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na start!
Połowa sezonu za nami?
Minęliśmy półmetek wakacji. Połowa sezonu za nami.
Czyżby? Jeszcze 3 tygodnie sierpnia, cały wrzesień i przepiękny październik.
W sierpniu czeka nas wiele imprez rekreacyjno-sportowych takich, jak: Rodzinny Bieg Śniadaniowy, XI Mityng Lekkoatletyczny im Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, Wielka Gala Boksu
Zawodowego, czy zmagania zawodników uprawiających kitesurfing.
Zwykle spokojniejszy wrzesień zachęca do spacerów po plaży i korzystania z uzdrowiskowych
walorów naszego kurortu. Miesiąc październik, który mieni się wszystkimi barwami jesieni, to dobry
czas dla osób szukających ciszy w naszej różnorodności biologicznej.
Zapraszamy do Międzyzdrojów oraz do Zalesia, Wicka, Wapnicy i Lubina. Zapraszamy do uroczej
Gminy Międzyzdroje, która ma tak wiele do zaoferowania swoim gościom.
Redakcja

aktualności

UNITY LINE SEA AND SKY FESTIWAL – MIĘDZYZDROJE 2009
W dniach 21 – 22 sierpnia br. po raz trzeci na
naszej plaży odbędą się zmagania zawodników uprawiających kitesurfing. Zawodom
towarzyszyć będą imprezy (konkursy, pokazy
taneczne, mini turnieje, pokazy instruktażowe)
przygotowane na skwerze przy Alei Gwiazd.
Zawody organizowane są przez firmę Unity
Line oraz Event Factory przy współudziale
Gminy Międzyzdroje.

Program imprezy:
piątek – 21 sierpnia - plaża
09:00 - 11:00 zapisy uczestników zawodów
11:00 - 12:00 przygotowania uczestników zawodów do rozpoczęcia
rywalizacji
12:00 rozpoczęcie zawodów kitesurfingowych
12:00 - 18:00 imprezy towarzyszące na plaży:
testy sprzętu kitesurfingowego, konkursy, turnieje , pokazy instruktażowe kitesurfing’u,
Ok. 18:00 meeting z zawodnikami – informacje pogodowe
- Scena główna – skwer przy Alei Gwiazd
14:45 Powitanie publiczności
15:00 - informacje, relacje z zawodów na plaży (telebim przy scenie)
- konkursy, mini turnieje, prezentacje
- pokazy taneczne
- Koncerty zespołu Alicetea
ok. 21:00 Gwiazda Wieczoru - KONCERT SIDNEYA POLAKA
sobota – 22 sierpnia - plaża
11:00 - 12:00 przygotowania uczestników do rozpoczęcia rywalizacji - odprawa
12:00 – 18:00 kolejne konkurencje sportowe, imprezy towarzyszące na plaży:
testy sprzętu kitesurfingowego, konkursy, turnieje , pokazy instruktażowe kitesurfing’u
- Scena główna – skwer przy Alei Gwiazd
14:45 Powitanie publiczności
15:00 - informacje, relacje z zawodów na plaży (telebim przy scenie)
- konkursy, mini turnieje, prezentacje
- Save The Beat – Dancehall Show Taneczne
- Koncert zespołu muzycznego Skambomambo
ok. 21:00 Podsumowanie zawodów - uroczyste rozdanie nagród
21:30 Gwiazdy Wieczoru – KONCERT JAMALA
Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji

Siła, Sprawność i Uroda
Sierpień to w Gminie Międzyzdroje miesiąc, w którym zapraszamy
mieszkańców i turystów na szereg
imprez o charakterze sportowo
-rekreacyjnym. Za nami festiwal
Siły, Sprawności i Urody, którego
program okazał się bardzo różnorodny i właściwie dla każdego
– nie tylko dla tych, którzy lubią
sporty siłowe.
Obok zmagań siłaczy (m.in.
zawody o Puchar Polski Strongman
Eliminate Your Oponent), organizator imprezy firma Fit Word zapewniła
rozrywkę wszystkim, którzy mieli
ochotę i siłę poćwiczyć na świeżym
powietrzu, przygotowując „ogró-
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dek – letnią siłownię”, w którym
zamontowała profesjonalny sprzęt
fittnes. Zorganizowano również
pokaz mody sportowej i plażowej,
ciekawy i nowatorski turniej tańca
Dance Challenge oraz wybory Miss
Festiwalu.
Imprezę poprowadził prezenter
radio ESKA – Paweł Woltman. Sprzyjająca pogoda oraz ciekawy program
imprezy spotkały się z dużym
zainteresowaniem wśród turystów
oraz niewątpliwie przyczyniły się
do promocji Międzyzdrojów wśród
rzeszy zainteresowanych sportami
siłowymi w Polsce.
Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji

WYRÓŻNIENIE KRAJOWE DLA
KĄPIELISKA MIĘDZYZDROJE

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o uzyskanym na rok 2009 przez Gminę Międzyzdroje
wyróżnieniu dla kąpieliska Międzyzdroje. Gmina
Międzyzdroje przystąpiła do programu Blue Flag.
Nasze działania dotyczące informacji, edukacji
ekologicznej, bezpieczeństwa oraz infrastruktury
kąpieliska zyskały uznanie przez Jury Krajowe
Programu Błękitna Flaga. Wyróżnienia przyznaje
się na rok kalendarzowy.
Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji i współpracy z zagranicą

Plaża w Międzyzdrojach druga w Polsce

Użytkownicy portalu Onet.pl,
wzięli udział w konkursie - ankiecie
na najlepsze plaże w Polsce. Swoje
typy zgłosiło ponad 25 tysięcy internautów. To największy i najbardziej
miarodajny ranking polskich plaż
w Internecie. Ośrodki wczasowe
oceniane były w 10-ciu kategoriach:
czystość plaży, czystość wody, bezpieczeństwo na plaży, atrakcje na
plaży, baza gastronomiczna, baza
noclegowa, przyjazność rodzinom,
bezpieczeństwo poza plażą, atrakcje
poza plażą, życie nocne.
W każdej kategorii ośrodek mógł
dostać ocenę od 1 do 5.
Oto kolejność i średnia ocena
nadmorskich miejscowości wczasowych:
1. Świnoujście  	
- 4,26
2. Międzyzdroje 	
- 4,19
3. Łeba		
- 4,17

