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sierpień na sportowo

Był gorący poniedziałek 17 sierpnia 1998 roku. Mistrzowie olimpijscy Władysław Komar i Tadeusz Ślusarki odjeżdżali
z Międzyzdrojów, niestety, w swą ostatnią podróż – podróż do „Domu Ojca”. W sercach przyjaciół i kibiców pozostały
wspomnienia złotych olimpijskich chwil w Monachium i Montrealu, zaś dla Międzyzdrojów miesiąc sierpień stał się sportową
refleksją o mistrzach.

„O ludziach wielkich, pamięć pozostaje wieczna…”
17 sierpnia br. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach już po raz dwunasty
odbędzie się Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny. Na przestrzeni 12
lat formuła Mityngu ulegała różnym modyfikacjom, zawsze jednak bazą były
dwa konkursy: w pchnięciu kulą oraz w skoku o tyczce z udziałem polskich
i zagranicznych sportowców oraz artystów. Na Alei Gwiazd pojawiali się
przedstawiciele świata kultury, sportu, biznesu i polityki, m.in: Irena Szewińska,
Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Anita Lipnicka, Robert Korzeniowski,
Leszek Balcerowicz, Daniel Olbrychski, Marcin Daniec, Zbigniew Buczkowski,
Jerzy Kryszak oraz wielu innych. Od 2008 roku zawody zostały wzbogacone
10 konkurencjami i są organizowane na nowoczesnym Stadionie Miejskim.
Wtorkowy Mityng zostanie poprzedzony finałem tegorocznego VIII cyklu
„Biegów śniadaniowych”, w których dotąd udział wzięło ok. 80 tysięcy turystów.
Początek 17 sierpnia o godz. 9 przy Alei Gwiazd.

Władysław Komar karierę sportową rozpoczął od boksu, trafiając nawet
do młodzieżowej reprezentacji Polski. Nawiązaniem do tego epizodu z życia
sportowego mistrza jest międzyzdrojska Gala Boksu – SEASIDE BOXING SHOW.
Niesamowitych męskich wrażeń na ringu dostarczą zawodowi bokserzy
- w szczególności podczas walki wieczoru (18 sierpnia br.) pomiędzy Pawłem
Głażewskim i Kameruńczykiem Bernardem Donfack.
W sierpniowym kalendarium imprez nie może zabraknąć miejsca na zawody, dla których areną jest akwen morza Bałtyckiego. Konkursy, mini turnieje,
pokazy instruktażowe, spotkania z zawodnikami – to wszystko znajdziemy
w programie zawodów kitesurfingowych, które odbędą się w dniach 20 – 21
sierpnia pod nazwą Summer Kite Festival.
Redakcja
Szczegóły programów imprez sportowych na str. 6 i 7.

aktualności

Atrakcje na fotografii
kociół pw. w. Piotra Apostoła
ul. Lipowa 8 godz. 1900
WSTP WOLNY
WYKONAWCY
5 sierpnia

Ursula GRAHM ( SZWECJA )- organy
Irena DAWIDSON (SZKOCJA ) - harfa
Lindsay DAWIDSON (SZKOCJA ) - dudy

12 sierpnia
Tomasz Adam NOWAK (NIEMCY) –organy
19 sierpnia

Zbigniew KRUCZEK ( BELGIA ) - organy

26 sierpnia
Andrzej CHOROSISKI (POLSKA) –

organy

ORGANIZATORZY:
Midzynarodowy Dom Kultury Parafia rk. pw. w. Piotra Apostoła
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: Małgorzata KLOREK
PROWADZENIE KONCERTÓW: Maja PIÓRSKA
DARCZYCY:

Kwiaciarnia

W dniu 22 lipca br. otwarto wystawę fotograficzną ,,Golczewo – Kamień Pomorski – Międzyzdroje”, przedstawiającą atrakcje turystyczne gmin zrzeszonych
w Europejskim Centrum Różnorodności Biologicznej. Celem wystawy jest wspólna promocja gmin i pokazanie ich bogactwa – zabytków, przyrody, historii.
Oryginalność
wystawy polega na
tym, że oprawione
zdjęcia są prezentowane w witrynach:
k awiarni hotelów
Amber Baltic i Nautilus, kawiarni Europa na promenadzie,
a także na Poczcie
Polskiej i Zakładzie
Fryzjerskim przy ul.
Gryfa Pomorskiego.
Są to ulice uczęszczane codziennie
przez setki turystów i
mieszkańców. Dzięki
temu galeria jest łatwo dostępna dla wszystkich, a wspólna promocja pokazuje
różnorodność naszego regionu, dając turyście informację i szeroki wybór miejsc,
które warto odwiedzić. Niestety, udało się umieścić tylko część zdjęć, ponieważ nie
wszyscy właściciele wyrazili zgodę, aby powiesić zdjęcia w ich lokalach.
Wystawa została zorganizowana we współpracy z firmą Green House, gościła
w Międzyzdrojach przez 2 tygodnie, następnie została przeniesiona do Kamienia
Pomorskiego.
Joanna Ścigała
Kierownik ECRB

Nadmorski ogród rośnie
„Międzyzdroje w kwiatach 2010” to autorska koncepcja zagospodarowania
terenów zielonych w Międzyzdrojach. Jej celem jest uporządkowanie przestrzeni
miasta zarówno w bezpośredniej strefie nadmorskiej (promenada, aleje, skwery), jak
również w innych rejonach miasteczka.
Jest to drugi rok ukwiecania kurortu. Ubiegłoroczne działania całkowicie odmieniły dotychczasowy
szary wizerunek Międzyzdrojów. Zauważone to

