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aktualności

Impreza otwarcia mariny w Wapnicy poprze-
dzona zostanie organizowanymi w tym dniu 
regatami żeglarskimi, w których udział wezmą 
głównie załogi kobiet.  Wśród uczestniczek regat 
spotkamy znane polskie żeglarki, podróżniczki: 
Mirę Urbaniak, Teresę Remiszewską i Monikę Wit-
kowską. Planowane wpłynięcie załóg do mariny w 
Wapnicy ok. godz. 15:00.  

Od godz. 17:00 do 22:00 w marinie rozpocznie 
się festyn dla mieszkańców,  zaproszonych gości 

Taką formę promocji stosujemy już od 4 lat, 
promując Miedzyzdroje w różnych miejscach.  
W poprzednich latach była to Bydgoszcz, w tym 
roku promowaliśmy się w słoweńskiej Izoli, jak 
również w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. 

W ramach podjętej współpracy z Urzędem Mia-
sta Poznania od lipca br. w Poznaniu prezentowane 
są plakaty promujące nasze miasto.

Podświetlane nośniki typu city-light zloka-
lizowane są m.in. na przystankach nowej linii 
tramwajowej prowadzącej z centrum miasta przez 
dzielnicę Rataje do Centrum Handlowego Frano-

PROMOCJA W POZNANIU
coraz częściej stosowaną formą promocji marki miast jest cross-marketing - pole-
gający na wymianie i bezpłatnym udostępnianiu nośników należących do miasta 
w zamian za możliwość bezpłatnej promocji w mieście partnerskim. 

wo. Promocja w Poznaniu potrwa 
do końca września 2013 r. 

Mamy nadzieję na dalszy 
rozwój współpracy i kontynuację 
działań również w przyszłym 
roku. Projekt koordynowany jest 
w ramach współpracy z firmą 
Green House – Paweł Kranc. 

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

UROCZYSTE OTWARCIE MARINY W WAPNICY 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w organizowanym w dniu 17  
września br. (wtorek)  festynie z okazji otwarcia mariny w Wapnicy. uroczystość 
wpisała się w program Regionalnego kongresu kobiet, którego szczegółowy 
program przedstawiamy obok. 

oraz uczestników regat. W planie koncert zespołu 
muzycznego „Emerald”, praktyczne warsztaty że-
glarskie prowadzone przez żeglarki, nauka tańca 
liniowego oraz konkursy dla dzieci i dorosłych pro-
wadzone przez Szymona Kaczmarka autora audycji 
radiowej p.t. ” Klub Podróży Szymona Kaczmarka”. 

Chcielibyśmy przybliżyć wszystkim obecnym 
na imprezie miejsce, w którym obecnie znajduje 
się marina, i pokazać jak ten obszar wyglądał 
wcześniej. Stąd pomysł, aby podczas festynu 
zorganizować wystawę zdjęć miejsca  i otoczenia 
dzisiejszej mariny. Zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców sołectw z prośbą  o pomoc. Pro-
simy o udostępnienie zdjęć, które moglibyśmy 

zaprezentować podczas festynu w for-
mie wystawy. Osobą kontaktową jest  
Tomasz Rychłowski – Referat Promocji,  
tel. 32 80 441, e-mail:  um_tomasz 
rychlowski@miedzyzdroje.pl.

Planujemy również  przeprowadzenie 
konkursu plastycznego p.t. „Moja łódka”  
wśród uczniów naszych szkół a prace 
chcielibyśmy zaprezentować podczas 
organizowanego festynu.

Wspomnieć należy, iż w ramach organi-
zowanego na terenie Gminy Międzyzdroje 
Regionalnego Kongresu Kobiet w dniu 
18 września (środa) w kinie Eva od godz. 
16:00 odbywać się będą bezpłatne pokazy 
filmów o tematyce żeglarskiej. Ponadto  
w muzeum Wolińskiego Parku Narodo-
wego, w Gabinecie Figur Woskowych  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej planowana 
jest wystawa prac z kolekcji Narodowej 
Zachęty Sztuki Współczesnej.  

ZAPRASZAMY !
Anetta Czyżak 

Referat Promocji i Współpracy 
z Zagranicą

PROGRAM IMPREZY
17 września br. (wtorek) 

Godz. 17.00 - 22.00 – Marina w Wapnicy, 
 ul. Turkusowa 3c
Godz. 17.00 - Uroczyste otwarcie mariny w Wapnicy  
 z udziałem zaproszonych gości.
-  Wręczenie nagród za udział w wyścigu załóg.
-  Konferencja prasowa dla dziennikarzy na jachcie 
 (ok. 1 h).
-  Warsztaty żeglarskie z udziałem żeglarek: Moniki 
 Witkowskiej, Miry Urbaniak.
-  Konkursy dla dzieci i uczestników.
-  Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą 
 pracę plastyczną.
-  WYSTAWA zdjęć mieszkańców Wapnicy – historia 
 miejsca, w którym znajduje się obecna marina.
-  Nauka tańca liniowego.
-  Gala Banderowa – Dzwony – mapy żeglarskie 
 - wystrzał armatni.
Godz.19.00 - 22.00
 Koncert zespołu EMERALD.  
 Muzyka świata – Szymon Kaczmarek, autor audycji  
 radiowej „Klub Podróży Szymona Kaczmarka”.

18 września br. (środa) 
Godz. 9.00 - Szkoła pod żaglami – Mira Urbaniak 
 na spotkaniach z młodzieżą (Biblioteka Miejska 
 w Międzyzdrojach/Szkoła w Wapnicy).
Godz.16.00  - KINO EVA ul. Bohaterów Warszawy 19  
 (budynek Gabinetu Figur Woskowych):
 -  Przegląd dokumentalnych filmów żeglarskich 
 i relacje z rejsów/wypraw – wstęp wolny.
 -  Prezentacje filmowe – 6 filmów dokumentalnych, 
 relacji z rejsów, wspomnień o żeglarzach. 
 -  Debata: „W podróży, w poszukiwaniu…”  z udziałem 
 prof. Krzysztofa Środy, Miry Urbaniak, Moniki 
 Witkowskiej, socjologów, psychologów. 
 Moderowanie dr Anna Gajda.
-  „Żaglowce są jak wino” – Mira Urbaniak.
-  „Morska Księżniczka” premiera polska filmu o Jance 
 Bielak i wspomnienie o Jance - Mira Urbaniak.
-  „Z goryczy soli moja radość”  spotkanie poświęcone 
 Teresie Remiszewskiej,  pierwszej Polce i czwartej na 
 świecie kobiecie, która samotnie przepłynęła 
 Atlantyk: 
-  rozmowy z córką Danutą Remiszewską,
-  wspomnienia osób, które znały Teresę Remiszewską, 
-  czytanie fragmentów wspomnień (Beata Zygarlicka/
 Teatr Współczesny),
-  „Kurs na podróże” Monika Witkowska.

oSoBa Do kontaktu: 
 Joanna Ścigała, Referat Promocji i Współpracy 
 z Zagranicą, tel. 91 32 80 441
   e-mail: um_joannnascigala@miedzyzdroje.pl 
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WyDaRZenia

Reprezentujący Hiszpanię Igor Byczkow wynikiem 
5,50 zwyciężył w konkursie skoku o tyczce, roz-
grywanym podczas jubileuszowego, piętnastego 
Mityngu Lekkoatletycznego im. Władaysława Ko-
mara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyzdrojach. 
Rywalizację VIP-ów w pchnięciu kulą wygrał były 
bokser Wojciech Bartnik. 

Pochodzący z Ukrainy Byczkow, dwunasty 
podczas ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie, 15 sierpnia br. zajął czwarte miejsce 
podczas rozgrywanego w Szczecinie 9. mityngu 
w skoku o tyczce. Drugi w konkursie w Międzyz-
drojach, także z wynikiem 5,50, był reprezentant 
Łotwy Mareks Arents, a na najniższym stopniu 
podium stanął mistrz Ukrainy Ołeksandr Korcz-
mid (5,40).

