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AKTUALNOŚCI

„SZLAKIEM LEŚNEJ PRZYGODY Z MEWCIĄ EWCIĄ”
W sobotnie przedpołudnie, 13 listopada br., zgodnie z regulaminem gry miejskiej, wystartowały pierwsze grupy „Szlakiem leśnej przygody z Mewcią Ewcią”. W grze udział wzięło łącznie 29 osób, podzielonych na 5-osobowe zespoły.
Uczestnicy gry, zaopatrzeni w mapkę
szlaku oraz kartę do gry, mieli za zadanie
przejść ok. 3 km trasę wykonując przy
tym zadania przygotowane w wyznaczonych 5 punktach kontrolnych. Trzeba
było m.in.: odgadnąć rebus, rozwiązać
równanie, czy też z rozsypanych liter ułożyć prawidłowe hasło. Trasa, którą poruszali się uczestnicy gry, stanowi element
szlaku pieszego, który wytyczony został

Start i meta gry znajdowały się przy
Informacji Turystycznej, gdzie w ramach
ww. projektu stanęła rzeźba, przedstawiająca naszą bohaterkę. Rzeźba Mewcia
Ewcia została odlana z brązu przez Artystyczną Odlewnię Metali „Art – Odlew”
z Opola i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających międzyzdrojską promenadę. Wiele osób robi
sobie z Mewcią Ewcią pamiątkowe zdję-

Zgodnie z regulaminem gry, na przebycie trasy drużyny miały maksymalnie
2 godz. W praktyce okazało się, że
wystarczyły zaledwie 43 minuty, by
ukończyć grę. Tym wynikiem zwycięstwo zapewniła sobie drużyna pn. „Pomidorki”. Zwycięzcy odebrali nagrody
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy gry,
którzy ją ukończyli otrzymali specjalnie przygotowaną na tę okoliczność

w ramach realizacji projektu pn. „Odkryj
bogactwo natury i kultury wyspy Wolin
i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią”, współfinansowanego z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

cia, a każdy, kto pogładzi dzióbek Mewci
Ewci na pewno powróci szczęśliwym do
Międzyzdrojów. W ramach ww. projektu, na trasie szlaku pieszego przygotowaliśmy również ciekawy mural, który
zdobi jeden z garaży przy ul. Książąt
Pomorskich 9, od strony Parku Zdrojowego.

pluszową maskotkę, oczywiście Mewcię Ewcię.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

MIĘDZYZDROJE – HERINGSDORF

CZAS NA WSPÓLNY START!
Władze Gminy Heringsdorf planują nawiązać szerszą współpracę
z Międzyzdrojami. Gmina Heringsdorf obejmuje trzy miejscowości: Ahlbeck,
Heringsdorf i Bansin, zwane historycznie cesarskimi uzdrowiskami, znajdujące się najbliżej niemieckiej granicy.
Jak informuje burmistrz Mateusz Bobek: Jesteśmy już po dwóch spotkaniach
z burmistrz Laurą Isabelle Marisken,

śmy nadmorskimi gminami o podobnej
liczbie mieszkańców, nastawionymi na
rozwój turystyczny. Współpraca miała-

podczas których omówiliśmy zadania,
które chcielibyśmy razem w przyszłości
realizować. Mamy wspólne cechy: jeste-

by na celu nie tylko pozyskanie funduszy
w perspektywie Interreg-u VI, lecz również objęłaby wspólne dla nas obszary:
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ratownictwo, turystykę, pożarnictwo,
sport i kulturę.
26 października br. odbyło się spotkanie delegacji naszej gminy w Ahlbeck.
Obecni na spotkaniu po stronie niemieckiej przedstawiciele klubów sportowych,
straży pożarnej, kultury i turystyki oraz
ratownictwa, przedstawili możliwości
współpracy na swoim poziomie. W efekcie ustalono jeszcze w tym roku spotkanie pracowników Informacji Turystycznej
w nowo wybudowanym Centrum Informacji Turystycznej w Heringsdorfie.
Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie obsługi turystów
z Polski i Niemiec, które posłużą podczas
codziennej pracy w Informacji Turystycznej. Pod koniec listopada br. planowane
jest w Międzyzdrojach spotkanie delegacji Heringsdorf, podczas którego omówione zostaną możliwości współpracy
miast w 2022 roku w sferze kultury, ratownictwa, pożarnictwa i w sporcie.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Dzień Seniora na parkiecie

AKTUALNOŚCI

Niech żyje Bal!

W tym roku zaproponowaliśmy inną niż w poprzednich latach formułę obchodów Dnia Seniora. Zorganizowaliśmy
dla Seniorów z Gminy Międzyzdroje prawdziwą zabawę - Bal Seniora. Chcieliśmy by w tym trudnym dla wszystkich
czasie, kiedy przeżyliśmy lockdown, po prostu wesoło spędzić czas. Bo taniec i dobra zabawa to jest to, czego teraz
nam bardzo potrzeba – informuje burmistrz Mateusz Bobek.
Bal Seniora odbył
się w sobotę 20 listopada br. w Międzynarodowym Domu Kultury.
Uczestniczyło
w nim ok. 120 seniorów. O oprawę muzyczną zadbał zespół Madej
Band, a przygotowane
konkursy i quiz wiedzy
o Międzyzdrojach stanowiły
uzupełnienie
atrakcji
przygotowanych na ten wieczór.
Podczas balu tańce standardowe i latynoamerykańskie w pięknych barwnych

strojach, zaprezentowała para taneczna
klasy C, powyżej 15 lat z Klubu Taneczne-

go "Jantar": Piotr Dębicki i Agata Kowalewska. Dania kuchni Anny Chwałko znane są w Wolinie jako swojskie i smaczne.
Catering jaki przygotowała p. Anna na bal
był wykwintny i różnorodny: barszczyk
czerwony z krokietem, sałatki, kotleciki,
rybka po japońsku i ciasta bardzo wszystkim smakowały. Organizatorami Balu
Seniora była Gmina Międzyzdroje oraz
Międzynarodowy Dom Kultury.
W ten jesienny listopadowy czas
warto „wyjść z domu” i uczestniczyć
w aktywnościach, by poczuć się choć
odrobinę młodziej. Zapraszamy już za
rok na kolejne spotkanie z okazji Dnia
Seniora.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

8 mln trafi do gminy!
Międzyzdroje prężnie działają w kierunku pozyskiwania dofinansowań do
licznych inwestycji na terenie gminy. Kolejny raz udało się zdobyć środki –
tym razem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Rządowy Fundusz Polski Ład to inaczej Program Inwestycji Strategicznych,
który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych
przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze w lipcu
Międzyzdroje złożyły wnioski o dofinansowanie infrastruktury drogowej.
Do Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 11/2021

jach wpłynęła decyzja o przyznaniu 8
mln zł na przebudowę ulicy Piastowskiej,
Piaskowej, Wiejskiej oraz Emili Plater.
- Nasza międzyzdrojska infrastruktura
drogowa, która niestety, jak w wielu innych miastach, pozostawia jeszcze wiele
do życzenia, powoli ulegać będzie wyczekiwanym przez wszystkich zmianom. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się
pozyskać środki na kolejne kompleksowe
przebudowy dróg w tym kwartale – mówi
burmistrz Mateusz Bobek.