3. Sopot                         - 4,17
5. Darłowo		
- 4,15
6. Kołobrzeg                	 - 4,13
7. Jastarnia
- 4,10
7. Ustka		
- 4,10
9. Władysławowo
- 4,08
10. Krynica Morska - 4,06
11. Niechorze
- 4,04
12. Ustronie Morskie - 4,02
12. Mrzeżyno
- 4,02
12. Pobierowo
- 4.02
15. Mielno		
- 4,01
16. Jarosławiec
- 3,96
17. Hel		
- 3,95
18. Dźwirzyno
- 3,92
18. Gdańsk
- 3,92
20. Dębki		
- 3,91
Dziękujemy za uznanie i zapraszamy wszystkich internautów do
Międzyzdrojów.
Henryk Nogala
Sekretarz Miasta Międzyzdroje
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wydarzenia

XI Mityng Lekkoatletyczny
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego
Klub Biegacza „Sporting Międzyzdroje” oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach zapraszają w dniu 17 - tego sierpnia 2009 r.
na Rodzinny Bieg Śniadaniowy oraz XI Mityng Lekkoatletyczny - Międzyzdroje 2009
Jak co roku w dniu 17 –tego sierpnia (w poniedziałek) spotkamy się na trasie biegu i uczestniczymy wspólnie z Gwiazdami Sportu
(m.in. Jackiem Wszołą, Władysławem Kozakiewiczem) w imprezie
o charakterze czysto rekreacyjnym.
XI Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego w tym roku odbywać się będzie 17- tego sierpnia na
stadionie miejskim w Międzyzdrojach.

PROGRAM IMPREZY:

16.SIERPNIA 2009 (niedziela)
Godz. 16:00 – skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Rejestracja - zapisy uczestników do biegu śniadaniowego
17 SIERPNIA 2008 (poniedziałek)
Godz. 09:00 – skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Rodzinny bieg śniadaniowy plażą i ulicami miasta – start
ul. Aleja Gwiazd, meta – stadion Miejski – odpowiedzialny za
zorganizowanie i przebieg imprezy KB Sporting przy współudziale
Gminy Międzyzdroje
Godz. 17:30 Msza Święta w kościele p.w. Św. Piotra Apostoław
Międzyzdrojach „O pokój duszy Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego”.
XI Mityng lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego - Międzyzdroje 2009 – stadion miejski:

Od godz. 17:00 konkurencje młodzieżowe - odpowiedzialny za zorganizowanie i przebieg imprezy KB Sporting.
Konkurs skoku w wzwyż, Konkurs skoku w dal,
Biegi sprinterskie, Biegi średnie
Od godz. 19:00 konkurs VIPÓW i konkurs zawodników odpowiedzialny za zorganizowanie i przebieg imprezy KB Sporting
Konkurs skoku o tyczce im. T. Ślusarskiego.
Konkurs pchnięcia kulą im. Wł. Komara – konkurs VIPÓW
i konkurs zawodników
Konkurs skoku w wzwyż, Konkurs skoku w dal
Biegi sprinterskie, Biegi średnie
Organizatorzy

IX Regaty Unity Line

W dniach 14 – 16 sierpnia br. odbędzie się
9-ta edycja regat żeglarskich, w których udział
weźmie ok. sto jachtów w 10 grupach. Trasa regat
obejmuje również Międzyzdroje, gdzie w dniu 14
sierpnia ok. 9 – 10 rano w pobliżu molo planowana
jest lotna premia o puchar Burmistrza Międzyzdrojów. Więcej informacji na www.rgatyunityline.pl
Zapraszamy wszystkich do oglądania przepływających koło molo w Międzyzdrojach jachtów
uczestniczących w zawodach!!!
Anetta Czyżak
Inspektor d.s. promocji

Międzyzdroje na 3. miejscu w Polsce

Najzamożniejsze
samorządy

W bardzo poczytnym wśród samorządowców Piśmie Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, z dnia 1 sierpnia 2009 r.,
w artykule „Najzamożniejsze samorządy”,
w kategorii – małe miasta o najwyższych
dochodach, miasto Międzyzdroje za rok
2008 zdobyło 3 miejsce w kraju z wynikiem
7479,03 zł na mieszkańca.
Oto jak plasowały się Międzyzdroje w tej
kategorii w latach poprzednich:
rok 2002 - 18 pozycja,
rok 2003 -   8 pozycja,
rok 2004 -   8 pozycja,
rok 2005 - 13 pozycja,
rok 2006 - 15 pozycja,
rok 2007 -   7 pozycja,
rok 2008 -   3 pozycja.
Przed nami Jastarnia i Krynica Morska. Za
nami 45 miast, w tym między innymi Ujazd,
Karpacz i Łeba.
Wysoka pozycja Międzyzdrojów jest
wynikiem wspólnej i konsekwentnej pracy
wielu ludzi zaangażowanych w promocję,
inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i
majątkiem Gminy oraz w pozyskiwanie inwestorów i funduszy zewnętrznych.
Wszyscy mieszkańcy tworzą niepowtarzalny klimat dla pobytu naszych gości, a to
procentuje wyższymi dochodami do budżetu,
z którego realizujemy niezbędne inwestycje.
Pokazaliśmy, że potrafimy.
Coraz wyższe miejsce w rankingu, dobrze
rokuje na najbliższe lata, ale też zobowiązuje
do dalszego, efektywnego wysiłku na rzecz
rozwoju i dobra mieszkańców naszej małej
ojczyzny.
 Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

Medal dla Międzyzdrojów
W dniu 31 lipca 2009 roku, podczas XX Jubileuszowego Sejmiku Olimpijskiego Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Ciechocinku, Prezes PKOl Piotr Nurowski, przekazał na ręce
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza
Medal Polonijny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKOl w roku swojego 90-lecia
przyznał taki medal miastom – organizatorom
wszystkich Światowych Polonijnych Sejmików
Olimpijskich.
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Światowy Sejmik Olimpijski
gościł w Międzyzdrojach w 2001
roku i jak określają uczestnicy
tego Sejmiku „to wydarzenie
dobrze zapisało się w naszej
polonijnej historii”. Wspominają
dobrze przygotowaną organizację części merytorycznej,
przychylność ówczesnych władz
samorządowych, gościnność
i serdeczność organizatorów
i mieszkańców. Nasi goście
zabrali do swoich polonijnych
środowisk, wiele pozytywnych
wrażeń z miasta i gminy Międzyzdroje.
Państwo Irena i Hasse Borg
ze Szwecji, od lat związani z
ruchem olimpijskim, uczestnicy
wielu sejmików podkreślili w
Ciechocinku, że XVI Światowy
Sejmik PKOl w 2001 roku w
Międzyzdrojach był wyjątkowy
i bardzo pozytywnie zapisał się
w pamięci jego uczestników.
Henryk Nogala
Sekretarz Miasta
Międzyzdroje
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nasze sprawy

