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Jubileuszowe spotkania z Artystami
W my l przy wiecaj¹cemu nam logo: „Miêdzyzdroje miasto gwiazd”, mam przyjemno æ zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w jubi-
leuszowych wakacyjnych spotkaniach z gwiazdami. To ju¿ 15. edycja, powrót do  wietno ci festiwalu, który go ci³ przez 10 lat 
od 1996 r. do 2005 r. jako Wakacyjny Festiwal Gwiazd pod mistrzowsk¹ „batut¹” Waldemara D¹browskiego.

Władze Międzyzdrojów po 2005 r. – z myślą o prawdziwych fanach i miłośnikach kultury - podtrzymały tradycję i już w 2006 r., przy udziale sympaty-

ków, uczestników i ludzi pracujących  przy festiwalach,  rozpoczęły drugi etap wakacyjnych spotkań z gwiazdami. Rok 2006 to „Zachodniopomorskie lato 

z gwiazdami” przygotowane we współpracy z Dorotą Wellman i Małgorzatą Małachowską. W latach 2007 – 2008 zaprezentowaliśmy  „Galę Gwiazd”, której 

główną postacią i twórcą  był  Andrzej Strzelecki. Rok 2009  to czas szukania nowych pomysłów i rozwiązań - tak powstał  „Międzynarodowy Festiwal Gwiazd” 

zorganizowany przez artystyczną agencję  Dawida Szurmieja.

Ciągły niedosyt, wspomnienia tych  pięknych dziesięciu minionych lat oraz powrót do współpracy z Waldemarem Dąbrowskim, pomysłodawcą i twórcą 

festiwali w Międzyzdrojach, otworzyły przed festiwalem nowe możliwości. Dziś w Międzyzdrojach będziemy obchodzić  15 – lecie wakacyjnych spotkań, w 

asyście znanych i cenionych artystów. 

Głęboko wierzę, że wspaniały program, wyjątkowa atmosfera wokół festiwalu i niezapomniane wrażenia artystyczne pozostaną w naszej i naszych Gości 

pamięci na długo, abyśmy mogli spotkać się z ogromną przyjemnością już za rok.    

Międzyzdroje - Miasto Gwiazd - witają Was ze staropolską gościnnością! 

Leszek Dorosz 
Burmistrz Międzyzdrojów

Szczegółowy program 15. WFA na stronach 4-5

mimi

Gwiazdy w Miêdzyzdrojach
NR 7 (17) LIPIEC  2010 r.
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PROMOCJA - TURYSTYKA
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Gmina Międzyzdroje przystąpiła do programu 
Blue Flag. Nasze działania dotyczące informacji, 
edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa oraz 
infrastruktury kąpieliska zyskały uznanie Jury 
Krajowego Programu Błękitna Flaga. Wyróżnienia 
przyznaje się na  rok kalendarzowy.

Anetta Czyżak

W ramach podjętych działań promocyjnych z 
miastem Bydgoszcz  ruszyła akcja promocyjna 
Międzyzdrojów w Bydgoszczy. Banery oraz 
reklama Międzyzdrojów jest widoczna w auto-
busach komunikacji miejskiej (spoty 8 sek.) oraz 
w głównych częściach miasta. Jednym ze wspól-
nych działań jest umieszczenie ramki reklamowej 
Międzyzdrojów i Bydgoszczy w informatorach 
miejskich. Nasza reklama została umieszczona 

w Kurierze Ratuszowym – wydawanym w 40 tys. 
egzemplarzy. Na terenie Międzyzdrojów wkrótce 
pojawi się reklama Bydgoszczy: na tablicach 
reklamowych, w formie plakatów oraz w Punkcie 
Informacji Turystycznej. Należy dodać, że miasto 
Bydgoszcz jest sponsorem koncertu Pawła Kukiza 
podczas Wakacyjnego Festiwalu Artystów. 

Anetta Czyżak 
Inspektor ds. promocji 

Przewodnik multimedialny  Navigo Tour Wolin 
– Uznam  zawiera 33 komunikaty opisujące atrakcje 
Międzyzdrojów, Świnoujścia i Wolina. Składają się 
na niego  podkłady mapowe dla konkretnego 
obszaru, a także  komunikaty tekstowe opisujące 
w ciekawy sposób atrakcje turystyczne - przyrod-
nicze, historyczne, obiekty sakralne, rezerwaty itp. 
na terenie  wysp Wolin i  Uznam.  Komunikaty są 
czytane przez profesjonalnego lektora Tomasza 
Knapika. Cały przewodnik można nieodpłatnie 

pobrać  na stronie: www.wolin-uznam.pl - na 
telefony komórkowe z funkcją Windows Mobile 
lub na urządzenia nawigacyjne. 

Ta nowatorska metoda daje możliwość  
prowadzenia turysty po określonych szlakach  
z wykorzystaniem nawigacji GPS, wyznaczając 
trasy najciekawsze, najkrótsze, w sposób wybrany 
przez zwiedzającego lub skorzystania z 5 opraco-
wanych tras przez ECRB:

trasa historyczna, 
trasa różnorodności biologicznej,
trasa po Świnoujściu,
trasa Wolińska,
trasa po Międzyzdrojach.
Jest to przewodnik dla każdego i na każdą 

pogodę.  W celu zwiększenia dostępności do 
projektu wykonano na stronie ECRB prezentację 
poszczególnych atrakcji wzbogacając ją o ponad 
350 zdjęć. Prezentacja ta pozwala na zapoznanie 
się z atrakcjami regionu już przed przyjazdem 
na wypoczynek. Mamy nadzieję, że stanie się 
źródłem wiedzy także dla mieszkańców. Cały czas 
wzbogacamy ją o dodatkowe zdjęcia. 

Projekt Navigo  jest skierowany nie tylko do 
turysty indywidualnego, ale także do grup zorgani-
zowanych i może być doskonałym narzędziem dla 
szkół podczas wycieczek po Regionie.  Komunikaty 
o Międzyzdrojach zostały przetłumaczone na język 
niemiecki. Navigo Tour z dobrym skutkiem znalazła 
swoje zastosowanie w różnych regionach Polski. 
Nasz projekt zaprezentowany  branży turystycznej 
i samorządowcom spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem i otrzymał patronat Telewizji Szczecin.  
W maju 2010 roku rozpoczęliśmy reklamę projek-

tu Navigo Tour poprzez plakat promocyjny pod 
nazwą:  „Wybierz wirtualny spacer po wyspach”. 

Kolejnym źródłem wiedzy o atrakcjach 
przyrodniczych Gminy Międzyzdroje jest folder  
Zielona Wyspa.  Znajdują się w nim  informacje o  
atrakcjach położonych na terenie Nadleśnictwa 
Międzyzdroje i Wolińskiego Parku Narodowego - 
ścieżkach przyrodniczych, szlakach turystycznych, 
zielonych ,,perełkach” naszego Regionu – Jeziorze 
Turkusowym, Drożkowych Łąkach, punktach 
widokowych. Jest dostępny w Międzyzdrojach  
w biurze ECRB przy ulicy Książąt Pomorskich 8 a  
także w Punkcie Informacji Turystycznej przy 
promenadzie, PTTK, w obiektach turystycznych 
– hotele, pensjonaty. 

 Istnieje możliwość pobrania folderu w for-
macie  PDF ze strony Europejskiego Centrum 
Różnorodności Biologicznej w zakładce - Aktual-
ności: WWW.ecrb.org.pl lub WWW.wolin-uznam.pl   
W najbliższych dniach folder będzie rozpowszech-
niany także w Wolinie i w Świnoujściu.  Folder jest 
bezpłatny.

Zapraszamy Państwa  serdecznie na stronę Eu-
ropejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej  
w Międzyzdrojach WWW.ecrb.org.pl lub WWW.
wolin-uznam.pl  i do zwiedzania nie tylko przed 
komputerem, ale przede wszystkim na wycieczki  
w plenerze po malowniczej wyspie Wolin i całym 
Regionie.                                              Joanna Ścigała   

Kierownik ECRB
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ZAPRASZAMY  NA  ZIELONE   
SZLAKI  GMINY  MIĘDZYZDROJE
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WYDARZENIA 
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Jakub Jaszczur, młody mieszkaniec Międzyz-
drojów, widząc tonącego człowieka w morzu, 
bez zastanowienia pospieszył mu na ratunek. 
Do zdarzenia doszło na początku czerwca. 
Chłopak wyciągnął z wody mężczyznę, który 
skoczył z mola.

Widząc co się dzieje, młody bohater  zostawił 
cały swój interes i wyciągnął tonącego z wody, co 
prawda przekazując go jeszcze w morzu strażakom, 
ale to jednak on popłynął i holował mężczyznę 
kawał drogi do brzegu. 

Jakub, który nie jest strażakiem ani wykwali%-
kowanym ratownikiem WIBOR lub WOPR już nie-
jednokrotnie ratował ludzi topiących się w morzu. 
W tym godnym podziwu akcie heroizmu nigdy nie 
myśli o sobie: że jemu coś mogłoby się stać, lecz 
ratuje ludzkie życie. Rodzice mogą być dumni, że 
wychowali go na dobrego i odważnego człowieka.

Redakcja 

STA;>(O(69E>QPDGOA>
Burmistrz Międzyzdrojów przeprasza użytkowników 
dróg, mieszkańców stałych i gości wypoczywają-
cych w naszym mieście za utrudnienia komuni-
kacyjne spowodowane prowadzonymi robotami 
drogowymi na ulicach Kolejowej, Norwida i Stromej 
w Międzyzdrojach.

Z uwagi na współ%nansowanie zadania ze 
środków Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg Lo-
kalnych i konieczność wykonania i rozliczenia robót 
do dnia 15 listopada 2010 r., prace realizowane będą 
w również w okresie sezonu letniego.

Tadeusz Konopacki
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Uczniowie PSP w Łanach wraz z wychowawca-
mi z gminy Cisek na Opolszczyźnie, która w tym 
roku została poszkodowana przez powódź, 
mają okazję spędzić tegoroczne wakacje  
w szkole w Wapnicy. 

Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki władzom 
Gminy Międzyzdroje oraz dyrekcji szkoły. Wszyst-
kich ujęła gościnność gospodarzy, serdeczna 
atmosfera i wiele atrakcji zorganizowanych dla 
dzieci m.in. całodniowa wycieczka do Świnoujścia 
pod opieką P. Dariusza Trauta, zwiedzanie Mię-
dzyzdrojów z P. Adamem Jakubowskim. Oprócz 
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Burmistrz Międzyzdrojów wraz z Sekretarzem Miasta dokonali 
uroczystego wręczenia medali za 50-letnie pożycie małżeńskie,  przy-
znanych przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonu-
jącego obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Po części o%cjalnej Włodarze Miasta zaprosili  Dostojnych Jubila-
tów  na mały poczęstunek słodkościami.    

Bogumiła Bajek
Kierownik USC

Wzgórze  
Tajemnic
Po rocznej przerwie archeolodzy z Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu 
Szczecińskiego powrócili na grodzisko w Lubi-
nie, na którym w ubiegłym roku odkryli relikty 
jednego z najstarszych kościołów  Pomorza. 
Również tegoroczne badania, trwające od po-
łowy czerwca, przyniosły wiele zaskakujących 
odkryć, znacznie wzbogacających naszą wiedzę 
o przeszłości tego niezwykłego miejsca.

Jak wszystko na to wskazuje, archeolodzy 
znaleźli ślady najstarszych umocnień grodu, 
zniszczonego przez najazd duński w końcu XII 
w. oraz kolejne pochówki związane z istniejącym 
tam wówczas kościołem.  Zupełnie nieoczekiwane 
było z kolei odkrycie świetnie zachowanych reliktów 
murowanego budynku wzniesionego w XIV lub XV w.,  
wraz ze schodami wiodącymi do jego piwnicy.