Najlepszy z Polaków był 25-letni Łukasz Mi-
chalski (SL WKS Zawisza Bydgoszcz), który razem 
z Duńczykiem Rasmusem Jorgensenem uplasował 
się ex aequo na czwartej pozycji. Warty odnoto-
wania jest także rekord życiowy reprezentującego 
OSOT Szczecin Marcina Szczepańskiego, który na 
zeskoku ustawionym przy Alei Gwiazd w Międzyz-
drojach, przeskoczył nad poprzeczką wiszącą na 
wysokości 5,20.  

Nieoczekiwany przebieg miała rywalizacja 
VIP-ów w drugiej konkurencji mityngu - pchnięciu 
kulą.  Zwyciężył brązowy medalista olimpijski  
z Barcelony w boksie Wojciech Bartnik, pokonując 

(wynikiem 15 : 18) byłego kulomiota, pierwszego  
polskiego mistrza świata z Helsinek (1983) Edwar-
da Sarula, który pchnął 3-kilogramową kulę na 
13,95 metra. Podium uzupełnił były rekordzista 
Europy w biegu na 100 m (10,00, 1984), wicemistrz 
olimpijski z Moskwy w sztafecie 4x100 m Marian 
Woronin - 11,35.

W sobotni poranek 17 sierpnia w Międzyzdro-
jach odbył się także finał tegorocznej, jedenastej 
już edycji Biegów Śniadaniowych, który zgroma-
dził na starcie około tysiąca uczestników. Idea 
biegów polega na popularyzacji tej najprostszej 
formy ruchu poprzez organizację biegów rekre-
acyjnych w nadbałtyckich kurortach, podczas 
których organizowane są liczne konkursy i zabawy 
dla uczestników, a wszystko kończy się wspólnym 
śniadaniem.

***
Mityng w Międzyzdrojach organizowany jest 

dla uczczenia pamięci wybitnych sportowców 
- Tadeusza Ślusarskiego, mistrza olimpijskiego 
w skoku o tyczce (Montreal 1976) i wicemistrza 
(Moskwa 1980), oraz mistrza olimpijskiego  
w pchnięciu kulą z Monachium (1972) Władysła-
wa Komara, którzy 17 sierpnia 1998 roku zginęli  
w wypadku samochodowym w okolicach Przybier-
nowa. W wypadku tym zginął także prowadzący 
drugi samochód Jarosław Marzec, reprezentant 
Polski w biegu na 400 m. Mityng Lekkoatletyczny 

XV Mityng lekkoatletyczny im. Władysława komara i tadeusza ślusarskiego

Byczkow najlepszym tyczkarzem

im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego 
oraz Biegi Śniadaniowe organizuje firma Spor-
ting Bogusław Mamiński, która zajmuje się także 
przygotowaniem Biegnij Warszawo – jedną z 
największych imprez biegowych w Polsce. Part-
nerem strategicznym tegorocznej edycji mityngu 
było Miasto Międzyzdroje. Pozostali sponsorzy to 
Międzyzdrojski Klub Biznesu, Polanik, Lotto i Bank 
Gospodarki Żywnościowej. Patronat medialny 
objęły TVP Sport i TVP Szczecin.

Sławomir Rykowski

17 sierpnia 2013 br. na starcie  
stanęło kilkuset zawodników. Wielu 
brało udział w biegu kolejny już raz. 
Przed rozpoczęciem biegu rozgrzew-
kę poprowadził Jacek Wszoła. Inicja-

SPORTOWY WEEKEND 
W MIĘDZYZDROJACH
Już po raz jedenasty na międzyzdrojskiej promenadzie zgromadzili się 
pasjonaci biegania na corocznych Biegach  śniadaniowych. 

21 lipca w To-
runiu na dystansie 
5 km zdobył brą-
zowy medal, ule-
gając po zaciętym 
fi n i s z u  k o l e d ze  
z grupy trenera Ko-
złowskiego (drugi 
z lewej), złotemu 
medaliście Arturo-
wi Kozłowskiemu 
(trzeci na zdjęciu)
z MULKS MOS Sie-
radz oraz zawodni-
kowi Barnima Goleniów – Krystiano-
wi Zalewskiemu.

3 s ierpnia  w Gdańsku R a-
dek zdobył  srebrny medal  w 
biegu ulicznym na dystansie 10 

Dwa medale Radka
Wysoką formę sportową zaprezentował w pierwszej części sezonu lek-
koatletycznego  Radosław kleczek (na zdjęciu pierwszy z lewej) , biegacz 
kB „Sporting”, zdobywając dwa medale Mistrzostw Polski Seniorów.

km. Mistrzem Polski został Mar-
cin Chabowski z STS POMERANIA 
Szczecinek, brązowym medalistą – 
Arkadiusz Gardzielewski ze Śląska 
Wrocław.

torem i organizatorem tego wydarze-
nia jest Bogusław Mamiński. W biegu 
wzięli udział mieszkańcy, turyści, 
sportowcy – Krzysztof Kosedowski, 
Jerzy Dudek, Edward Sarul, Marian 
Woronin oraz przedstawiciele kina  
i telewizji, m.in. Zbigniew Bucz-
kowski.

Biegi Śniadaniowe są coroczną 
zachętą i promocją aktywnego stylu 
życia. Biegali ludzie w każdym wieku, 
starsi i młodsi, wśród uczestników 
biegły całe rodziny, nawet dzieci  

w wózkach. Podczas biegu prowa-
dzone były konkursy z nagrodami.

W tym biegu wszyscy jego uczest-
nicy byli na mecie zwycięzcami. Na 
każdego, kto bieg ukończył na sta-
dionie miejskim czekał poczęstunek. 

Joanna Ścigała 
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hiStoRia

Pierwsza wzmianka o Międzyzdro-
jach wiąże się z aktem darowizny 
księcia pomorskiego Bogusława I dla 
kapituły kamieńskiej z marca 1186 r. 
Książę nadał ziemie przylegające do 
Lubina wraz z lasami, łąkami, polami 
aż po jezioro Gardno, Wisełkę, Trzcią-
gowo, Zalesie, Laski i Kępieńce. Teren 
ten obejmował 1/3 zachodniej czę-
ści wyspy Wolin.  Przez Międzyzdroje 
prowadził ważny szlak handlowy  
z wyspy Uznam do Wolina i Kamie-
nia. Stało się to przyczyną powstania 
komory celnej i karczmy. Pierwsze 
wzmianki o karczmie związane 
są właśnie ze sporem pomiędzy 
księciem a biskupem kamieńskim 
i pochodzą z akt sądowych z 1554 
r. W aktach tych pojawia się po raz 
pierwszy nazwa wsi o słowiańskim 
rodowodzie – Misdroy, Misdroige. 
Karczma ta pełniła ważną funkcję 
handlową. Zaopatrywała podróż-
nych w żywność, służyła jako miej-
sce zebrań mieszkańców osady, 
była salą sądową, a także miejscem 
spotkań z urzędnikami księcia.

,,Ówczesny karczmarz podle-
gający na mocy praw feudalnych 
księciu należał jednocześnie do 
parafii kościoła w Lubinie. Płacił 
więc daniny i księciu i proboszczo-
wi kościoła, nad którym władzę 
administracyjną sprawowała kapi-
tuła katedry kamieńskiej. Karczmarz 
otrzymał od księcia prawo warzenia 
piwa, połowu ryb, wypasu bydła na 
łąkach i miał obowiązek płacenia 
renty dzierżawnej, pobierania myta 
dla  księcia od przejeżdżających, oraz 
utrzymywania koni w razie potrzeby 
do natychmiastowej dyspozycji 
władcy. Prawo to obowiązywało, 
podobnie jak i pozostałe zależności, 
wszystkich karczmarzy na terenie 
księstwa. Niezależnie od tego wła-
dzę sądowniczą sprawowała na tym 
terenie kapituła katedry, pobierając 
daniny i podatek drogowy. Spór 
pomiędzy biskupem kamieńskim  
a księciem trwał do końca XVI wieku, 
zakończył się po ponad 20 latach. 
Książę  cofnął darowiznę w zamian 
ofiarowując ziemie na wschodnim 
brzegu Dziwny i Zalewu Szczeciń-
skiego. 