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Międzyzdroje wnioskowały już
o 50% dofinansowania na przebudowę
naszych dwóch, międzyzdrojskich ulic
(ulicy Dąbrowskiej i Słowiańskiej) wraz
z sieciami w ramach zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury”
i uzyskały na ten cel 2 586 731,54 zł.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Konkurs Rosnąca Odporność

I miejsce w powiecie kamieńskim
Konkurs Rosnąca Odporność to konkurs premiujący gminy, które osiągnęły
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy
1 sierpnia a 31 października 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 10 listopada br. i wtedy okazało się, że Gmina
Międzyzdroje zajęła 1. miejsce osiągając
najwyższy przyrost poziomu zaszczepień
mieszkańców Gminy Międzyzdroje, tym
samym zdobywając nagrodę finansową
w wysokości 1 mln złotych. W dniu 19
listopada br. Wojewoda Zachodniopomorski na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, wręczył
promesy w ramach konkursu Rosnąca
Odporność.

Laureat Konkursu może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel związany
z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą
to być wszelkie czynności związane ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz
zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
Nagroda ta jest zwieńczeniem pracy
wszystkich zespołów szczepiących na
terenie Gminy Międzyzdroje, między innymi NZOZ PARTNERMED z Międzyzdrojów oraz Paramedic24 Sp. z o.o. ze
Szczecina, oraz efektem zaangażowania
w promocję szczepień punktów szczepiących, jak również sołtysów.
Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych

Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych

Nowe możliwości, nowe wyzwania

To nowy projekt realizowany w Gminie Międzyzdroje, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W ramach realizacji operacji został
zakupiony specjalistyczny sprzęt, w tym:
dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny, nowoczesny sprzęt komputerowy ze
specjalistycznym oprogramowaniem graficznym, głośniki i stojaki wystawiennicze
do organizacji wystaw plenerowych. Te
nowoczesne urządzenia są dziś nieoce-

nionym wsparciem przy współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Referat
Promocji, Kultury i Turystyki w różnych
obszarach współpracy i zadaniach. Wykonywanie zdjęć, czy wideofilmowanie
z powietrza, oprawa graficzna zdjęć, przygotowanie plakatów, materiałów reklamowych i informacyjnych to tylko niektó-

re z wielu możliwości. W ramach realizacji
operacji zostały przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla członków organizacji
pozarządowych. Finałem tych działań jest
organizacja plenerowej wystawy pt. „Razem dla środowiska – okno na ekologię”,
prezentującej bogactwo środowiska przyrodniczego, które nas otacza.
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projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
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tym: dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny, nowoczesny sprzęt
komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym, głośniki i
stojaki wystawiennicze do organizacji wystaw plenerowych. Te nowoczesne
urządzenia są dziś nieocenionym wsparciem przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki w różnych
obszarach współpracy i zadaniach. Wykonywanie zdjęć, czy wideofilmowanie z
powietrza, oprawa graficzna zdjęć, przygotowanie plakatów, materiałów
reklamowych i informacyjnych to tylko niektóre z wielu możliwości. W ramach
realizacji operacji zostały przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla członków
organizacji pozarządowych. Finałem tych działań jest organizacja plenerowej
wystawy pt. „Razem dla środowiska – okno na ekologię”, prezentującej
bogactwo środowiska przyrodniczego, które nas otacza.
Celem realizacji tego projektu jest wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego,
poprzez pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych i integrację
międzypokoleniową w środowisku lokalnym.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do współpracy.

Celem realizacji tego projektu jest
wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego, poprzez pobudzenie aktywności
organizacji pozarządowych i integrację
międzypokoleniową w środowisku lokalnym.
Zapraszamy organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne do współpracy.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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WIEŚCI Z RATUSZA

Międzyzdroje i Cassino – międzynarodowa przyjaźń od lat!
W każdym europejskim kraju gminy przyjaźnią się z zagranicznymi partnerami. Przodują tu Niemcy
i Francja. Tam miasta bliźniacze mają na swoim koncie najwięcej wdrożonych projektów. Biorąc pod
uwagę ich liczbę, na uwagę w tej statystyce zasługuje czwarta pozycja gmin polskich. Samodzielność
w kontaktach międzynarodowych gwarantuje ustawa o samorządzie gminnym.
Korzyści z takich przyjaźni nie trzeba długo szukać.
Wymiana doświadczeń w gospodarce komunalnej, zarządzaniu gminą czy rozwoju
demokracji lokalnej, poznanie
tradycji, zwyczajów, kultury
i historii - to aspekty, które
coraz częściej przekonują polskie gminy do nawiązywania
współpracy z innymi miastami
na świecie.
Do grona tych miast dołączyły Międzyzdroje, które
zaprzyjaźniły się z jakże bliskim nam wszystkim miastem we Włoszech – Cassino.
Wszystko miało swój początek w 2014 roku, kiedy to delegacja miasta miała zaszczyt
brać udział w jubileuszowych
obchodach bitwy pod Monte

Cassino. Jednym z elementów
obchodów był bieg na Monte
Cassino, którego współorganizatorem był mieszkaniec
naszej gminy Bogusław Mamiński - wybitny polski sportowiec, Zasłużony dla Międzyzdrojów. Na jego zaproszenie w 2015 roku naszym

gościem był Antonio Tortolano, radny gminy Cassino.
Przyjaźń obu miast stale się rozwija. W 2020 roku
radni Gminy Międzyzdroje
podjęli uchwałę o współpracy partnerskiej, która obejmować ma obszary historii,
promocji, kultury, turystyki,