Sierpień – miesiącem trzeźwości

SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE
„Gdzież idziesz? - Napiję się wódki” kończy satyrę Krasicki.
Ten zwrot mimo upływu wielu lat jest wciąż aktualny.
Zmagania z pijaństwem przypominają walkę z wiatrakami
nikt i nic nie jest wstanie wygrać z mentalnością polskiego
społeczeństwa.
Do całkowitej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych
w sierpniu apelują hierarchowie Kościoła Katolickiego. Jednak w
społeczeństwie życie biegnie własnym rytmem, a jak powszechnie wiadomo, zakazany owoc zawsze smakuje lepiej. Sierpień,
oficjalnie obwołany miesiącem trzeźwości, nieoficjalnie obfituje
w okazje skłaniające do sięgnięcia po kieliszek. Zakaz picia na
niektórych działa jak czerwona płachta na byka, zwłaszcza, że w
Polsce każda okazja jest dobra. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Może
nie uda nam się skłonić do trzeźwego myślenia wszystkich, ale na
pewno warto próbować.
Każdy kieliszek przelanej wódki mniej, to inwestycja w
przyszłość naszych rodzin! Wiele dzieci cierpi z powodu pijaństwa
bliskich. Młodzi zaś niejednokrotnie nie potrafią przeciwstawić
się swoim rówieśnikom i także nadużywają alkoholu, wpadając
w nałóg. W tym roku prowadzona jest Ogólnopolska Społeczna
Kampania Profilaktyczno – Edukacyjna pod hasłem„Sprawdź czy
Twoje picie jest bezpieczne”. Dlatego też w miesiącu czerwcu, w
Gimnazjum w Międzyzdrojach, w każdej klasie przeprowadzono
pogadankę na temat szkodliwości picia alkoholu, a dokładniej sposobu spożywania. O tym, jakie szkody społeczne i zdrowotne wiążą
się z piciem alkoholu i dlaczego trzeba ostrożnie z niego korzystać.
W ostatnich latach zaobserwowano duży wzrost spożywania
napojów alkoholowych w postaci piwa. W opinii społecznej
zauważamy argumentację w słowach: ”przecież piwo to nie jest
alkohol”. Jednak należy wiedzieć, że szklanka 250 ml piwa o mocy
5% ma takie samo działanie jak lampka 100 ml wina o mocy 12%
oraz kieliszek 30 ml wódki o mocy 40% alkoholu. Równe jest
to około 10 gramów czystego alkoholu etylowego, czyli porcja
standardowa. Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach
alkoholowych: piwie, winie, wódce jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego

i wywoływania zmian, których rodzaj i nasilenie związane jest z
poziomem stężenia alkoholu we krwi.
Bardzo ważnym elementem, o którym należy również wspomnieć, alkohol jest substancją tłumiącą – działającą depresyjnie,
a odczuwane pobudzenie po spożyciu alkoholu jest przejściowe i
związane z hamowaniem mechanizmów kontrolujących, co skutkuje zaburzeniem krytycyzmu i samokontroli oraz gwałtownymi
wahaniami nastroju. Im większe spożycie alkoholu, tym większa
ilość hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych oraz większa
ilość zgonów z powodu marskości wątroby i zatruć alkoholem,
którą zaobserwowano w Polsce w ostatnich trzech latach. Według statystyk Głównej Komendy Policji dotyczących wypadków
drogowych w 2006 roku sierpień jest drugim po lipcu miesiącem,
w którym liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych
kierowców jest największa. Sytuacja wygląda podobnie jeśli
chodzi o wypadki spowodowane przez nietrzeźwych pieszych.
Nawiązuje też do tragicznych statystyk i dramatów młodzieży
pijącej na dyskotekach. Aż o 16% wzrosła liczba zgonów z powodu
zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu, przy
czym liczba zgonów kobiet z tego powodu zwiększyła się aż o 21%.
O 4% zwiększyła się liczba zgonów z powodu chorób wątroby,
przy czym liczba zgonów kobiet z tego powodu wzrosła o 7%.

O 7% wzrosła liczba zgonów z powodu zatrucia alkoholem, przy
czym liczba zgonów kobiet z tego powodu zwiększyła się aż o
24%!!! Alkohol jest substancją toksyczną, mającą silny, szkodliwy
wpływ na niemal wszystkie tkanki i narządy. Według światowej
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia. Większe ryzyko niesie za sobą tylko
palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze.
Istotną rzeczą, do której zachęcam wszystkich to, aby przyglądnąć się swojemu wzorowi picia. Świadome kontrolowanie ilości i częstotliwości spożywania alkoholu. Słuchanie informacji osób
trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają
zaniepokojenie i troskę. Nie bagatelizowanie własnych doświadczeń z nadużywania alkoholu i wynikających z tego konsekwencji
oraz nie zwlekanie z poszukaniem porady u specjalisty w sytuacji,
gdy picie zaczyna pociągać za sobą negatywne konsekwencje.
Zachęcam do konsultacji w Poradni ds. uzależnień działające
od kilku lat na terenie naszej gminy. Placówka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach na ostatnim
piętrze. Z konsultacji można skorzystać codziennie w wyznaczonych godzinach. Zapewniamy dyskrecję.„Trzeźwość jest możliwa,
powstrzymanie się od jakichkolwiek uzależnień jest realne”.
Małgorzata Szaryńska
Poradnia ds. Uzależnień w Międzyzdrojach

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „116 111”
Fundacja„Dzieci Niczyje” uruchomiła bezpłatny (zarówno
z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych) i ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Telefon
Zaufania działa w dni powszednie, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 12.00 do 20.00.
Pytania do konsultantów można kierować także
poprzez stronę internetową www.116111.pl
Zgłoszenia przyjmowane są przez wyspecjalizowanych psychologów    i pedagogów, którzy zapewniają
przede wszystkim: anonimowość oraz dyskrecję. Porozmawiają z dzieckiem o każdym problemie, z którym nie
jest ono w stanie sobie samo poradzić.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

