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Pamięci Olimpijczyków
Emocje związane z tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskim w Londynie będzie można przeżywać jeszcze raz na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach
17 sierpnia br. Tego dnia odbędzie się XIV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, poświęcony dwóm
wspaniałym olimpijczykom, z konkurencjami memoriałowymi - pchnięcia
kulą i skoku o tyczce.
Fani lekkiej atletyki będą również mogli dopingować zawodników w
konkurencjach biegowych, a szczególnie uczestników biegu na dystansie
2000m, którzy podejmą próbę pobicia rekordu Polski ustanowionego
przez Bogusława Mamińskiego. Bezpłatny wstęp na stadion i możliwość
uczestnictwa w tak emocjonujących wydarzeniach wraz z Gwiazdami
Sportu i Telewizji, zagwarantują niesamowite wspomnienia z wakacji.
Imprezą towarzyszącą mityngowi będzie finał letniego projektu aktywizowania społeczeństwa pod nazwą „BIEGI ŚNIADANIOWE - najpierw bieganie,
potem śniadanie”. To wspaniała zabawa dla rodzin, przyjaciół i osób dotąd
nie przekonanych do sportu i rekreacji. Trening w specjalnym wydaniu, tym

razem bez rywalizacji, we własnym tempie, z uśmiechem na twarzy i słońcem
w oczach!
Zabawa nie jest jednorazowym projektem, ale coroczną próbą zachęcenia
turystów do rekreacji w formie biegowej nad polskim morzem. Bieganie w
towarzystwie Gwiazd Sportu i Telewizji, a także w gronie tysiąca osób w
różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, zapewni przyjemny, a zarazem
aktywny wypoczynek.
Tegoroczna 10. edycja biegu jest wielkim podsumowaniem wszystkich lat
działania na rzecz rozwoju sportu, nie tylko w nadmorskich miejscowościach,
ceniących sprawność i kondycję, ale także w dużych miastach, do których
uczestnicy zabierają swoje wakacyjne wspomnienia. To właśnie Miasto Międzyzdroje, będące kurortem ambitnie promującym ideę aktywności ruchowej,
staje się Wakacyjnym Centrum Sportu i Zdrowia, a coroczny „Finał Letniej
Zabawy w Bieganie” jest tego przykładem.
Bogna Mamińska

Szczegółowy program mityngu na str. 11

aktualności
Wesprzyjmy kampanię

DEFIBRYLATORY
DLA GMINY
W dniu 29 maja br. władze Powiatu
Kamieńskiego, wspólnie z władzami
Międzyzdrojów, Wolina, Kamienia
Pomorskiego, Golczewa, Świerzna,
Zarządem Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieniu Pomorskim, Stowarzyszeniem Płetwonurków ,,Wydry”
z siedzibą w Dziwnowie, Szpitalem
Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
oraz Redakcją gazety Pomorzanin
i portalu echo kamienia.pl, podpisały
porozumienie dotyczące partnerskiej
współpracy na rzecz realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i walki z uzależnieniami
w powiecie kamieńskim.
W ramach porozumienia prowadzona jest kampania mająca na
celu popularyzowanie i instalację
defibrylatorów AEG PLUS. Takie defibrylatory powinny znajdować się w
każdej gminie. Są one niezbędne do
ratowania życia ludzkiego. Defibrylatory będą umieszczane w miejscach
ogólnie dostępnych. Cena jednego
urządzenia wynosi 8 500 zł.
Zapraszamy wszystkich – mieszkańców, turystów, przedstawicieli
branży turystycznej do wsparcia
niniejszej inicjatywy. Dobrowolnych
wpłat można dokonać na konto
założone specjalnie na ten cel: Bank
Spółdzielczy w Wolinie, nr konta 24
9393 0000 0007 8155 2000 0030.
Referat Promocji UM
w Międzyzdrojach

Przebudowa Ulicy Polnej
11 lipca br., w drodze przetargu, wyłoniony został wykonawca
planowanego na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa i remont drogi gminnej ulicy Polnej w Międzyzdrojach”.
Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 06 sierpnia br. Termin realizacji inwestycji określony został do dnia 15 listopada 2012 r.
Etap obejmuje przebudowę
odcinka ulicy Polnej, długości 411,2
mb. (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102 do posesji numer 63
przy ulicy Polnej - na wysokości Pola
Namiotowego).
Z wykonawcą robót PRD POLDRÓG Nowogard S.A. została zawarta
w dniu 23 lipca 2012 r. umowa na
wykonanie całości robót na kwotę
2.030.000 zł, co wraz z należnym 23%
podatkiem VAT w kwocie 466.900,00
zł stanowi łącznie wynagrodzenie w
kwocie 2.496.900 zł brutto. Zadanie

współfinansowane jest ze środków
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
Kierownikiem budowy z ramienia PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.
został  mgr inż. Daniel Ćmil. Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i przedstawicielem inwestora został
Wiesław Krystek - tel. 509500607.
W związku z prowadzonymi robotami nastąpi tymczasowa zmiana
organizacji ruchu i oznakowania pionowego w obrębie prowadzonych

Tolek atrakcją promenady
Już czwarty rok kwiaty w Międzyzdrojach zmieniają oblicze miasta.
W tym sezonie, pomimo kaprysów

pogody, rabaty kwiatowe, byliny
i krzewy, cieszą oczy, a i ich wegetacja nie budzi naszych obaw.

robót. W trakcie przebudowy mogą
nastąpić tymczasowe ograniczenia
ruchu i dostępności komunikacyjnej
dla mieszkańców i gości zamieszkałych w strefie budowy. Wprowadzone
tymczasowe objazdy ulicą Garażową
i doraźnymi drogami dojazdowymi
umożliwią dostępność do posesji.
W porozumieniu z przewoźnikiem
komunikacji autobusowej wprowadzona zostanie zmiana przebiegu
trasy linii autobusowej nr 10 (zgodnie
z rozwieszonymi planami kursów).
Za ewentualne utrudnienia
i chwilowe ograniczenia komunikacyjne oraz za konieczność dokonania
przepięć i przyłączy sieci wod-kan
do posesji Burmistrz Międzyzdrojów
i wykonawca robót PRD POL-DRÓG
Nowogard S.A. przepraszają uczestników ruchu.
Wiesłw Krystek
W tym roku po raz pierwszy powstała rzeźba kwiatowa w kształcie
pawia, zwanego Tolkiem.
Tolek zyskał sympatię turystów,
o czym świadczy kolejka do rodzinnych zdjęć przy pawiu.
Pracownicy zieleni zwracają się
z prośbą, aby nie sadzać dzieci na
rzeźbie, gdyż powoduje to niszczenie
roślin. W przyszłym roku planujemy
kolejne niespodzianki.
Pielęgnacją roślin zajmuje się tzw.
„zielona brygada”, złożona z pracowników Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach pod nadzorem
brygadzistki.                     
Anida Kostrzewa
Brygadzistka „zielonej brygady” ZOŚ

KONKURS NA IMIONA DLA DRZEW ROZSTRZYGNIĘTY
W dniu 17 lipca br. komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs pod
nazwą „Nazwij międzyzdrojskie
pomniki przyrody”. W zabawie udział
wzięło 16 osób. Uczestnicy konkursu
nadsyłali propozycje do 16 lipca.
Ich zadaniem było nadanie imion
drzewom będącym pomnikami
przyrody, które znajdują się na
terenie Międzyzdrojów. Nazwa dla
drzewa musiała spełniać określony w
regulaminie warunek – nawiązywać
do historii miejscowości lub regionu,
mogła być także związana z miejscem, w którym rośnie drzewo, jego
otoczeniem. Uczestnicy konkursu
nadesłali bardzo ciekawe propozycje,
do których dołączyli uzasadnienie,
dlaczego taka właśnie nazwa będzie
właściwa dla danego drzewa.
Po długiej naradzie i głosowaniu
wybrano następujące imiona:
Dąb na ul. Lipowej 2 – Barnim
Dąb na ul. Lipowej 4 – Apostoł
Bukszpan ul. Zwycięstwa przy
dawnej aptece – Aptekarz
Dąb ul. Ludowa 2 A – Warcisław I
Sosna i bluszcz róg ul. Ludowej
i 1000-lecia PP – Przytuleni
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Żywotniki ul. Ludowa 10 – Rybacy
Cisy pospolite ul. Gryfa Pomorskiego – Bieliki
Wiśnie ptasie, ul. Bohaterów
Warszawy przy Feniksie – Rybitwy
Dąb ul. Zdrojowa przy budynku
Telimena – Pan Tadeusz
Cisy ul. Książąt Pomorskich 25 –
Wojowie
Cis pospolity ul. Myśliwska 21 –
Bursztyn
Wybrane imiona zostały nadesłane przez: Magdalenę Subocz z miejscowości Jawor, Dominika Wingert
z Krakowa, Jacka Leśniewskiego, Romana Woropaja i Aleksandrę Czyżak
z Międzyzdrojów.