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 11/2021

edukacji i sportu, wymiany
dzieci i młodzieży oraz udział
w imprezach i wydarzeniach
edukacyjno-sportowo-rekreacyjnych.
Po wyjątkowo trudnym
czasie, jakim był okres lockdown’u, przedstawiciele miasta Cassino ponownie zawitali do Międzyzdrojów. Antonio
Tortolano oraz Giacomo Bianchi spotkali się z burmistrzem
i przedstawicielami gminy,
zwiedzili nasze piękne miasto
oraz mieli okazję zobaczyć
postępy prac przy budowie
Międzyzdrojskiego Centrum
Kultury i Usług Administracyjnych (potocznie nazywanym
Ratuszem). Burmistrz przedstawił również trzy koncepcje zagospodarowania terenu
przed budynkiem. Niezależnie
od tego, która koncepcja zostanie wybrana, wiemy już,
że plac przed ,,nowym ratuszem” zostanie dedykowany
gen. Andersowi (Plac Generała Władysława Andersa).
Wykonana przez gdańskiego

artystę Igora Duszyńskiego
rzeźba, którą obecnie można
podziwiać w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, trafi do Cassino
w maju 2022.
Podczas swojego niedawnego pobytu we Włoszech
burmistrz spotkał się również
z córką generała - Anną Marią
Anders.
- Myślę, że wszyscy jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani, że udało nam się podjąć
współpracę z tym wyjątkowym
miastem i równie wyjątkowymi
ludźmi. Wspólne podejmowanie działań w obszarze historii, sportu, a przede wszystkim
rozwój szans edukacyjnych
naszej młodzieży, która będzie
miała możliwość uczestnictwa
w wymianie międzynarodowej,
to niepodważalne atuty naszej
międzynarodowej
współpracy - mówi burmistrz Mateusz
Bobek.
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
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Nowi Partnerzy Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca
Czy korzystali już Państwo z dostępnej oferty zniżek partnerskich realizowanych w ramach Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca?
Dostępna oferta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje różne obszary min. ochronę zdrowia, sport i rekreację, gastronomię i usługi.
Jak informuje burmistrz Mateusz Bobek: „Na dzień dzisiejszy mamy podpisane 34 porozumienia o współpracy i nieustannie pracujemy nad poszerzaniem
oferty Partnerów Międzyzdrojskiej Karty
Mieszkańca. Zachęcam mieszkańców do
korzystania z tej oferty, a firmy prowadzące działalność zapraszam do współpracy”.
10 listopada, podczas spotkania
w Urzędzie Miejskim, do tego grona dołączyły 4 firmy, które poniżej przedstawiamy:

Golden Tulip Międzyzdroje Residence to jeden z wielu hoteli zrzeszonych
w Polskim Holdingu Hotelowym. Zlokalizowany jest przy ul. Gryfa Pomorskiego
79. Jak informowali obecni na spotkaniu
dyrektor hotelu Ewa Szczepańska oraz
kierownik marketingu Michał Sutyła:
Nasz obiekt to idealny wybór dla rodzin
szukających wypoczynku lub chwil relaksu. Wyjątkowo wygodne i przestronne
apartamenty, w pełni wyposażony aneks
kuchenny, doskonała polska kuchnia
i SPA zapewnią wszystkim udany pobyt.
Dla posiadaczy karty mieszkańca propo-

nujemy wszystkie usługi gastronomiczne
z 10 % rabatem. Oferta jest ważna do odwołania. Zapraszamy!
W centrum miasta na ul. Światowida 5
znajduje się sklep „Mini Art”, powadzony
z powodzeniem od wielu lat przez Bożenę Rychłowską-Choma. Można tu kupić
biżuterię, jak i wyrafinowane artykuły
ArtDeco. W ramach podpisanego porozumienia właścicielka zaproponowała 10% rabat na zakup biżuterii oraz na
wszystkie artykuły dostępne w sklepie.
Oferta obowiązuje do odwołania.
FIT Joy EMS Studio prowadzone przez
Magdalenę Szokało to nowoczesne studio fitness zlokalizowane w przychodni
przy ul. Niepodległości 10A, gabinet nr
7. Prowadzone są tu treningi personalne oraz zajęcia metodą EMS. Czym jest
trening EMS?Metoda EMS, czyli elektrostymulacja mięśni, polega na wywoływaniu intensywnych skurczów tkanek
za pomocą impulsów elektrycznych, a nie
maszyn, ciężarów bądź wycieńczającego cardio. Odbywa się to poprzez układ
specjalnych elektrod umiejscowionych
na zakładanym przez ćwiczącego kombinezonie. Swoista zbroja jest stosunkowo
lekka, nie ogranicza ruchów oraz współpracuje z dedykowanym komputerem
obsługiwanym przez doświadczonego
trenera. Trening spełnia również funkcję
rehabilitacyjną, szczególnie na kręgosłup.

Chętni na trening z kartą MKM otrzymają
10% zniżki na zakup karnetu na wszystkie oferowane przez studio usługi. Oferta
jest ważna do 22 lipca 2022 roku.
Małgorzata Sagan, właścicielka restauracji „Carmen” przy Placu Neptuna
6 podczas spotkania informowała: Restauracja „Carmen” została stworzona przez moją mamę w 1999 roku. Nie
przypuszczałam, iż jej pasja przerodzi się
w przygodę, która trwa do dziś. W 2005
roku rozpoczęłam kontynuację tradycji

rodzinnej, która trwa nieprzerwanie pod
moim kierownictwem już 16 lat. Proponuję 10% rabat na usługi gastronomiczne
oraz yogę. Zapraszam serdecznie na prowadzone przeze mnie zajęcia yogi w każdy poniedziałek i środę o godz. 18:00
w Międzynarodowym Domu Kultury.
Oferta ważna jest do odwołania.
Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie szczegóły
projektu dostępne są na stronie www.
karta.miedzyzdroje.pl. Szczegółowych informacji udziela również Referat Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach, tel. 798 129 494 lub
609 519 590.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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INWESTYCJE