Jak można sądzić, 
tak ich nieoczek iwa -
nyc h  o d k r yć  n a l e ż y 
się spodziewać także  
w trakcie dalszych badań 
wzgórza grodowego, na 
którym  znajduje się do-
skonały punkt widokowy,  
a  które kryje w sobie 
jeszcze wiele zagadek. 
Ich rozwiązanie pozwo-
li poznać historię tego 
strategicznego miejsca w 
średniowieczu, szczegóły 
związane z misją chry-
stianizacyjną św. Otto-
na, jak też da możliwość 
stworzenia niezwykłej 
ekspozycji plenerowej.

Marian 
Rębkowski

tego dzieci miały możliwość ujrzenia żubrów, 
jeleni i dzików w Wolińskim Parku Narodowym. 
Odwiedziły też Gabinet Figur Woskowych, kino 
„Eva” oraz Muzeum V-3. Koszty związane z poby-
tem zostały w całości pokryte przez władze miasta 
Międzyzdroje. 

W imieniu wszystkich uczestników kolonii 
składamy serdeczne podziękowania Radzie Miej-
skiej, Burmistrzowi Leszkowi Doroszowi, Dyrektor  
SP nr 2 w Wapnicy Bogumile Popko oraz wszyst-
kim tym, dzięki którym mogliśmy miło spędzić 
czas oraz zapomnieć o przeżyciach związanych  
z powodzią.                                            Alfred Kordula

 Dyrektor PSP  w Łanach, wraz  z wychowawcami
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15. WAKACYJNY FESTIWAL ARTYSTÓW

ŚRODA 14/07/2010

9:30 – „Hello, budzimy się!!!” 
gimnastyka na plaży z hollywoodzkim trenerem 

gwiazd Witoldem Szmandą 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

10:30 – 12:00 – Jazz dance i modern jazz 
underground 

warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych, 
poprowadzą wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta 
i Grzegorz Pańtak 

Jazz Dance – technika tańca z akompaniamen-
tem muzyki jazzowej 

Modern jazz underground - styl taneczny 
kondensujący różne techniki modern, tańca jaz-
zowego, tańców Bliskiego Wschodu oraz elementy 
sztuk walki. 

Miejsce: MDK, sala nr 4 

11:00 –  „Cała Polska czyta dzieciom” 
gwiazdy polskiej sceny czytają dzieciom bajki 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

11:00 - 20:00 – projekcje 8lmów w techno-
logii 7D 

Oprócz dotychczas znanych efektów %lmu 
3D, kino oferuje dodatkowe wrażenia podczas 
oglądania %lmu. Odczujesz zapachy, temperaturę, 
bryzę wody, powiew powietrza, bąbelki, smyranie 
po nogach, dotyk na placach, a do tego doskonałe 
nagłośnienie wydobywające się z głośników przy 
uszach potęguje doznania. Prezentowane %lmy: 

Przygody Ali Baby 
Zaczarowany zamek 
Leśna przygoda 
Nawiedzony wyścig 
Kosmiczna przygoda 
Western Coaster 
Miejsce: kino przy Am!teatrze 

11:00 – Kino konesera - Chopin. Filmowe 
motywy. 

„Color Studies of Chopin” reż. Eugeniusz Cękal-
ski (Polska/USA 1944) 11 min. 

„Recital Chopinowski w Dusznikach” reż. Tade-
usz Makarczyński (Polska 1947) 12 min. 

„Mazurki Chopina” reż. Tadeusz Makarczyński 
(Polska 1949) 12 min. 

„Chopin w Paryżu” reż. Stanisław Grabowski 
(Polska 1969) 15 min. 

Miejsce: Kino Eva 

12:00 – Sztuki Piękne „Chopin. Nastroje 
kompozytora w fotogra8cznych obrazach 
Tomka Sikory” 

wernisaż wystawy połączony z recitalem forte-
pianowym Katarzyny Kraszewskiej oraz projekcja 
%lmu Tomasza Sikory „Scherzo b-mol” (kurator 
wystawy Grzegorz Mazur). 

Miejsce: MDK - foyer 

13:00 – „Zwierzenia Się Kręci” 
spotkanie z bohaterami przedstawień teatral-

nych poprowadzi Nina Terentiew 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

14:00 – Spektakl –  „Zielone ZOO” 
Och Teatr, Warszawa, reżyseria Leszek Bzdyl, 

występują: Ewa Konstancja Bułhak, Michał Bre-
itenwald, Leszek Zduń oraz Ple Ple Band (Maciej 
Kierzkowski i Robert Lipka) 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

15:00 – „Plejada Filmowa” 
spotkanie z gwiazdami kina festiwalowego 

poprowadzi Tomasz Raczek 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

11:00 - 20:00 - projekcje 8lmów w techno-
logii 7D 

Miejsce: kino przy Am!teatrze
11:00 - Kino konesera – Chopin. Filmowe 

motywy. 
„...rodem Warszawianin... Wspomnienia z 

warszawskich Konkursów Szopenowskich” %lm 
dokumentalny w reżyserii Marii Kwiatkowskiej 
(Polska 1996 r.), 56 min. 

Miejsce: Kino EVA 
12:00 – Sztuki Piękne - „Chopin. Weiss. Fin 

de siécle.” 
Wystawa prezentuje cykl rysunków Wojciecha 

Weissa. Studia do portretu Fryderyka Chopina z 
1899 roku. Ich tematem jest muzyczność barwy i 
formy. Zaprasza Biuro Obchodów „Chopin 2010” 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala konferencyjna 
13:00 – „Zwierzenia Się Kręci” 
spotkanie z bohaterami przedstawień teatral-

nych poprowadzi Nina Terentiew 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 
14:00 – Koncert – „Bajki i dobranocki” Anna 

Dereszowska z The New Art Ensamble 
Najsłynniejsze melodie z bajek i dobranocek 

oraz %lmów dla dzieci z okresu ostatnich 20 lat. 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 
15:00 – „Plejada Filmowa” 
spotkanie z gwiazdami kina festiwalowego: 

poprowadzi Tomasz Raczek 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 
15:00 – 16:30 Jazz dance i modern jazz 

underground 
warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych, 

poprowadzą wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta 
i Grzegorz Pańtak 

Miejsce: MDK, sala nr 4 
16:00 – Spektakl – „Harcerki” 
Scena Prezentacje, reżyseria Romuald Szejd; 

występują: Ewa Ziętek, Anna Chodakowska, Adrian-
na Biedrzyńska, Sambor Czarnota, Tomasz Błasiak 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 
16:00 – Spektakl - „Akompaniator” 
Teatr Syrena Warszawa – reżyser Grzegorz 

Chrapkiewicz, występują: Hanna Śleszyńska i Jan 
Jankowski 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 
18:00 – Koncert - „Motion Trio, Chopin” 
koncert akordeonowy w składzie: Janusz Woj-

tarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn 
Miejsce: Am!teatr 
19:30 – Spektakl - „Akompaniator” 
Teatr Syrena, Warszawa – reżyser Grzegorz 

Chrapkiewicz, występują: Hanna Śleszyńska i Jan 
Jankowski 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 
19:30 – Spektakl – „Harcerki” 
Scena Prezentacje, reżyseria Romuald Szejd; 

występują: Ewa Ziętek, Anna Chodakowska, Adrian-
na Biedrzyńska, Sambor Czarnota, Tomasz Błasiak 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 
22:30 – Koncert - Paweł Kukiz i PIERSI 
zespół przygotowuje specjalny program, skła-

dający się z przebojów Pawła Kukiza, które dotąd 
wylansował z zespołami: Piersi, Emigranci, Aya RL, 
Yugopolis, Yugoton (Skóra, Miasto budzi się, Na 
falochronie, Hela, Całuj mnie i wiele innych) 

Miejsce: Am!teatr 
24:00 – Kino o północy - „Nigdy nie mów 

nigdy” 
Reżyseria Wojciech Pacyna; występują; Anna 

Dereszowska, Edyta Olszówka, Jan Wieczorkowski, 
Robert Więckiewicz, Tomasz Sapryk. Dystrybutor 
Kino Świat 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 
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15:00 – 16:30 – Jazz dance i modern jazz 
underground 

warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych, 
poprowadzą wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta 
i Grzegorz Pańtak 

Miejsce: MDK, sala nr 4 

16:00 – Spektakl – „Przyjazne dusze” – Teatr 
Kwadrat Warszawa 

reżyser Marcin Sławiński; występują: Lucyna 
Malec, Grzegorz Wons, Ewa Wencel, Jan Kobu-
szewski, Ilona Chojnowska, Maciej Kujawski, Paweł 
Małaszyński 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 

18:00 – Sztuki Piękne: wernisaże wystaw 
towarzyszących: „Collages o Chopinie” wystawa 
prac Hanny Bakuły. 

Pełne zabawnych skojarzeń collage przedsta-
wiają Fryderyka Chopina, jego bliskich, kobiety, 
współczesnych muzyków, przyrodę i miasta, w 
których bywał. „Dźwięki i szepty” wystawa prac 
Marzeny Dąbrowskiej, próbująca uchwycić piękno 
tańca. 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

19:30 - Spektakl – „Przyjazne dusze” 
Teatr Kwadrat, Warszawa, reżyser Marcin Sła-

wiński; występują: Lucyna Malec, Grzegorz Wons, 
Ewa Wencel, Jan Kobuszewski, Ilona Chojnowska, 
Maciej Kujawski, Paweł Małaszyński 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 

20:30 - Spektakl – „Ojciec Polski” - Teatr 
Polonia/Montownia (2009) 

Teatr Polonia/Montownia, reż Michał Walczak, 
występuje Rafał Rutkowski 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 
22:15 – O8cjalne Otwarcie Festiwalu 
dyrektor artystyczny Waldemar Dąbrowski 
Miejsce: Am!teatr 

22:30 – Koncert „Chopin, Jazz, Pop” 
powstał inspirowany dwusetną rocznicą 

urodzin Chopina i dziesiątą rocznicą założenia 
Classic Jazz Quartet. Zespół zaprosił do wspólne-
go projektu dwoje muzyków: Natalię Kukulską i 
Jarosława Śmietanę. Jazz, pop, klasyka – trzy drogi 
prowadzące na jeden koncert. Wykonawcy: Natalia 
Kukulska, Jarosław Śmietana, Classic Jazz Quartet w 
składzie: Lidia Sieczkowska, Piotr Kałużny, Zbigniew 
Wrombel, Krzysztof Przybyłowicz 

Miejsce: Am!teatr 

24:00 – Kino o północy - „Trick” 
reżyseria Jan Hryniak (Polska, 2010), muzyka 

Paweł Mykietyn, obsada: Andrzej Chyra, Piotr 
Adamczyk, Marian Dziędziel, Grażyna Szapołow-
ska, Łukasz Simlat, Agnieszka Warchulska, Jerzy 
Trela, Karolina Gruszka, Eryk Lubos, Henryk Talar, 
Redbad Klynstra. 

Miejsce: Kino – skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

CZWARTEK 15/07/2010

9:30 – „Hello, budzimy się!!!” 
gimnastyka na plaży z hollywoodzkim trenerem 

gwiazd Witoldem Szmandą 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

10:30 – 12:00 – Jazz dance i modern jazz 
underground warsztaty taneczne dla młodzieży 
i dorosłych.  

Miejsce: MDK, sala nr 4 

11:00 – „Cała Polska czyta dzieciom” 
gwiazdy polskiej sceny czytają dzieciom bajki 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 
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15. WAKACYJNY FESTIWAL ARTYSTÓW
12:00 – Sztuki Piękne: „Zakochany Chopin. 