zostało przez turystów i wczasowiczów z kraju i z
zagranicy, którzy nie szczędzili nam słów pochwały. Cieszy nas fakt, że również niektórzy mieszkańcy Międzyzdrojów, początkowo sceptycznie
nastawieni do projektu, stopniowo przekonali się
do naszych prac.
Oprócz kontynuacji działań rozpoczętych
w ubiegłym roku, tegoroczne prace poszerzone
zostały o wiele nowych terenów i elementów.
PARK CHOPINA: dokonano renowacji terenów
parku poprzez regenerację starych trawników,
ukwiecenie ścieżek parkowych jednorocznymi
i wieloletnimi kwiatami oraz krzewami wieloletnich róż, szczepionych na pniu. Odsłonięto
stary kamienny pomnik tajemniczej postaci
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i dokonano rewaloryzacji całej przestrzeni terenu
wokół pomnika. Wykonano napis z wieloletniej
trzmieliny ”PARK CHOPINA”. Utworzono 14 nowych oaz z kwiatami i krzewami.
Obsadzono małe zbocze wzdłuż
ul. Parkowej rododendronami
i obustronnie tujami.
Jest to pierwszy okres działań
na terenie parku. Zamierzamy w
przyszłym roku dosadzić wiele
egzotycznych kwiatów, krzewów
i drzew oraz zagospodarować
drugą część parku - na tyłach
Urzędu Miejskiego, tak, aby PARK
CHOPINA stał się wspaniałym
ogrodem botanicznym i zielonym
sercem kurortu.
Oprócz działań
na terenie PARKU
CHOPINA, które w Roku Chopinowskim były dla nas priorytetem,
zgodnie z koncepcją wykonano
wiele prac w innych, dotąd nieuporządkowanych punktach miasta.
Zagospodarowano następujące tereny: wzgórze kościelne, przestrzenie trawników od ronda Szczecin
- Świnoujście do końca działek (posadzenie 60 szt. tui), Plac Neptuna
(nowy trawnik, japońskie czerwone
klony), skwer przy ul. Kolejowej (nowe klomby,
regeneracja trawników, pergola odgradzająca
park od kamienicy), rondo (posadzenie obok kutra
2 szt. egzotycznych palm oraz utworzenie nowej

wstęgi kwietnej), teren przed postojem Taxi (nowe
wstęgi rabat kwietnych), tereny przed punktami
handlowymi na promenadzie (usunięcie siedliska
komarów, starych i chorych żywopłotów), plac
przed molo przed punktami gastronomicznymi,
klomb przed hotelem Amber Baltic: posadzenie
5 szt. egzotycznych palm, oraz 3 szt. dużych kręconych „Piramidalis” i 3 szt. japońskich czerwonych
klonów, ul. Gryfa Pomorskiego - vis a vis NETTO
-utworzenie wielkiego skalniaka z napisem
„MIĘDZYZDROJE”.
Poza pracami na ww. terenach, postawiono 15
szt. dużych konstrukcji obsadzonych pelargoniami, 5 szt. średnich, 60 szt. małych zawieszonych
na latarniach ulicznych oraz położono 600 m2
trawników „rolowanych”. Wykonano również
podświetlenia reflektorami i lampami drzew
i krzewów na nowych terenach: skalniak przy
ul. Gryfa Pomorskiego i druga część PARKU
CHOPINA z kamiennym pomnikiem.
Przez cały czas monitorujemy wszystkie zagospodarowane przez nas tereny: podlewamy,
nawozimy, pielimy chwasty, kosimy trawniki.

Chcemy uczynić z Międzyzdrojów prawdziwy
nadmorski ogród.
Sławomir Rosiak
Autor i realizator koncepcji „Międzyzdroje
w kwiatach”
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wydarzeniA

Lubin odkrywa tajemnice swojej historii
W połowie lipca zakończyły się tegoroczne badania wykopaliskowe, prowadzone na grodzisku w Lubinie przez archeologów z Instytutu Archeologii
i Etnologii PAN i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. W ciągu pięciu
tygodni prac terenowych przebadano około stu metrów kwadratowych
powierzchni grodziska, na jego skraju od strony Zalewu Szczecińskiego.
Miąższość warstw kulturowych badanych
przez archeologów, które w tym miejscu powstały
w przeszłości, przekraczała nawet 3 m. Podobnie
jak przed rokiem, również teraz badania dostarczyły nowych, niekiedy zaskakujących informacji

o historii grodziska. Jeszcze przed opracowaniem
odkryć, można stwierdzić, że znaleziono nawarstwienia wskazujące na to, że wzgórze zasiedlono
wcześniej, niż dotychczas sądzono. Jak można
przypuszczać, najstarsza osada w tym miejscu
mogła istnieć już w IX w., a może nawet nieco
wcześniej – bardziej precyzyjne datowanie ustalone zostanie w trakcie szczegółowych opracowań
…Żeby pod mój dom podjechała długa biała
limuzyna, która zabrałaby mnie i moje siostry
na wspaniałą wycieczkę nad morze, gdzie na
tle niesamowitych krajobrazów odbyłaby się
gwiazdorska sesja fotograficzna w różnych
super-kreacjach. Chciałabym przez jeden dzień
poczuć się jak wielka gwiazda…