Nowe budynki przy ul. Kolejowej

Znamy zwycięzcę przetargu na ,,Zabudowę posesji budynkiem wielorodzinnym wraz ze zintegrowaniem jej
z historycznymi budynkami willowymi przy ul. Kolejowej 1 i Kolejowej 3 w Międzyzdrojach”.
Do przetargu przystąpiło
Konsorcjum Manilo Sp. z o.o.
Sp. k - LIDER KONSORCJUM
ze Szczecina, wyceniając prace na kwotę 17.988.064,46
PLN.
Na przedmiotowej nieruchomości MTBS sp. z o.o. ma
zamiar wybudować kompleks
mieszkalno-usługowy nawiązujący w swoim stylu do wybudowanej wcześniej przez
spółkę nowoczesnej zabudowy ul. Norwida przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowej architektury budynków
typu willowego na ul. Kolejowej. W oparciu o dokonane
uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem
Zabytków
oraz wypracowaną wspólnie
z Pracownią Architektoniczną
Studio A4 wizję przyszłej inwestycji, powstała koncepcja
zapewniająca wkomponowanie jej w istniejącą przestrzeń
urbanistyczną centrum miasta
oraz efektywne wykorzystanie nieruchomości.
Jak informuje Dorota Siarska – Zacharewicz, prezes
MTBS sp. z o.o., planowany
do realizacji kompleks stanowić będzie dopełnienie
enklawy budownictwa mieszkalno-usługowego w tym rejonie. Planowana inwestycja
zakłada wybudowanie 12
lokali usługowych na poziomie parteru z wejściem
bezpośrednio z chodnika
ulicznego oraz 29 mieszkań
o najpopularniejszych na rynku metrażach - od 26 m2 do
63 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki. Lokale
mieszkalne usytuowane będą
w trzech obiektach kubaturowych, w tym 25 mieszkań
powstanie w zaprojektowanej 4-kondygnacyjnej bryle
nowego obiektu, a pozostałe 4 mieszkania na poziomie
I piętra w dwóch istniejących
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zabytkowych obiektach willowych. Do lokali mieszkalnych
w nowym budynku został
przewidziany balkon lub taras.
W podziemiu planowanego nowego obiektu powstanie
duża otwarta powierzchnia
użytkowa z wjazdem od strony ulicy Norwida, przeznaczona na miejsca postojowe
dla samochodów mieszkańców planowanej inwestycji.
W każdym z lokali zaplanowano niezależne ekologiczne
ogrzewanie gazowe oraz indywidualny system rozliczania mediów, który pozwoli
docelowo na prowadzenie
racjonalnego gospodarowania i optymalizację kosztów
utrzymania.
Szczegóły
zamówienia
znajdą Państwo na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.
pl/Postepowania/caec4333b097-4099-ab2a-bb494e4df
892?fbclid=IwAR3nfJrDkP7V
bkRnahzppwdNFp1 FKKMt3NiaXPSmH--QmJwK7Lodh709Z0I
Biuro Burmistrza
Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI, Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Zniszczenia wspólnego dobra – kto i dlaczego?
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, jego pracownicy i, jak wierzymy, wszyscy międzyzdrojanie jesteśmy przekonani,
że wszystkim mieszkańcom zależy na tym, aby Międzyzdroje były pięknym, zadbanym i nowoczesnym miastem.
Niestety od maja 2021 roku obserwujemy ogromną ilość zniszczeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych.
1. Plac zabaw przy ul. Kolejowej - połamane szczebelki w drabinkach, notorycznie wykręcane są nakrętki samo
kontrujące (nie da się wykręcić ich za
pomocą kombinerek albo palcami, trzeba
mieć ze sobą narzędzia); skradzione zostały elementy ochronne śrub zapobiegające skaleczeniu.

2. Siłownia plenerowa przy ul. Traugutta - połamane ławki, powykręcane
śruby z oparć od ławek w taki sposób,
aby ukuły w plecy osobę siadającą, wykręcone śruby mocujące urządzenie do
podłoża, połamane urządzenie do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych.

razy), pozabierane elementy zaślepiające,
uszkodzona w kilku miejscach nawierzchnia czerwona tartanowa – przy zjeżdżalni
i przy trampolinach (według producenta
nie możliwe jest uszkodzenie takiej nawierzchni zwykłym obuwiem i eksploatacją, zwłaszcza wtedy kiedy jest nowa.

3. Plac zabaw na skrzyżowaniu Gryfa
Pomorskiego i Spokojnej - poodkręcane ławki od podłoża, wywrócone kosze
na śmieci, wykręcane wkręty z drabinek
wspinaczkowych, odkręcone śruby od
huśtawek, wyłamana część ogrodzenia
pomnika przyrody.

W tym przypadku zostały wykonane
cięcia ostrym narzędziem), wykręcone 2
skałki ze ścianki wspinaczkowej, uszkodzona gruba, stalowa linka do tyrolki.
Zniszczone zostało ogrodzenie wydm.
Notorycznie niszczone są lampy oświetlające ścieżki i schody w Parku Chopina.

4. Plac zabaw przy Alei Gwiazd (oddany do użytku w sierpniu 2021) -wyłamane koło z bujaka, wykręcona rączka
z innego bujaka (po odnalezieniu i przykręceniu została kolejny raz wyłamana),
uszkodzenia trampolin co najmniej 8
razy, uszkodzenie czerwonego podłoża
1 z dużych trampolin, odkręcone śruby
mocujące bocianie gniazda (minimum 5

- Drodzy Mieszkańcy – dążymy do tego,
by Międzyzdroje były zaopatrzone w monitoring. Zastanawiamy się jednak, czy monitorowanie miasta zniechęci osoby, które
niszczą efekty naszej wspólnej pracy? Czy
brak monitoringu jest przyczyną wandalizmu, czy leży ona gdzieś indziej? – mówi
burmistrz Mateusz Bobek.

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 3275647,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

01.12

Ewa AKSMAN

08.12

Iwona CZYŻ

15.12

Grażyna IWASZCZYSZYN

22.12

Ewelina JAKUBOWSKA

29.12

Dorota KLUCHA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz.
13.00 - 15.00 oraz w pozostałe dni po
uprzednim umówieniu na spotkanie,
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
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy,
nr kontaktowy: 795 862 643,
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@
miedzyzdroje.pl.
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Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

UWAGA SZANOWNI MIESZKAŃCY MIĘDZYZDROJÓW
Szanowni Państwo, w związku z opu-

blikowaną na stronie internetowej G.EN.
GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zatwierdzoną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianą taryfy w zakresie obrotu
paliwami gazowymi i wykazaną w niej
drastyczną podwyżką cen gazu rzędu
powyżej 160%, dotykającą w swej postaci zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i, przede wszystkim,
sektor działalności gospodarczej — jako
gospodarz gminy Międzyzdroje nie mogę
w przypadku tak drastycznych podwyżek
nie reagować.
Działając w porozumieniu z innymi
włodarzami gmin, do których dostarczany jest gaz przez G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z o.o., podjęliśmy szereg możliwych
kroków w obronie zarówno mieszkańców, jak również i przedsiębiorców, przed
dokonanymi zmianami, które w sposób
drastyczny spowodują zubożenie naszych domowych budżetów oraz możliwości rozwoju gospodarczego w naszych
małych ojczyznach.

Mając powyższe na względzie przygotowane zostały oficjalne pisma, skierowane do instytucji rządowych, w tym
w szczególności do Urzędu Regulacji
Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Narodowego Funduszu
Rozwoju, Ministerstw: Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, posłów i senatorów naszego województwa.
Działam w tej mierze w ramach szerokiej, ogólnopolskiej akcji sprzeciwu, koor-

dynowanej przez Tadeusza Czajkę, wójta
gminy Tarnowo Podgórne, by jednocząc
nasze działania, nasz wspólny głos był lepiej słyszalny.
Szanowni Państwo, o kolejnych podejmowanych działaniach będziemy
Państwa informowali za pośrednictwem
stron internetowych oraz poprzez media
społecznościowe.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Zrealizowano dwa projekty
społeczne w sołectwach
W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,,Granty Sołeckie 2021” na terenie sołectwa
Lubin oraz sołectwa Wapnica zostały
zrealizowane dwa projekty. Projekt pod
nazwą ,,Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Lubin”, który miał na
celu wyposażenie wyznaczonego placu
do grillowania na Grodzisku w elementy
małej architektury związanej z tą funkcją,
w tym: ławo-stoły betonowe, grill oraz
betonowy kosz do segregacji odpadów.
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Drugi projekt pod nazwą ,,Witamy
w sołectwie Wapnica” pozwolił na posadowienie witacza informacyjnego na
wjeździe do sołectwa. Projekty zostały
zrealizowane dzięki współfinansowaniu
ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, jak i zaangażowaniu sołtysów Lubina oraz Wapnicy przy
ich realizacji.
Redaktor portalu
miedzyzdroje.tv
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OŚWIATA