W dniu 3 sierpnia br. Leszek
Dorosz, Burmistrz Międzyzdrojów w
Urzędzie Miejskim wręczył nagrody
uczestnikom konkursu ,,Nazwij
międzyzdrojskie pomniki przyrody”.
Nagrodami w konkursie były wydania albumowe o tematyce przyrodniczej. Osobiście nagrody odebrali:
Aleksandra Czyżak, Roman Woropaj
i Dominik Wingert.
Konkurs został ogłoszony w
związku z realizacją projektu w ramach LGR Zalew Szczeciński pod nazwą ,, Zabezpieczenie i oznakowanie
pomników przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje”. W ramach projektu
część drzew zostanie ogrodzona, co
ochroni je przed zniszczeniem, przy

wszystkich 20 drzewach zostaną
zainstalowane tablice informacyjne
o treści przyrodniczej w języku
polskim, niemieckim i angielskim.
Ogłoszenie konkursu spowodowało
zainteresowanie projektem mediów
i mieszkańców miasta.
Projekt jest realizowany przez
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą w ramach programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”
w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Szczeciński. Wartość całego
projektu wynosi 83 148,00 zł, jest
on w stu procentach finansowany
ze środków zewnętrznych - Unii
Europejskiej i środków krajowych.
Dzięki temu powstanie nowa atrakcja przyrodnicza na terenie miasta.
Zakończenie realizacji projektu
zaplanowano na koniec września
2012 roku.
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne podziękowania za nadesłane propozycje.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków
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Ostatnie pożegnanie
Przypadła mi dzisiaj w udziale smutna powinność pożegnania w imieniu władz samorządowych śp. Andrzeja Biniszkiewicza - przyjaciela, kolegi, zaufanego współpracownika,
długoletniego radnego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.
Śp. Andrzej Biniszkiewicz urodził się 18 maja
1932r. pod Poznaniem. Od 1938 roku wraz z rodzicami mieszkał w Nowym Sączu, gdzie przeżył
trudny okres okupacji niemieckiej, kiedy stracił
ojca w obozie koncentracyjnym w Auschwitz –
Birkenau. „Ten czas był niełatwą szkołą życia mojego
dzieciństwa – wspominał Pan Andrzej – wyniosłem
z niego coś w rodzaju doświadczenia, jak pokonywać
bez załamywania się, trudności nie do pokonania
oraz jak utrwalić w sobie szacunek do każdej pracy,
a szczególnie pracy fizycznej. Doznawałem często
wiele zwykłej, ludzkiej życzliwości. Pamiętam i dziękuję za ciepłe słowa i słodycz serca ludzkiego(…)”
W tych bardzo trudnych warunkach dla Jego
rodziny, nie zaniedbywał nauki i pracy nad sobą,
kończąc studia ekonomiczne w Krakowie.
W 1955 roku przybył na Ziemię Wolińską,
zatrudniając się w PPDiUR „Odra” w Świnoujściu,
gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach,
aż do emerytury. W międzyczasie ukończył studia
doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz
uzyskał cenzus biegłego rzeczoznawcy ds. wyceny
nieruchomości.
Od początku swego pobytu w Międzyzdrojach
poświęcał bardzo dużo czasu na pracę społeczną,
w szczególności na rzecz mieszkańców Gminy
Międzyzdroje. Jego aktywność w staraniach,
służących naszej gminie, owocowała wieloletnią
pracą w samorządzie miasta, w którym spełniał
wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym Przewodniczącego Rady przez cztery kadencje. W 2002 roku
stwierdził, że przyszedł czas na zmianę pokoleniową i rezygnował z dalszego kandydowania do Rady
Miejskiej kolejnej kadencji.
Angażował się też społecznie w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, jak np. w Stowarzyszeniu Ekologicznym „Estuarium”, działającym
w latach 1994-2001, którego był m.in. inicjatorem
powstania. Stowarzyszenie miało za zadanie
chronić region Ujścia Odry przed inwestycjami
przemysłowymi, niebezpiecznymi dla środowiska
naturalnego, w tym szczególnie zasobów wody

pitnej na Wyspie Wolin. Pan Andrzej był przez dwa
lata Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia.
Uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego i innymi
odznaczeniami, a także tytułem Zasłużony dla
Międzyzdrojów.
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy
wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp.
Andrzejem. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby
je wszystkie wymienić. W nich stale przewijały
się dobre cechy charakteryzujące śp. zmarłego
- otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie.
Jako radny posiadał zawsze swoje, głęboko
przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc
jednocześnie otwartym na argumenty innych i
zdolnym do kompromisu, nie szukając w żadnej
sprawie swojego interesu i korzyści.
Życiowy optymizm i pogoda ducha były
dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań
w trudnych sytuacjach. Jego uśmiech i poczucie
humoru, niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre
wyjście z konfliktów i problemów samorządowych,
przywracając właściwe proporcje i podejście
w różnych sprawach.
Śp. Andrzej Biniszkiewicz zawsze starał się służyć swoją pomocą tam, gdzie była ona potrzebna.
Dzisiaj pochyla się nad Tobą Sztandar Międzyzdrojów, którego byłeś jednym z inicjatorów ufundowania. Niech ten symboliczny gest będzie naszym
pożegnaniem z Tobą, a jednocześnie podziękowaniem, za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy
Gminy Międzyzdroje i Twoją obecność wśród nas,
która ufam głęboko, nie kończy się tym fizycznym
rozstaniem, a pamięć duchowa pozostanie nadal
wśród nas.
Drogi Andrzeju, nasz Przyjacielu,
Spoczywaj w Pokoju!
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wystawa „Tożsamość Słowenii
- design w służbie państwa”
W Międzynarodowym Domu Kultury 29 sierpnia br. o godz. 16 zostanie otwarta
wystawa „Tożsamość Słowenii - design w służbie państwa”, która powstała z okazji
20-tej rocznicy niepodległości Republiki Słowenii.
Wystawa prezentuje rozwiązania wzornicze
stworzone przez jednego z najwybitniejszych
słoweńskich projektantów - Miljenka Micula - na
potrzeby funkcjonowania młodego państwa,
jego instytucji oraz codziennego życia obywateli.
Będąc autorem kompletnych rozwiązań graficznych symboli, kalendarzy, prospektów, wystaw,
plakatów, książek i czasopism tworzonych na
zamówienie instytucji, przedsiębiorstw oraz osób
fizycznych, Miljenko Micul (1946-2009) wypracował własny, wewnętrznie spójny, rozpoznawalny
styl. W 1991 roku wraz ze Zvone Kosovelem i
Rudi Španzlem zwyciężył w konkursie na projekt
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banknotów i monet pierwszej słoweńskiej waluty
- tolara. Później stworzył również szereg projektów monet okolicznościowych, różnego rodzaju
dokumentów (m.in. pierwszego słoweńskiego
paszportu, paszportu biometrycznego, dowodu
osobistego), a także znaczków pocztowych i
rozwiązań użytkowych dla instytucji o istotnym
znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Za
całokształt twórczości został nagrodzony prestiżową Nagrodą Prešerna. Prace Miljenka Licula
znamionuje znakomite wyczucie tematu, wizjonerskie podejście i doskonały warsztat twórczy.
Większość stworzonych przez niego projektów

wydarzenia
Odszedł od nas
śp. Andrzej Biniszkiewicz

W dniu 09 sierpnia 2012 roku pożegnaliśmy
śp. Andrzeja Biniszkiewicza.
Odszedł od nas człowiek wyjątkowy, który
swym zaangażowaniem w rozwój Gminy
Międzyzdroje, pozostawił po sobie trwały ślad
i naszą wdzięczność.
Przewodniczący Rady Miejskiej i radny
pięciu kadencji. Inicjator powstania Stowarzyszenia Ekologicznego „Estuarium”, jego
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu. Prace na kierowniczych stanowiskach
PPDiUR „Odra” w Świnoujściu, zawsze potrafił
pogodzić z działalnością samorządową i społeczną. Wrażliwy na zagrożenia środowiska
i nadmierną eksploatację naszych ujęć wody.
Otwarty na ludzkie problemy, zawsze gotowy
do niesienia pomocy innym.
Zasłużony dla Międzyzdrojów, przeżywszy
80 lat śp. Andrzej Biniszkiewicz odchodząc,
pozostawił po sobie wizerunek osoby działającej z pasją, samorządowca - społecznika,
pogodnego człowieka poświęcającego swój
czas dla dobra ludzi.
Cześć Jego Pamięci