Pierwszym znanym karczma-
rzem w międzyzdrojskiej karczmie 
był Jakub Block. 

W 1570 r. we wsi Międzyzdroje 
mieszkał karczmarz Joachim Bolz 

(albo Belitz) oraz dwóch samodziel-
nych gospodarzy – Karsten Schmidt  
i Paweł Tepelke (Ciepełka?). Wraz  
z nimi mieszkało we wsi 4 parobków. 

W 1594 r. wieś zamieszkiwało 
ośmiu gospodarzy i karczmarz. 
Płacili oni  proboszczowi w Lubinie 
daninę, która wynosiła 3 kwarty żyta 
i 3 kwarty owsa.   

Po raz ostatni karczma jest ujęta 
w spisie dóbr katedry na terenie wy-
spy Wolin w 1579 r. Później stanowiła 
własność księcia. 

Rozwój wsi zmącił wybuch wojny 

trzydziestoletniej, która rozpoczęła 
się tutaj nieco później, bo w roku 
1628, ale zostawiła ogromne spu-
stoszenie. Wieś była w tym okresie 
terenem permanentnych przemar-
szów wojsk szwedzkich i pruskich. 
Międzyzdroje liczyły  w tym czasie 
21 mieszkańców stałych, od których 
była pobierana danina na potrzeby 
wojska w wysokości 6 lubeckich szy-
lingów od chłopów oraz 4 szylingi 
od parobków, kobiet i dzieci.  

W karczmie nieprzerwanie przez 
osiem lat gościli żołnierze. Wojska 
cesarskie pobudowały w pobliżu 
karczmy szańce, które przetrwały 
do końca XVII wieku. W pobliżu 
karczmy znajdowało się jedyne 
przejście z Półwyspu Przytorskiego 
na Wolin. W wyniku działań wojen-
nych Międzyzdroje znalazły się pod 

Z kroniki miasta
W czerwcu na łamach informatora Samorządowego zakończyliśmy 
druk wspomnień międzyzdrojskiego pioniera Pana Jana Wiśniewskie-
go. Wspomnienia dotyczyły okresu powojennego Międzyzdrojów.  W 
związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców tematyką 
historii naszego miasta, rozpoczynamy publikację historii Międzyz-
drojów od momentu ich powstania i pierwszych udokumentowanych 
publikacji na ten temat. informacje zawarte w opracowaniu pochodzą ze 

Studium historyczno – urbanistycznego Gminy Międzyzdroje, którego 
autorką jest Małgorzata Gwiazdowska. historia będzie publikowana w 
kolejnych wydaniach naszego informatora. Zachęcamy mieszkańców 
i pasjonatów historii do dzielenia się materiałami, które przyczynią 
się do wzbogacenia wiedzy o historii Międzyzdrojów. Za zgodą  ich 
właścicieli będziemy je publikować na łamach niniejszego informatora 
oraz na stronie miasta.

Serdecznie zapraszamy do lektury. 
Joanna Ścigała 

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

HISTORIA MIĘDZYZDROJÓW /1186 – 1850/ 
panowaniem szwedzkim.  W 1637 
roku karczmarzem słynnej karczmy 
oraz jednocześnie właścicielem Mię-
dzyzdrojów był Szwed o nazwisku 
Krucke.  Dysponował on mieszka-
niem przy drodze w pobliżu wydm. 
Okoliczne pola zostały zniszczone 
przemarszami wojsk, wymagały 
więc dużego nakładu pracy i nie 
nadawały się pod uprawę, dlatego 
głównym zajęciem mieszkańców 
stało się rybołówstwo. Zniszczeniu 
uległa także karczma, którą odbu-
dował nowy właściciel Hans Schu-

neman w latach 1688-1697.  Był on 
zobowiązany do płacenia państwu 
czynszu dzierżawy w naturze – 4 
beczki plonów, 20 fur siana oraz 15 
guldenów. 

W końcu XVII wieku zamiesz-
kiwało Międzyzdroje zaledwie 15 
osób. 18 czerwca 1715 roku do 
Międzyzdrojów przybyły wojska 
cesarskie generała Arnima. Przygo-
towano dla nich 130 łodzi, którymi 
oddziały przeprawiły się na wyspę 
Uznam, gdzie zgrupowano wojska 
szwedzkie. Kolejne walki i prze-
marsze wojsk spowodowały dalsze 
wyniszczenie wsi i zahamowanie 
akcji osiedleńczej. Po pokoju w 1720 
roku po blisko 100 latach Pomorze 
powróciło pod panowanie pruskie. 

W 1776 roku w ramach akcji 
kolonizacyjnej dotarły do Międzyz-

drojów 4 rodziny: Piotra Kruge-
ra, Carla Krugera, Ludwika Gutha  
i Jeremiasza Lipperta. Płacili oni po 
5 talarów podatku gruntowego. Za-
gospodarowanie przez nich ziemi w 
Międzyzdrojach nie należało do za-
dań łatwych. Pola zostały zniszczone 
walkami prowadzonymi praktycznie 
przez cały XVII wiek, w wieku XVII 
pola były systematycznie zasypywa-
ne piaskami z wydm. Północna dro-
ga handlowa do Świnoujścia została 
w 1778 roku całkowicie zasypana  
i tym samym stała się nieprzejezdna. 

Zaczął się kształtować nowy szlak 
komunikacyjny  z dala od wydm 
na południe od Międzyzdrojów, w 
rejonie Lubiewa, przecinał go trakt 
handlowy

W Międzyzdrojach przestała 
istnieć stara karczma, początko-
wo wielokrotnie odkopywana,  
w 1795 roku zmieniła się w piaskowe 
wzgórze. W tym roku wzrosła liczba 
mieszkańców do 52 osób, wśród 
których było 28 dorosłych osób.  
W 1821 r. mieszkańcy zwolnieni  
zostali z danin pańszczyźnianych.  
W 1832 przeprowadzono parcelację 
wsi. Pierwszym, który zakupił parce-
lę był sołtys Pust, jednocześnie wła-
ściciel nowej karczmy oraz  chłopi: 
Joachim Krause /Kruse/, Schmidt, 
Fromholz i wdowa Becker. 

Koniec  części  I

Najstarszy Dom - Berl. Phototyp Inst. Rob Prager (Schultz & Schlenner) 
- Photograph Kuntsverlag Berlin S.W.19 - (1890 - 1900)
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Anna Dziewit-Meller jest dzienni-
karką i autorką książek. Swoją pierw-
szą autorską powieść „Disco” wydała 
w 2012 roku. Napisała również, wraz 
z Agnieszką Dorotkiewicz, książkę 
„Głośniej! Rozmowy z pisarkami” 
oraz „Teoria trutnia i inne. Rozmowy 
z mężczyznami”. Poza tym gra na 
gitarze i śpiewa w zespole Andy.

Marcin Meller jest reportażystą, 
dziennikarzem i prezenterem tele-
wizyjnym. Przez wiele lat współpra-
cował z tygodnikiem „Polityka”, był 
redaktorem naczelnym miesięcz-
nika „Playboy”. Obecnie prowadzi  
w TVN24 „Drugie śniadanie mi-
strzów” oraz „Dzień dobry TVN”.

