programu mieszkańcy gminy Międzyzdroje (osoby
fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości:
25.000,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:
• zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej,
• przeprowadzenie częściowej termomodernizacji (izolacja cieplna ścian, stolarka okienna i drzwiowa, oraz modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania).
50.000,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:
• zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej,
• przeprowadzenie pełnej termomodernizacji (izolacja cieplna
ścian, stolarka okienna i drzwiowa, stropu w tym dachu i podłogi
oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego
oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) w budynkach
jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane,
instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodar-

stwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Międzyzdroje
m.in.:
• wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych;
• zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
• wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub
instalacji elektrycznej;
• nabycie materiałów lub robót budowlanych;
• modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
• wykonanie zleceń określonych w audycie energetycznym.
Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu
prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie
o udzielenie grantu.
Zgłoszenia o przyznanie grantu w ramach naboru w projekcie
pn.: „Wymień piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach
– w ramach zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt
Pomorskich 5 w Punkcie Obsługi Interesanta - Informacja (decyduje
kolejność zgłoszeń).
Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach: - w pok. Nr 3 – tel. 91 327 56 56,
e-mail: um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl
- na stronie www.miedzyzdroje.pl
Paulina Ścisłowska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
WSTĘP WOLNY

SPOTKANIE
AUTORSKIE

Z MACIEJEM
ORŁOSIEM
"MISTRZ
WYSTĄPIEŃ"

Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina"
zapraszają

do Międzynarodowego Domu Kultury
w Międzyzdrojach
26.10.2020 r. (poniedziałek)
godz. 18.00
Obowiązuje reżim sanitarny. Liczba miejsc ograniczona.
Podczas spotkania istnieje możliwość nabycia książek.

fundacja.benefis@gmail.com tel. +48504631770

ORGANIZATORZY

Dofinansowano ze środków Gminy Międzyzdroje w ramach projektu
"Klubik rodzinny - od juniora do seniora"
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historia
„Nasza tożsamość jest jak wielkie rozłożyste drzewo, które swoimi korzeniami sięga bardzo głęboko. My jesteśmy jego małą gałązką,
listkiem w koronie, które życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni – z przeszłości” (prof. Andrzej Wyrwa)

Ocalić od zapomnienia historię miasta i jego mieszkańców
11 września br. w budynku byłej szkoły przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach została otwarta Izba Pamięci – galeria wspomnień, z udziałem pani Reginy Chmielowskiej wraz z rodziną, władz Gminy Międzyzdroje, przedstawicieli instytucji, placówek oświatowych i mieszkańców.
To ważny dzień dla międzyzdrojan i wydarzenie, które na stałe wpisuje się w karty historii Międzyzdrojów.
Kiedy ostatni rocznik gimnazjalistów w 2019 r.
zakończył edukację w szkole przy ul. Kolejowej
33 budynek został pusty. Wówczas włodarze
miasta zgodnie stwierdzili, że należy go przeznaczyć na cele społeczne, by dalej służył naszym
mieszkańcom. Na początku lutego do budynku

przy ul. Kolejowej 33 został przeniesiony Referat
Promocji, Oświaty i Kultury, i wtedy to narodził się
pomysł reaktywacji Izby Pamięci.
Po ponad 20 letniej „tułaczce” została przygotowana ekspozycja ze zbiorów gromadzonych
przez lata przez Bronisława Chmielowskiego
w Izbie Pamięci Narodowej, która znajdowała się
w Szkole Podstawowej przy ul. Leśnej 17. Zbiory
były zgromadzone i zabezpieczone już w budynku. Od pomysłu do realizacji nie trzeba było
długo czekać. Pasjonatem pamiątek i historii jest
Tomasz Rychłowski, pracownik referatu i harcerz.
Przy pomocy p. Tamary Starachowskiej wszystkie
pamiątki, legitymacje, książki, dokumenty i albumy
zostały skatalogowane. I tak zaczęła powstawać

ekspozycja. Wiele, wiele godzin Tomasz spędził
samodzielnie przy wyposażeniu sali na I piętrze
(b. sala języka polskiego) w meble, które samodzielnie poddał renowacji oraz ułożeniu ekspozycji.
- Międzyzdroje mają swoją historię, którą
kultywują i pamiętają, jak ważna jest tożsamość
mieszkańców z naszym miastem, o którą trzeba
dbać i pielęgnować pamięć - podkreślili w swoich
wystąpieniach Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów i Bogusław Sutyła, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz podziękował pani

- Otwarcie Izby Pamięci Gminy Międzyzdroje
i nadanie jej imienia Bronisława Chmielowskiego
jest uroczystością, która zarówno mi osobiście
jak i całej mojej rodzinie przynosi radość i dumę.
Jest zwieńczeniem wieloletnich starań zarówno
władz Miasta i wszystkich jego mieszkańców,
aby pamięć o minionych okresach życia Miasta
nie zatarła się i miała swoje udokumentowanie
w postaci materialnych pamiątek i była na co dzień
żywa wśród mieszkańców naszych Międzyzdrojów
a dla wszystkich odwiedzających nas gości była

Reginie Chmielowskiej za przekazanie zbiorów
dla społeczności lokalnej oraz wszystkim osobom i instytucjom za przechowanie oraz zabezpieczenie zbiorów, które dzisiaj możemy oglądać.
To czas wspomnień również dla tych, którzy
przekazali swoje osobiste pamiątki do ówczesnej
Izby pamięci przy ul. Leśnej i radość, że wieloletnia praca oraz zaangażowanie państwa Chmielowskich została doceniona. Dorośli mieszkańcy
mogą odnaleźć się na zdjęciach z ich dzieciństwa,
uwieńczonych w albumach sprzed lat.

zawsze dostępna – podkreśliła w swoim liście
wystąpieniu pani Regina Chmielowska.
Izbę Pamięci, która mieści się w budynku
b. Gimnazjum im. Jana Pawła II poświęcił
ks. Tomasz Tylutki.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców i gości do zwiedzania naszej Izby Pamięci
oraz na fascynującą podróż śladami historii
miasta i ludzi.
Jadwiga Bober
Referat POK
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