Inspiracje mazowieckie” 
Celem prezentowanej wystawy jest pokazanie 

powiązań, istniejących pomiędzy tradycją ludową 
a muzyką Fryderyka Chopina, oraz inspirowanej 
dziełami kompozytora twórczości z całego świata. 
Autorem koncepcji wystawy i jej kuratorem jest 
Adam Czyżewski 

Miejsce: Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego 

13:00 – „Zwierzenia Się Kręci” 
spotkanie z bohaterami przedstawień teatral-

nych poprowadzi Nina Terentiew 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

14:00 – Spektakl – „Utwór sentymentalny dla 
czterech aktorów” 

Teatr Montownia, Warszawa, reżyseria: Piotr Cie-
plak, występują: Adam Krawczuk, Marcin Perchuć, 
Rafał Rutkowski, Maciej Wierzbicki 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

15:00 – „Plejada Filmowa” 
spotkanie z gwiazdami kina festiwalowego 

poprowadzi Tomasz Raczek 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

15:00 – 16:30 Jazz dance i modern jazz 
underground 

warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych, 
poprowadzą wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta 
i Grzegorz Pańtak 

Miejsce: MDK, sala nr 4 

16:00 – Spektakl – „Boeing, Boeing” - Teatr 
Bu@o Warszawa 

Teatr Bu&o Warszawa, reżyser Gabriel Gietzky, 
występują: Szymon Bobrowski, Magdalena Bo-
czarska, Olga Bołądź, Dominika Figurska, Cezary 
Kosiński, Łukasz Simlat 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 
18:00 – Koncert Kameralny oraz spektakl w 

I akcie „I like Chopin” 
utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu zna-

komitego pianisty Janusza Olejniczaka, w drugiej 
części jednoaktówka Cezarego Harasimowicza pt „I 
like Chopin” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza, 
wystąpią: Waldemar Błaszczyk i Maciej Wierzbicki 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 

19:00 – Jazz dance i modern jazz under-
ground 

%nałowy pokaz warsztatów tanecznych dla mło-
dzieży i dorosłych, poprowadzą wybitni tancerze  
i pedagodzy: Elżbieta i Grzegorz Pańtak 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

19:30 – Spektakl – „Boeing, Boeing” 
Teatr Bu&o Warszawa, reżyser Gabriel Gietzky, 

występują: Szymon Bobrowski, Magdalena Bo-
czarska, Olga Bołądź, Dominika Figurska, Cezary 
Kosiński, Łukasz Simlat 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 

22:30 – Koncert – „I Feel Good” 
Borys Szyc z zespołem Grzecha Piotrowskiego 

(Alchemik Studio: chórek - Kasia Moś, Patrycja 
Kawęcka, Mateusz Krautwurst, Jan Radwan; piano 
- Jan Smoczyński, gitara - Robert Cichy, gitara - Boo 
Boo, bas - Bartek Wojciechowski, instrumenty per-
kusyjne - Bogusz Wekka, perkusja - Łukasz Sobolak. 
Borys Szyc wykona repertuar ze swojej najnowszej 
płyty, usłyszymy autorskie utwory z płyty oraz 
covery m.in.: „Purple Rain”, „Nothing Compares To 
You” Pirince’a, „I Feel Good” Jamesa Browna oraz 
„Hit The Road Jack” - Raya Charlesa. Z dużą dawką 
energii, humoru i improwizacji. 

Miejsce: Am!teatr 

24:00 – Kino o północy – „Enen” 
reżyseria Feliks Falk, obsada: Borys Szyc, Krzysz-

tof Stroiński, Magdalena Walach, Grzegorz Wolf 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd i 

Kino EVA 

WWW.wfamiedzyzdroje.pl

 PIĄTEK 16/07/2010

9:30 – „Hello, budzimy się!!!” 
gimnastyka na plaży z hollywoodzkim trenerem 

gwiazd Witoldem Szmandą 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

10:30 – 12:00 Jazz dance i modern jazz un-
derground warsztaty taneczne dla młodzieży 
i dorosłych.  

Miejsce: MDK, sala nr 4 

11:00 – „Cała Polska czyta dzieciom” 
gwiazdy polskiej sceny czytają dzieciom bajki 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

11:00 - 20:00 - projekcje 8lmów w techno-
logii 7D 

Miejsce: kino przy Am!teatrze

11:00 – Kino konesera – „Młodość Chopina” 
reżyseria Aleksander Ford (Polska, 1951), 

obsada: Czesław Wołłejko jako Fryderyk Chopin, 
Aleksandra Śląska jako Konstancja Gładkowska, 
Jan Kurnakowicz jako Józef Elsner, Tadeusz Białosz-
czyński jako Joachim Lelewel, Igor Śmiałowski jako 
Tytus Wojciechowski 

Miejsce: Kino EVA 

12:00 – Sztuki Piękne: „Portret Franka” 
Polscy artyści - Franciszkowi Starowieyskiemu. 

Wystawa przygotowana z inicjatywy Waldemara 
Dąbrowskiego przez przyjaciół artysty m.in. 
Edwarda Dwurnika, Jerzego Kalinę, Adama Myjaka, 
Andrzeja Pągowskiego, Rafała Olbińskiego, Walde-
mara Świerzego, Wiesława Rosocha, Mieczysława 
Wasilewskiego, duet Góska - Skakun, Agatę Endo 
Nowicką, Przemka Trust-Truścińskiego - kurator 
wystawy Andrzej Pągowski 

Miejsce: Park Wolińskiego – Stare Muzeum przy 

Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Naro-

dowego 

12:00 – Wystawa Plakatu Franciszka Staro-
wieyskiego 

Wystawa Plakatu Franciszka Starowieyskiego  
z kolekcji Piotra Dąbrowskiego 

Miejsce: Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku 

Narodowego 

13:00 – „Zwierzenia Się Kręci” 
spotkanie z bohaterami przedstawień teatral-

nych poprowadzi Nina Terentiew 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

14:00 – „Justynka i Tomek” 
Na ponad godzinne show składają się nie tylko 

piosenki śpiewane wspólnie z publicznością, ale 
również konkursy i zabawy rozwijające kreatywne 
umiejętności najmłodszych. 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

15:00 – „Plejada Filmowa” 
spotkanie z gwiazdami kina festiwalowego: 

poprowadzi Tomasz Raczek 
Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Chopin 

15:00 – 16:30 Jazz dance i modern jazz 
underground 

warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych, 
poprowadzą wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta 
i Grzegorz Pańtak 

Miejsce: MDK, sala nr 4 

16:00 – Spektakl - „Diabelski Młyn” 
Scena Prezentacje, Warszawa, reżyseria Romu-

ald Szejd występują: Anna Dereszowska, Krzysztof 
Gordon 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 
16:00 – Spektakl „O północy przybyłem do 

Widawy… czyli Opis Obyczajów 3” 
według Ks. Kitowicza, Teatr IMKA, Warszawa, 

reżyseria Mikołaj Grabowski, muzyka Zygmunt 
Konieczny, występują: Mikołaj Grabowski, Iwona 
Bielska, Urszula Popiel, Magdalena Boczarska, 
Tomasz Karolak, Andrzej Konopka, Oskar Hamerski 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 

18:00 – Promenada Gwiazd 
ceremonia złożenia odcisków w Alei Gwiazd: 

Franciszek Starowieyski (dar ze zbiorów Wolińskie-
go Parku Narodowego), Hanna Śleszyńska, Anna 
Dereszowska, Borys Szyc, Tomasz Karolak 

Miejsce: Promenada Gwiazd 

19:30 – Spektakl - „Diabelski Młyn” 
Scena Prezentacje, Warszawa, reżyseria Romu-

ald Szejd, występują: Anna Dereszowska, Janusz 
Gordon 

Miejsce: Hotel Amber Baltic, Sala Konferencyjna 
19:30 – Spektakl „O północy przybyłem do 

Widawy… czyli Opis Obyczajów 3” 
według Ks. Kitowicza, Teatr IMKA, Warszawa, 

reżyseria Mikołaj Grabowski, muzyka Zygmunt 
Konieczny, występują: Mikołaj Grabowski, Iwona 
Bielska, Urszula Popiel, Magdalena Boczarska, 
Tomasz Karolak, Andrzej Konopka, Oskar Hamerski. 

Miejsce: MDK, Sala Teatralna 

22:00 – Wiwat Artyści!!! 
wystąpienie Dyrektora Artystycznego WFA 

Waldemara Dąbrowskiego 
Miejsce: Am!teatr 

22:15 – Koncert – „Wiwat Artyści!!!” - Gala 
premierowy koncert, przygotowywany spe-

cjalnie z okazji Dnia Artysty. W pierwszej części 
wystąpią artyści, których gościła Promenada 
Gwiazd: Hanna Śleszyńska, Anna Dereszowska, 
Borys Szyc, Tomasz Karolak z Orkiestrą Tomka 
Szymusia oraz ze specjalnym udziałem Alek-
sandry Kurzak – wybitnej polskiej sopranistki.  
W drugiej części wieczoru wystąpi Urszula, znana 
polskiej publiczności z takich przebojów, jak: „Konik 
na biegunach”, „Malinowy król” czy „Dmuchawce, la-
tawce, wiatr”. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich wokalistek, kilka tygodni temu powróciła 
na scenę z nową płytą: „Dziś już wiem”. Publiczność 
zgromadzona na koncercie „Dedykacje” będzie mia-
ła okazję usłyszeć zarówno jej największe hity z list 
przebojów, jak i najnowsze kompozycje. 

Miejsce: Am!teatr 

24:00 – Kino o północy – „Milion dolarów” 
spotkanie z twórcami %lmu „Milion dolarów”: 

Janusz Kondratiuk (reżyser), Tomasz Karolak (od-
twórca jednej z głównych ról); w drugiej części 
projekcja %lmu „Ciało” reżyseria: Tomasz Konecki, 
Andrzej Saramonowicz (Polska, 2003), scenariusz: 
Andrzej Saramonowicz; występują: Rafał Króli-
kowski, Tomasz Karolak, Zbigniew Zamachowski, 
Robert Więckiewicz, Cezary Kosiński, Bronisław 
Wrocławski, Edyta Olszówka, Maja Hirsch, Iza Kuna. 
Dystrybutor SPI 

Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd  

i Kino EVA 

SOBOTA 17/07/2010
9:30 – „Hello, budzimy się!!!” 
gimnastyka na plaży z hollywoodzkim trenerem 

gwiazd Witoldem Szmandą 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

10:30 – 12:00 Jazz dance i modern jazz un-
derground warsztaty taneczne dla młodzieży 
i dorosłych.  

Miejsce: MDK, sala nr 4 

11:00 – „Cała Polska czyta dzieciom” 
gwiazdy polskiej sceny czytają dzieciom bajki 
Miejsce: skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd 

11:00 - 20:00 - projekcje 8lmów w techno-
logii 7D 

Miejsce: kino przy Am!teatrze

11:00 – Kino konesera – „Chopin. Pragnienie 
miłości” 

reżyseria Jerzy Antczak (Polska, 2002) obsada: 
Piotr Adamczyk jako Fryderyk Chopin, Danuta 
Stenka jako George Sand, Bożena Stachura jako 
Solange, Adam Woronowicz jako Maurycy, Jadwiga 
Barańska jako Tekla Justyna Chopin 

Miejsce: Kino EVA 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Uchwała Nr LV/564/10

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
na rok 2010.

W niniejszej uchwale zaproponowano zwiększenie 
dochodów na kwotę  148 360,66 zł

i zwiększenie  wydatków na kwotę  1 498 040 zł. 
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 822 083,24 zł z 

czego na wydatki majątkowe przypada kwota w wy-
sokości 1 363 000 zł a na wydatki bieżące 459 083,24 zł. 

Wydatki zmniejsza się o kwotę 324 043,24 zł z 
czego na wydatki majątkowe przypada kwota w wy-
sokości 300 000 zł a na wydatki bieżące 24 043,24 zł. 

 Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku na modernizację cen-

tralnej przepompowni ścieków wchodzącej w skład 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach 
na kwotę 1 100 000 zł,

2/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 2 z przezna-
czeniem na pomoc dla powodzian w formie kolonii 
w kwocie 30 000 zł,

3/ uzupełnieniu środków z przeznaczeniem na 
promocję w kwocie ogółem 220 000 zł,

4/ uzupełnieniu środków na rozbudowę hali spor-
towej przy szkole nr 1 na kwotę 200 000 zł,

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się 
planowany de%cyt budżetu Gminy, który wyniósł 
24 860 472,69 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi: 

1/ ze sprzedaży papierów wartościowych w kwo-
cie 7 000 000 zł,

2/ z wolnych środków na rachunku Gminy  
w kwocie 14 679 798 zł,

3/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 
4 391 359,69 zł.

Uchwała Nr LV/565/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/492/09 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 

2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2010 rok.

W uchwale Rady Miejskiej Nr XLVIII/492/09  z dnia 
29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Międzyzdroje na 2010 rok zmienia się treść 
załącznika nr 6 oraz treść załącznika nr 7, co jest konse-
kwencją podjętej uchwały w sprawie zmiany budżetu           
i zmian w budżecie na rok 2010.

Uchwała Nr LV/566/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Gminy Międzyzdroje.

W związku ze zmianą ustawy o %nansach publicz-
nych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w spra-
wie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
Główne zmiany dotyczą  określenia nowego  terminu 
uchwalenia budżetu do 31 stycznia roku budżeto-
wego. Nowa ustawa wymaga również dołączenia do 
projektu uchwały budżetowej uzasadnienia, zamiast 
objaśnień. Rezygnuje się również z dołączania infor-
macji o stanie mienia komunalnego. 

Uchwała Nr LV/567/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.  

w sprawie zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykonania planu 
8nansowego jednostek za pierwsze półrocze.

W związku ze zmianą ustawy o %nansach publicz-
nych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w spra-
wie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
planu %nansowego jednostek za pierwsze półrocze. 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o %nansach 
publicznych wprowadziła między innymi obowiązek 
podjęcia uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy 
%nansowej nie później niż uchwały budżetowej na 
rok 2011. W wyniku tego ulega zmianie zakres infor-
macji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.  
Informacja za I półrocze 2011 roku będzie musiała 
zawierać dane o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy %nansowej.    

Uchwała Nr LV/568/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania imienia hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.

UZASADNIENIE
Na podstawie przedłożonego przez Uczniowski 

Klub Sportowy „ Chrobry”, wniosku o nadanie imienia 
Andrzeja Grubby hali sportowej przy szkole Podstawo-
wej nr 1. w Międzyzdrojach oraz po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii rodziny Andrzeja Grubby – zgoda żony 
Lucyny Grubby,  hala sportowa im. Andrzeja Grubby, 
znakomitego tenisisty stołowego i propagatora 
idei olimpijskiej, byłaby miejscem, gdzie szlachetna 
rywalizacja sportowa, a także rozwój %zyczny dzieci  
i młodzieży miałyby szczególne znaczenie.

Uchwała Nr LV/569/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje 
z Miastem Jelenia Góra i Miastem Będzin oraz 

Gminą Międzyzdroje i  Miastem Bydgoszcz.

UZASADNIENIE
W ramach podjętych rozmów o współpracy oraz 

na podstawie podpisanych listów intencyjnych z mia-
stami Jelenia Góra i Będzin oraz miastem Bydgoszcz, 
Gmina Międzyzdroje jest zainteresowana podjęciem 
szerokiej współpracy w zakresie promocji miast  
(w dziedzinie turystyki, kultury, edukacji i sportu) 
oraz wymiany doświadczeń z miastami Jelenia Góra 
– Będzin i Bydgoszcz.

Uchwała Nr LV/570/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje 
z Miastem Helsingborg  - Szwecja.

UZASADNIENIE
W ramach podjętych rozmów o współpracy oraz 

na podstawie podpisanych listów intencyjnych z 
miastem Helsingborg w Szwecji, Gmina Międzyzdroje 
jest zainteresowana podjęciem szerokiej współpracy 
w zakresie ochrony środowiska oraz w dziedzinie 
kultury, edukacji i sportu oraz wymiany doświadczeń 
z miastem Helsingborg.

UCHWAŁA  Nr LV/571/10
Rady  Miejskiej  w  Międzyzdrojach

z dnia 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie zawarcia przez Miasto i Gminę 
Międzyzdroje porozumienia międzygminnego.

           
W styczniu 2010 roku na konwencie burmistrzów 

gmin Powiatu Kamieńskiego w Świerznie zostały 
przedstawione wspólne działania promocyjne dla 
wszystkich gmin powiatu w oparciu o atrakcyjność 
przyrodniczą i występującą na tym obszarze różnorod-
ność biologiczną. Przedstawiciele  złożyli deklaracje 
przystąpienia do Porozumienia w celu prowadzenia 
wspólnych działań promujących wszystkie Gminy, 
w oparciu o walory atrakcyjności przyrodniczej  ich 
obszarów. W dniu 28 maja 2010 roku Rada Miejska 
w Kamieniu Pomorskim podjęła uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego. Dnia 22 
czerwca uchwała ta będzie poddana pod głosowanie 
Rady Miejskiej w Golczewie. 

Zaproponowane przez kierownika ECRB wspólne 
projekty dla gmin zostały przedstawione Marszałko-
wi Województwa Zachodniopomorskiego, a także  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
w Szczecinie, gdzie spotkały się z dużym zaintereso-
waniem   i  mogą być przez te instytucje współ%nanso-
wane. Podjęcie przez Radę Miejską w Międzyzdrojach 
niniejszej uchwały pozwoli na złożenie odpowiednich 
wniosków o %nansowanie projektów i rozpoczęcie 
działań promocyjnych dla gmin. 

Uchwała Nr LV/572/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29.06.2010r.

w  sprawie uzgodnienia wykonania prac na 
potrzeby  ochrony przyrody przy pomniku 

przyrody żywej.

Rada wyraziła zgodę na wykonanie prac pielę-
gnacyjnych przy pomniku przyrody żywej – dębie 
szypułkowym pn. „Prastary”, rosnący w Wapnicy przy 
ulicy Turkusowej, zgodnie z Projektem zabezpieczenia 
przyziemia pomnikowego drzewa, opracowanym  
w czerwcu 2010 r. przez  specjalistę prac przy pielę-
gnacji drzew.

UZASADNIENIE
Dąb „Prastary” został  ustanowiony pomnikiem  

przyrody Uchwałą Nr XV/144/03 Rady Miejskiej   
z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia 
indywidualnej ochrony przyrody w drodze uznania 
za pomnik przyrody. Zgodnie z § 2 uchwały ochrona 
przedmiotowego pomnika m.in. wprowadza zakaz 
uszkadzania  naziemnej i podziemnej części drzewa.

W miesiącach maju oraz czerwcu br. oceny stanu 
zachowania  pomnikowego drzewa dokonał specja-
lista prac przy pielęgnacji drzew-dendrolog, który 
określił  zalecane pilne zabiegi pielęgnacyjno-urzą-
dzeniowe  w przyziemiu pnia pomnikowego drzewa.  

Uchwała Nr LV/573/10
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Projekt uchwały w sprawie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Międzyzdroje”

Zgodnie z uchwałą nr XII/103/2007 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Międzyzdroje, uchwalono zmianę 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy  Międzyzdroje, przyjętego 
uchwałą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 22 października 1998 r. 
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

12.07.2010 r. - Adam Wróbel 

19.07.2010 r. - Rafał Wolny

26.07.2010 r. - Piotr Wójcik

  2.08.2010 r. - Mateusz Bobek 

  9.08.2010 r. - Jan Burzyński

16.08.2010 r.-  Kazimierz Drzewiecki 

23.08.2010 r. - Artur Duszyński

30.08.2010 r. - Adam Jakubowski 

Na swoje dyżury zapraszają również :

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
-  MICHAŁ SUTYŁA 
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30 
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 
- BEATA KIRYLUK  
 w  piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– ROMAN PAWŁOWSKI 
w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl

Spotkania z radnymi są również możliwe w in-
nych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH
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Uchwała Nr LV/574/2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Cisek.

Rada Miejska wyraziła  wolę udzielenia pomocy 
rzeczowej  Gminie Cisek w postaci organizacji jednego 
turnusu kolonii letnich dla uczniów zamieszkałych na 
terenach objętych powodzią, tj. Miejsce Odrzańskie, 
Podlesie, Przewóz, Roszowice - uczęszczających do 
publicznej szkoły podstawowej w  Łanach. Wartość 
pomocy rzeczowej, o której mowa w  ustępie 1, wynosi 
30.000,00 zł.

UZASADNIENIE
Z uzgodnień przeprowadzonych z Wójtem Gminy 

Cisek wynika, że mieszkańcy Sołectwa Łany są jednymi 
z najbardziej poszkodowanych podczas ostatnio 
zaistniałej tam powodzi. Mieszkańcy utracili swoje 
mienie i cały dobytek. Zalane zostały domostwa, za-
budowania gospodarcze i usługowe. Woda poczyniła 
ogromne straty w infrastrukturze komunalnej. Pod 
wodą znalazło się 3.300 ha pól uprawnych i gruntów. 
Likwidacja skutków kataklizmu pochłonie mnóstwo 
środków %nansowych. Dlatego Gmina zwróciła się 
do %rm, organizacji społecznych i osób prywatnych 
z prośbą o pomoc i wsparcie. 

Oczywiście przeżywają to również dzieci, dlatego 
wyjazd rekreacyjny dla uczniów tamtejszej szkoły 
uznano za celowy i wskazany. 

Zgodnie z przepisami ustawy o %nansach publicz-
nych oraz ustawy o samorządzie gminnym jednostki 
samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy 
rzeczowej i %nansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego. 

Organizatorem kolonii dla uczniów z Gminy Cisy 
będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy.  

Uchwała Nr  LV / 575 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości.

UZASADNIENIE 
Wyrażono zgodę na przeznaczenie do sprzedaży 

w trybie przetargu nieograniczonego następujących  
działek gminnych  położonych w Lubinie: 

- działka nr 117/2 o pow. 1.468 m²
- działka nr 8/1 o pow. 4.759 m²
- działka nr 8/3 o pow. 775 m²,
- działka nr 8/5 o pow. 1.317 m²
- działka nr 8/6, o pow. 1.452 m²
- działka nr 9/4, o pow. 475 m²
Dla terenów w/w działek brak jest obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy funkcja 
dla przedmiotowych działek określona została jako 
podmiejskie tereny mieszkaniowe.

Uchwała Nr  LV / 576 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/496/09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29

grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości.

UZASADNIENIE
W związku z podjętą w dniu 29 kwietnia 2010 r. 

uchwałą Nr LII/548/2010 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości, dotyczącą dokonania zamiany nieru-
chomości gminnej, położonej przy ulicy Pomorskiej 9 
w Międzyzdrojach na nieruchomość Spółki z o.o. FWP, 
położoną przy ulicy Książąt Pomorskich 8 kieruje się 
projekt zmiany podjętej uprzednio uchwały dotyczą-
cej zgody na zbycie w/w nieruchomości komunalnej.

Uchwała Nr  LV / 577 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/345/09 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zgody na 
zbycie nieruchomości.

UZASADNIENIE 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XXXVI/345/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 12 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgodę 
na zbycie nieruchomości gminnej położonej przy 
ulicy Nowomyśliwskiej, stanowiącej cztery działki: 
nr 487/25, nr 487/26, nr 487/32 i nr 487/34 skiero-
wany została w związku z wykonaniem uchwały Nr 
XLII/431/09 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 30 lat w/w nieruchomości.

Zgodnie z podjętą w czerwcu 2009 r. uchwałą 
podpisana została w dniu 31 grudnia 2009 r. umowa 
dzierżawy przedmiotowego terenu na okres do 31 
grudnia 2040 r. z przeznaczeniem na budowę i użyt-
kowanie na przedmiocie umowy wielkopowierzchnio-
wego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 
przekraczającej 400 m² wraz z ogólnodostępnym 
parkingiem oraz z dopuszczeniem lokalizacji motelu, 
obiektu gastronomicznego i stacji paliw.