Oboje z żoną są miłośnikami 
Gruzji, dlatego postanowili napisać 
o tym wspaniałym kraju. Książka 
„Guamardżos! Opowieści z Gruzji” 
powstała w 2011 roku i od razu 
znalazła uznanie wśród czytelników.                                                   
Anna Dziewit – Meller rozpoczęła 
spotkanie od wyjaśnienia przybyłym 
gościom, dlaczego zdecydowali się 
na tak ciężki do wymówienia tytuł. 
Autorzy bardzo poważnie myśleli 
o nadaniu książce tytułu „Szaszłyk”. 
Jednak doszli do wniosku, że czy-
telnicy zaczną kojarzyć ją z książką 

kucharską. Guamardżos w języku 
gruzińskim oznacza „na zdrowie”, co 
według pisarzy było bardzo trafnym 
tytułem. Czytelnik poznaje Gruzję 
nie tylko jako kraj słynący z pysznego 
jedzenia i wyśmienitego wina oraz z 

przepięknej architektury, ale również 
z ogromnej gościnności i życzliwo-
ści Gruzinów. Stopień otwartości 
międzyludzkiej jest dużo wyższy niż 
w innych krajach. Pomimo bardzo 
głośnego zachowania, co wynika  
z ich sposobu bycia, Gruzini są bar-
dzo serdecznie nastawieni do ludzi.

Marcin Meller przyznał, że są 
rzeczy, których możemy pozazdro-

ścić Gruzji. Przede wszystkim ich 
przywiązania do kultury. Gruzini 
mają bardzo liczne rodziny, przez 
co wspierają się wzajemnie i zawsze 
mogą na siebie liczyć. Dzieci uczą się 
tradycji rodzinnych, co powoduje, że 

są bardzo związani ze swoim krajem.
Państwo Mellerowie uznali, że 

Gruzja tak samo, jak fascynuje, może 
również zniechęcić. Niepunktual-
ność Gruzinów, którzy spóźniają 
się na umówione spotkanie nawet 
kilka godzin, może przerazić, jednak 
dla mieszkańców jest to zupełnie 
naturalne. Na drogach można spo-
tkać pędzących kierowców, którzy 

wyprzedzają, krzycząc przy tym 
na siebie i wymachując rękami.                            
Autorzy książki pokochali Gruzję za 
jej piękno, fantastyczną architekturę, 
za jedzenie, ale przede wszystkim 
za ludzi, których tam poznali. Jadąc 
do tego kraju, jak przyznaje Marcin 
Meller, należy przestawić się na 
ich mentalność, zacząć myśleć jak 
Gruzini.

Ciekawostką była opowieść  
o pierogach chinkali, które pisarze 
wręcz uwielbiają. Pierogi faszero-
wane są surowym mięsem, które 
pod wpływem gotowania puszczają 
wspaniały sok. Należy najpierw 
odwrócić pieróg do góry nogami, 
trzymając za wystającą końcówkę, 
wyssać rosół i dopiero potem można 
zjeść resztę. Poza tym Gruzini znani 
są z organizowania supry, czyli uczty. 
Gruzińską ucztę można zorganizo-
wać dosłownie wszędzie, nawet na 
stromym zboczu góry, wystarczy 
tylko jedzenie, picie i doskonałe 
towarzystwo. 

Anna Dziewit-Meller zakończyła 
spotkanie gruzińskim toastem „Za 
drzewa, z których zrobią nasze trum-
ny-niech rosną, jak najdłużej„ , który 
był doskonałą puentą kończącą 
spotkanie. Zafascynowani czytelnicy 
ustawili się w kolejce po autografy, 
dziękując zaproszonym gościom za 
wspaniałe opowieści o Gruzji.

Andżelika Gałecka
Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej

Piotr Rachoń jest absolwentem 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, gdzie ukoń-
czył z wyróżnieniem dwa kierunki: 
Wydział Fortepianu, Klawesynu  
i Organów (1994) i Sekcję Muzyki 
Kościelnej Wydziału Edukacji Mu-
zycznej (2004).

Umiejętności instrumentalne 
doskonalił w Akademii Chigiana  
w Sienie we Włoszech dzięki stypen-
dium Rządu Włoskiego i Minister-
stwa Kultury i Sztuki RP (1994) oraz 
w letniej Academie d`Orgue w Saint 
– Maximin la Sainte – Baume (2009). 
Absolwent Instytutu Szkolenia Orga-

nistów w Warszawie, działającego 
przy Papieskim Wydziale Teologicz-
nym (1999). W 2006 roku ukończył 
studia podyplomowe w zakresie gry 
na organach w Akademii Muzycznej 
w Warszawie.

Od 2002 r. pełni posługę organi-
sty w Bazylice Archikatedralnej pw. 
św Jana Chrzciciela w Warszawie. Od 
2006 roku jest pierwszym organistą 
tej świątyni. Dekretem Prymasa 
Polski od 2004 r. został włączony do 
prac w Komisji Muzyki Kościelnej 
Archidiecezji Warszawskiej.

Wykładowca Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie oraz Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1 przy ul. Miodowej 
w Warszawie.

W sierpniu 2008 rozpoczął re-
alizację studiów doktoranckich  
w University of Houston w Stanach 
Zjednoczonych w zakresie gry na 
organach (Stypendium University 
of Houston, stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej - Nowy Jork)

Prowadzi aktywną działalność 
koncertową jako solista, kamerali-
sta, akompaniator chóralny w kraju 
i zagranicą (Niemcy, Rosja, Litwa, 
Hiszpania, Włochy, Izrael, Czechy, 
Turcja, Austria, USA).

OPOWIEŚCI O GRUZJI
W poniedziałkowy wieczór 5 sierpnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się 
spotkanie autorskie anny Dziewit-Meller i Marcina Mellera, na które przybyło bardzo dużo słuchaczy   
- mieszkańców i turystów.

XIV MIĘDZYZDROJSKIE CZWARTKI ORGANOWE  SIERPIEŃ 2013
W kolejny sierpniowy, czwartkowy wieczór (29.08.2013 r.) w Międzyzdrojskim kościele pod wezwaniem św. Piotra apostoła, przy 
organach zasiądzie i grać będzie Piotr Rachoń oraz zaśpiewa anna Maria Jopek.

anna Maria Jopek (ur. 14 grud-
nia 1970 w Warszawie) – polska wo-
kalistka, pianistka, kompozytorka, 
autorka tekstów piosenek, produ-
centka nagrań. Jest zdobywczynią  
9 płyt złotych i 7 platynowych.

Jest absolwentką Akademii Mu-
zycznej w Warszawie w klasie forte-
pianu, studiowała też na wydziale 
jazzu w Manhattan School of Music 
w Nowym Jorku. Stypendystka 
warszawskiego Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina i nowojorskiego 
Columbia University.

W 1997 roku piosenką „Ale 
jestem” reprezentowała Polskę  
w Konkursie Eurowizji, który odbył 

się w Dublinie. Zajęła 11. miejsce. 
Kilka miesięcy później ukazał się jej 
debiutancki album „Ale jestem”, któ-
ry zdobył status złotej płyty. Również 
w 1997 roku Jopek wzięła udział w 
legendarnym koncercie „Zielono mi” 
podczas 34. KFPP w Opolu.

W 2000 roku rozpoczęła karierę 
międzynarodową wydając płyty 
Barefoot (2000 r.) i Secret (2005 r.)                                                                                                                                             

W 2002 roku nagrała płytę „Upo-
jenie” ze światowej sławy amerykań-
skim gitarzystą Patem Methenym. 
W urodziny wokalistki, 14 grudnia 
2008 ukazało się wydawnictwo 
zatytułowane Dwa Serduszka Czte-
ry Oczy, zawierające książkę, 88 
fotografii oraz 3 płyty: ID, Jo&Co 
oraz płytę zatytułowaną „Spoza” 
zawierającą 14 niepublikowanych 
utworów. Wydawnictwo to ma 
być pożegnaniem z projektem 
ID i zapowiedzią dłuższej prze-
rwy w nagrywaniu nowych płyt.                                                                                        
Jest żoną Marcina Kydryńskiego (od 
31 stycznia 1998) i córką Stanisława 
Jopka, tenora Zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze. Ma dwójkę dzieci: Fran-
ciszka (ur. 12 maja 1998) i Stanisława 
(ur. grudzień 2000).