Marzenie Oliwii
15 lipca br. roku mieliśmy zaszczyt spełnić
marzenie 10-letniej Oliwki! Ten magiczny dzień
rozpoczął się wcześnie rano, kiedy zapukaliśmy
do domu dziewczynki w Kliniskach Wielkich
i oświadczyliśmy jej, że dziś
spełni się jej marzenie.
Marzycielka był niezwykle zaskoczona naszą
wizytą. Na „dzień dobry”
zarzuciliśmy ją kreacjami od projektantki Kasi
Hubińskiej. Dziewczynka
mogła wybrać swoją „super kreację„. Następnie
przystąpiliśmy do upiększania Marzycielki oraz
jej sióstr: Julii i Patrycji,
w czym pomogła nam pani
Paulina. Od samego rana
towarzyszył nam fotograf
Michał Niedzielski.
O godzinie 11 pod dom
Oliwki podjechała biała
limuzyna. W magiczny sposób rozwinął się przed nią czerwony dywan. Szofer
Ryszard bezpiecznie dowiózł nas do Międzyzdro-
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pozyskanych zabytków.
Okazało się również, że pierwotne ukształtowanie wzgórza wyglądało inaczej niż dzisiaj, co
zmienia również dotychczasowe wyobrażenia o
kształcie i może też zasięgu grodu. Bardzo ważnym
odkryciem, które zostanie zabezpieczone i
wykorzystane do przyszłych celów ekspozycyjnych, są zachowane w doskonałym stanie
relikty murowanego z cegły budynku, wzniesionego na kamiennych fundamentach,
który funkcjonował najprawdopodobniej
w okresie pomiędzy XIV a XVI w.
Tegoroczne badania potwierdziły ustalenia lat wcześniejszych, że grodzisko należy
do najważniejszych średniowiecznych stanowisk archeologicznych Pomorza. Obiekt
kryje w sobie świadectwa niezwykłej historii
i ciągle mnóstwo tajemnic. Należy mieć
nadzieję, że przynajmniej najważniejsze
z nich zostaną wyjaśnione w trakcie następnych sezonów badań wykopaliskowych,
a zwieńczeniem całości będzie publikacja książkowa i ekspozycja terenowa. Sprawą w tej chwili
najpilniejszą jest odsłonięcie w przyszłym roku
dalszych części (jeśli takowe się zachowały) pozostałości średniowiecznego kościoła, jaki powstał
w miejscu świątyni wzniesionej przez św. Ottona,
a które po raz pierwszy odkryto w 2009 r.
Marian Rębkowski
jów, gdzie na rogatkach miasta czekała na nas
Straż Miejska, która asystowała nam na sygnałach
aż do Międzynarodowego Domu Kultury. Tam na
Oliwkę czekały tłumy fanów, fotoreporterzy oraz
przedstawiciele miasta. Oliwia, onieśmielona
nagła sławą, wysiadła z limuzyny w blasku fleszy.
Tu Oliwia rozpoczęła swoją wymarzoną gwiazdorską przygodę. Spacerowaliśmy wspólnie po
Alei Gwiazd, promenadą aż do molo. Chociaż
Oliwia była wciąż oszołomiona dniem, dzielnie
uśmiechała się do fotoreporterów i udzielała
wywiadów dziennikarzom. Miała też przyjemność
spotkać się i porozmawiać z aktorkami: Anią Dereszowską i Magdą Zawadzką. Po wyczerpującym
dniu przyszedł czas
na lekki odpoczynek
i wykwintny obiad w
restauracji AURORA.
Na zakończenie Oliwka dostała od Burmistrza Międzyzdrojów
specjalny dyplom
z podziękowaniem,
że jako Gwiazda zaszczyciła miasto swoją obecnością.
Dzień pełen wrażeń minął nam niezwykle szybko. Na zawsze jednak w mojej
pamięci pozostaną
słowa Oliwki: „Mamo
to najpięk niejsz y
dzień w moim życiu,
niech on nigdy się nie kończy!!!”
Asia Alksnin
Fundacja „Mam marzenie”

Inwestycje drogowe w toku
Burmistrz Międzyzdrojów uprzejmie informuje,
że realizacja robót przy zadaniu pn: Budowa i
przebudowa ulic Kolejowej, Norwida i Stromej
w Międzyzdrojach” przebiega zgodnie z umową
wykonawczą i zatwierdzonym harmonogramem
robót.
Zakończono roboty w zakresie budowy sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych
na ulicy Norwida i udostępniono ją do użytkowania.
Wykonano roboty w zakresie budowy magistrali
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz urządzeń infrastruktury technicznej
i budowę nawierzchni chodnikowych, zatok i miejsc
postojowych, okrawężnikowanie i ułożenie warstw
podbudowy tłuczniowej jezdni na ulicy Kolejowej
od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiej do skrzyżowania z ulicą Ustronie Leśne.
Kontynuowane są roboty sieciowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu wraz
z przyłączami i robotami drogowymi na odcinku
ulicy Kolejowej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą
Ustronie Leśne do ulicy Stromej (Dworzec PKP).
Po wykonaniu robót drogowych i udostępnieniu
dla ruchu komunikacyjnego pojazdów samochodowych i pieszych ww. odcinków ulicy Kolejowej,
wykonawca robót przystąpi do:
- wykonywania (z dniem 23 sierpnia br.) robót
ziemnych, sieciowych i budowy sieci infrastruktury
technicznej ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Niepodległości - droga wojewódzka nr
102 - do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiej.
- robót sieciowych i przebudowy ulicy Stromej.
W związku z tym nastąpi kolejna zmiana tras
objazdowych, tymczasowej zmiany organizacji
ruchu, oznakowania pionowego i zabezpieczenia robót, poprzez odwrócenie kierunku ruchu
na ulicy M. Dąbrowskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską, a skrzyżowaniem z ul.
C. Skłodowskiej.
Dojazd do ulicy Kolejowej odbywać będzie się
ulicą M. Dąbrowskiej, począwszy od skrzyżowania
z ulicą Niepodległości /droga wojewódzka 102/
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
zmiany organizacji ruchu.
Uprzejmie prosi się użytkowników dróg
o szczególne zachowanie ostrożności i przestrzeganie oznakowania na drogach dojazdowych
i w obrębie prowadzonych robót.
Roboty współfinansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na
lata 2008-2012. Tempo realizacji i zaawansowanie
robót przez wykonawcę gwarantuje zakończenie
robót w terminie umownym do dnia 15.11.2010 r.
***
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi, Burmistrz Międzyzdrojów przeprasza wszystkich użytkowników dróg, stałych mieszkańców
Międzyzdrojów i gości wypoczywających w naszym
mieście za wszelkie niedogodności i utrudnienia
spowodowane wykonywaniem robót.
Ukończenie ww. zadań inwestycyjnych znacznie
poprawi sprawność komunikacyjną, bezpieczeństwo użytkowników i estetykę miasta.
Tadeusz Konopacki
Kierownik referatu inwestycji

Cyfrowy analizator dźwięku

Gmina zakupiła cyfrowy analizator dźwięku:
urządzenie do pomiaru poziomu hałasu.
Dzięki zastosowaniu cyfrowego przetwarzania
mierzonego sygnału, miernik umożliwia jednoczesny pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas, m.in. pomiar hałasu w środowisku.
W najbliższym okresie zostaną pomierzone poziomy hałasu w wybranych miejscach Miasta i Gminy.
Ewa Scholz
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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festiwal
15. Jubileuszowy Festiwalu Artystów w Międzyzdrojach

Gwiazdy były wśród nas
W piękne słoneczne dni od 14 do 18 lipca 2010 r.
odbyło się prawdziwe święto sztuki i kultury przez
duże „K”. Wakacyjny Festiwal Artystów znów zagościł w Międzyzdrojach, gromadząc szerokie grono
artystów – przyjaciół festiwalu. Międzyzdroje przez
te dni stały się „wakacyjną stolicą kultury”.