Uchwała Nr  LV / 578 / 2010
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  29 czerwca 2010 r.

w  sprawie  wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości.

UZASADNIENIE
 W związku z koniecznością uregulowania stanu 

prawnego nieruchomości stanowiących drogi na 
terenie miasta Międzyzdroje, proponuje się podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 
drodze darowizny od Powiatu Kamieńskiego nieru-
chomości wchodzących dotychczas w skład dróg 
powiatowych. 

Przedmiotowe drogi nie spełniają wymogów dróg 
powiatowych.

Drogi wskazane w przedkładanym projekcie 
uchwały zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych 
uchwałą Nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zaliczenia 
dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.         

UCHWAŁA NR LV/579/2010
Rady Miejskiej w  Międzyzdrojach

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie umowy partnerskiej na rzecz 
realizacji projektu utworzenia Funduszu 

Rozwoju Obszarów Miejskich realizowanego 
w ramach Funduszu Holdingowego Jessica dla 

Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę 
Międzyzdroje umowy partnerskiej z:

Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regio-
nalnego S.A.,

Funduszem Wspierania Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Szczecina Sp. z o.o.,

Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.,
Gminą Świnoujście,
Gminą Połczyn Zdrój,
Funduszem Górnośląskim S.A.
na rzecz realizacji projektu utworzenia Funduszu 

Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) realizowanego 
w ramach Funduszu Holdingowego Jessica dla Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
W ramach inicjatywy JESSICA został utworzony 

w 2009 roku Fundusz Holdingowy JESSICA (FHJ) 
dla Województwa Zachodniopomorskiego, którego 

głównym celem jest wspieranie wzrostu potencjału 
ekonomicznego regionu poprzez rewitalizację zde-
gradowanych obszarów miejskich. Jednym z elemen-
tów tego działania jest zapewnienie odnawialności 
środków z funduszy strukturalnych przekazywanych 
do dalszej dystrybucji Funduszom Rozwoju Obszarów 
Miejskich (FROM).

Gmina Międzyzdroje przygotowuje projekt 
zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta, w którym znajdują się  istotne projekty 
rewitalizacji obszaru miejskiego, w realizację których 
przewiduje się zaangażowanie środków instrumentu 
%nansowego JESSICA. 

Nasz udział w partnerstwie określonym w umowie 
(konsorcjum), a docelowo w spółce zarządzającej 
FROM zapewni możliwość wglądu i wpływu na jej 
działania oraz kontrolę rezultatów tych działań.

Zawarcie proponowanej umowy partnerskiej ma 
na celu skuteczny udział w procedurze wyboru Fun-
duszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) poprzez:

a) przygotowanie i złożenie deklaracji zaintere-
sowania spełniającej kryteria dostępu i selekcji (w I 
etapie procedury wyboru FROM-ów),

b) złożenie oferty spełniającej kryteria wyboru 
FROM (w II etapie).

Wybór oferty umożliwi podpisanie umowy FROM 
– Fundusz Holdingowy JESSICA. Proponuje się, aby 
stroną umowy z FHJ była spółka prawa handlowego 
założona przez strony umowy partnerskiej.

FROM otrzyma w ramach tej umowy środki od FHJ 
do zainwestowania w sposób odnawialny w partner-
stwa publiczno-prywatne lub inne projekty miejskie.

FROM będzie ogłaszał konkursy, dokonywał wy-
boru i podpisywał umowy inwestycyjne dotyczące 
wsparcia wybranych projektów.

Michał Sutyła
 Przewodniczący Rady Miejskie
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SZLAKIEM WPN

Sztandarowymi obiektami Wolińskiego 
Parku Narodowego jest Centrum Eduka-
cyjno – Muzealne oraz Zagroda Pokazowa 
Żubrów. Centrum Edukacyjno – Muzealne 
spełnia zarówno rolę ośrodka edukacyjno 
– konferencyjnego, jak i muzeum przy-
rodniczego. Część muzealną tworzy 5 sal 
wystawienniczych, w których prezentowa-
na jest przyroda Parku. W miesiącu lipcu 
zapraszamy do obejrzenia, oprócz wystaw 
stałych, takich jak: „Zwierzęta zimą”, „Zalew 
Szczeciński”, „Klif woliński”, „Ptaki drapieżne 
nocne i dzienne”, „Wczesnośredniowieczne 
osadnictwo na wyspie Wolin”, „Zwierzęta 
wyspy Wolin”, oraz dioramy, poświęconej 
obszarom Natura 2000, prezentującej ptaki 
pól, łąk i terenów otwartych, na wystawy 
czasowe. Obecnie w budynku CEM prezento-
wane są dwie wystawy:  „Zakochany Chopin. 
Inspiracje mazowieckie”, oraz związana z 
obchodami 50-lecia Parku wystawa „50 lat 
Wolińskiego Parku Narodowego - zdjęcia 
dawniej i dziś, ważne wydarzenia”. 

Ekspozycja „Zakochany Chopin” ukazuje 
powiązania pomiędzy muzyką Chopina 
a muzyką ludową, a zwiedzający mogą 
nie tylko obejrzeć różne instrumenty, ale 
również posłuchać ich dźwięków. Obok 
budynku CEM znajdują się dwie woliery z 
okazami bielika i puchacza oraz  Galeria Stare 
Muzeum., w której odbywają się wystawy 
czasowe. Obecnie w Galerii prezentowana 
jest jubileuszowa ekspozycja pt. „50 lat 
działalności WPN w wydawnictwach”, a od 
16 lipca będzie gościła wystawa poświęco-
na osobie Franciszka Starowieyskiego pt. 
„Portret Franka” przygotowana przez arty-
stów - przyjaciół Starowieyskiego. Zarówno 
Muzeum Przyrodnicze, jak i Galeria Stare 
Muzeum zaprasza wszystkich od wtorku do 
niedzieli w godz. 900 – 1700.

Zagroda Pokazowa Żubrów została 
utworzona w ramach programu hodowli za-
chowawczej żubra. W zagrodzie przebywają 
również wyleczone, bądź wychowane przez 
człowieka zwierzęta niezdolne do samo-
dzielnego bytowania w swoim środowisku 
naturalnym. Obiekt jest czynny od wtorku 
do niedzieli w godz. 1000 – 1800.

Do chętnie odwiedzanych miejsc Woliń-
skiego Parku Narodowego należą punkty 
widokowe na: Kawczej Górze, Gosaniu, 
Wzgórzu Zielonka oraz Piaskowej Górze.

Kawcza Góra to wysokie na 61m wznie-
sienie, skąd można podziwiać panoramę 
Zatoki Pomorskiej oraz Mierzei Przytorskiej 
wraz z widocznymi zabudowaniami porto-

wymi Świnoujścia i niemieckimi kurortami 
cesarskimi. Jest to zarazem pierwsze wznie-
sienie brzegu klifowego ciągnącego się 
wzdłuż morskiej granicy Parku. 

Również w koronie klifu zlokalizowany 
jest drugi punkt widokowy – Wzgórze Gosań. 
Jest to najwyższe wzniesienie polskiego 
wybrzeża (93m n.p.m.) i jeden z ładniejszych 
krajobrazowo jego fragmentów. Można po-
dziwiać z niego rozległą panoramę Zatoki 
Pomorskiej, zarysy miasta Międzyzdroje, 
Świnoujście i niemieckiego miasta Ahlbeck. 

Punkty widokowe na Wzgórzu Zielonka 
i na Piaskowej Górze usytuowane są w 
południowej części Parku, na szlaku niebie-
skim. Ze Wzgórza Zielonka  rozpościera się 
imponujący widok, który został uznany przez 
Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody „Krajobrazem roku 1993/94”. Można 
stąd podziwiać malowniczą panoramę części 
Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami 
Wstecznej Delty Świny oraz wodami jeziora 
Wicko Wielkie. Warte podkreślenia jest to, 
iż obszary wyspiarskie Świny zaliczane są 
do tzw. „ europejskich ostoi ptaków”, sta-
nowiąc tym samym jeden z ważniejszych 
faunistycznie obszarów Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Punkt widokowy Piaskowa Góra usytu-
owany jest na zboczu stromego, piaszczy-
sto-kredowego urwiska istniejącego na 
południowym brzegu Jeziora Turkusowego. 
Widoczne z Piaskowej Góry jezioro jest, 
obok Jeziora Czajczego, jednym z chętniej 
odwiedzanych miejsc. Jezioro Turkusowe 
znane ze swej niepowtarzalnej barwy jest 
zbiornikiem sztucznym, powstałym poprzez 
zalanie wodami podskórnymi i opadowymi 
dawnego wyrobiska kredy. To właśnie niepo-
wtarzalna barwa, która jest efektem zjawiska 
krasowego, oraz malownicze położenie jest 
magnesem, który przyciąga tu  turystów.

Jezioro Czajcze uchodzi za jedno z 
najpiękniejszych jezior Parku. Wyróżnia się 
malowniczym położeniem oraz bogatą ro-
ślinnością brzegową. Ma kształt rogala, a na 
środku jeziora znajduje się niewielki półwy-
sep na którym wznoszą się resztki obwaro-
wań wcześniośredniowiecznego grodziska. 
W pobliżu półwyspu znajduje się olbrzymi 
polodowcowy głaz zwany Wydrzym Głazem.

Wymieniając atrakcje turystyczne trudno 
jest nie wspomnieć o muzeum wyrzutni po-
cisków V3. Ta betonowa konstrukcja (dawny 
bunkier amunicyjny), położona naprzeciw 
Jeziora Wicko Małe w okolicy wsi Zalesie, 
przyciąga rokrocznie rzesze miłośników 

militariów, chcących poznać historię tajnej 
broni Hitlera. 

Przez teren Wolińskiego Parku Naro-
dowego przebiegają 3 szlaki turystyczne: 
czerwony (brzegiem morza Bałtyckiego), 
niebieski (nad Zalewem Szczecińskim) i 
zielony (leśny, biegnący częściowo wzdłuż 
jezior warnowskich).

Na najpiękniejszych i najbardziej intere-
sujących przyrodniczo odcinkach szlaków 
utworzono pięć ścieżek edukacyjnych. Ich 
usytuowanie pozwala na zapoznanie się  z  
walorami przyrodniczymi WPN. Poszcze-
gólne stanowiska na ścieżkach wyznaczają 
w terenie znaki przystankowe. Możliwe jest 
przebycie każdej trasy w przeciwnym kierun-
ku. Przewodniki po ścieżkach do nabycia w 
Muzeum oraz w kasie Zagrody Pokazowej 
Żubrów

Ścieżka ,,Poznaj Las’’ rozpoczyna się przy 
bramie wejściowej na teren Wolińskiego 
Parku Narodowego przy ulicy Leśnej i bie-
gnie wzdłuż znakowanego szlaku zielonego 
aż do Zagrody Pokazowej Żubrów. Jest to 
krótka trasa (ok. 1,2km), której zadaniem 
jest przybliżenie budowy i funkcjonowania 
lasu oraz zapoznanie się z różnorodnością 
występującego w nim świata przyrody. Rów-
nież przebieg ścieżki edukacyjnej ,,Jeziora’’ 
pokrywa się częściowo ze szlakiem zielonym. 
Ta malowniczo położona ścieżka biegnie 
wzdłuż Jeziora Czajczego i umożliwia za-
poznanie się z walorami krajobrazowymi 
oraz  =orą i fauną wolińskich jezior. W nie-
dużej odległości od tego miejsca znajduje 
się ścieżka ,,Bory Wolina’’. Rozpoczyna się 
ona przy szlaku czerwonym prowadzącym 
z miejscowości Wisełka na plażę. Ścieżka 
umożliwia zapoznanie z charakterystyczny-
mi dla Parku siedliskami borowymi. Pozosta-
łe dwie ścieżki przyrodnicze poprowadzone 
są wzdłuż szlaku niebieskiego. Długa na 
4km ścieżka „Nad Zalewem Szczecińskim” 
pozwala zapoznać się z bogactwem i 
zróżnicowaniem przyrody związanej z 
Zalewem, a przede wszystkim z ptakami 
tych terenów, natomiast ścieżka ,,Procesy 
przyrodnicze’’ umożliwia zapoznanie się z 
historią, geologią i przyrodą nieożywioną 
tej części wyspy Wolin. Trasa rozpoczyna się 
przy Starej Kredowani w Wicku, przebiega 
wokół Jeziora Turkusowego, przez Piaskową 
Górę i kończy się na Wzgórzu Zielonka. Jest 
to trasa chętnie wybierana przez turystów, 
gdyż charakteryzuje się dużymi walorami 
krajobrazowymi. 