Żonie, Córce, Synowi
oraz całej rodzinie
Zmarłego śp. Andrzeja Biniszkiewicza,
wyrazy głębokiego współczucia
składają
samorządowcy Gminy Międzyzdroje

jest w dalszym ciągu w użytku, stanowiąc część
wizualnej kultury związanej z tożsamością narodu
i państwa.
Projekty Miljenka Micula zrealizowane na
potrzeby państwa i jego instytucji zebrały wiele
międzynarodowych nagród i nadal są przedmiotem dużego zainteresowania za granicą.
W otwarciu wystawy w MDK ze strony Ambasady wezmą udzial Marjan Setinc, Ambasador
Słowenii oraz Borut Valencic, II Sekretarz. Wizyta
Ambasadora jest wynikiem trwającej od ponad
roku współpracy miasta Międzyzdroje ze Słoweńskim miastem Izola położonym na Riwierze
Słoweńskiej.
Do tej pory współpraca przyniosła wymierne
efekty w postaci zdobycia know-how w zakresie
turystki, jak również promocji. Zbliżające się
spotkanie jest kolejną wizytą dyplomatyczną
w naszym mieście, co bez wątpienia wpływa na
poprawę wizerunku naszego miasta oraz promocję
wśród dyplomatów.
Dorota Pelczar
Ambasada Republiki Słowenii
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nadmorskie atrakcje

MIASTO MIĘDZYZDROJE WARTO ZOBACZYĆ
ALEJA GWIAZD - dzieło prof. Adama Myjaka związane z organizowanym od 1996r.
Festiwalem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja,
na której uwieczniono w brązie ponad 100
odcisków dłoni artystów i pomniki, upamiętniające wielkie postacie kina i teatru.

rach – w tym ryby niebezpieczne, jak rekiny,
płaszczki czy mureny. Oceanarium znajduje
się przy ul. Promenada Gwiazd 4, otwarte w
sezonie letnim: 10.00-22.00, nd. 10.00-20.00.

MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY –
budynek z końca XIX w. wpisany do rejestru
zabytków, usytuowany przy nadmorskiej
promenadzie na łagodnym wzniesieniu
przy Parku im. F.Chopina. Budynek zdobią
wspaniałe elewacje i atrakcyjne wnętrza.
To miejsce licznych wystaw, koncertów
i imprez kulturalnych.

MOLO – o długości 395 m, najdłuższe
betonowe molo w Polsce. Pierwszy drewniany pomost został wybudowany w 1884
roku. Molo jest ulubionym miejscem nie
tylko zakochanych odwiedzających Międzyzdroje, ale także wszystkich turystów
podziwiających morską panoramę podczas
letnich zachodów słońca i jesiennych widowiskowych sztormów.

GABINET FIGUR WOSKOWYCH - wystawa woskowych postaci naturalnej wielkości
ludzi ze świata nauki polityki, sztuki i bajki.
Jest jednym z większych obiektów tego
typu w Polsce.
PLANETARIUM - na 7 metrowej kopule
wyświetlane są za pomocą cyfrowego projektora trójwymiarowe obrazy pochodzące
z kosmosu. Planetarium może pomieścić
54 widzów. Znajduje się w tym samym budynku, co Gabinet Figur Woskowych i kino
,,Eva” przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w
Międzyzdrojach.

4

PARK im. FRYDERYKA CHOPINA – założony przez Arnolda Lejeune w XIX wieku.
Rosną w nim efektowne okazy dębów,
platany pochodzenia greckiego, żywotniki
i cisy. W okazałej willi obok parku mieści się
Międzynarodowy Dom Kultury. Budynek
w stylu klasycystycznym był jednym z najpiękniejszych na Pomorzu Zachodnim. Od
1879 roku funkcjonował jako Dom Zdrojowy
(Kurhaus). W jego wnętrzu na górze mieściły
się pokoje dla gości, na dole czytelnia, sala
muzyczna i baletowa. Obecnie w zabytkowych wnętrzach obywają się liczne imprezy
kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
OCEANARIUM - to niepowtarzalna
okazja do przyjrzenia się podwodnemu
światu. Zwiedzający mogą na własne oczy
zobaczyć egzotyczne ryby i inne morskie
organizmy, które zazwyczaj mamy okazję
obejrzeć jedynie w telewizji. W oceanarium
podziwiać można prawdziwy festiwal ryb
we wszystkich możliwych kolorach i rozmia-

MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – na wystawach
stałych i czasowych podziwiać można bogaty świat przyrody – roślin i zwierząt wyspy
Wolin. Obok muzeum znajdują się woliery z
puchaczem i bielikiem.

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW oddalona od miasta o 1,2 km, na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego. Utworzona
w 1976 roku jako obiekt turystyczno – edukacyjny Parku. Podziwiać tu można stado
żubrów oraz piękne okazy jeleni, saren,
dzików i bielika.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem
św. Piotra Apostoła z 1862 r. - usytuowany
na Królewskim Wzniesieniu, którego wieża
dominuje nad krajobrazem miasta. Architektem był Friedrich August Stüler, a współautorem projektu i znaczącym sponsorem był
król pruski Fryderyk Wilhelm IV. W kościele
przy brzmieniu zabytkowych organów odbywają się koncerty pieśni chóralnej i muzyki
organowej.
KAPLICA STELLA MATUTINA z 1902 r.
z ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr Boromeuszek, które pełnią swoja posługę w
Międzyzdrojach nieprzerwanie od ponad
100 lat. Do 1945 roku kaplica była jedyną
świątynia katolicką na wyspie Wolin. Kaplica znajduje się przy ul. Krótkiej w centrum
miasta.
WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO
– punkt z widokiem na panoramę Międzyzdrojów. Wzgórza okalają miasto od
południowego wschodu. Nazwa ich upamiętnia polskiego uczonego, historyka, który szczególnie zasłużył się w ustalenie nazw
miejscowości na Ziemiach Odzyskanych.
KAWCZA GÓRA 61 m.n.p.m. – punkt
widokowy na Zatokę Pomorską we wschodniej części miasta. Na szczycie postawiono
pamiątkowe głazy ze zjazdów leśników
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nadmorskie atrakcje
z 1892 r. – Zjazd Leśników Niemieckich
i z 1992 r. – Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego a niżej kamienny obelisk upamiętniający zjazdy Światowego Związku Kresowych
Żołnierzy Armii Krajowej.
LATARNIA KIKUT - położona we wschodniej części Wolińskiego Parku Narodowego,
na trasie pieszego nadmorskiego szlaku
czerwonego w okolicach wsi Wisełka.
Wzniesienie Kikut ma 70 m wysokości. Latarnia powstała w miejscu dawnego punktu
widokowego. Latarnia jest w pełni zautomatyzowana. Nie jest udostępniona dla
odwiedzających.
GOSAŃ (94 m.n.p.m) - najwyższe w
Polsce wzniesienie klifowe. Dojazd drogą
nr 102 w kierunku Kołobrzegu, ( ok. 4 km od
centrum Międzyzdrojów ). Na miejsce dociera się przez malownicze wzgórza porośnięte
stuletnimi bukami i dębami. Na wzniesieniu
znajdują się bunkry obrony przeciwlotniczej.
Z góry rozciąga się imponująca panorama na
wody Zatoki Pomorskiej, w dali widać molo
w Międzyzdrojach, port w Świnoujściu oraz
część niemieckiego wybrzeża wyspy Uznam.
DROŻKOWE ŁĄKI – wyjątkowa ścieżka
przyrodnicza, która skrywa tajemniczy
świat paproci, min.: okazałego długosza
królewskiego i wielu innych ciekawych roślin. Można tu także zobaczyć efekty pracy
bobrów. Aby dotrzeć do ścieżki jadąc z
Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia, na
rondzie zlokalizowanym za Międzyzdrojami
należy jechać prosto ok. 200 m. Zatrzymujemy samochód i dalej podążamy już pieszo.
Początkowo ścieżka prowadzi wzdłuż nasypu drogowego, jednak niedaleko potem
skręcamy do lasu i zaczynamy przyrodniczą
przygodę.

GMINA MIĘDZYZDROJE
– SOŁECTWA WICKO, WAPNICA, LUBIN
WICKO - położone nad jeziorem Wicko
Małe, przy dawnym dworcu morskim stoi
zacumowany statek hotelowy Hanza.
STANOWISKO BRONI V-3 - jedyna w
Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej
V3, z okresu II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona w bunkrze, gdzie
były składowane pociski V3. W pobliżu
bunkra znajdują się betonowe podstawy,
pozostałości po działach dalekiego zasięgu. Stanowisko położone jest przy ulicy
Nadbrzeżnej, po drugiej stronie ulicy znajduje się idealne miejsce do wypoczynku.
WAPNICA - wieś letniskowa położona
w Dolinie Trzciągowskiej nad jeziorem
Turkusowym.
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NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej - (XIXw.) ze
strzelistą ceglaną wieżą. Do końca II wojny
światowej kościół był świątynią protestancką. Przed wejściem granitowa chrzcielnica
z XII w, pochodząca prawdopodobnie
z poprzedniej świątyni. Kościół został wybudowany w 1862 roku na miejscu poprzedniego. Kościół znajduje się przy ul. Głównej
w Lubinie.
POZOSTAŁOŚCI PO CEMENTOWNI
– w 1857 roku fabryka cementu została
wybudowana przez szczecińskiego przemysłowca i filantropa Johannesa Quistorpa.
Rodzina Quistorpów posiadała cementownie, cegielnie i rozległe dobra ziemskie w całym regionie. Prowadzenie interesów łączyli
z ogromnym zaangażowaniem społecznym.
Zasługi rodziny Quistorpów upamiętnia
kamień dziękczynny przy dawnej bramie
fabryki. W okolicy przystanku PKS pamiątkowa tablica poświęcona dr Czesławowi
Piskorskiemu, jednemu z największych krajoznawców Pomorza Zachodniego.