Goście z Erasmusa+ w Szkole w Wapnicy
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy rozpoczęła realizację projektu pod nazwą Use of Energy Effectively - Green Energy. Projekt finansowany
jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym założeniem jest współpraca szkół
z różnych krajów w temacie energii odnawialnych i promowanie działań proekologicznych.
Naszymi partnerskimi placówkami
w projekcie są: Gimnazjum J. V. Jirsika,
Czeskie Budziejowice - Czeska Republika,
Szkoła Ogólnokształcąca „Ridolfi-Zimarino”, Scerni – Włochy, Specjalna Szkoła
Zawodowa, Cluj Napoca – Rumunia oraz
Szkoła Podstawowa, Adana – Turcja.
Po wizytach w Czeskich Budziejowicach jesienią 2019 r. i w Adanie zimą

zentacje na temat energii odnawialnych
oraz segregacji odpadów i recyklingu
przygotowane przez każdego z partnerów. Dużym powodzeniem cieszyły się
warsztaty przyrodnicze i kulinarne oraz
koncert muzyki słowiańskiej w wykonaniu Osady Grodno. We wtorek pojechaliśmy na farmę wiatrową do Zagórza oraz
do Muzeum Archeologicznego i Centrum

przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Międzyzdrojach, odwiedziliśmy Stację Morską Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zwiedziliśmy Świnoujście.
Miłym akcentem było spotkanie zagranicznych nauczycieli z wiceburmistrz Beatą Kiryluk i sekretarzem miasta Adamem
Szczodrym, w czasie którego rozmawialiśmy na temat ekologicznych rozwiązań

2020 r. (Turcja), z powodu pandemii,
kontakty i współpraca przez półtora
roku odbywały się tylko on-line. Więc
decyzja o zorganizowaniu międzynarodowego spotkania w naszej szkole ucieszyła zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Przez pięć dni (18-22.10.2021) mieliśmy
przyjemność gościć uczniów i nauczycieli z Rumunii i Republiki Czeskiej oraz
nauczycieli z Włoch i Turcji. Uczniowie
naszej szkoły wraz z gośćmi poruszali
tematy i zagadnienia dotyczące oszczędzania i wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych, rozmawiali o konieczności segregacji śmieci i recyklingu,
prezentowali rozwiązania proekologiczne
z własnych krajów. Ogromne zaangażowanie wszystkich uczniów, nauczycieli
i rodziców spowodowało, że odwiedziny w naszej niewielkiej szkole zrobiły na
gościach bardzo pozytywne wrażenie.
Dzięki uprzejmości lokalnych instytucji
i pomocy przyjaciół szkoły spędziliśmy
z naszymi partnerami niezapomniany
tydzień. W Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie odbyły się pre-

Słowian i Wikingów w Wolinie. Kolejny
dzień spędziliśmy w Słajsinie w Zakładzie
Przetwarzania Odpadów, gdzie uczestniczyliśmy w wykładzie i warsztatach
na temat selektywnej zbiórki odpadów.
W kolejnych dniach odwiedziliśmy Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego,
uczestniczyliśmy w ekologicznych warsztatach recyklingowych prowadzonych

i systemów edukacji w Turcji, Włoszech,
Rumunii i Czeskiej Republice.
Kolejne dwa spotkania w ramach naszego projektu zaplanowane są na wiosnę we Włoszech i Rumunii.
Iwona Sołtysiak
Dyrektor SP2
Iwona Samołyk
Koordynator projektu
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Zielona Flaga dla
szkoły w Wapnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy
po raz kolejny została wyróżniona Międzynarodowym Certyfikatem „Zielona
Flaga”. Zielona Flaga jest tytułem, który
nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools. Otrzymują go szkoły za działania
proekologiczne podejmowanych przez
uczniów, nauczycieli i pracowników
w roku szkolnym 2020/2021.
Iwona Samołyk
Koordynator programu
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AKTUALNOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Międzyzdrojach rozpoczęliśmy w południe mszą św. w intencji
Ojczyzny. Po mszy przedstawiciele Gminy Międzyzdroje, jednostek, szkół oraz instytucji złożyli przy pomniku
Trzech Krzyży Wileńskich oraz przy pomniku Marynarza, symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Po południu w Międzynarodowym
Domu Kultury przedszkolaki oraz uczniowie ze szkół podstawowych nr 1 w Międzyzdrojach i nr 2 w Wapnicy przedstawili program pt. „Kocham Polskę”.
Wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby” oraz specjalnie na tę okazję przygotowany przez uczniów z Wapnicy pokaz
mody patriotycznej. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1, pod kierownictwem
Aliny Poskart oraz Katarzyny Błocian,
przygotowali przedstawienie - rys historyczny odzyskiwania przez Polskę Niepodległości. Pojawiła się „Polska zakuta
w kajdany”, Tadeusz Kościuszko, król
Stanisław August Poniatowski, marszałek
Józef Piłsudski.
Na zakończenie dla uczestników obchodów prawdziwa gratka - koncert pt.
„Tango Fogg – Niepodległa”, który był
wyrazem hołdu złożonego wielkiemu
artyście Mieczysławowi Foggowi. Koncert realizowany był w ramach dotacji
dla Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia
„Rodzina” w ramach zadania pn. ”Sfinansowanie koncertu niepodległościowego
pt. „Tango Fogg – Niepodległa”, z reper-

tuarem: utwory Mieczysława Fogga, piosenki powstańcze, utwory autorstwa Mariana Hemara, Andrzeja Własta.”
Tak recenzował projekt „Tango Fogg
prawnuk artysty Michał Fogg: Tango Fogg
to interesujące interpretacje, ciepłe brzmienia i nietuzinkowe aranżacje. Propozycja ta
wydaje się tym ciekawsza, że choć świeża i oryginalna, w niczym nie odżegnuje
się od piosenek śpiewanych przez mojego

Pradziadka, pozwalając po raz kolejny odkryć piękno szlagierów z tamtych lat. Lat,
których wspomnienia na zawsze pozostają
bezcenne".
Dziękujemy wszystkim za wspólne
świętowanie i obecność podczas Narodowego Święta Niepodległości w Międzyzdrojach.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Upamiętnienie Święta Niepodległości po harcersku