Ewa Lewicka

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
G+@.236.$1!&6$M!&+<+0#$%+J+>+*#$ ()34$ *!$*!(F!&<'.)($!4&!6E#(*#"$+F3'!&')$0#3%#$G+@.*B$ X)34$ 4+$*!(%.;6*.)(3'#$ /&!D")*4$
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Po mszy  goście, zebrani w Centrum Edukacyj-
no – Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego, 
obejrzeli opracowaną przez pana Krzysztofa 
Grzegorczyka dioramę przedstawiającą bieliki 
unoszące się  w przestworzach. Oglądający dio-

ramę byli poruszeni wolnością, siłą i pięknem 
tych przepięknych ptaków, będących symbolem 
Wolińskiego Parku Narodowego i pierwowzorem 
godła Polski. 

Otwarcia uroczystej sesji Rady Naukowej 
Wolińskiego Parku Narodowego dokonał prof. 
Andrzej Kostrzewski, Przewodniczący Rady. Sesja 
rozpoczęła się wręczeniem nominacji Ministra 
Środowiska na członków Rady Naukowej WPN. 
Wręczenia dokonał Wojciech Hurkała, Naczelnik 
Parków Narodowych w Departamencie Ochrony 
Przyrody Ministerstwa Środowiska.

Podczas sesji Rady Naukowej zgromadzeni go-
ście wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Kostrzew-
skiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu pt.: „50 lat badań naukowych w Woliń-
skim Parku Narodowym – znaczenie teoretyczne 
i praktyczne”. Prof. Andrzej Kostrzewski wraz ze 
studentami UAM prowadzi badania naukowe na 
terenie Parku już niemal od 50 lat, jest też założy-
cielem i mentorem Stacji Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego na Białej Górze. 

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Ire-
neusz Lewicki wygłosił referat pt.: „Woliński Park 
Narodowy na przestrzeni ostatniego półwiecza”. 
Referat był zilustrowany prezentacją zawierającą 
zdjęcia miejsc cennych przyrodniczo i ważnych 
dokumentów. Podczas swojego wystąpienia 
Ireneusz Lewicki ukazał sylwetki dwóch poprzed-
nich dyrektorów Wolińskiego Parku Narodowego: 
Leona Niedzielskiego (1960 - 1972), który ze 
względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać do 
Międzyzdrojów, oraz ś.p. Stanisława Załanowskie-
go (1974 - 1990).

Część konferencyjną zamykał referat prof. 

Kazimierza Kozłowskiego, członka Rady Naukowej 
Parku, pt.: „Woliński Park Narodowy. Tradycja i 
współczesne wyzwania”. Prof. Kozłowski, długolet-
ni dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, 
jeden z inicjatorów założenia zamiejscowego 

Oddziału Ar-
chiwum Pań-
stwowego w 
M iędz yzdro -
jach na Białej 
Górze, historyk 
zajmujący się 
s z c z e g ó l n i e 
historią Pomo-
rza Zachodnie-
go, w swojej 
u p r z e j m o ś c i 
skrócił referat, 
aby dać szan-
sę wypowiedzi 
p o z o s t a ł y m 
uczestnikom 
obchodów 50 
– lecia WPN. 
Jednocześnie 
obiecał, że dla 
zainteresowa-
nych osób treść 

jego referatu będzie dostępna za pośrednictwem 
Dyrekcji WPN.

Kolejny etap sesji Rady Naukowej Parku został 
zdominowany przez wystąpienia zaproszonych 
gości, którzy składali na ręce 
dyrektora Parku i Przewod-
niczącego Rady Naukowej 
serdeczne gratulacje i ży-
czenia pomyślności.

Następnymi punktami 
programu były wernisaże 
wystaw zorganizowanych 
przez Woliński Park Naro-
dowy. W Centrum Eduka-
cyjno – Muzealnym WPN 
otwarta została wystawa 
opracowana przez pana 
Krzysztofa Grzegorczyka: 
„Woliński Park Narodowy 
dawniej i dziś”. Jest to wy-
stawa fotogra%i ukazujących 
ciekawe miejsca w Parku w 
ich obecnym stanie i - dla 
kontrastu - w stanie sprzed 
kilkudziesięciu lat. W Galerii 
Wystawowej Stare Muzeum 
otworzono natomiast wy-
stawę zrealizowaną przez pana Lecha Zużałka: 
 „50 lat działalności WPN w wydawnictwach”, pod-
czas której wyeksponowano wszelkie dostępne 
wydawnictwa zawierające publikacje o Parku.

Plenerowa część obchodów miała miejsce 
przed Galerią Stare Muzeum.  Odsłonięto tablicę 
pamiątkową z okazji 50 – lecia Parku umocowaną 
na głazie narzutowym ważącym 2,7 ton. Przecięcia 

wstęgi dokonali wspólnie: prof. Andrzej Kostrzew-
ski, prof. Janina Jasnowska – prezes Zachodnio-
pomorskiego Towarzystwa Naukowego oraz pani 
Anna Majewska – dyrektor Departamentu Eduka-
cji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Przy głazie honorową wartę pełnili umundu-
rowani pracownicy Służby Parku Narodowego, a 
oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów 
ze Strzelców Krajeńskich.

Tradycyjnie już, podobnie jak podczas rocz-
nicowych spotkań  5 i 10 lat temu, posadzony 
został pamiątkowy dąb bezszypułkowy. Sadzenia 
dokonali m. in. prof. Kazimierz Kozłowski, Ireneusz 
Lewicki, Stanisław Felisiak – zastępca dyrektora 
WPN, Leszek Dorosz – burmistrz Międzyzdrojów, 
Wojciech Hurkała, przedstawiciel Starosty Kamień-
skiego, Paweł Skawiński – dyrektor Tatrzańskiego 
Parku Narodowego.

D z i e ń  o % c j a l n y c h  u r o c z y s t o ś c i  z o -
stał  zakończony wieczornym koncer tem  
w Międzynarodowym Domu Kultury w Mię-
dz yzdrojach.  W koncercie uczestnicz yły 
chóry amatorskie biorące udział w 45. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej 
w Międzyzdrojach: Chór Dziecięcy Zespołu 
Szkół Muzycznych „Gioia di Cantare” z Toru-
nia pod dyrekcją Renaty Szera%n - Wójtowicz  
i Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z 
Cieszyna.

W drugim dniu świętowania odbyła się sesja 
terenowa na plaży Wolińskiego Parku Narodo-

wego od Międzyzdrojów do Grodna, czerwonym 
szlakiem: „Brzegiem Bałtyku”, pod najwyższymi w 
Polsce klifami. Z ramienia Wolińskiego Parku Naro-
dowego opiekunem grupy był pan Jacek Misiak, 
a zajęcia o tematyce geologicznej prowadził pan 
Jacek Tylkowski, kierownik Stacji Monitoringu 

Środowiska Przyrodniczego UAM na Białej Górze. 
Ewa Lewicka

W dniach 22 i 23 czerwca br. Woliński Park Narodowy świętował  50. rocznicę swojego powstania. Obchody rozpoczęła uroczysta 
msza święta w kościele para8alnym p.w. św. Piotra Apostoła  w Międzyzdrojach, którą celebrował ksiądz biskup Marian Błażej 
Kruszyłowicz. We mszy św. wzięli udział pracownicy Parku przygotowani do udziału w liturgii przez proboszcza para8i księdza 
kanonika Mariana Wittlieba, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Międzyzdrojów.  Uroczystą oprawę zapewnił chór Uniwersytetu 
Śląskiego: „Harmonia” z Cieszyna pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej – Panek.

Dyrekcja i Pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dni uroczystości 
rocznicowych przebiegały w tak miłej i przyjaznej atmosferze.

 !"#$%$&# #
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Niestety,  wyburzenie istniejącej sali spowodo-
wało konieczność odbywania zajęć wychowania 
%zycznego w szkolnej auli i na korytarzach. Często 
wykorzystaniu boisk i okolicznych terenów zielonych 
przeszkadzała aura, szczególnie w tym roku niesprzy-
jająca... Ale nawet przy paskudnej pogodzie roboty 
nie ustawały i hala obok szkoły rosła, a dziś oglądamy 

już prawie gotowy, oszklony, utrzymany w nowator-
skiej stylistyce, obiekt, który od 1 września będzie 
służył uczniom szkół naszej gminy, mieszkańcom  
i Gościom odwiedzającym nasze coraz piękniejsze 
miasteczko. 1 września bowiem będzie miało miejsce 
uroczyste otwarcie hali i nadanie jej imienia Andrzeja 
Grubby.

Nadanie hali sportowej w Mię-
dzyzdrojach imienia słynnego spor-
towca, który rozpropagował w kraju 
tenis stołowy, znajduje swoje uzasad-
nienie w liczbie trenujących tę dys-
cyplinę zawodników oraz wysokich 
wynikach sportowych, które osiągają. 
Tenis stołowy to najpowszechniej 
uprawiana dyscyplina sportu w na-
szej gminie, obecnie trenuje ją ok. 
50 uczniów. 

W tej dyscyplinie zawodnicy  
z gminy Międzyzdroje odnoszą naj-
więcej sukcesów, m.in. brązowy medal 
Mistrzostw Polski Kadetów, 5. miejsce 
na Mistrzostwach Polski, ośmiokrotnie 
w ciągu ostatnich dziewięciu lat UKS 
Chrobry Międzyzdroje zajmował 
1. miejsce  we współzawodnictwie 
klubowym, zawodnicy Klubu wielo-

krotnie zdobywali mistrzostwa województwa we 
wszystkich kategoriach wiekowych, wychowankowie 
Klubu są zawodnikami kadry Polski.

Zawodnic y  reprezentują  M iędz yzdroje  
w II, III i IV lidze, a także rozgrywkach WTK. Nadanie 
hali imienia A. Grubby będzie podkreślać wartości 
edukacyjne sportu, związane z postawą życiową 
i karierą sportową zawodnika, którego śladami  
w wyborze drogi sportowej podążają młodzi ludzie 
z naszej społeczności.

A. Grubba był niezłomnym, unikalnym sportow-
cem, wielokrotnym mistrzem Polski, olimpijczykiem. 
którego osiągnięcia sportowe, zbiegły się w czasie  
z nobilitacją tenisa stołowego jako dyscypliny olim-
pijskiej. A. Grubba zajął się zupełnie niszową w jego 
czasach dyscypliną sportu, jaką był tenis stołowy.  
Przyczynił się do tego, iż sport ten zyskał dużą  popu-
larność. Wielkie sukcesy Andrzeja Grubby połączone  
z jego sposobem bycia przy stole pingpongowym, 
jak i poza nim, sprawiły, że Polacy pokochali tenis 
stołowy. Ten sport uprawiają odtąd bardzo często, w 
szkołach, na wakacjach, wszędzie.