Publiczność każdego dnia mogła spotkać się
osobiście z bohaterami swojej wyobraźni, którzy
na co dzień wzbudzają podziw i sympatię
widzów. Na festiwal przyjechało ponad 100
znanych artystów z polskiej sceny kulturalnej.
Oficjalne rozpoczęcie 15. Wakacyjnego
Festiwalu Gwiazd odbyło się wieczorem
14 lipca w miejskim amfiteatrze. Otwarcia
dokonał pomysłodawca i twórca dziesięciu
poprzednich edycji Wakacyjnego Festiwalu
Gwiazd Pan Waldemar Dąbrowski i Burmistrz
Międzyzdrojów Leszek Dorosz. To właśnie tu,
w Amfiteatrze ze swoimi fanami spotkali się
artyści, którzy przybyli do Międzyzdrojów
m.in. Paweł Małaszyński, Rafał Rutkowski czy
Natalia Kukulska, która tego dnia zaśpiewała
w duecie z Jarosławem Śmietaną w ramach
koncertu „Chopin, Jazz, Pop”.
Organizatorzy zaproponowali publiczności
bardzo bogaty program artystyczny, m.in:
8 spektakli teatralnych ze znaną obsadą
aktorską:
„Przyjazne dusze”: Jan Kobuszewski, Paweł
Małuszyński, Lucyna Malec, Grzegorz Wons, Ewa
Wencel, Ilona Chojnowska, Maciej Kujawski,

„Diabelski Młyn”: Anna Dereszowska i Krzysztof
Gordon,
„Ojciec Polski”: Rafał Rutkowski,
„Harcerki”: Anna Chodakowska, Adrianna
Biedrzyńska, Ewa Ziętek, Tomasz Błasiak, Sambor
Czarnota,
„Boeing, boeing”: Szymon Bobrowski, Łukasz
Simlat, Olga Bołądź, Dominika Figurska, Magdalena Boczarska i Cezary Kosiński.
„Akompaniator”: Hanna Śleszyńska i Jan
Jankowski,
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„I like Chopin” Cezarego Harasimowicza: Waldemar Błaszczyk i Maciej Wierzbicki,
„Utwór sentymentalny dla czterech aktorów”:
Adam Krawczuk, Marcin Perchuć, Rafał Rutkowski
i Maciej Wierzbicki.
6 gorących koncertów:
„Chopin, Jazz, Pop”: Natalia Kukulska
i Jarosław Śmietana – Classic Jazz Quartet,
Koncert kameralny w wykonaniu znakomitego pianisty Janusza Olejniczaka,
„Motion Trio, Chopin”: Janusz Wojtarowicz,
Paweł Baranek i Marcin Gałażyn,
Fryderyk Chopin w 200 lecie urodzin,
przyświecał wydarzeniom, takim jak: koncert
Janusza Olejniczaka, wystawa prac Tomka
Sikory czy występ akordeonowego zespołu
„Motion Trio”. Fiołki - ulubione kwiaty kompozytora - witały codziennie gości w hotelu
Amber Baltic.
Paweł Kukiz & Piersi – rozgrzał jeszcze
bardziej w tę upalną noc całą publiczność, prezentując swój repertuar.

Dzięki uprzejmości i w ramach współpracy
codziennie odbywały się projekcje filmów w
technologii 7 D.
Ci wszyscy, którzy pragnęli nie tylko zrelaksować się przed nadchodzącym dniem, ale
także rozruszać kości, spotykali się codziennie na
skwerze rekreacyjnym przy hotelu Amber Baltic
ze słynnym trenerem hollywoodzkich gwiazd
Witoldem Szmandą.

Szczególnie wytrwali w porannej gimnastyce byli najmłodsi uczestnicy, którzy prosto po
gimnastyce udawali się na spotkanie z kolejnymi
opowieściami czytanymi przez znane gwiazdy w
ramach cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Wśród
czytających gwiazd szczególnym zainteresowaniem cieszył się Jerzy Stuhr, który zaszczycił swoją
obecnością drugie spotkanie z książką dla dzieci.
„I Feel Good”: Borys Szyc z zespołem Grzecha
Piotrowskiego – z dużą dawką energii, humoru i
improwizacji, a zainteresowanie szczególnie fanek
artystą było ogromne.
Koncert galowy „Wiwat Artyści”: w pierwszej części program słowno- muzyczny: Hanna Śleszyńska,
Anna Dereszowska, Borys Szyc, Tomasz Karolak
z Orkiestrą Tomka Szymusia oraz
ze specjalnym udziałem Aleksandry Kurzak. Na scenie pojawili się:
Anna Dereszowska, Tomasz Karolak i Hanna Śleszyńska, a także
Borys Szyc. Wszystkim gwiazdom
tegorocznej promenady starsi
koledzy po fachu odczytali specjalne limeryki napisane przez
Wiktora Zborowskiego. Koncert
z udziałem wspomnianych
gwiazd zakończył występ śpiewaczki operowej o międzynarodowej sławie Aleksandry Kurzak.
W drugiej części koncertu
występ „Urszuli”, z jej znanymi utworami, które
towarzyszą nam już od lat jak np. „Konik na biegunach” czy „Malinowy król”.
Nie zabrakło oferty dla dzieci:
Przedstawienia teatralne
„Zielone zoo” w obsadzie: Ewa Konstancja Bułhak, Michał Breltenwald, Leszek Zduń oraz PLE Ple
Band_Maciej Kierkowski i Robert Lipka,
„Bajki i dobranocki” : Anna Dereszowska i The
New Art. Ensamble, spektakl słowno- muzyczny,
„Justyna i Tomek” – spektakl słowno-muzyczny.