Po czwartkowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Międzyzdrojach postanowiliśmy spotkać się
w zuchowo - harcerskim gronie jeszcze raz. Były to trzy intensywne dni dla Niepodległej.
W czwartek uroczystości, a w piątek
wspólna wieczornica, która odbyła się
w harcówce w Międzyzdrojach. Spotkanie, podczas którego wszystkich wzięło
na wspomnienia i wspominki, zorganizowała dh. Ewelina Wancisiewicz. Potem oglądaliśmy filmy dokumentalne
o powstawaniu skautingu i harcerstwa,
o angażowaniu się harcerek i harcerzy
w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Następnie przeglądaliśmy zdjęcia
z różnych okresów harcerskiej działalności w Międzyzdrojach.
W sobotę zgłosiliśmy swój udział
w grze miejskiej przygotowanej przez
Urząd Miejski w Międzyzdrojach. Była to
gra pn. „Szlakiem leśnej przygody z Mewcią Ewcią”. Po powrocie do harcówki druhowie Igor Wancisiewicz i Kevin Traut
przygotowali pokaz kulinarny, coś w stylu: „Czy harcerze jedzą szyszki?”.
A wieczorem druh Tomasz Rychłowski
poprowadził razem z harcerzami 34 DH
świecowisko pt. „Mundur harcerski na
tle polskiej historii”. Opowiedział gawędę
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o szacunku do munduru. Pokazał również, jak przez 100 lat zmieniały się harcerskie mundury, lilijki, krzyże i elementy
harcerskiego umundurowania.
Na koniec świecowiska zuchenki: Anastazja i Laura Matczak, Laura Hyżowiecka
oraz Zuzanna Krupińska zostały przyjęte
do zacnego zuchowego grona 44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki”.To
zadanie było sfinansowane z programu

Narodowego Instytutu Wolności ROHIS.
Na podsumowanie dodamy, że przez
te trzy dni towarzyszyli nam dawni harcerze. Byli obecni z nami dh. Matylda
Czuchry, dh. Przemek Wiaderski, dh. Karolina Janiszewska i dh. Olaf Rochowicz.
Dziękujemy także rodzicom za pomoc.
Czuj! Czuwaj!
Komenda X Szczepu
„Gniazdo” ZHP
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KULTURA

IV i ostatnia akcja wydawania pakietów plastycznych
w ramach „Kreatywnych warsztatów w Twoim domu” za nami!
W dniach 8-13 listopada 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach dzieci wraz rodzicami, dziadkami
i opiekunami odbierały pakiety plastycz-

new ramach „Kreatywnych warsztatów
w Twoim domu”, które
zostały sfinansowane
z Programu Marszałkowskiego „Społecznik 2019-2021”.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami nie mogliśmy
zorganizować warsztatów stacjonarnych
dla dużej grupy osób,
jakie odbywały się
co roku w bibliotece. Wychodząc naprzeciw plastycznym
potrzebom najmłodszych
czytelników,
wspólnie z Międzyzdrojskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, rozdaliśmy dzieciom
pakiety plastyczne. Zadaniem najmłodszych i ich rodzin było wykonanie jesiennego stroika ze styropianowej kuli,
szyszek, żołędzi, papierowego kubka,
sznurka i ozdób.

Warunkiem odbioru bezpłatnych materiałów plastycznych było posiadanie
karty bibliotecznej przez dzieci. Te, które jej nie miały zostały, bez problemu,
zapisane do biblioteki. Dzięki tej akcji
pozyskaliśmy nowych czytelników. Zainteresowanie pakietami plastycznymi było
bardzo duże.
Bibliotekarze

EKO PUNKT przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
W naszej szkole zbieramy elektroodpady
od 2008 roku. W ramach akcji mieszkańcy całej gminy mogą pozbyć się zalegających w domach zużytych elektrosprzętów. Dotychczas sprzęty te składowane
były na trawniku przy szkole i odbierane
przez wyspecjalizowaną firmę. Szkoła
przez wszystkie te lata oddała około jednej tony zużytych baterii i niemal sto ton
elektroodpadów, dzięki czemu pozyskała
nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przyrodniczej.
Jak pokazują kolejne edycje zbiórek,
wciąż jest zapotrzebowanie na oddawanie elektrosprzętów. Postanowiliśmy
więc, we współpracy z Międzyzdrojskim
Stowarzyszeniem „Rodzina”, pozyskać

środki na utworzenie przy Szkole EKO
PUNKTU– ogrodzonego i bezpiecznego
miejsca do zbierania elektroodpadów.
Projekt EKOPUNKT otrzymał dofinansowanie programu Społecznik 2019-2021.
Założenia projektu zrealizowaliśmy organizując kolejną ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW 16 listopada 2021 r., podczas
której każdy uczestnik mógł otrzymać
sadzonkę drzewka lub krzewu.
Elektrootpady można składać w EKOPUNK-cie przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wapnicy przez cały rok.
„Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”
Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

I Turniej Drabinkowy w szachach aktywnych w MDK
W ramach zajęć kółka szachowego MDK Międzyzdroje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 5 listopada
rozpoczął się I turniej drabinkowy w szachach aktywnych ZIMA’22. Początkowa kolejność miejsc na drabince ustalona została na podstawie wyników uzyskanych w turnieju w grze błyskawicznej.
Spotkania odbywają się w piątki w godz. 17.00 - 19.00 w terminie
5.11.2021 - 18.03.2022 r. w sali nr 9.
W każdym momencie w turnieju mogą
brać udział nowi zawodnicy – zajmują oni
miejsca na dole drabinki. Każdy z zawodników może wyzwać na mecz partnera
zajmującego miejsce o jedno wyższe –
i jeśli ten mecz wygra, zajmuje jego miejsce w „drabince”. Planowane zakończenie
12

turnieju piątek 18.03.2022 r. o godz.
18.30. Pełna treść regulaminu oraz aktualne wyniki do wglądu na sali rozgrywek.
W przypadku zainteresowania planowane jest rozpoczęcie podobnego
turnieju w warcabach szybkich 64-polowych ZIMA’22 w piątek 3 grudnia 2021.
Pełna treść regulaminu również do wglądu na sali rozgrywek.
Międzynarodowy Dom Kultury

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 11/2021

KULTURA
Kampania „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”
Środowiskowy Dom Samopomocy włączył się wraz z Gminą
Międzyzdroje w światową kampanie „19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
Od początku
listopada
mówimy o prawach dziecka,
godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypo-

-panię i przygotowaliśmy gazetkę tematyczną. W ramach
promocji kampanii wybraliśmy się na spacer po mieście

minamy i uczymy się o tych
wartościach, które są niezbędne
do prawidłowego
rozwoju i dobrego życia.
W ramach kampanii wraz
z uczestnikami wykonaliśmy
kotyliony symbolizujące kam-

z parasolkami w kolorze pomarańczowym. Pan psycholog
Hubert Sadowski zaprezentował wykład dla uczestników
naszej placówki i ich rodzin.
Aleksandra Antosiak
Terapeuta

Teatr MY i Klub Senior +
„Teatr MY”, działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Wolinie,
po długiej przerwie wznowił
swoją twórczość. Włączył

„Drewniana miska” w reżyserii Bożeny Daniluk. Należy
wspomnieć, że gościnnie po
raz pierwszy wystąpił wraz
z Teatrem uczestnik Klubu Senior + Wojciech Kokot. Spek-

się w Kampanię 19 Dni Walki
z Przemocą, którego organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Teatr przedstawił spektakl wg. Edmunda Morissa pt.