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK
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Mieszkańców naszych sołectw, 
zapraszamy do kontaktowania się 

z sołtysami pod niżej podanymi telefonami: 
- krystyna Brzezińska, 

Sołtys Lubina – 609 306 297;
- Bożena Magda, 

Sołtys Wapnicy – 603 620 078;
- Grzegorz Muklewicz, 

Sołtys Wicka – 606 973 138. 

Na swoje dyżury zapraszają również:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MaGDa 
w czwartki od godz. 14.00 - 16.00 
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

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 /

28.08.2013 r.  – teresa PuRGal 
4.09.2013 r.  – Dorota SieleWicZ
11.09.2013 r.  – Michał SutyŁa
18.09.2013 r.  – Jan WĘGloRZ
25.09.2013 r.  – Waldemar 
     WitkoWSki
2.10.2013 r. – Rafał Wolny

W dniu 04 sierpnia 2013 r.  
w foyer MDK odbyło się spot-
kanie z prof. Leszkiem Balce-
rowiczem, które skupiło liczną 
publiczność. Organizatorem 
cyklu było Forum Obywatelskie-
go Rozwoju (FOR) z Warszawy.  
W promowanej książce, wyda-
nej przez Wydawnictwo Książ-
kowe ZYSK i S-ka Poznań wybo-
ru tekstów dokonał i wstępem 
opatrzył Leszek Balcerowicz. 
Pozwolę sobie zacytować słowa 
wstępu z książki „Odkrywając 
wolność”, której przeczytanie gorąco polecam: 
„Wolność jest jak zdrowie. Rozumiemy, co ona znaczy  
i jak wiele jest warta, gdy jej nie mamy. Taka była 
sytuacja w Polsce po II wojnie światowej do 1989 
roku. W ustrojach despotycznych, których skrajną 
odmianą był socjalizm, sprawa wolności jest prosta- 

7 sierpnia odbyły się pierwsze regaty w Marinie 
Wapnica. Do regat zgłosiło się 30 jachtów, które 
podzielone zostały na 6 grup. Trasa wyścigu prowa-
dziła przez cały Zalew Szczeciński, ze startem przy 
Trzebieży, bojami zwrotnymi w pobliżu wejścia do 
Kanału Piastowskiego oraz toru podejściowego do 
Wolina. Pierwszy na mecie zameldował się Toma-
hawk z kapitanem Patrykiem Zbroją. Pokonanie 

Leszek Balcerowicz: „Lato z wolnością”
Profesor leszek Balcerowicz przeprowadził ciekawy program wykładów otwartych wraz z pro-
mocją  książki pt. „odkrywając wolność - przeciw zniewoleniu umysłów”. Wśród 10 nadmorskich 
miejscowości: Sopot, Gdańsk, Władysławowo, Puck, Łeba, Słupsk, ustka, koszalin, kołobrzeg, na 
trasie spotkań znalazły się też również Międzyzdroje. 

wszyscy jej pragną, a nieliczni bohaterowie, jeśli tylko 
mogą, o nią walczą”.

Ciekawy wykład, dyskusja i zainteresowanie 
publiczności – warto takie działania kontynuować. 

Jadwiga Bober 

ponad 18Mn zajęło żeglarzom ze Szczecina tylko 
2h i 25 min. Tym samym Tomahawkowi przypadł 
tytuł  Najszybszego Jachtu Zalewu Szczecińskiego 
sezonu 2013. W grupie I KWR zwyciężył Exocet 
z kapitanem Michałem Jabłońskim, w grupie II 
KWR zwyciężył Lady Dana z kapitanem Januszem 
Frączakiem, w grupie III KWR zwyciężył Blufin z 
Kapitanem Piotrem Tomaszem Nyczem. W grupie 

Międzyzdrojska Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego

Pierwsze regaty w Wapnicy

IV jachtów z pomiarem ORC nie prowadzono 
rywalizacji z uwagi na wycofanie się w ostatniej 
chwili Bryzy Sport. W grupie V jachtów bez pomiaru 
do 9 m zwyciężył Trohus 2 z kapitanem Lesławem 
Łobodźcem, w grupie VI jachtów bez pomiaru 
powyżej 9 m zwyciężył Nowe Warpno Sharki z kapi-
tanem Cezarym Wolskim, zaś w grupie VII jachtów 
mieczowych i wielokadłubowych zwyciężył wspo-
mniany Tomahawk. W Międzyzdrojskich regatach 
wystartowały też  jachty znane z innych żeglarskich 
projektów: Lilla My z Szymonem Kuczyńskim, 
czy Sputnik II z Mateuszem Stodulskim – który 
przygotowuje się do przyszłorocznego wspiera-
nego przez Exalo Drilling, Eljacht, Crewsaver, Sail 
Servece, Etcetera i Henri Lloyd rejsu „Sputnikiem 
dookoła Ziemi”.

Wyniki regat, oraz zdjęcia Marka Wilczka, 
opublikowane są na stronie www.blekitna 
wstega2013.sailingnet.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje 
w zrównoważone rybołówstwo.  

Po zakończeniu wyścigów, w Marinie Wapni-
ca, odbył się piknik żeglarski z loterią nagród od 
Henri Lloyd. Każdy z uczestników biorących udział  
w loterii wylosował coś dla siebie. O godzinie 20 na 
scenę wszedł Coverband, który coverami znanych, 
polskich przebojów rozkręcił zabawę, która skoń-
czyła się długo po północy. To było dobre wejście 
nowej Mariny Wapnica w żeglarskie życie Zalewu 
Szczecińskiego. Nieduży, urokliwy port jachtowy 
położony tuż przy Wolińskim Parku Narodowym 
wart jest odwiedzenia. Gwarantuje dobre schro-
nienie, dobre wyposażenie, profesjonalną i miłą 
obsługę. 

Tekst: Marek Świderski,
Zdjęcia: Marek Wilczek
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W walce wieczoru o Puchar Burmistrza Mię-
dzyzdrojów niepokonany na zawodowych ringach 
krzysztof Zimnoch (15-0-1, 11 K.O.)  zmierzył się 
z Mateuszem Malujdą (4-1, 1 K.O.). Zimnoch po 

V GALA BOKSU ZAWODOWEGO - „MIĘDZYZDROJE SEASIDE BOXING SHOW 2013”
Jak co roku, 18 sierpnia  na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach odbyła się impreza bokserska p.n.  MiĘDZyZDRoJe SeaSiDe  
BoXinG ShoW  - V Gala Boksu Zawodowego. Walki bokserskie, dzięki telewizji Polsat, można było obejrzeć na żywo w Polsat Sport, 
a walka wieczoru transmitowana była w Polsacie. 

zaciętym, 8 rundowym pojedynku zwyciężył  i wy-
soko wypunktował walecznego Malujdę. Wśród in-
nych zakontraktowanych walk na uwagę zasługuje 

pojedynek  Patryka Szymańskiego (8-0, 3 KO), 
który  pokonał przez techniczny nokaut w trzeciej 
rundzie Mate hornyaka (9-1-1, 3 KO) z Wegier i wy-
walczył młodzieżowy tytuł WBO wagi półśredniej. 