Jazz dance i modern jazz underground – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży poprowadzili
wybitni tancerze i pedagodzy: Elżbieta i Grzegorz
Pańtak.
Spotkania
Gorączka nie tylko upałów ale bogatej oferty
kulturalnej i możliwość bezpośredniego kontaktu z
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festiwal

artystami towarzyszyły wydarzeniom kulturalnym
każdego dnia. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się spotkania z artystami prowadzone przez Panią
Ninę Terentiew i Tomasza Raczka.
Artyści, rozpoznawalni z ekranu i kina, po
prostu nie mogli opędzić się od swoich wielbicieli
rozdając liczne autografy, których łowcy czaili się
na każdym kroku.
Momentem kulminacyjnym festiwalu był
dzień 16 lipca – dzień artystów. Międzyzdrojska
Aleja Gwiazd wzbogaciła się o kolejne odciski
dłoni wybitnych polskich aktorów. Uroczyście
zostały odsłonięte dłonie: Borysa Szyca, Tomasza
Karolaka, Anny Dereszowskiej i Hanny Śleszyńskiej.
Po uroczystości, którą otworzyło wystąpienie
dyrektora artystycznego festiwalu Waldemara
Dąbrowskiego i odsłonięcie pośmiertnego odcisku
dłoni Franciszka Starowieyskiego, bohaterowie
tegorocznej promenady zostali dosłownie porwani przez tłum fanów, pragnących ich choćby
chwilowej obecności.
Sztuki piękne
Festiwalowi towarzyszyło 5 wspaniałych wystaw, znanych i cenionych twórców sztuki:
W Międzynarodowym Domu Kultury została
zorganizowana wystawa „Chopin. Nostalgie
kompozytora w fotograficznych obrazach Tomka
Sikory. Wernisaż wystawy został połączony z recitalem fortepianowym Katarzyny Kraszewskiej oraz
projekcją filmu Tomka Sikory „Scherzo –b-mol”.
W Hotelu Amber Baltic wystawy:
„Chopin. Weiss. Fin de siecle”, „Collage o Chopinie” – wystawa prac Hanny Bakuły oraz „Ona”
Marzeny Dąbrowskiej. Wystawom towarzyszyła
wystawa prac z fortepianem w kwiatach – Izy
Chełkowskiej.

W Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego:
Portret Franka Polscy Artyści Franciszkowi
Starowieyskiemu. Wystawa przygotowana z inicjatywy p. Waldemara Dąbrowskiego przez przyjaciół
artysty. Swoje prace zaprezentowali m.in: Andrzej
Mleczko, Krystyna Piotrowska, Joanna Górska &
Jerzy Skakun, Antoni Fałat, Iza Chełkowska, Rafał
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Olbińskli, Adam Myjak, Edward Dwurnik,
Waldemar Świerzy, Jerzy Kalina, Mieczysław Wasilewski, Hanna Bakuła oraz
kurator wystawy Andrzej Pągowski.
Wystawa plakatu Franciszka Starowieyskiego z kolekcji Piotra Dąbrowskiego.
Film
W plenerze tylko pod gwiazdami, o
północy, na międzyzdrojskim skwerze
rekreacyjnym wyświetlone zostały filmy:
Trick, Nigdy nie mów
nigdy, Enen i Ciało,
projekcjom towarzyszył - poza dużą liczbą
widzów - szum morza.
Duży rozdział został również poświęcony Chopinowi,
w kinie konesera poprzez
projekcję filmów ze zbioru Filmoteki Narodowej z Warszawy,
w kinie Eva.
18 lipca, wczesnym niedzielnym popołudniem uczestnicy 15. Wakacyjnego Festiwalu
Artystów opuścili nadmorski
kurort - Międzyzdroje, zabierając ze sobą piękną opaleniznę
i niepowtarzalne, niezapomniane wrażenia ze
spotkań z przyjaciółmi i publicznością.

Wydarzeniom przyglądało się szerokie grono
mediów. Patronat medialny festiwalu przyjęła
Telewizja Polsat, emitując na swojej antenie relacje z koncertów i wydarzeń kulturalnych, oraz
TVN i TVP 1. Relacje z wydarzeń bezpośrednio
z Międzyzdrojów, mogliśmy oglądać w programach telewizyjnych: „Kawa czy herbata” ,
„Wypasione wakacje” – które przyjechały na
zaproszenie Gminy Międzyzdroje oraz TVN
w programie „ Pytanie na śniadanie” oraz w
naszej regionalnej TVP 3. Relacje z wydarzeń
można oglądać również na stronie internetowej „Plejada” i archiwum Telewizji Polsat.
Międzynarodowy Dom Kultury był głównym Organizatorem, oczywiście przy dużym
wsparciu merytorycznym dyrektora artystycznego festiwalu p. Waldemara Dąbrowskiego
i twórcy scenariusza-producenta festiwalu
Agencji Produkcji i Promocji @ T Visio Promotion sp. z o.o. reprezentowanej przez p. Jolantę
Trykacz. Jednakże, wszystkie działania merytoryczne, logistyczne i finansowe prowadzone
były bezpośrednio przez MDK. Największą
nagrodą za ciężką pracę dla pracowników MDK,
były słowa i podziękowania ze strony przedstawicieli teatrów, menagerów muzyków i artystów oraz
zadowolonej publiczności.
Międzynarodowy Dom Kultury, działający w
imieniu Gminy Międzyzdroje, serdecznie dziękuje

wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do
sprawnego przeprowadzenia tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja Wakacyjnego
Festiwalu Artystów:
Pani Annie Marczak – Dyrektor Hotelu Amber
Baltic- za wszelką pomoc i wsparcie logistyczne
oraz udostępnienie swoich pomieszczeń dla obsługi producenta festiwalu,
Pani Annie Ciosmak z Hotelu Amber Baltic i
wszystkim pracownikom Hotelu.

Panu Jackowi Wiązowskiemu z FWP – za sprawne zorganizowanie zakwaterowania dla uczestników festiwalu, oraz wszystkim tym, którzy wspierali
nasze działania:
Pracownikom Zakładu
Ochrony Środowiska – za
utrzymanie porządku i czystości na skwerze rekreacyjnym, ochronie – Firmie
Sekret i Impel – za bezpieczeństwo oraz wszystkim
służbom porządkowym.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom MDK oraz młodzieży
z Międzyzdrojów, która tak
sprawnie wsparła nasze
działania organizacyjne. Mogliście Państwo
obserwować ich przy wszystkich działaniach