SZLAKI TURYSTYCZNE:
JEZIORO TURKUSOWE – o pięknej turkusowej barwie. Nad jeziorem górują lesiste
wzgórza, znajduje się ścieżka edukacyjna,
koło ścisłego rezerwatu im. prof. Szafera.
Do lat 50-tych ubiegłego wieku znajdowała
się tu kopalnia kredy, która została zalana
tworząc jezioro o oryginalnym kolorze.
Jezioro można obejść dookoła korzystając
z malowniczych ścieżek wyznaczonych
przez WPN. Jedna z nich prowadzi przez
Piaskową Górę skąd roztacza się bajkowa
panorama na Wapnicę.
LUBIN - wieś letniskowa położona nad
Zalewem Szczecińskim

MORSKA STACJA BADAWCZA - dawny
punkt obserwacyjny nabrzeża Straży Granicznej. Na stacji prowadzone są badania
morskiej strefy brzegowej jako miejsca
interakcji morza, lądu i atmosfery. Do Stacji
należy szesnastometrowa wieża obserwacyjna, na której zainstalowana jest wysokiej
klasy automatyczna stacja meteorologiczna oraz kamery służące do obserwacji
i rejestracji procesów brzegowych. Zlokalizowana w zachodniej części Międzyzdrojów
przy ul. Gryfa Pomorskiego 78a.

oraz Krainę 44 Wysp. Grodzisko znajduje się
naprzeciwko kościoła MB Jasnogórskiej przy
ul. Głównej.

WZGÓRZE ZIELONKA - atrakcyjny punkt
widokowy na Zalew Szczeciński, Wsteczną
Deltę Świny oraz panoramę wyspy Uznam.
Na Zielonkę można dotrzeć szlakiem wokół
jeziora Turkusowego lub z Lubina poprzez
bramę widoczną z parkingu przy ulicy Dobrej malowniczą leśną ścieżką. Na Wzgórze
prowadzą wygodne drewniane schody. To
idealne miejsce do aktywnego wypoczynku
w upalne letnie dni.

• szlak czerwony - biegnący brzegiem morza do Wisełki ok. 11 km,
• szlak zielony – prowadzący obok Zagrody
Pokazowej Żubrów nad Jeziora Warnowskie
ok. 8 km,
• szlak niebieski – nad Jezioro Turkusowe w
Wapnicy i dalej na wybrzeże Zalewu Szczecińskiego do Wolina ok. 26 km.
Wszystkie szlaki mają swój początek przy
muzeum Wolińskiego Parku Narodowego
przy ul. Niepodległości 3 w Międzyzdrojach.
Liczne informacje dla zainteresowanych
dostępne na www.miedzyzdroje.pl.
Na stronie www.wolin-uznam.pl do
dyspozycji turystów jest przewodnik multimedialny przedstawiający atrakcje wysp
Wolin i Uznam. Przewodnik jest do pobrania
nieodpłatnie na urządzenia nawigacyjne i
smartfony. Informacje o Międzyzdrojach
dostępne są również na telefony komórkowe
pod adresem www.mobiinfo.pl
Serdecznie zapraszamy do Międzyzdrojów przez cały rok.

GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE - położone nad zalewowym klifem. Jest to pozostałość po wczesnosłowiańskim grodzie
Wolinian (IX - XII w), ekspozycja fragmentów
ceramiki. Na wzgórzu przygotowano lunety
obserwacyjne i tarasy widokowe, z których
roztacza się widok na Zalew Szczeciński
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Uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXVII/251/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 000 zł
(wydatki majątkowe).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ uzupełnieniu środków na zadanie pn.
„Przebudowa mechanicznej części oczyszczalni
ścieków polegających na naprawie zbiornikakomór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz
w budynku centralnej przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków
w Międzyzdrojach” na kwotę 90 000 zł.
Zw i ę k s z e n i e w yd a t k u j e s t k o n i e c z n e
z uwagi na fakt odmówienia podpisania umowy
przez wykonawcę oferującego najniższą cenę.
W związku z tym Gmina zamierza podpisać
umowę z kolejnym wykonawcą,
2/ zmniejszeniu wydatku na zadanie
pn. „Remont i przebudowa drogi ul. Polnej
w Międzyzdrojach wraz z sieciami” na kwotę
90 000 zł.

Uchwała Nr XXVII/252/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012 - 2024
Uzasadnienie:
W niniejszej uchwale zmieniono załącznik
„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy
Międzyzdroje w latach 2012-2023”.
Zmiana występuje:
a/ w zadaniu „Remont i przebudowa drogi
ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”
- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit
wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań
o kwotę 90 000 zł,
b/ w zadaniu„Przebudowa mechanicznej części
oczyszczalni ścieków polegających na naprawie
zbiornika - komór czerpalnych ścieków i stropu
oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem
na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni
ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach”- zwiększono łączne nakłady finansowe , limit
wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań
o kwotę 90 000 zł.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wystawy w Parku

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚRODY
OD GODZ. 15.30 DO 16.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM,
ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5
– POKÓJ NR 14
/ Kontakt - tel. 91 3275647 /
08.08.2012 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
22.08.2012 r. - Piotr NOGALA
29.08.2012 r. - Roman PAWŁOWSKI
12.09.2012 r. - Teresa PURGAL
19.09.2012 r. - Dorota SIELEWICZ
26.09.2012 r. - Michał SUTYŁA
Na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA
w czwartki od godz. 14.00 - 15.30
stały kontakt: Tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Dorota KLUCHA
we wtorki od 13.00–14.00
stały kontakt:
e-mail: dorota_klucha@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od 12.00–13.00
stały kontakt:
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

W poniedziałek 23 lipca w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego odbyło
się uroczyste otwarcie dwóch wystaw autorskich - „Człowiek Epoki Kamienia
Łupanego” Piotra Barańskiego oraz „Grzyby Wolińskiego Parku Narodowego”
Mateusza Walczaka.
Obaj panowie są długoletnimi pracownikami
Parku, którzy, poza wykonywaniem codziennych
obowiązków, znajdują również czas na zaspokojenie własnych potrzeb duchowych. Efektem
ich pracy są przygotowane do oglądania przez
zwiedzających wystawy, na których otwarcie
przybyli liczni przedstawiciele najważniejszych
międzyzdrojskich instytucji, dziennikarze oraz
goście indywidualni.

Przybyłych gości witał Ireneusz Lewicki - dyrektor WPN, inaugurując tym samym otwarcie wystaw.
Goście mogli oglądać sceny z życia ludzi okresu
kamienia łupanego, a także odtworzone ubiory
oraz narzędzia z tamtych czasów. Na miłośników
grzybów czekały fotografie, robione metodą ma6

kro, gatunków występujących na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego.
Wszystkich chętnych do obejrzenia
wystaw zapraszamy od wtorku do
niedzieli w godzinach 9.00 – 17.00
do Galerii „Stare Muzeum”, w którym
umieszczona jest wystawa „Człowiek
Epoki Kamienia Łupanego” oraz Muzeum
Przyrodniczego WPN, w którym znajduje

się wystawa „Grzyby Wolińskiego Parku
Narodowego”.
Gości indywidualnych zapraszamy
również:
- do zwiedzania z przewodnikiem
Muzeum Przyrodniczego WPN, któ-

re organizowane jest
w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku o godzinie
13.30. Przewodnik w cenie
biletu,
- na projekcję filmu
dokumentalnego BBC
„End of the line”, wyświetlanego w ramach akcji
„Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” od 17 do
31 lipca 2012 codziennie
o 10.00 oraz 14.30. Wstęp
bezpłatny,
- kolejny z serii wykładów „Wyspa Skarbów” pt.
„Rzadkie, piękne, cenne –
ptaki wyspy Wolin”, który
odbędzie się 22.08.2012
o godz. 18.00. Sponsorem serii jest Gaz-System.
Wstęp bezpłatny.
Michał Szweik
WPN
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woliński park narodowy

ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Woliński Park Narodowy to bogactwo przyrody zachwycającej urodą, różnorodnością barw i kształtów oraz rzadko
spotykanych roślin i zwierząt. Ten niezwykły zakątek kraju co roku przyciąga niczym magnes tysiące turystów.
Sztandarowymi obiektami Wolińskiego Parku
Narodowego jest Centrum Edukacyjno – Muzealne
oraz Zagroda Pokazowa Żubrów. Centrum spełnia
zarówno rolę ośrodka edukacyjno – konferencyjnego, jak i muzeum przyrodniczego.