Wysoki poziom tenisa stołowego w gminie 
Międzyzdroje stwarza możliwość organizowania 
w nowopowstałej hali turniejów krajowych i mię-
dzynarodowych, na które nasi zawodnicy obecnie 
jeżdżą do innych ośrodków ze względu na brak 
pełnowymiarowej sali sportowej. Szerokie grono 
sportowców i kibiców związanych z ideą Grubby 
może przyczynić się do organizacji widowiskowych 
imprez sportowych, a tym samym do popularyzacji 
naszej gminy w mediach i  zwiększonego ruchu 
turystycznego poza sezonem letnim. 

Iwona Banachowicz 
Dyrektor SP1 Międzyzdroje

WAKACJE 
NA SPORTOWO
Stadion Miejski w Międzyzdrojach wraz z Klubem Bie-
gacza „Sporting” zapraszają wszystkich mieszkańców 
Gminy Międzyzdroje oraz turystów wypoczywających 
na wyspie Wolin do skorzystania z oferty Kompleksu 
Sportowo – Rekreacyjnego znajdującego się przy 
ulicy Gryfa Pomorskiego 61b. 

Na wszystkich chętnych, codziennie w godzinach 
od 8:00 do 20:00, w promocyjnych cenach, czekają:

- pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzch-
nią trawiastą

- 3 korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą

- klimatyzowana sala %tness z siłownią
Wykwali%kowana kadra trenerska udzieli Państwu 

konsultacji  i porad treningowych dotyczących popra-
wy kondycji %zycznej i formy sportowej.

Kontakt: 
Stadion Miejski, ul. Gryfa Pomorskiego 61b
tel./ fax. +48 91 38 28 540   
e-mail: stadion.miedzyzdroje@wp.pl
Robert Leszczyński, Tomasz Kozłowski 

W:T:(O(0ACDEFED9GH:;X(B(G<O:9;A>(HPY(O?97<;>R
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach w 2008 roku  rozpoczęto budowę hali sportowej. 
Uczniowie z radością przyjęli wiadomość, że decyzją burmistrza i międzyzdrojskich radnych postano-
wiono na miejscu istniejącej przy podstawówce starej, zniszczonej, wymagającej generalnego remontu  
sali, zbudować nowoczesny, piękny i funkcjonalny obiekt. 

W  tym roku  „Festiwal Siły Sprawności i Urody- 
Fashion Promenade 2010” odbędzie się w terminie 
30 lipca – 01 sierpnia. Impreza ma charakter plenero-
wy i odbywa się na skwerze rekreacyjnym przy Alei 
Gwiazd. W tym roku  dodatkową atrakcję stanowić 
będą liczne pokazy mody letniej w kilku odsłonach 
oraz organizowany %nał  Mistrzostw Polski Strong-
man Amatorów, równocześnie %nał eliminacji do Mi-
strzostw Świata Strongman rozgrywanych podczas 
Arnold Schwarzenegger Festival w USA. Eliminacje 
do Mistrzostw Polski  Strongman Amatorów  odby-
wają się w Bytomiu i Ustroniu Morskim. Nagrodą 
główną jest udział zwycięzców w zawodach Arnold 
Schwarzenegger Festival organizowanych w USA. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu. 

P R O G R A M  I M R E Z Y :
Piątek 30.07.2010

Od 14 do godz.18.00 -  zawody w Speed Bad-
minton (dla wszystkich chętnych)

Od 19.00  - Fashion Promenade  - pokaz mody, 
oraz  Turniej Dj -ów

23.00 Turniej Dj - %nał klub Scena
Sobota 31.07.2010

Od godz 11 – 16  - zawody Speed Badminton 
(dla wszystkich chętnych)

Od godz 16:
Konkurs przysiadów ze sztangą (dla wszystkich 

chętnych)

Zawody w wyciskaniu belki (dla wszystkich 
chętnych)

Bench Press – Zawody w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc (dla wszystkich chętnych)

Zawody Teta Lift – Zawody w Wyciskaniu Od-
ważnika 24kg (dla wszystkich

chętnych)
Mistrzostwa Polski w Podciąganiu na Drążku  (dla 

wszystkich chętnych)
III Mistrzostwa Polski Strongman Amatorów, 

równocześnie %nał eliminacji do
Mistrzostw Świata Strongman rozgrywanych 

podczas Arnold
Schwarzenegger Festiwal USA.

Niedziela 1.08.2010
Od godz 11-16 %nały Speed Badminton (dla 

wszystkich chętnych)
Od godz 17:
Freestyle football
Dance Chalange (dla wszystkich chętnych)
Wybory Miss (dla wszystkich chętnych)

Gościem specjalnym podczas tegorocznego 
Festiwalu będzie Przedstawiciel Arnold Sports Festi-
wal Prezydent Amerykańskiej Federacji Strongman 
Dione Wessels.

Wielkim wydarzeniem będzie trening pokazowy 
i występ jednego z najlepszych zawodowych kultu-
rystów na świecie Roberta Piotrkowicza.

Wszystkich zainteresowanych bezpośrednim 
uczestnictwem w organizowanych zawodach pro-
simy o bezpośredni kontakt z organizatorem: Firmą 
Fit Word – tel. 792520237, GG-11483125,skype-
strongman.pl,mail - strongman@strongman.pl

Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Festiwal siły, sprawności i urody
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W dniach 21 - 23 maja br. zawodnicy naszego klubu (roczniki 
96-98 oraz 99 i młodsi) przebywali w  Munster  (Niemcy) 50 km od 
Hamburga, gdzie brali udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Nożnej pod nazwą PFINGSTTURNIER 2010 SV MUNSTER.

Nasi zawodnicy rocznik 96-98 odnieśli na ziemi niemieckiej 
sukces - uczestnicząc po raz pierwszy w takim turnieju zajęli bardzo 

wysokie III miejsce. Grupa młodsza również grała dobrze, jednak 
zabrakło szczęścia - przegrali różnicą jednej bramki, zajmując 
miejsce poza podium.

 Kadra 96-98:
Gaj Sebastian; Strzelecki Krzysztof; Kowalczyk Konrad; Tka-

czonek Piotr; Waszczyk Michał; Bednarowski Norbert; Kalinowski 
Patryk; Mittelstatd Radosław; Boskovic Milan; Kostek Kevin; 
Potrzebny Wiktor.

Kadra 99 i młodsi:
Wesołowski Sebastian; Wesołowski Mateusz; Trott Mateusz; Kos 

Krystian; Majzner Mariusz; Mittelstatd Maksym; Oswald Maksymi-
lian; Kuryłowicz Błażej; Cyburt Radosław; Cyburt Bartosz; Poskart 
Sebastian; Sędzicki Przemysław; Żak Kacper.

 Natomiast   w drugim dniu pobytu, po emocjach turniejowych, 
nasza cała grupa udała się na wielką zabawę w Parku Zabaw  
– Heide Park (Soltau). 

 

JJOJP%:.5.%JKLK%"@%QRST DU%UH?N%
V%W.:,!X%?*:*"'/,%O%"*24#,/%YLOYJ
W Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bałtyku - Baltic 
Cup 2010r. nasi zawodnicy rywalizowali z zespołami niemieckimi  
takimi jak: NFV Gelb-Weiß Görlitz, Dessauer SV 97,FK Hansa Witt-
stock oraz rywalem z ligi Iskrą Golczewo.

Juniorzy Fali Międzyzdroje  podczas dwóch dni nie mieli 
równych i zasłużenie wygrali Turniej. Zajmując PIERWSZE 

MIEJSCE odnieśli zwycięstwo w Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar „BALTIC CUP”,  byli jedyną drużyną na tym 
turnieju, która nie straciła ani jednej bramki, a bramki dla naszej 
drużyny zdobywali: Tomasz Janik, Paweł Król, Piotr Rutkowski. 
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W dniach 24-25 maja 2010 r. po powrocie z zagranicy nasz zespół  
rocznik 98-99 wyjechał do Rewala reprezentując naszą Gminę na 

II Ogólnopolskim Tur-
nieju Piłki Nożnej Euro 
Sea 2010 pod patronem 
Związku Miast i Gmin 
Morskich.

W turnieju udział 
brało 16 gmin z nad-
morskich miejscowości. 
Nasz zespół znalazł się 
w grupie A z drużynami 
z Darłowa, Władysławo-
wa, Pruszcza Gdańskiego

 W klasy#kacji koń-
cowej nasza drużyna 
zajęła wysokie miejsce 
II w grupie zdobywając  
6 pkt., natomiast w kla-
sy#kacji ogólnej zajęła 
piąte miejsce na 16 gmin-
nych drużyn.

To był  długi week-
end dla naszych młodzie-

żowych zespołów trwający pięć dni, ale dający nam satysfakcję i chęć 
dalszej pracy z młodzieżą, która pokazuje, że uwielbia piłkę nożną  
i potra# pokazać się z jak najlepszej strony.

* W sobotę 29 maja 2010r., nasz zespół  (rocznik 99 i młodsi) 
przebywał na kolejnym Turnieju w Golczewie, gdzie uczestniczyło 
5 drużyn z powiatu kamieńskiego, gry#ckiego, 
nasza drużyna zajęła piąte miejsce.  

* W dniu 12.05.2010 r. nasi zawodnicy z 
grup wiekowych „Orlik” , „Trampkarz” przebywali 
na meczu w Wolinie -  Hit kolejki „Vineta” Wolin - 
„Pogoń” Barlinek, aby obserwować zawodników 
grających na co dzień w  IV lidze. 

* 13.05.2010r. grupa Juniorów przebywała 
na meczu I Ligi w Świnoujściu, gdzie miejscowa 
Flota grała z ŁKS Łódź, była prowadzona analiza 
meczu przez trenera tej grupy.
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Po rundzie Jesiennej nasza pierwsza drużyna zajmowała 

wysokie 4 miejsce z dorobkiem 26 punktów, wygrywając 7 krotnie 

5 krotnie remisując oraz 1 raz przegrywając, 

zdobywając 23 bramki tracąc 11 bramek.

Natomiast po zakończeniu rundy roz-

grywkowej sezonu 2009/2010, drużyna 

seniorska  zajęła bardzo wysokie 2 miejsce 

zdobywając 53 punkty, wygrywając 16 

krotnie, 5 krotnie remisując oraz 5 krotnie 

przegrywając, zdobywając 60 bramek,  

25 tracąc,  wyprzedziła ją tylko drużyna  

z Trzebiatowa – „Rega II”, która posiada 

zaplecze III ligowego zespołu

Awans do wyższej klasy rozrywkowej 

wywalczyła drużyna z Trzebiatowa,  natomiast 

spadek do „B”  klasy drużyna z Wysokiej 

Kamieńskiej.

[7#,*"4$%WG%C.+.
Po rundzie Jesiennej drużyna Juniorów zajmowała I pierwsze 
miejsce, będąc liderem w swojej grupie rozgrywkowej, zdobywając 
34 punkty, 12 krotnie odnieśli zwycięstwo, tylko 1 raz remisując,  
zdobywając 75 bramek, tracąc 22 bramki.

Na koniec rundy 2009/2010 drużyna juniorów KS Fala zajęła 
pierwsze miejsce, a tabela przedstawia się następująco: (patrz 
poniżej)

W dniu 26.06.2010r., zaraz po rozegranym ostatnim spotkaniu 
z drużyną  Jantara Dziwnów (spotkanie na wyjeździe), gdzie nasza 
pierwsza drużyna wygrała 1-0, doszło do spotkania podsumowu-
jącego sezon 2009/2010, które odbyło się  w Ośrodku Wczasowym 
„Barz Bór” w Międzyzdrojach.

Zarząd Klubu Sportowego „Fala”, po zakończeniu rundy dokonał 
podsumowania oraz analizy poszczególnych grup rozgrywkowych. 
Podsumowując  rundę rozgrywkową sezonu 2009/2010 w wykona-
niu KS „FALA” Międzyzdroje nasze  pierwsza drużyny zajęła wysokie 
drugie miejsce,  w stosunku do poprzednich sezonów,  gdzie nasza 
drużyna plasowała się w środku tabeli zajmując przeważnie siódmą 
lokatę jest to duże osiągnięcie.  