wydarzeniach festiwalowych. Naprawdę mamy w
Gminie Międzyzdroje pracowitą, reprezentacyjną i
zdolną młodzież.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
5
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Woliński Park Narodowy położony jest na wyspie Wolin, najpiękniejszym fragmencie polskiego wybrzeża. Przyroda oszałamia
tu swą urodą, różnorodnością barw i kształtów oraz bogactwem rzadko spotykanych roślin i zwierząt.
Flagowymi obiektami Wolińskiego Parku
Narodowego jest Centrum Edukacyjno – Muzealne oraz Zagroda Pokazowa Żubrów. Centrum
Edukacyjno – Muzealne spełnia zarówno rolę
ośrodka edukacyjno – konferencyjnego, jak
i muzeum przyrodniczego. Część muzealną
tworzy 5 sal wystawienniczych, w których
prezentowana jest przyroda Parku. W miesiącu
sierpniu zapraszamy do odwiedzenia stałych
ekspozycji, 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. Do 10 sierpnia będzie
gościła w muzeum również wystawa czasowa
„Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie”.
Po jej zakończeniu do sali wróci stała ekspozycja „żubry” i dwie wystawy czasowe, związane
z obchodami 50-lecia Parku: wystawa „50 lat
Wolińskiego Parku Narodowego - zdjęcia
dawniej i dziś, ważne wydarzenia” oraz „50 lat
działalności WPN w wydawnictwach”. 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 wystawa
poświęcona osobie Franciszka Starowieyskiego
pt. „Portret Franka”. Wystawę można odwiedzać

do 16 sierpnia. Na przełomie sierpnia i września
w Galerii Stare Muzeum zostanie otwarta
wystawa fotografii przyrodniczej znanego fotografika Włodzimierza Łapińskiego. Muzeum
Przyrodnicze zaprasza wszystkich od wtorku
do niedzieli, w godz. 9.00 – 17.00.
Zagroda Pokazowa Żubrów została utworzona w ramach programu hodowli zachowawczej żubra. W zagrodzie przebywają również
wyleczone, bądź wychowane przez człowieka
zwierzęta niezdolne do samodzielnego bytowania w swoim środowisku naturalnym. Nowym
podopiecznym została ostatnio mała wydra,
znaleziona nad Jeziorem Czajczym i uratowana
przed śmiercią głodową. Obiekt jest czynny od
wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 18.00.
Do chętnie odwiedzanych miejsc Wolińskiego Parku Narodowego należą punkty widokowe: znajdujące się w koronie klifu punkty
widokowe na Kawczej Górze i Gosaniu, oraz
usytuowane w południowej części Parku Wzgórze Zielonka z widokiem na panoramę części
Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami
Wstecznej Delty Świny oraz wodami jeziora
Wicko Wielkie i punkt widokowy na Piaskowej
Górze, z którego można podziwiać Jezioro
Turkusowe i panoramę Doliny Trzciągowskiej.
Drugim, obok jeziora Turkusowego, najchętniej odwiedzanym przez turystów jezior

jest Jezioro Czajcze. Uchodzi ono za jedno z
najpiękniejszych jezior Parku. Dodatkowo jego
atrakcyjność podnoszą znajdujące się na półwyspie pozostałości po obwarowaniach wcześniośredniowiecznego grodziska, oraz olbrzymi
polodowcowy głaz zwany Wydrzym Głazem.
Wśród atrakcji turystycznych znajdujących
się na terenie Parku trudno jest nie wspomnieć
o położonym naprzeciw Jeziora Wicko Małe,
w okolicy wsi Zalesie, muzeum-bunkrze V3, które co roku przyciąga tłumy miłośników historii.
Przez teren Wolińskiego Parku Narodowego
przebiegają 3 szlaki turystyczne: czerwony
(brzegiem morza Bałtyckiego), niebieski (nad
Zalewem Szczecińskim) i zielony (leśny, biegnący częściowo wzdłuż jezior warnowskich).
Na najpiękniejszych i najbardziej interesujących
przyrodniczo odcinkach szlaków utworzono
pięć ścieżek edukacyjnych: ,,Poznaj Las’’, ,,Jeziora’’, ,,Bory Wolina’’, „Nad Zalewem Szczecińskim”
i ,,Procesy przyrodnicze’’. Ich usytuowanie
pozwala na zapoznanie się z walorami przyrodniczymi WPN. Poszczególne stanowiska
na ścieżkach wyznaczają w terenie znaki
przystankowe. Możliwe jest przebycie każdej
trasy w przeciwnym kierunku. Przewodniki po
ścieżkach są do nabycia w Muzeum Przyrodniczym oraz w kasie Zagrody Pokazowej Żubrów.
Dorota Kowalczyk

V PLENER MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO

„Międzyzdroje
– inna przestrzeń miasta”
W dniach 08 do 18 września 2010 roku w Międzyzdrojach obędzie
się piąty, jubileuszowy plener malarstwa współczesnego z udziałem
kilkunastu artystów reprezentujących uznane polskie malarstwo
współczesne. Plener zakończy wystawa obrazów, które powstaną
w Międzyzdrojach oraz koncert. Wernisaż i koncert zaplanowano na
18 września. W tym roku wystąpi znana m.in. z utworu „Bombonierka”
Basia Stępniak Wilk wraz zespołem.
Tegoroczny plener malarski jest zaproszeniem do pokazania Międzyzdrojów poza budynkami. Chcemy postawić przed wyobraźnią
artystów wyzwanie uchwycenia i ukazania na płótnie energii miasta,
która zawsze ukryta jest w przestrzeni „pomiędzy”.
W tym roku zorganizowane zostaną także warsztaty malarskie dla
dzieci. Na zakończenie pleneru 18 września rozpocznie się wystawa
prac poplenerowych. Ekspozycja będzie wystawiana w Międzyzdrojach
w Międzynarodowym Domu Kultury oraz w Open Gallery w Szczecinie. Obrazy będą także eksponowane i promowane w ramach działań
Agencji Open Mind Sztuka dla Biznesu.
Międzyzdroje na zakończenie pleneru otrzymają trzy wybrane
obrazy, które pozostaną w Międzynarodowym Domu Kultury. Pozostawione prace wraz z obrazami z lat ubiegłych będą tworzyć kolekcję
obrazów prezentujących wakacyjny kurort Międzyzdroje i być atrakcją
dla turystów. Wydarzenie jest nagłaśniane przez regionalne media,
a sama wystawa cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
W tym roku z okazji pięciolecia międzyzdrojskiego pleneru w sierpniu odbędzie się wystawa obrazów z lat poprzednich oraz zgromadzoną
przez MDK małą kolekcję obrazów poplenerowych - pod hasłem „ Nasze
plenery w Międzyzdrojach”.
Monika Krupowicz
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sport, RADA MIEJSKA

LEKKOATLETYCZNY
MEMORIAŁ

Uroczyste otwarcie hali
1 września br. przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Międzyzdrojach odbędą się uroczystości
otwarcia i nadania imienia Andrzeja Grubby
hali sportowej.