Część muzealną tworzy 5 sal wystawienniczych, w których mieszczą się stałe ekspozycje
prezentujące przyrodę Parku. Często dodatkowo
wzbogacane są one o wystawy czasowe. Aktualnie do końca września będzie gościła w muzeum
wystawa fotograficzna Mateusza Walczaka„Grzyby
Wolińskiego Parku Narodowego”. Muzeum Przyrodnicze zaprasza od wtorku do niedzieli w godz.
900–1700. Wstęp: 5zł i 3zł.
W Centrum Edukacyjno-Muzealnym organizowane są zajęcia edukacyjne. Obecnie w ramach
projektu „Wyspa skarbów”, sponsorowanego
przez GAZ-SYSTEM S.A., odbywają się bezpłatne
wykłady, na które Woliński PN serdecznie zaprasza:
* 22 sierpnia o godz. 1800 na wykład Marka
Dylawerskiego pt.: „Rzadkie, piękne, cenne - ptaki
wyspy Wolin”;
* 12 września o godz. 1800 na wykład Przemysława Sztajnera pt.: „Skarby wolińskich klifów
- skamieniałości, świadkowie historii”;
* 26 września o godz. 1800 na wykład p. Mateusza Walczaka pt.: „Nieodkryte skarby - świat
grzybów wyspy Wolin”.
Dodatkowo do końca sierpnia, od wtorku do
piątku, o godz. 1330 (w ramach ww. cyklu edukacyj-
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nego) indywidualni turyści będą mogli skorzystać
w cenie biletu z przewodnictwa po Muzeum
Przyrodniczym.
Obok budynku CEM znajdują się dwie woliery
z okazami bielika i puchacza oraz Galeria Stare
Muzeum. Do końca września w Galerii prezentowana będzie wystawa pt. ”Człowiek epoki kamienia
łupanego”. Wystawę można zwiedzać od wtorku
do niedzieli w godz. 900–1700. Cena biletu: 8zł i 5zł.
Woliński Park Narodowy zaprasza do poznania
punktów widokowych: na Kawczej Górze, Gosaniu, Wzgórzu Zielonka i Piaskowej Górze oraz
Jeziora Turkusowego, słynącego z wyjątkowej
barwy i Jeziora Czajczego z olbrzymim polodowcowym „Wydrzym Głazem” i pozostałościami po
wcześniośredniowiecznym grodzisku. Ponadto

na miłośników przyrody i wędrówek czekają na
terenie WPN 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. Przewodniki po ścieżkach są do nabycia
w Muzeum Przyrodniczym oraz w kasie Zagrody
Pokazowej Żubrów.
Wędrując po Wolinie warto odwiedzić „króla
puszczy” – żubra. Przy szlaku zielonym usytuowana jest Zagroda Pokazowa Żubrów, 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. W ubiegłym roku ilość żubrów
w zagrodzie zmieniła się – przyszły na świat 3
żubry: Portofino, Powineta i Polanin II. ZPŻ zaprasza od wtorku do niedzieli w godz. 1000 – 1800.
Cena biletu: 5zł i 3zł.
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 każdy
miłośnik historii powinien poznać. Muzeum serdecznie zaprasza do poznania tajnej broni Hitlera.
Dorota Kowalczyk
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NIEZWYKŁY WERNISAŻ
14 lipca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się wernisaż
malarstwa Anny Żeleszkiewicz, mieszkanki Świnoujścia. Pani Anna, mimo swoich
92 lat, jest bardzo aktywną osobą, pomaga ludziom i oddaje się swojej pasji, jaką jest
malarstwo.
Na spotkanie z artystką przybyła rodzina, grono
przyjaciół, z którymi pani Anna nie widziała się
nawet kilkanaście lat, jak również podopieczni z
AL-ANON, czytelnicy biblioteki oraz wczasowicze
aktualnie odpoczywający w naszym kurorcie.
Artystka nie kryła łez wzruszenia, mówiąc, iż
przybyło do biblioteki w Międzyzdrojach na jej
kolejny wernisaż, (pierwszą indywidualną wystawę miała w czerwcu 2000 r. właśnie w bibliotece
w Międzyzdrojach) aż pięć pokoleń rodziny Żeleszkiewiczów.

grupę wsparcia dla alkoholików i ich rodzin pod
nazwą AL-ANON. Terapia wzięta została ze Stanów
Zjednoczonych, ma pomagać nie tylko osobom
uzależnionym od alkoholu, ale przede wszystkim
ich rodzinom, które są współuzależnione. Program „Dwunastu Stopni” ma bardzo pozytywny
wpływ na rodziny alkoholików, dlatego zaczęto
go stosować w całej Polsce. Podczas wernisażu
podkreślano kilkakrotnie, że to właśnie pani
Żeleszkiewicz była pionierką wprowadzenia tej
terapii na ziemi zachodniopomorskiej. Podczas

Podziękowania na ręce pani Anny złożył
Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz wraz z
żoną Małgorzatą, dziękując artystce za serce, jakie
wkłada w swoją pasję, za pomoc innym ludziom
oraz wielki optymizm, który można wyczytać z
jej oczu. Wśród gości nie zabrakło również Janiny
Bagrowskiej, hafciarki z Międzyzdrojów, która 12
lat temu wspierała panią Annę w jej początkach
artystycznej drogi.
Malarka, jako pierwsza w województwie
zachodniopomorskim, w Świnoujściu założyła

spotkania wielu przybyłych gości spontanicznie
wstawało i dziękowało pani Annie za pomoc,
za wsparcie, za nowe życie i za szczęście, że to
właśnie ona stanęła na ich drodze. Wówczas
z ust artystki padły słowa ”Kto daje, ten odbiera, Ja
dziś odbieram”. Odbiera szacunek, wdzięczność,
miłość, same pozytywne emocje. Nikt nie spodziewał się, że idąc na zwykłe otwarcie wystawy
wyjdzie z „niezwykłego” wernisażu z „niezwykłą”
osobą dającą drugiemu człowiekowi tyle pozytywnej energii.

Po przejściu na emeryturę artystka mogła
w pełni oddać się swojej ukochanej pasji, jaką jest
malowanie obrazów. Tworzy portrety, pejzaże,
maluje kwiaty i martwą naturę. Pani Ania uważa,
że człowiek powinien mieć swoją pasję, której
musi oddać się w pełni, bo to dodaje skrzydeł
i chęci do życia.
Wernisaż uświetnił występ Aleksandra Grytsyno z Ukrainy wraz z żoną, który zaśpiewał
specjalnie dla Anny Żeleszkiewicz oraz przybyłych
gości m.in. przebój Louisa Armstronga „What
a wonderful World”, którego mottem jest czerpanie
przyjemności z życia codziennego, mimo przeciwności losu. Goście wraz z panią Anią byli pod
wrażeniem talentu pana Aleksandra i domagali
się bisów.
Kolejną niespodziankę przygotowała Andżelika
Gałecka, dyrektor MBP w Międzyzdrojach. Napisała
piękny wiersz dla malarki, który oddawał jej naturę
i był podziękowaniem za twórczość, pomoc innym
i pogodę ducha. Słuchając wiersza, zgromadzeni
goście wraz z panią Anią, byli bardzo wzruszeni,
niektórzy nawet mieli łzy w oczach.
Niespodzianką dla artystki i gości był również
tort, wykonany specjalnie dla bohaterki wernisażu,
ozdobiony kwiatami z owoców. Goście nie odmówili sobie również pamiątkowych zdjęć z malarką
oraz rozmów w kuluarach. Było ciepło i rodzinnie,
bo dla wszystkich pani Ania to po prostu „Nasza
Kochana Babcia Ania”.
Malarka wiele razy podczas wernisażu dziękowała zgromadzonym gościom za przybycie
i docenienie jej twórczości oraz działań społecznych. Z ogromnym wzruszeniem patrzyła na swoje
prace, które zdobią czytelnię Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Międzyzdrojach. Do połowy sierpnia
można podziwiać obrazy malarki, natomiast pod
koniec sierpnia malarka chce zorganizować aukcję
obrazów, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.
Bibliotekarze