Laurka dla 
Zakładu Ochrony 
Środowiska
Wszystkim Pracownikom Zakładu ochrony 
środowiska, a w szczególności: Pracownikom 
sprzątającym miasto i wywożącym śmieci, 
Pracownikom „Zielonej Brygady” i Panu  
kierownikowi 

- serdeczne podziękowania

za poradzenie sobie z tzw. problemem śmie-
ciowym od 1 lipca 2013 r. i wizerunkiem dosko-
nałym - miasta w zakresie czystości i estetyki  
w gorącym, dosłownie i  przenośnie, okresie 
sezonu 2013 r. i to w kontekście szkodzącej sa-
morządom gminnym ustawy „śmieciowej”, opra-
cowanej przez oderwanych od rzeczywistości 
urzędników Ministerstwa Ochrony Środowiska  
i przyjętej przez Radę Miejską w Międzyzdrojach, 
też niedoskonałych, uchwał dotyczących gospo-
darki odpadami komunalnymi

- składa mieszkanka i radna 
Teresa Purgal

Pani Danuta Szyksznian
Honorowy Prezes Koła 
Kresowych Żołnierzy 
Armii Krajowej
przy Światowym Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 
w Szczecinie

Wielce Szanowna 
Pani,
            
Z okazji mianowania na stopień  

majora, zgodnie z Decyzją Ministra   
Obrony Narodowej z dnia 05 lipca 2013 
roku, w imieniu Samorządu Gminy Międzyzdroje, składam Pani serdeczne gratulacje.

Podziwiamy Pani życiorys, przepojony ogromnym patriotyzmem do ojczyzny. Doceniamy Pani  
zaangażowanie w przywracanie prawdy historycznej oraz odbudowywanie etosu Armii Krajowej. 

Jest dla nas zaszczytem, że Zjazdy  Koła Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej odbywały się  
w Międzyzdrojach.

Jesteśmy ciągle pod wrażeniem  ogromu pracy, jaką włożyła Pani w napisanie książki „Jak dopalał 
się ogień biwaku”, bezcennego tryptyku, który uchronił od zapomnienia tyle osobistych wspomnień  
i przekazów związanych z życiem i walką Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej. 

Mianowanie Pani na stopień majora to podkreślenie pięknej i jakże szlachetnej drogi życiowej,  
od wileńskiej „Sarenki” do przywracania należnego honoru „Żołnierzom wyklętym” i kształtowania 
postaw młodego pokolenia.

W tym szczególnym dniu, Honorowej Obywatelce Międzyzdrojów, życzymy wielu, wielu lat  
aktywności wśród niezawodnego grona przyjaciół oraz realizacji kolejnych zamierzeń.

Mając zaszczyt przeżyć razem z Panią tyle wspaniałych chwil, deklarując nasze poparcie i pomoc 
dla wszelkich Pani inicjatyw, pozostajemy z wyrazami szczególnej sympatii i ogromnego szacunku.

                                                                           
   Z poważaniem

                                                                           
   leszek Dorosz
    Burmistrz Międzyzdrojów
Międzyzdroje, dnia 21 sierpnia 2013 roku.

Innym ciekawym pojedynkiem była walka w wadze 
super piórkowej pomiędzy Łukaszem Maszczy-
kiem (4-0, 3 KO) a krzysztofem „Skorpionem” 

cieślakiem (19-5, 6 KO).  Pojedynek  ten został 
uznany najlepszą walką  gali. Zakontraktowana 
na osiem rund potyczka zakończyła się wysokim 
zwycięstwem punktowym Cieślaka.

W imprezie uczestniczyło wiele znanych 
gwiazd sportu m.in. utytułowani bokserzy,  
a obecnie trenerzy: Krzysztof Kosedowski i  Paweł 
Skrzecz. Obecni na gali Krzysztof „Diablo” Włodar-
czyk i Albert Sosnowski rozdawali licznie autografy 
swoim fanom, a zawodnik KSW Michał Materla 
udzielając wywiadu  Mateuszowi Borkowi w Pol-
sat Sport wspominał wakacje w Międzyzdrojach 
promując nasze miasto. 

Impreza cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Obecni na gali fani boku oraz zawodnicy 
chwalili organizację imprezy, jej wysoki poziom  
i tylko pogoda „spłatała nam trochę figla”.

Promocja Międzyzdrojów w mediach, dzięki 
emisji organizowanej gali boksu w telewizji  Polsat, 
jest ogromna, a Międzyzdroje po raz kolejny oka-
zały się miastem gwiazd – gwiazd sportu.     

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą
foto: Krzysztof Nowak
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Każdego roku do Międzyzdrojów przyjeżdżają 
ludzie „złotego wieku”, łącząc ludową muzyką 
wielopokoleniową tradycję i podtrzymując to co 
najpiękniejsze - historię i tradycję swoich przod-
ków.  To piękna impreza, pozwalająca na dużo 
refleksji – wiek emeryta nie musi być smutny i 
samotny. Przejście na emeryturę często oznacza 
utratę tożsamości. Na skutek odejścia z pracy za-
wodowej zachodzi konieczność zmiany stylu życia 
i sposób spędzania czasu. Stwarzając możliwości 
satysfakcjonującej, twórczej aktywności powoduje, 
że mogą oni poczuć się ludźmi wciąż potrzebnymi, 
godnymi zaufania i zdolnymi do działania. Takiej 
radości ducha jaką mają nasi emeryci ze Spotkań 
Artystycznych Seniorów  można życzyć wszystkim. 

Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK

Od września w MDK rozpoczynamy 
zajęcia dla dzieci, z myślą o naj-
młodszych przygotowaliśmy nowy 
program zajęć muzycznych, który 
będzie obejmował ruch sceniczny, 
rozwój umiejętności wokalnych, a 
wszystko to po to, aby stworzyć musi-

cal dziecięcy. Na zajęcia musicalowe 
zapraszamy dzieci w wieku od lat 6. 
Jak co roku, zaczynamy we wrześniu. 
A przed nami – wyjazdy na konkursy 
wokalne, przesłuchania oraz wystę-
py, wszystko po to, aby ciekawie 
spędzać wolny czas, rozwijając swoje 
umiejętności. Przygotowaliśmy dla 
dzieci również Bum Bum Rurkowe 
warsztaty, z których w zeszłym 
roku szkolnym skorzystało wiele 

Międzynarodowy Dom Kultury 
zaprasza dzieci na zajęcia artystyczne 

dzieci ze szkół podstawowych za-
równo z Międzyzdrojów jak i innych 
miejscowości. Jeszcze jedną stałą 
formą spotkań w MDK są koncerty 
muzyczne dla dzieci, które odby-
wają się dla grup zorganizowanych. 
Tematyka koncertów edukacyjnych  

jest dostosowana do wieku dzieci,  
a głównym celem spotkań jest rozwój 
wrażliwości estetycznej dzieci. Zapra-
szamy serdecznie do skorzystania  
z naszej oferty! 

Zajęcia są bezpłatne.
Informacji o zajęciach udziela 

sekretariat MDK  91 32 82 600
Ina Żołudiewa

Międzynarodowy Dom Kultury  
Międzyzdroje 

SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW 27-30 września 2013 r.
Pięknymi, różnobarwnymi kolorami strojów oraz ciekawą i bogatą prezentacją muzyczną powitamy 27 września 2013 r. złotą polską jesień  
w Międzyzdrojach. śpiew, muzykę i taniec - z udziałem  kapel i zespołów muzycznych - można będzie usłyszeć wszędzie: w am-
fiteatrze, Domu kultury i w plenerze.  

27.09.2013 r. piątek
Godz. 15.30 - zbiórka wszystkich zespołów na 
parkingu Międzynarodowego Domu Kultury, 
ustawienie kolumny,
Godz. 16.00 – przemarsz ulicami miasta barwnego 
korowodu zespołów,
Godz. 17.00 – inauguracja Spotkań Artystycznych 
Seniorów (oficjalne otwarcie i występy zespołów, 
które uzyskały w 2012 r. Grand Prix i 1.miejsce 
oraz gospodarzy Zespołu FALE i Zespołu BRYZA 
w programie kabaretowym)
Miejsce: Amfiteatr lub Sala Teatralna Międzynaro-
dowego Domu Kultury,

P r o g r a m  S p o t k a ń  a r t y s t y c z n y c h  S e n i o r ó w
Koncerty plenerowe – bez ograniczeń, we wska-
zanych miejscach Międzyzdrojów
Godz. 18.30 do 21.00 – przeglądy konkursowe

28.09.2013 r. sobota
Godz. od 10.00 do 13.00 – przeglądy konkursowe
Godz. od 16.00 do 19.00 - przeglądy konkursowe
Koncerty plenerowe zespołów na terenie mia-
sta – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach 
Międzyzdrojów
Godz. 20.00 – spotkanie integracyjne (biesiada  
i wspólna zabawa) - Amfiteatr.
Organizator gwarantuje dobrą zabawę, aż… do 
świtu.