IM. WŁADYSŁAWA KOMARA
I TADEUSZA ŚLUSARSKIEGO
Już po raz dwunasty 17 sierpnia 2010 r. na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach odbędzie się
Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im.
Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Na
kameralnym obiekcie zaprezentują się polscy
i zagraniczni lekkoatleci, którzy wystartują w
12 konkurencjach w tym w 2 memoriałowych
konkursach pchnięcia kulą i skoku o tyczce. Całodzienny program zawodów wypełnią imprezy
towarzyszące dla kibiców i turystów. Szczególne
miejsce w programie Mityngu zajmie Msza św.
„O pokój duszy Władysława Komara i Tadeusza
Ślusarskiego”.
PROGRAM:
9:00 – Bieg Śniadaniowy – zapraszamy do
czynnego udziału w biegu
Rejestracja (16 sierpnia) i Start – Aleja Gwiazd
w Międzyzdrojach

Ewolucje wśród fal
Summer Kite Festival (dotychczas organizowany pod nazwą Sea&Sky Festival) to impreza
sportowo – muzyczna dla osób chcących doskonale bawić się w letnich promieniach słońca.
Festiwal ten będzie nie lada gratką nie tylko
dla zawodników, ale także dla plażowiczów
lubiących oglądać niezwykłe akrobacje z lądu.
Summer Kite Festival to nie tylko wyczyny
zawodników na wodzie i przeczące prawom
fizyki figury. W ramach imprezy przewidziane są
również atrakcje dla plażowiczów. Codziennie
od godziny 14:00 będzie można wziąć udział
licznych konkursach, pokazach instruktażowych
pływania z żaglem czy w testach sprzętu kitesurfingowego.
Program:
20.08.2010 PIĄTEK
PLAŻA
9:00 - 11:00 Zapisy uczestników do zawodów
kitesurfingowych
11:00 - 12:00 Przygotowania uczestników przed
zawodami, spotkanie organizacyjne z sędziami
12:00 Rozpoczęcie zawodów kitesurfing’owych
12:00 - 18:00 Zawody
Imprezy towarzyszące na plaży:
Testy sprzętu kitesurfingowego, konkursy, turnieje, pokazy instruktażowe kitesurfing’u.
Ok. 18:00 Meeting z zawodnikami – informacje
pogodowe

Nie tylko dla siłaczy
Za nami festiwal Siły, Sprawności i Urody –
Fashion Promenade 2010, którego program
okazał się bardzo różnorodny i właściwie dla
każdego – nie tylko dla miłośników sportów
siłowych.
Obok zmagań siłaczy (m.in. finał Mistrzostw
Polski Strongman Amatorów i finał eliminacji do
Mistrzostw Swiata Strongman – Arnold Schwarzenegger Festiwal - USA) organizator imprezy, firma
Fit Word, zapewnił rozrywkę wszystkim, którzy
mieli ochotę i siłę poćwiczyć na świeżym powietrzu, przygotowując „ogródek – letnią siłownię”,
w którym zamontowała profesjonalny sprzęt
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17:30 – Msza św. „O pokój duszy Władysława
Komara i Tadeusza Ślusarskiego”
Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
19:00 – XII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny – Międzyzdroje 2010
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego
Stadion Miejski ul. Aleja Róż 7
konkurencje memoriałowe: pchnięcie kulą,
skok o tyczce
pozostałe konkurencje: 100 m, 400 m, 600 m,
1000 m, 5000 m,
skok wzwyż, skok w dal
Konkurencje młodzieżowe – początek godz.
17:00.
Robert Leszczyński
SCENA GŁÓWNA
14:45 Powitanie publiczności
15:00 - informacje, reportaże, relacje z zawodów na plaży (telebim przy scenie)
- konkursy, mini turnieje, prezentacje sylwetek
zawodników, rozmowy z ekspertami
18:00 Koncert muzyczny - SKAMBOMAMBO
ok. 21:00 Muzyczna Gwiazda Wieczoru
– MARIKA
23:00 Summer Hot’n’spicy After Party! - Night
Club Amber Baltic
21.08.2010 SOBOTA
PLAŻA
11:00 – 12:00 Przygotowania uczestników do
rozpoczęcia rywalizacji - odprawa
12:00 – 18:00 Zawody
Imprezy towarzyszące na plaży:
Testy sprzętu kitesurfingowego, konkursy,
turnieje, pokazy instruktażowe kitesurfing’u.
SCENA GŁÓWNA
14:45 Powitanie publiczności
15:00 - informacje, reportaże, relacje z zawodów na plaży (telebim przy scenie)
- konkursy, mini turnieje, prezentacje sylwetek
zawodników, rozmowy z ekspertami
18:00 Koncert muzyczny – Natural Dread Killaz
ok. 21:00 Podsumowanie zawodów - uroczyste
rozdanie nagród
21:30 Muzyczna Gwiazda Summer Kite Festival
– AFROMENTAL
23:00 Summer Hot’n’spicy After Party! - Night
Club Amber Baltic
Anetta Czyżak
fittnes oraz coś dla dzieci – duży dmuchaniec, na
którym można było pojeździć.
Wśród zaproszonych gości obecna była Dione
Wessels – Prezydent Amerykańskiej Federacji
Strongam, która wyraziła duże uznanie dla organizowanej imprezy.
Codziennie - w czasie trzydniowej imprezy
- organizowano pokaz mody letniej, sportowej,
plażowej i wieczorowej, zaś w niedzielę jednym
z punktów programu były wybory Miss Festiwalu.
Sprzyjająca pogoda oraz ciekawy program
imprezy spotkały się z dużym zainteresowaniem
wśród turystów oraz przyczyniły się do promocji
Międzyzdrojów wśród rzeszy zainteresowanych
sportami siłowymi w Polsce.
Anetta Czyżak
Inspektor ds. promocji