WAKACJE W BIBLIOTECE
Serdecznie zapraszamy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Norwida 15 na letni kiermasz
książek. Trwa on od 25 czerwca do 17 sierpnia
2012 w godzinach otwarcia Biblioteki. Już od 1 zł
można nabyć m.in. lektury i podręczniki szkolne,
encyklopedie i słowniki, literaturę piękną, literaturę
obcojęzyczną, itp. Do tej pory ze sprzedaży książek
uzyskaliśmy kwotę 3 326,00 zł. Książki pochodzą
z darów od naszych mieszkańców, a wszystkie
pieniądze z kiermaszu zostaną przeznaczone na
zakup nowych pozycji książkowych do Biblioteki.
Uwaga!!! W dniach 13 - 17 sierpnia książki
z kiermaszu będzie można nabyć w nowych,
niższych cenach.
Wszystkich mieszkańców oraz turystów zapraszamy do korzystania z księgozbioru biblioteki,
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szczególnie bogatego działu regionalnego w czytelni, gdzie również
można poczytać aktualną prasę.
Podczas urlopu wczasowicze mogą
korzystać z wypożyczalni, wystarczy
mieć ze sobą dowód osobisty, aby się
zapisać. Wychodząc naszym gościom
naprzeciw - nie pobieramy kaucji za
wypożyczone książki.
W bibliotece znajduje się także czytelnia internetowa oraz usługi ksero,
drukowania i skanowania.
Biblioteka latem jest czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 17.00.
Monika Jakubowska
Młodszy bibliotekarz
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Na kolonii zuchowej w Wejherowie

Wykorzystując uroki lata zuchy z Międzyzdrojów wspólnie z zuchami ze
Świnoujścia i Szczecina spędzały swój wolny czas na kolonii zuchowej
w Wejherowie. Kolonia zorganizowana była przez Komendę Hufca ZHP
Szczecin- Pogodno i trwała od 20 do 31 lipca br.
Tematyką wypoczynku byli Indianie i klimaty rodem z Dzikiego Zachodu. Atrakcje z tematyki indiańskiej na
każdy dzień zapewniała harcerska
kadra kolonijna i wychowawcy.
Dzieci między innymi uczyły się jak
budować tipi, lepiły naczynia i figurki
z gliny, tworzyły indiańskie przebrania i biżuterię. Po pierwszych dwóch
dniach indiańskiej kolonii zuchy
przeszły indiański chrzest, a kilka dni
później indiańskie śluby.
Dzieci również zwiedziły promenadę i Molo w Sopocie, bawiły się

pluskając w sopockim Aqua Parku,
zwiedziły Ratusz i Starówkę Wejherowską, Wejherowski Park Miejski,
gdańskie ZOO, a także odwiedziły
Loopy’s World – największy gdański
plac zabaw w Polsce. Podsumowując krótki, ale i efektywny pobyt na
zuchowej kolonii, każdy zadowolony
uczestnik zadeklarował, że z chęcią
chciałby znów za rok pojechać na
zuchową kolonię.
Tomasz Rychłowski
44 Gromada Zuchowa ZHP
z Międzyzdrojów

Bezpieczne wakacje
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kamieniu Pomorskim we
współpracy z Państwową Strażą
Pożarną prowadzą cykl spotkań
profilaktycznych z dziećmi przebywającymi na koloniach i obozach
w nadmorskich miejscowościach.
Ostatnio funkcjonariusze dotarli do
dzieci przebywających w ośrodkach
w Wapnicy i Dziwnowie.

O spotkaniu z Tomaszem Raczkiem

„Nie ma rzeczy niemożliwych”

We wtorek 7 sierpnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała spotkanie autorskie ze
znanym publicystą i krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Gość rozpoczął spotkanie od odsłonięcia kulis
awantury wokół filmu „Kac Wawa” i od przybliżenia roli krytyka filmowego. Próbował przekonać międzyzdrojską publiczność, jak ważny jest i krytyk, i widz, że trzeba głośno dawać wyraz buntu, a swoje niezadowolenie
dla bylejakości wręcz „wytupać, bo to jest niezbędne dla higieny”.
Wspominał też Zygmunta Kałużyńskiego opowiadając o początkach
ich wspólnego programu „Perły z lamusa”. Wszystko zaczęło się od filmu
„Okręt” z 1981 roku w reż. Wolfganga
Petersena i od pierwszej sprzeczki
o dystrybucję tego filmu w Polsce.
W związku z filmem „Okręt” duet
Kałużyński-Raczek ukonstytuował
się. Potem były felietony w gazecie
„Wprost” i czwartkowy program w
TVP2. Tomasz Raczek z wielką dumą
opowiadał o spuściźnie po Zygmuncie Kałużyńskim, m.in. o księgozbiorze i ogromnej płytotece zawierającej
muzykę klasyczną i jazzową.
Podczas spotkania w bibliotece
opowiedział przybyłym o swoim
najnowszym projekcie, nad którym
właśnie pracuje, pod nazwą„Vodeon”.
Projekt zakłada legalną dystrybucję
wyrafinowanych filmów w internecie. Powstałe, w związku z tym
projektem, społeczności kinomańskie, będą mogły wspólnie i legalnie
poprzez aukcję wykupić dostęp do
filmu. Kolejnym przedsięwzięciem
pana Tomasza, które wydawałoby
się niemożliwe do zrealizowania,
była emisja filmu „Powrót Eurydyki”

w reż. Mariusza Waltera, w związku
z 30-leciem śmierci Anny German.
I jak każde skończyło się sukcesem.
Dla Tomasza Raczka nie ma rzeczy
niemożliwych. Podczas wykładów
dziennikarstwa dla studentów, gdy
słyszy słowa: „Tego nie da się zrobić”,
„To niemożliwe”, przytacza historię
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swojego przyjaciela Staszka Trzcińskiego, który by zdobyć etat w
„Playboyu” podjął się „niemożliwego”
na owe czasy - przeprowadzenia
wywiadu z ukrywającym się na pustyniach Jordanii Jaserem Arafatem.
Opowiadając tę historię podkreślił,
iż „każdy powinien mieć swojego

Zajęcia pod hasłem „Bezpieczne
Wakacje” mają nauczyć najmłodszych wczasowiczów, jak odpowiedzialnie spędzać czas wolny nad
morzem, w podróży lub pozostając
w miejscu swojego zamieszkania.
Nie zabrakło również profilaktyki
przeciwpożarowej. Strażacy z Międzyzdrojów zaprezentowali wóz
strażacki oraz jego wyposażenie.
Sierż. Marta Szołtun
Arafata” i dążyć do zrealizowania
marzeń i celów, o których trzeba
głośno mówić.
Największym marzeniem pana
Tomasza było zostać marynarzem.
Gdy był jeszcze studentem, napisał
pismo do wszystkich większych firm
żeglugowych, z prośbą o zabranie go
na statek w zamian za prowadzenie
imprez kulturalnych. Mimo chęci
dostał odmowne odpowiedzi, ponieważ nie miał przygotowania do pracy
na morzu. Ciągle jednak marzył. Aż
wreszcie podczas jednego z festiwali
w Sopocie spotkał człowieka, który
zaproponował mu posadę oficera
rozrywkowego na„Stefanie Batorym”.
Oczywiście, zgodził się przyjąć propozycje i już kilka miesięcy później
stał się częścią załogi ostatniego
polskiego transatlantyku. Od tego
momentu czuje się silnie związany
z morzem i wielokrotnie podkreśla
swoją przynależność do wielkiej
braci morskiej, z czego jest bardzo
dumny. Dewizą pana Tomasza jest,
że marzenia nie mogą czekać, trzeba
je realizować.
Po spotkaniu goście otoczyli
pana Tomasza, by zdobyć autografy
i dedykacje do świeżo zakupionych książek. Do nabycia były m.in.
„Karuzela z madonnami”, „Karuzela
z herosami”, „Leksykon filmowy” oraz
„Alfabet na cztery ręce.” Czytelnicy
wyszli ze spotkania z dużym optymizmem, wierząc, że nie ma rzeczy
niemożliwych do zrealizowania.
Andżelika Gałecka
Dyrektor Biblioteki
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Historyczny sezon Chrobrego
Sezon 2011/2012 był obfity w sukcesy dla sportowców, którzy uprawiają tenis
stołowy w Międzyzdrojach. UKS „Chrobry” Międzyzdroje może się pochwalić rewelacyjnymi osiągnięciami zarówno w rozgrywkach indywidualnych jak i drużynowych. Jednym z wielu takich tryumfów jest dominacja klubu z Międzyzdrojów
we współzawodnictwie klubowym województwa zachodniopomorskiego, co potwierdza już 10 tytuł w tej kategorii.
Rozgrywki drużynowe to ciąg dalszy znaczących sukcesów. Zaznaczyć tu trzeba przede
wszystkim znakomity wynik drużyny kobiet w II
lidze. Reprezentantki „Chrobrego” zdecydowanie wygrały wszystkie swoje mecze ligowe, co
pozwoliło osiągnąć upragniony awans do I Ligi
Kobiet dla UKS-u. W przyszłym sezonie kobieca
drużyna będzie rywalizować w miastach z prawie
całej Polski, m.in.: Gdańsk, Lidzbark Warmiński,
Warszawa, Nadarzyn, Chełmno, Inowrocław, Łódź,
Gorzów Wielkopolski.
Zawodnicy męskiej drużyny, którzy walczyli
w rozgrywkach II Ligi, wygrali tę rywalizację na
szczeblu wojewódzkim. Drużyna składała się z młodych zawodników: Krzysztof Borkowicz, Zdzisław
Witkowski, Adam Wandachowicz, Michał Kluczyński. Sukces cieszył bardziej, ponieważ pingpongiści
z Międzyzdrojów pokonali drużynę ze Szczecina,
która w swoim składzie posiadała potencjalnie
lepszych zawodników i to oni byli faworytami
w pojedynkach z „Chrobrym”.