takl ukazał problem agresji
i dręczenia osoby starszej
w rodzinie. „Czy ktoś z nas
wie jak smakuje starość, kiedy
ściany i serca domowników są
z lodu?”
Bożena Daniluk

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki
18 listopada 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała lekcję biblioteczną, podczas której dzieci z pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach mogły zapisać się do wypożyczalni. Po założeniu kart bibliotecznych każdy z uczniów został pasowany przez dyrektor biblioteki na
czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej ogromnym piórem, które jest symbolem pisarzy.
Było to bardzo emocjonujące przeżycie dla dzieci.
Każdy czekał w skupieniu, aż
pióro znajdzie się na jego ramieniu, by oficjalnie zostać
czytelnikiem międzyzdrojskiej
biblioteki.
Bibliotekarka Monika Jakubowska opowiedziała o zasadach korzystania z księgozbioru działu dziecięcego, którego
książki można wypożyczać do
domu. Jak się później okazało,
niektórzy mali czytelnicy byli już
zapisani i od dawna korzystali

ze zbiorów biblioteki, z czego
jesteśmy bardzo dumni. Następnie przeczytała pierwszoklasistom bajki pt. „Elmo czyta”,
„Polcia i Helcia. Wielka przygoda” oraz „Za dużo marchewek”.
Podczas pobytu w bibliotece uczniowie założyli swoją
kartę biblioteczną i przystąpili do programu „Od najmłodszych lat z książką za
pan brat”, który skierowany
jest dla uczniów klas I-III. Za
każdą wypożyczoną książkę
uczeń otrzymuje „gwiazdkę”,
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wkleja ją na specjalną kartę,
którą dostaje od bibliotekarza
podczas zapisu. Za zebrane

50 gwiazdek, młody czytelnik
otrzymuje niespodziankę. Celem tego programu jest propagowanie czytelnictwa wśród
najmłodszych. Nad procedurą
zapisywania uczniów do wypożyczalni czuwali dyrektor
biblioteki Andżelika Gałecka
wraz z pracownikami Szymonem Głodem, Anną Szymańską i Małgorzatą Olborską.
Każdy mały czytelnik mógł
dziś wypożyczyć 2 książki.
Na zakończenie uczniowie
podziękowali za uroczystość
pasowania i obiecali, że będą
często korzystać z księgozbioru naszej biblioteki.
Bibliotekarze
13

SPORT

P ro j e k t E KO at l e c i

Zakończyła się realizacja projektu EKOatleci, który był realizowany od połowy września do końca października w naszej
Gminie, a przede wszystkim na terenach Wolińskiego Parku Narodowego. Projekt był koordynowany przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i promował aktywne spędzanie czasu z rodziną.
W ramach projektu EKOatleci dzieci wraz rodzicami mieli
okazję uczestniczyć w cyklu
zajęć sportowych na terenie
23 Parków Narodowych, prowadzonych przez trenerów
zrzeszonych w Polskim Związku
Lekkiej Atletyki. Zajęcia te były
uzupełnione o część edukacyjną prowadzoną przez pracowników Parków Narodowych. Celem tych zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej

uczestników, w tym o wpływie zachodzących zmian klimatu na rodzime ekosystemy
przyrodnicze, a także o roli indywidualnych działań na rzecz
ochrony klimatu. Składamy
podziękowania dla pracowników Wolińskiego Parku Narodowego za zaangażowanie
w projekt.
Rafał Błocian
AL Międzyzdroje

O puchar burmistrza

13 listopada br. w hali widowiskowo - sportowej MOSIR odbył się turniej
tenisa stołowego o puchar burmistrza miasta Kamienia Pomorskiego.
Kolejny turniej, w którym zawodniczki i zawodnicy klubu UKS CHROBRY Międzyzdroje
zdobywali puchary i doświadczenie w różnych
kategoriach wiekowych.
• W kategorii dziewczynki do lat 12 całe

podium nasze: 1. miejsce Darina Pavelko, 2.
miejsce Martyna Falkowska, 3. miejsce Zofia
Kochanek
• W kategorii chłopcy do lat 12: 3. miejsce
Wojtek Celoch

Turniej dla Niepodległej
W Świnoujściu 11.11.2021r. z okazji Święta Niepodległości odbył się turniej tenisa
stołowego. Zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje w bardzo licznym gronie przyjechali na turniej pokazując, czym jest tenis stołowy dla Międzyzdrojów.  

• W kategorii dziewczyny 13-18 lat: 1. miejsce
Magdalena Idzik, 2. miejsce Maja Łukowska
• W kategorii chłopcy 13-18 lat: 2. miejsce Jakub Kurek, 3. miejsce Paweł Pokorski
W turnieju tym wystąpiło około 50 uczestników. Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników i zawodniczek UKS CHROBRY za
godne reprezentowanie miasta Międzyzdroje
i klubu.
Zarząd UKS CHROBRY
Międzyzdroje

W kategorii mężczyzn Open trzecie miejsce zajął Jakub Kurek.
Z turnieju w Świnoujściu wracamy z największymi laurami. Zawodniczki i zawodnicy
godnie reprezentowali miasto Międzyzdroje
i klub Chrobry.  

Zawodnicy w składzie: Maja Łukowska, Magda Idzik, Martyna Falkowska, Darina Pavelko,
Zofia Kochanek, Maja Celoch, Martyna Makowczyńska, Liwia Romanowska, Lena Pietras,
Maja Żerkowska, Jakub Kurek, Jan Świąć, Jakub Rużewicz, Paweł Pokorski, Wojtek Celoch.
Turniej podzielony był na dwie odsłony:
dla młodszych, a później dla dorosłych.
W kategorii młodszych:
Dziewczynki do 12 lat - zwycieżyła Darina Pavelko, a trzecie miejsce zajęła Zofia Kochanek;
Chłopcy do 12 lat - zwyciężył Wojtek Celoch;
Dziewczynki do lat 18 - zwyciężyła Maja Łukowska, a trzecie miejsce zajęła Maja Celoch;
Chłopcy do lat 18 - zwyciężył Jakub Kurek,
a drugie miejsce zajął Jakub Rużewicz.  
Następnie odbył się turniej open skierowany do wszystkich osób, w tym dorosłych,
14

i w tej kategorii w grupie kobiet zwyciężyła
Maja Łukowska, która po zaciętym finale wygrała również z naszą zawodniczką Magdaleną
Stasiak.