to pierwsza linia uruchomiona w Polsce, przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Numer został
przydzielony w 14 krajach UE. Polska jest piątym krajem
członkowskim, w którym pod numerem 116 111 działa
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona
została do tej pory w Czechach, Rumunii, na Słowacji,
i na Węgrzech.
Pamiętajmy!!! Nie ma problemów ważnych i nieważnych – dziecko może zadzwonić w każdej sprawie, która
jest dla niego trudna.
Opracowała:
Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyny społeczne wciąż możliwe
24 lipca, piątek godz.17. Powoli zbieramy się w miejscu zbiórki przy szlaku
niebieskim na łąkach pomiędzy Wickiem
a Wapnicą by kruszywem naprawić zniszczoną nawierzchnię ścieżki rowerowej na
długości około 800m.
Niebo zaciągnięte chmurami. Zaczyna
padać. Nie jakiś tam deszczyk,
tylko porządna 20 minutowa ulewa. Ludzie powoli rozpierzchają
się przemoczeni do suchej nitki.
Organizatorzy załamani - 20 ton
kruszywa leży na środku polnej
drogi a tu nawet siły przyrody
przeciwko.
Godz. 17 30 deszcz przestaje
padać. Po chwili pojawiają się
mieszkańcy Wapnicy i Wicka. Największe grabie przynosi sołtysowa
z Wapnicy. Biedne chłopy ganiają z
wyładowanymi taczkami pod dyktando pań, które dziwnym trafem
miają tylko grabie do rozprowadzania kruszywa. Powstała ładna ścieżka
wyniesiona nad poziom terenu by suchą nogą
i oponą rowerową można było przejechać
dolinę Trzciągowską. Druga ekipa pod wodzą
najsilniejszego człowieka w Wapnicy, który
jedną ręką operuje piłą spalinową, wycinała
gałęzie i krzaki wzdłuż rowów uniemożliwiające prawie przejazd.
Pracowaliśmy przeszło 2 godziny. Do pełni
szczęścia zabrakło tylko kruszywa na 100m
ścieżki. Szkoda. Szlak z Międzyzdrojów do
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jeziorka Turkusowego ponownie przetarty.
Zamiast jechać szosą rodziny z dziećmi będą
dużo bezpieczniejsze na polnej ścieżce. Należy
tylko wykonać nowe czytelniejsze tablice w
Wicku i Wapnicy.
W czynie brało udział dokładnie 18
osób. Udowodniliśmy sobie, że potrafimy

się mobilizować i sami coś organizować, gdy
widzimy cel. Dla nas to teren do spacerów,
biegów rekreacyjnych i dobra komunikacja
do sklepów dla mieszkańców Wicka. Do Burmistrza Międzyzdrojów mamy tylko prośbę,
aby od czasu do czasu pamiętano o pracach
konserwacyjnych, a ta trasa będzie coraz
popularniejsza ze względu na swój klimat i
kontakt z przyrodą.
Rada Sołecka
w Wapnicy
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Gwiazdy były wśród nas

Aktualności

W dniach 8-12 lipca w Międzyzdrojach odbył się Międzynarodowy Festiwal Gwiazd. Organizatorami Festiwalu był Międzynarodowy Dom Kultury, Gmina Międzyzdroje i Studio Agart z Warszawy.
Festiwal Gwiazd miał charakter międzynarodowy i podzielony był na trzy części: filmową, teatralną
i muzyczną, także każdy z turystów mógł wybrać coś dla siebie.
Festiwal rozpoczęła Parada Gwiazd, podczas
której wzięli udział goście festiwalowi. Największym zainteresowaniem cieszyły się spektakle,
recitale odbywające się w Międzynarodowym
Domu Kultury np. Klimakterium, Recital Krystyny
Jandy. Turyści mogli także uczestniczyć w koncertach odbywających się na scenie promenady
np. TOUCH AND GO, czy LOU BEGI. Widzowie po
każdym spektaklu, koncercie mogli spotkać się z
artystami, aktorami, twórcami filmów.
Wieczorami na plaży przedstawiane były
filmy. Przygotowany był również program dla

najmłodszych turystów. Dzieci mogły uczestniczyć
w warsztatach teatralnych. Każdy miał okazję
wcielać się w różne postacie z bajek, wziąć udział
w pisaniu scenariusza itd. Specjalnie dla dzieciaków występowała Majka Jeżowska (na zdjęciu z
Robertem Rozmusem), która obchodziła 30 lecie
pracy artystycznej, a także Magda Famie, twórczyni
piosenek dla najmłodszych.
Największym wydarzeniem festiwalu było
odsłonięcie pomnika zmarłego w ubiegłym roku
Jana Machulskiego. W uroczystości uczestniczyła
żona artysty – Halina. Podczas Gali Finałowej na

scenie promenady wręczono najsympatyczniejszym aktorom specjalne nagrody – wiaderka z
łopatką, piaskiem i muszelkami, odlane w brązie.
Nagrody otrzymali: Krzysztof Kolberger, Bohdan

Stupka, Stanisław Mikulski, Majka Jeżowska, Olga
Lipińska. Mają one przypominać im o nadmorskim
festiwalowym klimacie.
Katarzyna Wojciechowska

W lipcu bieżącego roku „Promenada” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przekazała 12 lokali użytkowych w zabudowie
towarzyszącej Amfiteatrowi przy ul. Bohaterów Warszawy nr 18a w Międzyzdrojach. Proces budowy rozpoczął się w listopadzie 2008 r. Dzięki zawiązanym umowom dzierżawy, „Promenada” Sp. z o.o. pozyskała środki finansowe od dzierżawców,
które pozwoliły uruchomić inwestycję. W ciągu 8 miesięcy wybudowano trzy budynki, spośród których, w lipcu bieżącego
roku dwa odebrano w całości, a budynek ze sceną w części.
Cały kompleks składa się z trzech budynków, w
jednym z nich – środkowym- znajduje się scena wraz z
zapleczem, niezbędną infrastrukturą techniczną i dwoma
narożnymi restauracjami. Po bokach działki, w dwóch
identycznych budynkach, znajdują się wyłącznie lokale
użytkowe, takie jak: restauracje, lodziarnie, kawiarnie
oraz pamiątki. Pomiędzy budynkami wyłożono płytki,
tworzące jednolity dziedziniec, który w przyszłości
zapełniał się będzie koncertową publicznością.
Budowa I etapu zakończyła się i dzierżawcy
rozpoczęli działalność z początkiem lipca. Atutami
tej spektakularnej inwestycji było zawiązanie -przez
Spółkę i Dzierżawców- umów dzierżaw na okres 22 lat
tj. do 30.04.2030 r., z niezmienną stawką roczną czynszu
dzierżawnego. Dzierżawcy tym samem zyskali dla siebie
pewność prowadzenia działalności gospodarczej przez
ponad 20 lat, niezmienną stawkę czynszu dzierżawnego
przez ten czas oraz lokalizację i nowe o dużych powierzchniach użytkowych lokale ze wszystkimi instalacjami.
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„Promenada” Sp. z o.o. będzie co roku otrzymywała od dzierżawców stały przychód z tytułu czynszu dzierżawnego lokali użytkowych,
a Gmina Międzyzdroje od Spółki otrzymywała do budżetu roczną
stałą opłatę tytułem odpłatnego użytkowania przez Spółkę części
działki gruntowej.
Spółka Promenada ma swój wydatny udział w zapoczątkowaniu
procesu nowej miejskiej inwestycji i osiągnęła duży sukces, ponieważ
w krótkim czasie, zaledwie trzech miesięcy, sfinalizowała dość
skomplikowany proces zawierania umów dzierżawy, których
zawarcie wymagało wykazania przez przyszłych dzierżawców lokali wysokiego zaufania do Gminy Międzyzdroje –
zaufania do tego, że w pełni profesjonalnie przeprowadzi ona
i wykona w terminie skomplikowaną inwestycję polegającą
na budowie przyszłego przedmiotu dzierżawy. W sytuacji,
gdy istniał tylko projekt tej inwestycji, dzierżawcy mających
powstać lokali, dokonali w związku z zawarciem umowy
wpłat bardzo wysokich kwot stanowiących 30 procentową
zaliczkę na poczet czynszu za 20 lat dzierżawy tychże lokali.
Dzierżawcy ponieśli to ryzyko, nie tracąc żadnego sezonu
letniego, a nowe pomysły już zrealizowali w nowych lokalach
i prowadzą w nich działalność z dużą efektywnością.
Zakończenie II etapu budowy i otwarcie nowego
Amfiteatru w Międzyzdrojach przyniesie promocję Gminie
Międzyzdroje, zwiększy wpływy zarówno do budżetu jak i do
kas poszczególnych lokali, czego wszystkim serdecznie życzę.
Wioletta Wadecka
Prezes Zarządu „Promenada” Sp. z o.o.
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wakacje i morze