29.09.2013 r. – niedziela
Godz. 12.00 – udział we mszy świętej z udziałem 
uczestników SAS w Kościele Parafialnym w Mię-
dzyzdrojach
Koncerty plenerowe zespołów na terenie mia-
sta – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach 
Międzyzdrojów oraz w Wapnicy nad Jeziorkiem 
Turkusowym.
Godz. 16.00 – 18.00 – Ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród i Koncert Finałowy
Zakończenie Spotkań Artystycznych Seniorów i 
pożegnanie uczestników.
Miejsce: Amfiteatr lub Sala Teatralna Międzynaro-
dowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.
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Program zajęć podzielono na bloki tematyczne, 
tak by każdego dnia zapewnić dzieciom ciekawą 
i różnorodną tematykę spotkań. Były kreatywne 
poniedziałki (wydzieranki, wyklejanki, kolaż, sztuka 
malowania  na płótnie, szycie itp); sportowe/zdro-
we wtorki (gry i zabawy zespołowe, rozgrywki gier 
stolikowych, zajęcia Nordic Walking oraz Zumby i 
fitness); filmowe środy (udział w seansach  i spo-
tkaniach dla dzieci przy okazji Festiwalu Gwiazd, 

poznawanie dorobku filmowego dla dzieci na 
podstawie dostępnych nagrań DVD); Turystyczne 
czwartki (wycieczka do Ogrodów tematycznych 
HORTULUS w Dobrzycy, zwiedzanie latarni w Gą-
skach i pobyt rekreacyjny na „Dzikim Zachodzie”  
w Zieleniewie; wyjście do Żubrowiska, marsz 
niebieskim szlakiem turystycznym z Międzyz-
drojów do Wyrzutni V3 w Wicku; wycieczka do 
Nadmorskiego Parku Miniatur w Dziwnowie oraz 

Piwniczna Zdrój jest jednym z 9 uzdrowisk 
Ziemi Nowosądeckiej. Natomiast Kosarzyska są 
dzielnicą Piwnicznej Zdroju ze wspaniałym kli-
matem o cechach alpejskich, położone w dolinie 
potoku Czercz. 

Kolonia i obóz zostały zorganizowane przez 
Komendę Hufca ZHP Goleniów w Stanicy Har-
cerskiej w Kosarzyskach – na terenie góralskiego 
domku wybudowanego w 1926 roku rękami 
instruktorów ZHP.

W pierwszych dniach obozu harcerze zostali 
podzieleni na grupy (na tzw. patrole). Jedną  
z nich dowodziła druhna Zuzanna Wachowicz  

z Międzyzdrojów. Harcerze na pierwszych zaję-
ciach budowali własne urządzenia obozowe do 
namiotów i na plac apelowy. 

Zuchy natomiast zostały wprowadzone  
w bajkowy świat Mowgli’ego z bajki pod tytułem 

„Księga Dżungli”. Kadra wychowawcza 
kolonii przebrana za postacie z bajki 
bawiła się z zuchami ucząc je piosenek, 
zabaw i pląsów. Uczyła tworzyć bajkowe 
przebrania, pomagała zdobywać zucho-
we sprawności, a nawet pokazała jak 
gotować po harcersku.

Podczas wakacyjnego pobytu zuchy 
i harcerze uczestniczyli w spływie rzecz-
nym Doliną Popradu. Górskimi szlakami 
wędrowali zdobywając między innymi 
szczyt górski Trzy Korony i szczyt Niem-
cowa. Były wspólne zabawy integracyjne, 
śpiewanki przy harcerskim ognisku  
i w iście harcerskim stylu zajęcia oraz 
tematyczne gry terenowe. 

Na zajęciach obozowych harcerze 
uczyli się strzelać z łuku sportowego, uczestniczyli 
w wysokościowej wspinaczce linowej. 

W ramach wyjazdów odbyła się wycieczka 
na Słowację do Jaskini Bielańskiej w Tatrzańskiej 
Łomnicy i do ogromnego aquaparku w mieście 
Poprad. A w wieczór obozowych ślubów stanicę 
odwiedziły druhny z ZHP - po za granicami kraju,  
a dokładnie z Drużyny Harcerek w Los Angeles 

Półkolonie 2013 r.
W terminie od 01 do 31 lipca 2013r. w świetlicy środowiskowej „iSkieRka” w Międzyzdrojach, 
odbywały się półkolonie dla dzieci spędzających wakacje w mieście. hasło przewodnie spotkań 
to, „Lato w mieście na wesoło”. Spotkania odbywały się od poniedziałku do piątku i uczestniczyło 
w nich średnio dziennie 12 dzieci.

Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie, 
spacer po Marine w Kamieniu Pomorskim); re-
laksacyjne piątki (quizy, rebusy, zagadki, zajęcia 
relaksacyjne, itp.);

Zajęcia obejmowały także  elementy socjotera-
pii i profilaktyki, tak by dzieci wyposażyć również 
w umiejętności radzenia sobie w różnorodnych 
trudnych sytuacjach życia codziennego.

W związku z możliwością realizacji tak szerokiej 
oferty zajęć dla naszych dzieci, chcemy podzięko-
wać wszystkim darczyńcom, sponsorom i osobom 
prywatnym za wsparcie. Szczególnie jednak 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
za finansowanie zadań przez nas zrealizowanych i 
przewoźnikowi – p. L.Garbowskiemu za bezpiecz-
ne i przyjemne podróżowanie.

 Kierownik świetlicy: Ewa Lewandowska
 Wych. świetlicy: Izabela Suchłabowicz

Zuchowa i Harcerska Akcja Letnia w Kosarzyskach
Dla dzieci i młodzieży wakacje to czas radości i odpoczynku, natomiast dla zuchów i harcerzy to 
okres ciekawych podróży, zmagań i przygód. harcerze i zuchy z Międzyzdrojów wspólnie z harce-
rzami ze świnoujścia, Gryfic i Goleniowa spędzali swój wolny czas na obozie harcerskim (od 14 do 
29 lipca 2013 r.) i kolonii zuchowej (od 20 do 29 lipca 2013 r.) w kosarzyskach k. Piwnicznej Zdrój. 

Hufca Harcerek Mazowsze w Kalifornii, USA.
Dla zuchów i harcerzy pobyt na Stanicy Harcer-

skiej w Kosarzyskach był podsumowaniem całej 
pracy w roku harcerskim 2012/2013. To również 
czas na przygotowanie się do działań i realizacji 
zadań w nadchodzącym roku. 