Gratulacje dla wszystkich zawodników i zawodniczek za walkę i super atmosferę.
Zarząd UKS Chrobry
Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA
FASCYNUJĄCY ŚWIAT SÓW - OPOWIEŚĆ Z LEŚNEJ KSIĘGI PARKU

4. Puchacz Bubo bubo – cz.IV (styczeń
2022)
5. Pójdźka Atene noctua – cz.V (luty
2022)

9. Włochatka Aegolius funereus –
cz.IX (czerwiec 2022)
Udział w projekcie to nie tylko nauka poprzez zabawę, lecz także szansa
na wygranie atrakcyjnej nagrody.
PLIKI DO POBRANIA (regulamin, karta zgłoszenia, itp.) - https://roztoczanskipn.pl/pl/45-aktualnosci/665-fasc-

6. Sóweczka Glaucidium passerinum –
cz.VI (marzec 2022)
7. Uszatka Asio otus – cz.VII (kwiecień
2022)
8. Uszatka błotna Asio flammeus –
cz.VIII (maj 2022)

ynujacy-swiat-sow-opowiesc-z-lesnejksiegi-parku-eko-zabawy-dla-kazdego
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
  Michał Szweik
Starszy referent ds. edukacji
Wolińskiego Parku Narodowego

EKO ZABAWY DLA KAŻDEGO
Od tysięcy lat sowy nie przestają zadziwiać. W kulturach największych starożytnych cywilizacji kojarzono je z mądrością, wysoką inteligencją, ale także
ze śmiercią. Przypisywano im mroczną
sławę w tworzonych legendach i zabobonach. Miały sprowadzać głód i zarazę, wykradać dzieci pod osłoną nocy.
Co wiemy na temat sów, a co wiedzieć
powinniśmy?
Zapraszamy do nowego projektu edukacyjnego pn. FASCYNUJĄCY ŚWIAT
SÓW, w którym dowiesz się jakie sowy
występują na terenie RPN, je rozpoznać, gdzie możesz je spotkać, czym
się żywią, jak odczytać ich zachowania.
Uczestnikiem projektu może być każdy niezależnie od wieku, kto weźmie
udział w blokach tematycznych pojawiających się na początku każdego miesiąca od października 2021 do czerwca
2022 r.
BLOKI TEMATYCZNE:
1. Puszczyk Strix aluco- cz.I (październik 2021)
2. Puszczyk uralski Strix uralensis –
cz.II (listopad 2021)
3. Płomykówka Tyto alba – cz.III (grudzień 2021)
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Spotkanie autorskie z Magdaleną Kuszewską

„Odczarować rutynę”
22 października 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach wspólnie z Międzynarodowym
Domem Kultury i Gminą Międzyzdroje zorganizowała „Wieczór z kulturą”, podczas którego odbyło się
spotkanie autorskie z Magdaleną Kuszewską, rodowitą Międzyzdrojanką.
Magda jest dziennikarką, która przeprowadziła ponad dwa tysiące wywiadów ze
znanymi ludźmi oraz autorką książek takich
jak: „Dobre nawyki. Zakochaj się w życiu
na nowo”, „Poradnik skutecznego działania” i „Europa na zakupach”. Publikowała
w najważniejszych gazetach i magazynach
w Polsce, m.in. w Gazecie Wyborczej, Twoim Stylu, Gali czy Polityce, a także na portalach Onet.pl i Newsweek.pl.
Magdalena Kuszewska nie ukrywa, że
pochodzi z Międzyzdrojów i na każdym kroku przypomina, że jest wyspiarką. Promocja miasta jest dla niej bardzo ważna i nie
wstydzi się swojego pochodzenia, wręcz
jest z niego dumna. Dziennikarka opowiadała o tym, jak przeprowadzić dobry wywiad, by rozmówca był zadowolony. Stawia
na zaufanie i profesjonalizm. Bardzo dba
o autoryzację, by obie strony wywiadu były
usatysfakcjonowane. Magdalena troszczy
się również o komfort podczas wywiadu, co
sprawia, że osoba, z którą rozmawia, czuje
się bardzo swobodnie. Aczkolwiek przyznała, że aktualnie skupia się przede wszystkim
na pracy nad książkami, dlatego przeprowadza coraz mniej wywiadów.
Przybyli goście mogli posłuchać o pracy
Magdy z Joanną Przetakiewicz przy projekcie Era Nowych Kobiet, gdzie ważne jest
inspirowanie kobiet do własnej przemiany
osobistej i zawodowej. Z wielkim zaangażowaniem opowiadała o swoich książkach.
„Dobre nawyki” napisała, by odczarować
rutynę, jaka zawładnęła naszym życiem
i by popchnąć nas do działania. Zachęca ludzi do wprowadzenia w swoje życie trochę
koloru, ponieważ bardzo działa na zmysły
i może wpłynąć pozytywnie na życie zawodowe, jak i prywatne. Zdaniem Magdy najważniejsze nawyki, które powinniśmy zmienić w rytuał to dziękowanie i przynależność
do grupy. Ważne jest również spisywanie
pięknych momentów w formie dziennika.
Jak sama przyznała, wszystko, co zawarła
w książce, opierała na własnych doświadczeniach.
Bardzo ciekawą pozycją książkową jest
„Poradnik skutecznego działania” napisany
wspólnie z dr Rafałem Albińskim. Autorka

wyjaśniła gościom, co oznacza dość trudne
słowo prokrastynacja. Jak się okazało, spora część widowni wiedziała, że chodzi o odkładanie rzeczy na później. Autorzy książki
mieli na celu uzmysłowienie czytelnikom, że
niektórych rzeczy nie warto odkładać, ponieważ może to przynieść negatywne konsekwencje. Magdalena przyznała również,
że jej wielką miłością są podróże. Dają jej

autograf i wspólne zdjęcie. To było pierwsze, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie spotkanie z Magdą.
Podczas wieczoru goście mogli także
uczestniczyć w wernisażu prac członków
Związku Polskich Artystów Plastyków
w Szczecinie pt. „Sztuka na Pomorzu”, a po
spotkaniu z Magdą, posłuchać utworów zespołu „El Viento”.

one ogromną satysfakcję i gdyby nie praca
zawodowa, nie mogłaby sobie na nie pozwolić.
Bardzo ważną osobą w życiu Magdy
jest jej mama Barbara Kuszewska, znany
i ceniony lekarz w naszym mieście. Autorka podziękowała jej za to, jak dobrym jest
człowiekiem i kochającą matką. Wzruszenie
było ogromne, kiedy córka wręczyła mamie
bukiet kwiatów, przytulając ją. Autentyczność Magdaleny sprawiła, że spotkanie odbyło się w cudownej atmosferze. Na zakończenie czytelnicy ustawili się w kolejce po

Bardzo miłą niespodzianką dla przybyłych gości były słodkości od kawiarni
„Cafe Melba” z Międzyzdrojów, które nie
tylko cieszyły oko swoim wyglądem, ale
także podniebienie. Dziękujemy gościom
za wspaniały wieczór oraz pozostałym
współorganizatorom i partnerom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Związkowi Polskich
Artystów Plastyków w Szczecinie, kawiarni
„Cafe Melba”, Spółce Nowe Centrum oraz
firmie Zojka.
Bibliotekarze
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