Bezpieczeństwo nad morzem
Firma Wibor zajmuje się profesjonalnym zabezpieczeniem plaż nadmorskich od ponad 10 lat.
Na kąpielisku strzeżonym w Międzyzdrojach zabezpieczamy łącznie ok. 1300m plaży. Na 12
stanowiskach ratowniczych nad bezpieczeństwem czuwa ponad 40 ratowników. Do 1.08.2009 na
kąpielisku strzeżonym ratownicy udzielali pomocy blisko 20 osobom. Były to głównie wypadki
spowodowane nieznajomością ukształtowania dna morskiego. Od lat prowadzimy na szeroką
skalę wśród kolonii i obozów akcję edukacyjną w postaci pogadanek na temat bezpiecznej kąpieli.
Jesteśmy również pomysłodawcami bransoletek z numerem telefonu do rodziców, które zakładamy dzieciom w razie zaginięcia. Zapraszamy
do współpracy wszystkich rodziców, którzy chcą
zabezpieczyć swoje dziecko w razie zaginięcia.
Opaski są rozdawane bezpłatnie na stanowiskach
ratowniczych. Nie pozostawiajmy na plaży nawet
na chwilę dzieci bez opieki. W tłumie dzieci bardzo
łatwo się gubią!
Zażywając kąpieli w miarę możliwości starajmy się obserwować
innych kąpiących i w razie
niebezpieczeństwa wezwać pomoc. To my możemy być bezpośrednim
świadkiem zdarzenia i od
naszych działań będzie
zależało czyjeś życie.
W razie zauważenia
jakiegokolwiek stanu
zagrożenia życia czy to
na plaży czy w wodzie
proszę powiadomić ratowników osobiście lub
pod nr tel. 601-100-100.

plażowicz wbiega do wody (wpadając najpierw
w rów) biegnie dalej i nie zdając sobie sprawy z
ukształtowania dna potyka się o rewę. Potknięcie
takie z pozoru niegroźne przy występowaniu fali
może zakończyć się zachłyśnięciem wodą i jeżeli
nie zostanie w porę zauważone może zakończyć
się utonięciem. Z tego powodu pamiętajmy,
aby nigdy nie wbiegać do wody tylko wchodzić
schładzając najpierw okolice serca, karku i głowy.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego iż główną

Jak zażywać bezpiecznej kąpieli
na kąpieliskach morskich?
Zawsze starajmy się plażować i kąpać na plaży
strzeżonej lub w jej pobliżu. Będziemy czuli się
bezpiecznie zażywając kąpieli pod okiem ratowników, a dodatkowo możemy również liczyć na ich
szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia, która
wystąpi na plaży np.: zawał, wstrząs anafilaktyczny
na skutek użądlenia przez pszczołę, czy też poważny uraz. Wszystko to dzięki temu, że ratownicy
medyczni zatrudnieni na kąpielisku, wyposażeni
są w profesjonalny sprzęt (na plaży uruchomione
są 2 ruchome punkty medyczne – od strony lądu
i od strony wody).
W związku ze społecznym przekonaniem, że
istnieje jeszcze flaga czarna, a flaga czerwona
oznacza kąpiel na własną odpowiedzialność
chcielibyśmy podkreślić, że obecnie na kąpielisku
obowiązują 2 kolory flag: flaga biała – kąpiel
dozwolona, a flaga czerwona - oznacza całkowity
zakaz kąpieli. Dbając o bezpieczeństwo plażowiczów, ratownicy wywieszają flagę czerwoną wtedy
kiedy kąpiel w morzu jest niebezpieczna. Warunki
wywieszenia flagi czerwonej są ściśle określone w
Rozporządzeniu Rady Ministrów.