Kolejnym trumfem druż yn UKS-u były
zwycięstwa zarówno kobiet jak i mężczyzn
w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim, co
zagwarantowało im możliwość walki o najlepsze
lokaty w obrębie całej Polski.
Przechodząc do indywidualnych osiągnięć zawodniczek i zawodników „Chrobrego” to tu wyróżnia się pierwsza trójka
w wojewódzkiej klasyfikacji końcowej Seniorek, udało się to zdobyć: Oktawii Karkoszce,
Sylwii Składanek oraz Sylwii Wandachowicz.
Wśród mężczyzn czołowa dwójka również
należała do klubu tenisa stołowego z Międzyzdrojów, tym razem w rolach głównych
wystąpili: Jacek Wandachowicz oraz Krzysztof
Borkowicz.
Wspaniały rezultat osiągnęła Sylwia
Składanek, która zdobyła brązowy medal w
grze podwójnej podczas Mistrzostw Polski
Młodzieżowców odbywających się w Brzegu
Dolnym w kwietniu 2012 roku. Również na
Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek

„Chrobry” miał swój mocny akcent. Oktawia
Karkoszka oraz Jacek Wandachowicz sprawili niespodziankę podczas tego turnieju klasyfikując się
na 5 miejscu. Medal był w zasięgu ręki.
Młodzież z Międzyzdrojów także nie odbiegała
sukcesami od swoich starszych kolegów„po fachu”.
Adriana Kołaszewska zdobyła tytuł mistrzyni
województwa na Mistrzostwach Województwa
Juniorek, które odbywały się na przełomie marca
oraz kwietnia. Paulina Komisarska
poszła w ślady Ady Kołaszewskiej
i wygrała Mistrzostwa Województwa, lecz w jej kategorii wiekowej,
czyli kadetek. Weronika Zygan
bez najmniejszych trudności tryumfowała podczas Mistrzostw
Województwa Żaczek. Ponadto Weronika uplasowała się na 21 miejscu
na Mistrzostwa Polski Żaczek, które
odbywały się w Gdańsku.
Świetny wynik uzyskały gimnazjalistki, które na co dzień trenują
w międzyzdrojskim klubie tenisa
stołowego. Adriana Kołaszewska oraz Paulina Komisarska, bo
o nich mowa, uplasowały się na
11. miejscu w Polsce wśród najlepszych szkół gimnazjalnych
z całego kraju.
Klasę pokazuje również prezes klubu UKS
„Chrobry” Międzyzdroje – Waldemar Witkowski.
Od 25 do 30 czerwca reprezentował Polskę na
Mistrzostwach Świata, które odbywały się w stolicy
Szwecji – Sztokholmie. Wśród 3500 zawodników,
indywidualnie zajął 276 miejsce, a w grze podwójnej uplasował się na 303. pozycji.
Krzysztof Borkowicz
Od 7 do 9 września 2012 roku w Międzyzdrojach odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów. Gośćmi turnieju
będą Claus Pedersen z Danii oraz Herbert
Neubauer ze Szwajcarii. Obaj są multi medalistami aren międzynarodowych. Mistrzowie już potwierdzili swoje uczestnictwo
w tej imprezie sportowej. Zawody te odbędą się (po raz drugi) na Hali Sportowej im.
Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach.

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI

W dniu 16 lipca 2012 roku wystartował z Międzyzdrojów I Ekologiczny Marsz Bałtycki,
którego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przełowienia Bałtyku
oraz dbałości o czystość morza i plaż. Marsz zakończył się na Helu 28 lipca 2012 roku.
Wydarzeniu temu towarzyszyły prelekcje, konferencje, pokazy filmów, wystawa zdjęć
na ogrodzeniu przy muzeum WPN w Międzyzdrojach.
Jednak akcja Międzynarodowego Sprzątania
Bałtyku, w ramach której odbył się Marsz Bałtycki
nie zakończyła się i trwa nadal. Kolejnym jego
etapem jest przystąpienie gmin nadmorskich
do programu Gmina Przyjazna Bałtykowi. Składając deklarację każda gmina przystępująca do
programu zapewnia o podejmowaniu wszelkich
starań i działań na rzez poprawy stanu czystości i
porządku plaż poprzez zapewnienie dostępności
do toalet w rejonie plaż miejskich, zapewnienie
dostępu do pojemników na odpady wytwarzane
przez przebywających na plaży oraz prowadzenie
działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i
poszanowania wydm.
Gmina Międzyzdroje w dniu 10 lipca 2012 roku
podpisała deklarację, która oznacza chęć udziału w
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programie ,,Gmina Przyjazna Bałtykowi” i przejście
do dalszego etapu polegającego na poddaniu się
publicznej ocenie poprzez aplikację internetową
stworzoną na stronie Fundacji Nasza Ziemia. Do
konkursu przystąpiły także inne miejscowości
nadmorskie m.in.: Kołobrzeg, Mielno, Smołdzino,
Gdańsk, Rewal.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału
w głosowaniu na stronie www.naszaziemia.pl/
programy.
Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2012roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 3 września na stronie
Fundacji.
Joanna Ścigała
Inspektor ds. promocji,
bioróżnorodności i zabytków
UM w Międzyzdrojach
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XIV Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny

Siła i zmysły
W dniach 3-5 sierpnia br. przy międzyzdrojskiej
promenadzie odbył się IX Festiwal Siły, Sprawności i Urody, oficjalnie otwarty przez Katarzynę Kutereba-Gnitecką, zastępcę burmistrza
Międzyzdrojów.
Podczas festiwalu zawodnic y z Polsk i,
U k r a i ny, R o s j i , N i e m i e c, W ł o c h , S e r b i i i
Białorusi rozegrali emocjonujące pojedynki
podczas Otwartych Mistrzostw Polski Girevoy
Sport. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent
Międzynarodowej Konfederacji Mistrzów Girowego Sportu Anatoli Jeżhow. W Międzyzdrojach
zostały ustanowione 4 rekordy świata.
W trakcie piękne modelki prezentowały
zmysłową bieliznę, stroje kąpielowe i wspaniałe
kolekcje ubrań. Sobota należała do prawdziwych
twardzieli. W I Mistrzostwach Polski Strong Family
mieszkańcy i turyści, rodzinnie w parach rywalizowali w typowych dla strongmanów konkurencjach.
Byliśmy świadkami wspaniałej walk i o trz y
bilety na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, podczas któr ych Polskę będą
reprezentować Bartek Bąk, Mateusz Ostaszewski
i Tomasz Lademann. Mistrzem Polski Strongman
został Marcin Sendwicki.

Dziewiąty Festiwal Siły, Sprawności i Urody
zakończył się Wyborami Miss Międzyzdrojów. Pięć
kandydatek zaprezentowało się publiczności w
sukniach i strojach kąpielowych. Tytuł Miss Międzyzdrojów 2012 otrzymała Ewelina Kleszczyńska
z Zielonej Góry.
Za nami wspaniała impreza, której głównym
celem jest promowanie i propagowanie sportów
siłowych.
Tomasz Rychłowski
Mł. referent ds. promocji, kultury,
sportu i organizacji społecznych

MISTRZOSTWA POLSKI W KITESURFINGU
MIĘDZYZDROJE 24 - 25 SIERPNIA 2012
24.08. PIĄTEK
PLAŻA
09:00 - 11:00 rejestracja uczestników zawodów*
11:00 - 12:00 odprawa uczestników zawodów spotkanie organizacyjne z sędziami regat
12:00 - 18:00 regaty
Działania towarzyszące:
testy sprzętu kitesurfingowego,
konkursy, turnieje, pokazy instruktażowe kitesurfing’u.
ok. 18:00 informacje pogodowe
dla zawodników (spotkanie organizacyjne)
AMFITEATR
20:00 rozpoczęcie części wieczornej imprezy:
prezentacje, podsumowanie pierwszego
dnia zawodów
21:00 koncert zespołu RAGGAFAYA
HOTEL AMBER BALTIC
23:00 „Boardshort Party” - Night Club Amber Baltic