Dla najbardziej wyróżniających się zawodników przygotowano 
pamiątkowe upominki.

Z pierwszego zespołu wyróżniono Dariusza Maczniańskiego 
jako najskuteczniejszego strzelca ligi oraz podziękowano zawodni-
kom: Marcinowi Malujdy - objawienie rundy, Pawłowi Majtasowi, 
Janowi Rączewskiemu, Dariuszowi Tokarzowi, za zaangażowanie 
wniesione podczas treningów.

Drużyna  Juniorów wywalczyła awans do I klasy na szczeblu 
województwa zachodniopomorskiego. Jest to zasługa zarówno 
samych zawodników, jak i prowadzącego grupę szkoleniowca, 
który powiedział: „Jest to zespół z charakterem, który walczył 
przez cały sezon, pokazując zespołowość w grze, dzięki temu 
wykonaliśmy założony plan. Ambicje  zespołu są duże. Udowodnili 
to ciężką pracą, zdobywając w efekcie pierwsze miejsce w swojej 
grupie rozgrywkowej. Cieszymy się wszyscy z tego upragnionego 
awansu, dziękując za pomoc ludziom, którzy w nas wierzyli. Raz 
jeszcze chciałbym podziękować zawodnikom oraz wszystkim 
współpracownikom naszego klubu”.

W drużynie Juniorów złożono podziękowania wszystkim 
zawodnikom. Przede wszystkim tym, którzy skończyli wiek juniora 
a są to: Janik Tomasz, Dominik Łaba, Damian Kędzierski, Maciej 
Wrzecionkowski. Nie znaczy to że piłkarska kariera jest przed nimi 
już zamknięta, gdyż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie 
tych zawodników z trenerem pierwszej drużyny.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył najskuteczniejszy strzelec 
tej grupy Tomasz Janik, który został królem strzelców w sezonie 
rozgrywkowym strzelił 32 bramki – gratulacje,  oraz Piotr Bursa, 
który  został wybrany najlepszym zawodnikiem minionego sezonu.

Opracował  Piotr KARASIEWICZ

\.(,'$%6*%6"7<$#$%57#,*"1&
KS Fala Międzyzdroje ogłasza nabór do drużyny juniorskiej 
chłopców urodzonych w latach: 1992, 1993, 1994 i 1995.  
W sezonie 2010/11 klub reprezentować będą w I klasie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Zgłoszenia prosimy składać 
w biurze klubu mieszczącym się na stadionie przy Alei Róż 7, 
bądź bezpośrednio kontaktując się z trenerem Piotrem Kara-
siewiczem: tel. 695 439 317. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

,/([Z:T:\(0ACDEFED9GH>(6GD;E:5(<P9=A>H7O

Drużyna Juniorów KS Fala Międzyzdroje 2009/2010
 Stoją od prawej: trener Piotr Karasiewicz, Dariusz Kozłowski, Piotr Rutkowski, 

Tomasz Janik, Michał Malujdy, Damian Kędzierski, Robert Ropęgo, Krzysztof  
Stolarczyk; klęczą: Filip Żabiński, Michał Waszczyk, Patryk Straszewski, Piotr Bursa.        

Tabela - A klasa Szczecin gr. 1 2009/2010

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Rega II Trzebiatów
Fala Międzyzdroje
Jantar Dziwnów
Błękitni Trzygłów
Radowia Radowo Małe
Iskra Golczewo
Olimpia Nowogard
Bałtyk Międzywodzie
Pionier Żarnowo
Bizon Cerkwica
Bałtyk Gostyń
Orzeł Prusinowo
Sowianka Sowno
Znicz Wysoka Kamieńska

m
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

pkt
60
53
51
51
51
49
47
29
28
27
23
21
17
11

Z
20
16
15
15
17
15
14

8
7
8
7
6
4
2

R
0
5
6
6
0
4
5
5
7
3
2
3
5
5

P
6
5
5
5
9
7
7

13
12
15
17
17
17
19

+/-
90 / 32
60 / 25
71 / 36
59 / 37
68 / 43
67 / 38
61 / 46
51 / 66
52 / 67
45 / 73
55 / 64
50 / 99
37 / 81
36 / 95

Tabela Juniorów II Klasa Szczecin 2009/2010

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Fala Międzyzdroje
Jantar Dziwnów
Iskra Golczewo
Bałtyk Gostyń
Radowia Radowo Małe 
Olimpia Nowogard
Pionier Żarnowo
Sowianka Sowno
Znicz Wysoka Kamieńska
Błękitni Trzygłów
Bizon Cerkwica
Bałtyk Międzywodzie
Orzeł Prusinowo

m
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

pkt
67
55
51
49
46
41
41
24
23
20
19
17

9

Z
22
18
17
16
15
13
13

8
7
6
5
5
2

R
1
1
0
1
1
2
2
0
2
2
4
2
0

P
1
5
7
7
8
9
9

16
15
16
15
17
22

+/-
139 / 40
126 / 48
46 / 48
110 / 47
110 / 50
87 / 60
69 / 63
47 / 94
49/ 130
63 / 117
43 / 94
52 /106
41 / 144
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY
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Kąpielisko strzeżone w Międzyzdrojach rozciąga 
się na długości 1610m.  Podobnie jak w ubie-
głych latach 8rma Wibor Ratownictwo Morskie 
zabezpiecza 1310m, pozostałe 300m zabezpiecza 
Miejski Oddział WOPR, z którym ściśle współpra-
cujemy. Łącznie blisko 50 ratowników będzie 
strzegło bezpieczeństwa na 15 stanowiskach 
ratowniczych w okresie od 1.07 – 31.08.2010.

Na kąpielisku funkcjonują dwa ruchome punkty 
medyczne:  jeden od strony morza (na łodzi motoro-
wej), drugi od strony lądu (czterokołowiec). Punkty 
te są wyposażone w profesjonalny sprzęt medyczny 
i są obsługiwane przez doświadczonych ratowników 
medycznych. 

Firma Wibor ściśle współpracuje również z Policją, 
Strażą Miejską i ze służbami medycznymi.

Jesteśmy pomysłodawcami opasek na rękę dla 
dzieci z numerem telefonu do mamy/taty. Od trzech 
lat staramy się zmniejszyć liczbę zaginięć dzieci rozda-
jąc je. Dzięki takiej akcji udało nam się już zmniejszyć 
liczbę zaginięć o ok. 70%.

Dzięki uprzejmości władz Międzyzdrojów, 
przystąpiliśmy do programu Bezpieczne Kąpieliska 
Zachodniopomorskie i będziemy się starali znaleźć 
w czołówce tychże kąpielisk.

Zapraszamy do bezpiecznej kąpieli na kąpielisku 
strzeżonym i pamiętajmy, że w razie zauważenia 
sytuacji zagrożenia w obrębie kąpieliska, należy 
powiadomić ratowników osobiście lub dzwoniąc 
pod numer 601-100-100.                        Krzysztof Kozub

WIBOR
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W II turze wyborów 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania - 8832
Liczba oddanych głosów - 5965
W tym głosów nieważnych - 30  
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander otrzymał gło-

sów ważnych  - 1953, co stanowi 32,1 %
KOMOROWSKI Bronisław Maria  otrzymał głosów 

ważnych - 3982, co stanowi 67,1 %
Frekwencja ogólna - 67,5 %
Liczba głosujących na podstawie zaświadczeń o 

prawie do głosowania  - 3397
Liczba Mieszkańców Gminy Międzyzdroje upraw-

nionych do głosowania - 5568
Liczba oddanych głosów  przez Mieszkańców 

Gminy Międzyzdroje - 2538
Frekwencja Mieszkańców Gminy Międzyzdroje 

– 45,6 %
Sekretarz Miasta Henryk Nogala

Nieruchomości gminne 
przeznaczone do sprzedaży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania 
nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:

1. Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
położone w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki:

- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej 
  działkę nr 120/34 o pow. 327 m², cena wywoławcza 126.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 153.000 zł + podatek VAT w stawce 22%, 
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 lipca 2010 r. 
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6 

o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza –  140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%. 
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 lipca 2010 r. 
3. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, 

działka nr 341 o pow. 494 m². Cena wywoławcza – 970.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10% 
boni%katy w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)

Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w drugiej połowie lipca 2010 r. 
4. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, 

działka nr 328 o pow. 839 m². Cena wywoławcza – 1.550.000 zł brutto. Przetarg na  sprzedaż 
w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w drugiej połowie lipca 2010 r. 

5.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka 
nr 4/1 o pow. 1.521 m². Przewiduje się ogłoszenie przetargu na zbycie w/w nieruchomości  
w drugiej połowie lipca 2010 r. Cena wywoławcza – 2.750.000 zł brutto (cenę pomniejsza się  
o 10% boni%katy w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)

6.  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, działka nr 
439 o pow. 22.880 m². Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w czwartym 
kwartale 2010 r. Szacunkowa cena  – 26.500.000 zł brutto.

Edyta Konarzewska
Rreferatu gospodarki nieruchomościami

Turyści plażują, 
złodzieje nie próżnują

Na terenie gmin nadmorskich pojawili się zuchwali oszuści, którzy wykorzystują 
roztargnienie turystów i nieostrożność właścicieli ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i hoteli. 
Wchodzą do pokoi przez otwarte drzwi lub przez uchylone okna i plądrują pokoje. Zdarzają się też 
kradzieże na plaży. Otrzy- mujemy również sygnały  
o oszustwach i wyłudzeniach mających miejsce na terenie 
ośrodków wypoczynkowych.

Sezon i piękna pogoda sprawiły, że do gminy Mię-
dzyzdroje przyjechało mnó- stwo turystów. Jak co roku  
przybyli też oszuści, którzy nad morze przyjeżdżają po 
to, by zdobyć nielegalne źró- dło dochodu. Roztargnieni 
turyści wychodzą z pokoi nie zamykając drzwi, czy też 
pozostawiając otwarte okna - to wystarczy, żeby sytuacje 
wykorzystał złodziej i wszedł po cenne rzeczy, które często 
pozostawiane są na widoku bez jakiegokolwiek zabezpie-
czenia. Plażowicze zabierają ze sobą cały dobytek, po czym 
korzystają z wodnych kąpieli pozostawiając bez opieki 
miejsce wypoczynku, a po po- wrocie okazuje się, że zostali 
okradzeni. 

Apelujemy do wypoczywających, żeby nie zapomnieli o zdrowym rozsądku i ostrożności, 
której często podczas urlopu im brakuje.      

Przestępcy nie oszczędzają też właścicieli miejsc kwaterunkowych. Do jednego z pensjonatów na 
terenie miejscowości nadmorskiej powiatu kamieńskiego przyszedł mężczyzna zainteresowany wynaj-
mem pokoju dla znajomych z terenu Polski. Mężczyzna w uprzejmy sposób  poprosił recepcjonistkę  
o możliwość sfotografowania wyposażenia pokoju, gdyż zdjęcia drogą elektroniczną chciał przesłać 
swoim przyjaciołom. Jak się później okazało był to jego podstęp, bowiem pracownicę pensjonatu uwięził 
w pokoju, a sam w tym czasie obrabował z wartościowych rzeczy punkt recepcyjny. 

podkom. Marta Pierko
Rzecznik Prasowy KPP Kamień Pomorski
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91 327 56 38
czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 22.00
w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 22.00

Codziennie służbę pełnią dwa patrole:
1. w godzinach 10.00 – 18.00
2. w godzinach 14.00 – 22.00

Komendant Straży Miejskiej

Eugeniusz Suchłabowicz 

W Międzyzdrojach w okresie 

sezonu czynny jest 

całodobowy telefon na dyżurkę 

tutejszego Komisariatu Policji: 

nr 91 382 55 36. 
Można również dzwonić na 

nr alarmowy 997 lub 112 
(z telefonów komórkowych).