atrakcją dla osób przyjeżdżających nad morze jest
kąpiel wśród wysokich fal. Nie wszyscy jednak
wiemy jakie to jest niebezpieczne. Dla plażowicza
fala z brzegu wygląda bardzo niepozornie, jednak
jej siła jest ogromna. Największe niebezpieczeństwo stanowi fala przybojowa. Występuje ona w
pobliżu rewy (płycizny). Charakteryzuje się dużą
wysokością i załamuje się z olbrzymią siłą rzędu
kilkunastu ton na metr. Załamując się na człowieka
potrafi rzucić nim o dno powodując bardzo często
zachłyśnięcie lub utratę przytomności na skutek
uderzenia głową. Należy również pamiętać, że fala
niesie ze sobą pod powierzchnią różne niebezpieczne przedmioty (pozostałości statków, drzew,
konary ip). Wchodząc do wody przy silnym falowaniu musimy liczyć się z tym, że możemy zostać
uderzeni takim przedmiotem, co może skończyć
się urazem lub utratą przytomności.
Należy również zwrócić uwagę na niebezpieczne prądy wsteczne, które występują przy silnym falowaniu morza. Prąd taki potrafi przewrócić nawet
osobę dorosłą stojącą po kolana w wodzie. W przypadku dzieci prąd taki przewraca je „wciągając” w
morze. Zwykle na pomoc jest już za późno dlatego
zastanówmy się głęboko zanim wejdziemy sami
lub co gorsze puścimy do wody swoją pociechę
na kąpielisku niestrzeżonym kiedy to na sektorze
strzeżonym powiewa flaga czerwona...
Nie należy również wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku. Kontakt mocno ukrwionej
okolicy brzucha z chłodną wodą może spowodować gwałtowne skurcze żołądka, wymioty i
zachłyśnięcie treścią pokarmową.
Nigdy nie pływajmy i nie spacerujmy w pobliżu
budowli hydrotechnicznych tj. molo czy ostrogi drewniane pale (zwane potocznie falochronami).
Prądy denne występujące w pobliżu takich budowli wymywają wokół nich głębokie rowy, a one same
porośnięte są glonami i ostrymi skorupiakami.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo
chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad
bezpiecznej kąpieli.
Pierwszym niebezpieczeństwem charakterystycznym dla kąpielisk morskich jest ukształtowanie dna. Dno morskie w przeciwieństwie do
innych akwenów śródlądowych zbudowane jest z
na przemian występujących rowów i rew (płycizn).
Wchodząc do wody zwykle najpierw napotkamy
na rów, a później na rewę po czym znowu na rów.
Takich rew występujących na kąpieliskach na przemian z rowami może wystąpić od 2 – 5 w zależności
od miejscowości. Nieświadomy tego zjawiska
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Nieświadoma tego osoba zbliżając się np. do pali
napotyka w pewnym momencie na głęboki rów i
osuwa się w głąb niego uderzając w nie różnymi
częściami ciała. Jeżeli nie potrafi pływać najczęściej
kończy się to utonięciem.
Jednak dla osób mających dobre umiejętności
pływackie, taki bezpośredni kontakt z podwodną
częścią budowli hydrotechnicznych jest również
niebezpieczny. Oprócz tego, że niesie ze sobą
niebezpieczeństwo utraty przytomności na skutek
uderzenia w głowę, powoduje powstanie licznych
ran ciętych, które są dosyć głębokie i bardzo długo
się goją. Dodatkowo kiedy zdarzenie ma miejsce
podczas falowania, osoba poszkodowana jest cały
czas „rzucana” przez prądy boczne na ostrogi lub
klinowana między nimi. W sytuacji takiej niezbędna jest szybka pomoc ratowników, którzy przy
pomocy specjalistycznego sprzętu ratowniczego
są w stanie „ściągnąć”
poszkodowanego z falochronu.
Pamiętajmy również
żeby nie wchodzić na
ostrogi, gdyż są one śliskie
i bardzo łatwo wpaść do
wody.
Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu
alkoholu, gdyż jest on
główną przyczyną wypadków. Alkohol powoduje zmniejszenie samokontroli oraz krytycyzmu, a co za tym idzie realnej
oceny sytuacji. Ludzie pod wpływem alkoholu
stają się bardziej odważni i robią rzeczy których
normalnie nigdy nie odważyli by się zrobić. Bardzo
często skutkuje to przecenieniem swoich możliwości i wypadkiem. Pamiętajmy również, że alkohol
zmniejsza zdolność do samoratowania się. Osoba
będąca pod wpływem alkoholu może reagować
nierozsądnie i nieadekwatnie do zaistniałego
zagrożenia. Z jednej strony może niepotrzebnie
panikować wyolbrzymiając sytuację a drugiej
może nie wyczuć grożącego jej niebezpieczeństwa
stając się ofiarą.
Chcielibyśmy Państwa również uczulić na
korzystanie z dmuchanego sprzętu pływającego.
Zaśnięcie na dryfującym kilkadziesiąt metrów
od brzegu materacu, w upalny dzień również
może skończyć się tragicznie. Przepływająca obok
takiego materaca jednostka (skuter, motorówka)
wytwarzając fale może spowodować wywrócenie
materaca. Gwałtowny i niespodziewany kontakt
nagrzanego ciała z chłodną wodą zwykle kończy
się wystąpieniem wstrząsu termicznego, który to
bardzo często kończy się śmiercią. Dla osób, które
nie potrafią pływać wywrotka taka również może
skończyć się tragicznie niezależnie od tego czy
doszło do wstrząsu czy też nie.
Dodatkowe zagrożenie pojawia się w przypadku wiatru wiejącego z kierunków południowych (S,
SW, SE). Wiatr taki, zwany oglądowym, powoduje
wynoszenie dmuchanego sprzętu pływającego
w morze. Powrót do brzegu na materacu, czy też
pontonie w takich okolicznościach jest bardzo
utrudniony. Zwykle potrzebna jest pomoc ratowników, którzy przy pomocy łodzi motorowej ściągają
poszkodowanych do brzegu.
Krzysztof Kozub
Wibor
Ratownictwo Morskie
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aktualności - sport

Ratownicy WOPR-Międzyzdroje zapobiegli tragedii REKORDOWY BIEG PO MEDAL
Dzień 26 lipca 2009 roku, goMISTRZOSTW EUROPY
dzina 16.00. Na kąpielisku
strzeżonym łopocze czerwona
flaga. Około godziny 17.00,
ratownicy otrzymują sygnały
od turystów z plaży, że poza
kąpieliskiem strzeżonym, na
wysokości byłego radaru, pływający potrzebują pomocy.
Przybyli na miejsce ratownicy
w osobach: Mateusz Bobek, Łukasz Dąbrowski, Kamil Stępień
i Bartek Krawczyk, natychmiast
przystępują do działania. Trzy
akcje ratownicze zakończyły się
sukcesem. Uratowano dwoje
dzieci w wieku 11 i 14 lat, oraz
35-cio letniego mężczyznę.
Zmagali się oni z wysoka falą i
silnymi prądami wstecznymi. W
stanie skrajnego wyczerpania
zostali wyciągnięci z morza
i odpowiednio zaopatrzeni.
Mężczyznę zabrała karetka pogotowia ratunkowego w celu dalszej opieki medycznej.
***
Prosimy o więcej wyobraźni. Żywioł morza
jest bardzo niebezpieczny. Kąpielisko strzeżone
w Międzyzdrojach rozciąga się na długości 1610

metrów. Firma Wibor zabezpiecza 1310m i 300 m
WOPR - Międzyzdroje. Zapraszamy do kąpieli w
morzu na strzeżonym odcinku plaży.
A czerwona flaga na wieży ratowniczej to
informacja – zakaz kąpieli.
                                          Marian Baranowski
Kierownik WOPR Międzyzdroje