25.08. SOBOTA
PLAŻA
11:00 – 12:00 odprawa uczestników zawodów
12:00 – 18:00 regaty
Działania towarzyszące:
testy sprzętu kitesurfingowego,
konkursy, turnieje, pokazy instruktażowe kitesurfing’u

Emocje związane z tegorocznymi Igrzyskami
Olimpijskim w Londynie będzie można przeżywać
jeszcze raz na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach 17 sierpnia br. Tego dnia odbędzie się
XIV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego,
poświęcony dwóm wspaniałym olimpijczykom, z
konkurencjami memoriałowymi - pchnięcia kulą i
skoku o tyczce. Imprezą towarzyszącą mityngowi
będzie finał letniego projektu aktywizowania
społeczeństwa pod nazwą „BIEGI ŚNIADANIOWE
- najpierw bieganie, potem śniadanie”.
Bogna Mamińska
PROGRAM
Piątek 17 sierpnia 2012 r.
09:00 – Bieg Śniadaniowy
Miejsce: Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach.
Zapisy w przeddzień biegu, od godz. 17.00
- skwer przy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach
17:30 – Msza św. W intencji - o pokój duszy
W. Komara i T. Ślusarskiego
Miejsce: Kościół pw. Św. Piotra ap. w Międzyzdrojach
19:00 – XIV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego
Miejsce: Stadion Miejski w Międzyzdrojach, wejście od ul. Gryfa Pom. 61 B,
Konkurencje: pchnięcie kulą mężczyzn, skok
o tyczce mężczyzn, 400 m mężczyzn, 800 m kobiet,
2 000 m mężczyzn.
Wstęp bezpłatny.

IV Gala Boksu Zawodowego p.n.

„Międzyzdroje
Seaside Boxing Show”

AMFITEATR
20:00 rozpoczęcie części wieczornej imprezy: prezentacje, podsumowanie zawodów, rozdanie
nagród
ok. 20:30 koncerty zespołów
CHARLIE MONROE, BIG FAT MAMA,
HOTEL AMBER BALTIC
23:00 „Summer Hot’n’Spicy After Party”! - Night
Club Amber Baltic
*STREFA VIP Summer Kite Festival – obok wejścia
na plażę przy hotelu Amber Balic
Jadwiga Bober
Zapraszamy koneserów walk bokserskich w
dniu 18 sierpnia 2012 r. do amfiteatru na godz.
19:30. W tym roku organizator imprezy firma
Babilon Promotion przygotował 8 pojedynków
bokserskich. Walką wieczoru będzie 10- rundowy pojedynek o pas mistrzowski Federacji WBC
i Międzynarodowego Mistrza Polski pomiędzy:
Krzysztof „HEAD” Głowacki VS Felipe Romero
(Meksyk)
Bilety w cenie 25,- i 35,- zł do nabycia w Punkcie
Informacji Turystycznej.
Gośćmi honorowymi Gali będą m.in. Krzysztof
Włodarczyk, Krzysztof Kosedowski oraz Albert
Sosnowski.
Serdecznie zapraszamy!!
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji
i Współpracy z Zagranicą
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Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży Stypendia szkolne
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży:
1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Wapnicy przy ul. Turkusowej, stanowiącą działkę nr
139/2 o powierzchni 356m² ,
2. Nieruchomość zabudowaną położoną przy
ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach, stanowiącą
działkę nr 439 o powierzchni 22.880 m².,
3. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego,
stanowiącą działkę nr 106 o powierzchni 16 m²,
4. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 9/4 o powierzchni 475 m² oraz działkę nr 8/3
o powierzchni 775 m²,
5. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,
6. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę
nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,
7. Nieruchomość niezabudowaną położona
w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, stanowiącą
działkę nr 460/1 o powierzchni 369 m²,
8. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę
nr 9/2 o powierzchni 967 m²,

9. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 o powierzchni
1.653m2,
10. Nieruchomość zabudowaną położoną w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36 , stanowiącą działkę
nr 83/7 o powierzchni 1.024m2,
11. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę
nr 120/44 o powierzchni 37.738m2,
12. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę
nr 120/37 o powierzchni 25.961m2,
13. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę
nr 120/30 o powierzchni 1.439m 2 i 120/34
o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
14. Nieruchomość niezabudowaną położoną
w Wicku przy ul. Żwirowej stanowiącą działkę
nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pok. nr 18, numer telefonu: 91 32 756 66.
Edyta Konarzewska

Bezpieczeństwo nad wodą
Pierwsza cześć wakacji upłynęła spokojnie. Większość interwencji jakie podejmowaliśmy związana była ze spożywaniem alkoholu. W tym roku zostaliśmy wyposażeni w skuter ratowniczy
z platformą, który brał już udział w ratowaniu życia ludzkiego. Dodatkowo na każdym stanowisku
znajduje się zestaw tlenowy, a ratownicy po przeszkoleniu medycznym często udzielają pierwszej
pomocy przed przyjazdem karetki pogotowia.
W tym roku prowadzimy kolejne akcje profilaktyczne wśród dzieci, których podsumowaniem
będą zawody pływackie dla dzieci w rożnych
kategoriach wiekowych zaplanowane w dniu
25.08.2012 r.
Zabawa zostanie połączona ze szkoleniem
z zakresu pierwszej pomocy. Dla wszystkich
uczestników przewidujemy upominki. Pozostałe
informacje można będzie uzyskać z plakatów
informacyjnych, pod nr 519721093, bezpośrednio
od ratowników.
Informacja dotycząca bezpiecznego
wypoczynku na kąpielisku morskim
Międzyzdroje.
Wypoczywajmy na kąpielisku strzeżonym lub w
jego pobliżu. Dzięki temu możemy liczyć na szybką
reakcje ratowników. Pamiętajmy, że czarna flaga
już nie istnieje, a flaga czerwona obecnie oznacza
całkowity zakaz kąpieli. Ratownicy wywieszają flagę czerwoną w ściśle określonych niebezpiecznych
warunkach wynikających z przepisów prawnych.
Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, gdyż jest on główną przyczyną wypadków.
Alkohol powoduje zaburzenia oceny zagrożenia
i spadek samokontroli. Zagrożenie sprawia także

sprzęt pływający np. materace, które w czasie
wiatrów z kierunków południowych są wynoszone
w morze, wywrotka z materaca i kontakt nagrzanego ciała z zimną wodą także może być tragiczny
w skutkach.
Specyfiką morskiego dna jest występowanie
rowów i rew. Często w takiej samej odległości
od brzegu mamy rożne głębokości. Pamiętajmy
również o tym, że ukształtowanie dna morskiego
zmienia się praktycznie każdego dnia. Szczególnie
podczas większego falowania.
Falowanie jest największa atrakcją dla wczasowiczów, jednak jest zjawiskiem niebezpiecznym.
Często niepozorna fala ma tak ogromną siłę, że
jest w stanie przewrócić dorosłego mężczyznę.
Dodatkowo towarzyszą falowaniu prądy wsteczne,
które mogą wciągnąć w morze. W Międzyzdrojach
nie pływamy w okolicach molo i bazy rybackiej
ponieważ są to miejsca wyjątkowo niebezpieczne. Występują w ich pobliżu głębokie rowy oraz
zawirowania wodne.
W przypadku zaobserwowania niebezpieczeństwa proszę powiadomić ratowników
osobiście lub pod nr tel. kom. 601 100 100.
Mateusz Bobek

- pomoc materialna
dla uczniów
Zgodnie z art. 90 b ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej w formie
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia. A także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (o których mowa
w art. 16 ust. 7, oraz dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi), realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
uczniom szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych
kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
Prawo do świadczeń przysługuje osobie
w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego (art.8 ust.1 pkt.2
ustawy o pomocy społecznej), w chwili obecnej
jest to kwota 351,00 zł. od dnia 1 października
2012 roku będzie to kwota 456,00 zł. netto na
osobę w rodzinie.
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym można
pobrać ze strony Urzędu Miejskiego www.bip.
miedzyzdroje.pl Karty spraw i formularze oraz
osobiście w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, pok. Nr 7 i we wszystkich szkołach na terenie gminy. Wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego składa się od 1 do 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – od 1 do 15 października
danego roku szkolnego. Wnioski o udzielenie
stypendium należy składać w Sekretariacie pok.
nr 10 w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 5.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.miedzyzdroje.pl oraz u Grażyny Dubako,
inspektora ds. oświaty i zdrowia Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pok. nr 7.
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
Grażyna Dubako

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: referaty Urzędu Miejskiego, jednostki budżetowe gminy, Rada Miejska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, służby bezpieczeństwa, Międzynarodowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska, placówki oświatowe, kluby sportowe.
Redaktor naczelny: Henryk Nogala Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, ul. Matejki 42, tel. 91 321 55 27, fax 91 321 82 89, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.

12

Informator Międzyzdrojski nr 8/2012