Program otwarcia:
10:00 msza święta w kościele p.w. św.
Piotra Ap.
11:00 powitanie zaproszonych Gości
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17
11:20 wystąpienie Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza – krótka informacja
o historii powstania hali
11:30 odczytanie uchwały Rady Miejskiej
w sprawie nadania imienia hali sportowej
w Międzyzdrojach – Przewodniczący Rady
Miejskiej – Michał Sutyła
11:40 poświęcenie hali
- Ks. Prob. Kan. dr Marian Wittieb
12:00 przecięcie wstęgi
12:20 przedstawienie sylwetki Andrzeja
Grubby
12:50 wystąpienie żony Andrzeja Grubby –
Pani Lucyny Grubby
13:10 wystąpienia Gości
14:15 część artystyczna
17:00 rozgrywki sportowe
Iwona Banachowicz
Dyrektor SP1

odbywających się w poniedziałki,
w godz. od 14.30 do 15.30
w Urzędzie Miejskim
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
kontakt: tel. 91 32 75 647
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH

Kazimierz DRZEWIECKI 16.08. 2010
Artur DUSZYŃSKI 23.08. 2010
Adam JAKUBOWSKI 30.08. 2010
Wiesław KOTWICA 06.09.2010
Andrzej KOŚCIUKIEWICZ 13.09. 2010
Janusz PIŁAT 20.09. 2010
Teresa PURGAL 27.09. 2010
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 innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.
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AKTUALNOŚCI - komunikaty
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 zostanie ogłoszony w październiku 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 14 września 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% bonifikaty w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków)
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień 12 października
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 został ogłoszony na dzień 12 października 2010 r.
5. Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrówki 13 w Międzyzdrojach, działka
nr 4/1 o pow. 1.521 m². Przetarg na zbycie w/w nieruchomości został ogłoszony na dzień
12 października 2010 r. Cena wywoławcza – 2.750.000 zł brutto (cenę pomniejsza się o 10%
bonifikaty 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
Referat gospodarki nieruchomościami

Bezpiecznie nad wodą
W związku z dużą ilością utonięć na terenie
naszego kraju, Ratownicy WOPR Międzyzdroje postanowili przypomnieć turystom oraz
mieszkańcom podstawowe zasady związane
z bezpieczną kąpielą.
Statystycznie najczęstszymi przyczynami
śmierci przez utonięcie są wypadki związane z
kąpielą po spożyciu alkoholu, brak opieki nad
dziećmi i brawura. Dlatego tak istotne w naszej

pracy jest propagowanie zasad bezpiecznej kąpieli. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych
uwag związanych z wypoczynkiem nad morzem:

1. Pływamy tylko w miejscach strzeżonych
i specjalnie do tego przeznaczonych, w wodzie
tak głębokiej i w takiej odległości od brzegu,
która odpowiada naszym realnym możliwością
pływackim. Żółte boje oznaczają strefę dla nie
umiejących pływać, a czerwone dla umiejących.
2. Nigdy nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu, w okresach złego samopoczucia,
bezpośrednio po posiłku, a także nie wbiegamy
do wody po rozgrzaniu ciała na słońcu lub po
wysiłku fizycznym.
3. Interesujmy się zawsze bezpieczeństwem
dzieci przebywających w wodzie lub jej pobliżu.
4. Nie wszczynajmy nigdy fałszywych alarmów,
nie kąpmy się po zachodzie słońca, ponieważ w
razie wypadku mrok uniemożliwia udzielenie
pomocy.
5. Kąpielisko morskie w Międzyzdrojach
czynne jest w godzinach od 10 do 18. Flaga biała
informuje, że kąpiel jest dozwolona, zaś flaga
czerwona kąpiel całkowicie zabroniona.
6. Zawsze na kąpielisku należy przestrzegać
regulaminu, a także uwag i zaleceń Ratowników.
Informujmy ich także o wszystkich rodzajach niebezpieczeństw. Pamiętajmy, że Ratownicy służą
pomocą i dobrą radą.
Ratownicy WOPR Międzyzdroje życzą wszystkim plażowiczom słonecznego i bezpiecznego
wypoczynku.
Mateusz Bobek
WOPR

Ratownicy na plaży
Kąpielisko strzeżone w Międzyzdrojach rozciąga się na długości 1610m.
Podobnie jak w ubiegłych latach, firma
Wibor Ratownictwo Morskie zabezpiecza
1310m, pozostałe 300m zabezpiecza Miejski
Oddział WOPR, z którym ściśle współpracujemy. Łącznie do końca sierpnia br. na d bezpieczeństwem plażowiczów czuwa blisko 50
ratowników na 15 stanowiskach ratowniczych.
Na kąpielisku funkcjonują dwa ruchome punkty medyczne: jeden od strony morza (na łodzi motorowej), drugi od strony lądu (czterokołowiec).
Punkty te wyposażone są w profesjonalny sprzęt
medyczny i obsługiwane przez doświadczonych
ratowników medycznych. Firma Wibor ściśle
współpracuje również z Policją, Strażą Miejską
jak i ze służbami medycznymi. Dzięki uprzejmości
władz Międzyzdrojów, przystąpiliśmy do programu Bezpieczne Kąpieliska Zachodniopomorskie i
jesteśmy w czołówce tychże kąpielisk.
Jesteśmy pomysłodawcami opasek na rękę dla
dzieci z numerem telefonu do mamy lub taty – w
ten sposób od trzech lat staramy się zmniejszyć
liczbę zaginięć dzieci na plaży. Dzięki takiej akcji
udało nam się już zmniejszyć liczbę zaginięć o
ok. 70 procent. Aby otrzymać taką opaskę należy
zgłosić się na dowolne stanowisko ratownicze.
Prosimy stosować się do poleceń ratowników, a w szczególności nie wchodzić do wody
przy czerwonej fladze oraz nie wypływać poza
strefę kąpieliska, oznaczoną bojami w kolorze
czerwonym.
Prosimy nie rozbijać parawanów bliżej niż
2m od linii brzegowej, aby umożliwić przejazd
czterokołowca w celu szybkiego dotarcia do
osoby poszkodowanej, w razie zaistnienia stanu
zagrożenia życia.
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

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).

W SEZONIE LETNIM
TELEFON DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH

91 327 5638

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
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