Agnieszka Leszczyńska zdobyła brązowy medal w biegu na
800 m podczas lekkoatletycznych Młodzieżowych Mistrzostw
Europy w Kownie (16 – 19 lipca 2009 r.). Zawodniczka KB
„Sporting” Międzyzdroje w finałowej rywalizacji uzyskała
wynik 2.01,53. Polka dwukrotnie w Kownie poprawiała
rekord życiowy. W półfinale uzyskała czas 2.01,91 - o 0,29 s
lepszy od swojego najlepszego osiągnięcia. W walce o medale
pobiegła jeszcze szybciej, a do wskaźnika PZLA na sierpniowe
Mistrzostwa Świata w Berlinie zabrakło jej 0,23 s. Najszybsza
była Rosjanka Jelena Kofanowa - 1.58,94 przed Ukrainką
Natalią Lupu - 2.01,08. Nowy rekord życiowy Agnieszki jest
jednocześnie rekordem województwa seniorów oraz drugim
wynikiem na tegorocznych listach krajowych.
Drugiemu zawodnikowi KB Sporting Międzyzdroje - Kamilowi
Zielińskiemu, który jako jedyny z Polaków wypełnił minimum
kwalifikacyjne do Młodzieżowych Mistrzostw Europy na dystansie
1500 m, nie udało się awansować do biegu finałowego. Z czasem
3:55,02 zajął ostatecznie 21 miejsce.
26 sierpnia 2009 r. podczas zawodów Aviva Grand Prix London
rozegranych na stadionie Crystal Palace, w biegu na dystansie 800
m Agnieszka Leszczyńska (KB Sporting Międzyzdroje) zajęła drugie
miejsce z wynikiem 2.02,43.
Lekkoatletów Klubu Biegacza„Sporting” będziemy mogli zobaczyć 17 sierpnia podczas Mityngu w Międzyzdrojach.
Tomasz Kozłowski
wiceprezes KB „Sporting”

KS Fala Międzyzdroje

Piotra Wiśniewskiego. Zarząd Klubu oraz wielu
piłkarzy wierzyło, że nowy trener wniesie coś nowego
i będzie awans do klasy okręgowej. Znamy osobiście
Piotra Wiśniewskiego i wiemy że poświęca się w
całości naszemu Klubowi i jest strasznie ambitny.
Mam nadzieje, że trener wyciągnie wnioski z tego
To był jedyny argument, mówiący o wyższości piłki
Smutne, ale prawdziwe sezon 2008/09 już
okresu pracy, być może nadszedł już czas na nowe
kopanej w A Klasie naszej grupie rozgrywkowej.
za nami. Postanowiłem więc podsumować
transfery, aby wzmocnić drużynę przed kolejną runda
Piłkarze wiejskich zespołów to fanatycy futbolu,
cały rok w wykonaniu piłkarzy i Zarządu Fala
rozgrywkową.
poświęcają swój wolny czas, aby dotrzeć na trening,
Międzyzdroje. Mam nadzieję, że po tym artykule
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na temat Międzyzdrojskiej piłki będzie można
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miejscowości. Może nasi piłkarze nie doceniają
odpowiedzieć na pytanie: co dalej?
i żyje nadzieją że będzie już tylko lepiej i lepiej i
tego co mają na miejscu i dlatego zazwyczaj jest
w niedalekiej przyszłości będziemy mieć drużynę
Grupa Seniorów
niska frekwencja na treningach oraz różne składy
grającą w wyższej klasie rozgrywkowej. Dlatego z
Postawa naszych piłkarzy w tym sezonie to
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KOMUNIKATY
ma meczach mistrzowskich. Gwiazdorstwo, słabe
całego serca kibiców zachęcam do jak najliczniejszego
największe rozczarowanie. W końcowej tabeli
umiejętności, brak ambicji, brak szacunku dla rywala
przychodzenia na stadion, nasza drużyna, to symbol
wyprzedziły nas takie drużyny jak Pionier Żarnowo,
- czy te czynniki spowodowały słabą grę przez cały
naszego miasta.
Jantar Dziwnów, Iskra Golczewo, Błękitni Trzygłów,
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Mierny sezon już za nami

TABELA Końcowa 2008/2009
Lp.

Nazwa klubu

Mecze

Punkty

Bramki zdobyte

Bramki stracone

1

KS Orzeł Łożnica

26

64

77

24

2

GKS Rega Merida II Trzebiatów

26

61

54

11

3

LKS Błękitni Trzygłów

26

52

58

38

4

LKS Iskra Golczewo

26

51

84

32

5

DKS Jantar Dziwnów

26

39

64

53

6

LKS Pionier Żarnowo

26

39

64

53

7

KS Fala Międzyzdroje

26

35

55

40

8

LKS Znacz Wysoka Kamieńska

26

33

45

53

9

LKS Bałtyk Międzywodzie

26

30

37

68

10

LKS Bałtyk Gostyń

26

28

55

61

11

LKS Sowianka Sowno

26

24

49

65

12

KS Orzeł Prusinowo

26

23

46

94

13

LKS Bizon Cerkwica

26

21

44

61

14

Gardominka Mechowo

26

9

23

114

turniejów, nasza drużyna zajęła 3 miejsce.
W okresie od 22.06.2009r. - 04.07.2009r. nasi
młodzi piłkarze przebywali na Obozie Sportowo
-Rekreacyjny w Człuchowie. Na obozie przebywały
grupy Trampkarzy oraz Orlików. Grupa Trampkarzy w
rozegranym turnieju podczas obozu zdobyła I miejsce,
wygrywając z takimi zespołami, jak: Chojniczanka
Chojnice, Piast Człuchów oraz Olimpia Elbląg. Są
to zespoły występujące na co dzień w wyższych
klasach rozgrywkowych niż nasza drużyna. Podczas
obozu zorganizowane były wycieczki do Malborka,
Biskupina, Solca Kujawskiego, Wenecji, Szymbarka.
Od dnia 19.07.2009r. rozpoczęły się treningi,
ruszył okres przygotowawczy do kolejnego sezonu.
Nasza I drużyna rozpoczyna go od meczu z Polonią
Giżyn na stadionie Miejskim w Międzyzdrojach.
Jan Rączewski, Piotr Karasiewicz
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Biorąc pod uwagę opinie, że w niektórych klubach grają byli piłkarze z wyższych lig rozgrywkowych . To był jedyny argument, mówiący
o wyższości piłki kopanej w A Klasie naszej grupie rozgrywkowej. Piłkarze wiejskich zespołów to fanatycy futbolu, poświęcają swój wolny
czas, aby dotrzeć na trening, pokonując kilkanaście kilometrów sąsiednich miejscowości. Może nasi piłkarze nie doceniają tego co mają
na miejscu i dlatego zazwyczaj jest niska frekwencja na treningach oraz różne składy ma meczach mistrzowskich. Gwiazdorstwo, słabe
umiejętności, brak ambicji, brak szacunku dla rywala - czy te czynniki spowodowały słabą grę przez cały sezon? Na to pytanie powinni
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aktualności - ogłoszenia
Międzyzdroje w kwiatach

„Kwiatami i światłem malowane…”
Nastał sierpień, szczyt sezonu, choć właściwie
już z górki. Nabrzmiałe jeszcze pełnią lata
drzewa zaczynają zrzucać pierwsze żółtawe
liście. Dziwne lato. Jak w bollwyoodzkim filmie „Czasem słońce czasem deszcz”- częściej
deszcz. Może sierpniowe dni poprawią jego
meteorologiczny bilans. Promienie słońca
nerwowo prawie histerycznie przeciskają się
przez zakamarki granatowych chmur, które
zawisły nad morskim kurortem niby wielkie
porozrywane płachty.
Międzyzdrojskie lato
2009. Spójrz w koło - ile
tu kwiatów. Zobacz: białe szafranki w strugach
deszczu tulą się do siebie,
a po chwili rozświetlone
słonecznym światłem,
rozwijają się ukazując
pełnię swego kwietnego
piękna.
A tu spójrz - melancholijne pelargonie niczym krople słońca rozświetlają swą czerwoną
barwą zieloną przestrzeń traw.
Usiądźmy tu na chwilę. Słyszysz?... To wszędobylskie krzykliwe mewy krążą nad kolorowym
klombem radośnie popiskując: „jest pięknie…,
jest pięknie …”
Ciemnobłękitne lobelie - skrawek morza w
topografii miasta - unoszą na swych kwietnych
falach stary, styrany morskimi wichrami kuter.
Zatrzymany w fotograficznym kadrze, przypomni
wspaniałe międzyzdrojskie wakacje. I gdzieś tam
daleko, w wielkomiejskim zgiełku choć na chwilę
odżyją niespełnione chłopięce marzenia o wielkich morskich podróżach.
Popatrz jaka piękna aleja. Secesyjne zwieńczenie niczym brama do wspaniałych ogrodów

zaprasza w głąb. Wejdźmy. Ileż tu ludzi. Kwietne,
wielobarwne obrzeża i wyrastające z nich dumne
sylwetki cyprysów maltańskich tworzą jedyny,
niepowtarzalny szlak. Tu trzeba być, zobaczyć
to miejsce, przykucnąć i przyłożyć dłoń do już
istniejących odciśniętych dłoni sławnych artystów.
Konary drzew starego parku szumią, jakby
chciały opowiedzieć jego bogatą historię.
Nadchodzi wieczór. Światło dnia powoli przygasa, barwne kwiaty tracą kolory, matowieją.
I nagle jak wielki
świetlny spektakl rozbłyskują dziesiątki lamp
i reflektorów. Oświetlają
pnie starych drzew, srebrzyste konary jarząbów
szwedzkich, stare lipy i
trochę smutnawe wierzby. Drzewa, krzewy i majestatyczne konstrukcje
kwietne wydobywają
się z mroku jak tajemne
zjawy. Stary kuter kierowany snopem światła jakby dobijał po uciążliwym
morskim rejsie do swojej miejskiej przystani.
Aleje parkowe zmęczone dziennym gwarem,
oświetlone ożywają ukazując zakochanym tajemnicze zakamarki do westchnień i pieszczot.
Zadumany Fryderyk Chopin trochę zdziwiony brakiem fortepianu. Ale niedługo Rok Szopenowski i
może wtedy z pod starego cisa popłynie muzyka
naszego mistrza.
Aleja gwiazd niczym lotniczy pas startowy,
prowadzi w stronę horyzontu. Jest tajemnicza,
romantyczna, zaczarowana. Jak całe zaczarowane
Międzyzdroje, kwiatami i światłem malowane.
Sławomir Rosiak
Autor koncepcji
„Międzyzdroje w kwiatach   2009”

MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH
ORAZ GARAŻY, KTÓRE ZOSTANĄ WYBUDOWANE W BUDYNKU
MTBS SP. Z O. O. PRZY UL. NORWIDA 7 W MIĘDZYZDROJACH
wraz z udziałem w prawie współwłasności części wspólnych budynku i prawie współwłasności
działek o nr 596/2; 596/3; 593/1; 593/2; 593/3 o łącznej pow. 1957 m², dla których prowadzone są
księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 41090; 1491; 40933. Na wyżej wymienioną
inwestycję jest wydane pozwolenie na budowę nr 479/2007 z 12.10.2007r.
Siedem lokali użytkowych o powierzchni od 55,7 m² do 65,9 m², o standardzie deweloperskim.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 6 tysięcy zł. (netto).
Dwadzieścia trzy garaże o powierzchni od 17,4 m² do 26,8 m², o standardzie podstawowym.
Cena za m² pow. użytkowej wynosi 3 tysiące zł. (netto).
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22% Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 41 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena nabywanej nieruchomości na własność wraz z należnym podatkiem VAT płatna w 5 ratach
(1 x 40% i 4 x 15% wartości nieruchomości).
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w siedzibie MTBS Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2, w godz. 800-1400 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Międzyzdrojskiego TBS Sp. z o.o., przy ulicy
Cichej 2, pokój głównej księgowej lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-81-154 wew. 24.
Zarząd Spółki

ŚWIADCZENIA RODZINNE
– ZMIANA OKRESU ZASIŁKOWEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
informuje, iż ulegają zmianie okresy zasiłkowe
2008/2009 i 2009/2010. Oznacza to, że: wszystkie decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych
zostaną przedłużone do 31 października 2009r.
Jednocześnie informuję, że w przypadku uczniów,
rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki.
Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych
na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od
dnia 1 września 2009r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada. W przypadku,
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
dokumentami w okresie od dnia 1 października do
dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Katarzyna Podyma, OPS

Ratownicy wodni
informują!
WIBOR

W razie zauważenia zagrożenia w wodzie,
przy plaży w Międzyzdrojach, dzwoń pod
numer kom. 601 100 100.
Stanowisko dowodzenia na plaży- pierwsza
wieża po prawej stronie wchodząc na molo –
wieża nr 7.
Baza ratowników firmy Wibor – ulica Leśna
24 w Międzyzdrojach.
Teren kąpieliska strzeżonego – 6 wież po
wschodniej stronie mola ( od numeru 1 do 6 ),
6 wież po zachodniej stronie mola ( od numeru
7 do 12 ), oraz 50m na kąpiele zorganizowane
pomiędzy wieżami numer 1i 2 - razem odcinek
1310 m.

WOPR – MIĘDZYZDROJE

Jeśli zauważysz sytuację niebezpieczną w
morzu, dzwoń pod numer kom. 609 405 329.
Stanowisko dowodzenia – baza WOPR
– ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1.
Teren kąpieliska strzeżonego – 3 ostatnie
wieże po zachodniej stronie mola – odcinek
300 m.
Ogółem w sezonie letnim ratownicy będą
czuwać nad bezpieczeństwem w wodzie na
długości 1610 m.

Straż Miejska
w Międzyzdrojach informuje!
Kontakt ze Strażą Miejską w godzinach
10.00 – 22.00, do końca sierpnia 2009 r.

pod telefonem 091 / 32 75 640

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 091 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 091 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.
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