Gratulacje dla wszystkich zuchów i harcerzy 
Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP, którym udało się  
w roku 2012/2013 zdobyć upragnione harcerskie 
i zuchowe odznaki oraz otrzymać realizowane 
stopnie i sprawności. Do zobaczenia na harcerskim 
szlaku już we wrześniu 2013 roku. Czuj! Czuwaj!

tekst i fot.: Tomasz Rychłowski
Drużynowy 44 GZ „Pracowite Pszczółki” 

z Międzyzdrojów
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W dniach od 6-8 września 2013 r. w 
Międzyzdrojach zostaną rozegrane III 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Weteranów w tenisie stołowym. Miej-
scem rozgrywek będzie hala sporto-

wa im. Andrzeja Grubby przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. 
Organizatorem zawodów jest: Urząd 
Miasta Międzyzdroje, Polski Związek 
Tenisa Stołowego, UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje oraz Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Międzyzdrojach. W tamtym 
roku mieliśmy przyjemność gościć 
Clausa Pedersena z Dani oraz Her-
berta Neubauera z Szwajcarii. Obaj 
zawodnicy legitymują się wieloma 
sukcesami na arenie międzynaro-
dowej. W tym roku organizatorzy 
gwarantują udział wielu tenisistów 
z kraju oraz zagranicy. W zawodach 

będą mogli uczestniczyć zawodnicy 
i zawodniczki, którzy ukończyli co 
najmniej 40 lat. Tegoroczna impreza 
będzie już trzecią począwszy od 
2011 r. 

PROGRAM ZAWODÓW:
6 września 2013 r. – piątek
godz. 9:00 – 20:00 – gry pojedyncze: 
turnieje eliminacyjne
godz. 12:00 – uroczyste otwarcie

7 września 2013 r. – sobota
godz. 9:00 – 18:30 – gry pojedyncze: 
turnieje główne i pocieszenia oraz 
gry podwójne

8 września 2013 r. – niedziela
godz. 10:00 – 13:00 – gry pojedyncze 
i podwójne: półfinały i finały
godz. 13:30 – uroczyste zakończenie

Już 7 września br. zawodniczki UKS 
Chrobry Międzyzdroje zainaugurują 
sezon I Ligi Kobiet tenisa stołowego. 
W pierwszej rundzie nasze tenisistki 
rozegrają cztery spotkania na wła-
snym parkiecie w hali sportowej 
im. Andrzeja Grubby przy SP nr 
1, ul. Leśna 17. W nadchodzącym 
sezonie na podopieczne trenera 

goście

UKS Chrobry Międzyzdroje
STELLA NIECHAN Gniezno

UKS SOVIT Białystok
UKS Chrobry Międzyzdroje
UKS Chrobry Międzyzdroje

MLUKS NADWIŚLANIN Płock
UKS Chrobry Międzyzdroje
UKS Chrobry Międzyzdroje

POLMLEK II Lidzbark Warm.

Jacka Wandachowicza czekają da-
lekie wyjazdowe spotkania, m.in. 
do Gdańska, Białegostoku, Płocka, 
Gniezna, Inowrocławia, Chełmna 
oraz Lidzbarka Warmińskiego. Już 
teraz zapraszamy na wielkie emocje 
związane rywalizacją ligową i liczymy 
na Państwa doping.

Rafał Błocian

termin

07.09.2013 r.
14.09.2013 r.
21.09.2013 r.
26.10.2013 r.
02.11.2013 r.
16.11.2013 r.
23.11.2013 r.
07.12.2013 r.
14.12.2013 r.

godz.

16:00
16:00
16:00
16:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

gospodarze

GKTS Gdańsk
UKS Chrobry Międzyzdroje
UKS Chrobry Międzyzdroje

MRKS Gdańsk
IKTS NOTEĆ Inowrocław

UKS Chrobry Międzyzdroje
LUKS-AGRO-SIEĆ Chełmno

GALAXY Białystok
UKS Chrobry Międzyzdroje

Terminarz I Ligi Kobiet tenisa stołowego

Obok zmagań siłaczy były m.in.:  
finał eliminacji do Mistrzostw Świata 
Strongman – Arnold Schwarzeneg-
ger Festiwal – USA, Mistrzostw Polski 
w Mas Wrestlingu i wielu innych 
konkurencji siłowych dla męż-
czyzn. Organizator przygotował 
nową konkurencję: strongman 
women czyli zawody siłowe ko-
biet.  Panie pokazały, że potrafią 
wspaniale walczyć, doceniła 
to międzyzdrojska widownia, 
gorąco dopingując zawodniczki. 
Najsilniejszą kobietą  okazała się 
Magdalena Talarczyk.

Inną ciekawą konkurencją 
siłową był armlifting, czyli pod-
noszenie jednorącz ciężaru za 
rączkę, której tuleja ma 60 mm 
średnicy i jest obrotowa. Na festi-
walu mieliśmy zaszczyt gościć wice 
Prezydenta Ukraińskiej Federacji 
Armliftingu Igora Wojciechowskiego.

Oprócz konkurencji siłowych 
organizator zapewnił na świeżym 
powietrzu inne ciekawe atrakcje 
podczas trwającego 3 dni festiwalu.

Był pokaz mody Fashion Prome-
nade, prezentujący modę letnią oraz 
przepiękne sukienki wieczorowe. 

X FESTIWAL SIŁY, SPRAWNOŚCI I URODY 
– FASHION PROMENADE 2013 
Za nami jubileuszowy X Festiwal Siły, Sprawności i urody – Fashion 
Promenade 2013, którego program, jak na jubilata przystało, okazał 
się bardzo różnorodny i dla każdego – nie tylko dla tych, którzy lubią 
sporty siłowe. 

W niedzielę odbył się, jak co roku, 
konkurs na Miss Lata. Każdy, i dorosły 
i dziecko, mógł wziąć udział w zawo-
dach Speed Badminton.  

Sprzyjająca pogoda oraz cieka-
wy program imprezy spotkały się 
z dużym zainteresowaniem wśród 
turystów oraz  niewątpliwie przyczy-
niły się do promocji Międzyzdrojów 
wśród zainteresowanych sportami 
siłowymi w Polsce.

Anetta Czyżak
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Weteranów w tenisie stołowym
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NOWY 
NABÓR
klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje prowadzi 
otwarty nabór do drużyn piłkarskich oraz  
drużyny sietkarskiej.
Piłka Nożna:

Juniorzy - rocznik 1995 – 1998; Trampkarze - 
rocznik 1999 – 2001;Orlik - rocznik 2002 – 2003; 
Żaki - rocznik 2004 - 2005; Skrzaty – rocznik 2006-
2007; Skrzaciki – rocznik 2008-2009; Grupa żeńska 
- od 14 roku życia. 
Piłka siatkowa:

Grupa żeńska: rocznik 1995-1999; rocznik 
2000-2002.

Nasz klub FALA to nie tylko ukierunkowy-
wanie na cel sportowy. Dzięki pomocy wysoko 
wykwalifikowanego sztabu szkoleniowego  
z profesjonalnym podejściem wychowawczym, 
kształtujemy także charakter i właściwe podejście 
do życia wśród naszych podopiecznych. Cechy 
jakie wpajają im trenerzy to wysoka kultura oso-
bista, skromność,szacunek dla rywali na boisku, 
oraz szeroko rozumiane zasady fair play. Z uwagi 
na dobro drużyny w przypadku pierwszych symp-
tomów niewłaściwego zachowania, zawodnik 
może zostać wykluczony definitywnie z drużyny 
„Fali” lub odbyć stosowną karę. Dotyczy to nie tylko 
zachowania się na boisku, lecz również poza nim. 
Dzięki konsekwentnej pracy atmosfera w klubie 
jest przyjazna, nie dochodzi wśród zawodników 
do żadnych przejawów agresji. Bardzo pozytyw-
ny wpływ dobrze zgranej drużyny piłkarskiej na 
osobowość podopiecznych potwierdzają instruk-
torzy bądź trenerzy poszczególnych zawodników. 
Prowadzimy zajęcia w każdej kategorii wiekowej.

Zapraszamy serdecznie!
W sprawach naboru prosimy kontaktować się 

bezpośrednio z trenerami.
Jan Rączewski: 696-091-828 – orlik, żak; Piotr 

Karasiewicz: 695-439-317 – junior, trampkarz, 
skrzaciki; Łukasz Szumlewski: 668-376-674 – grupa 
żeńska; Dariusz Cader: 668-455-089 – żak,orlik;  
Marian Kowalewski: 601-726-310 – piłka siatkowa

Kontakt mail: jan.falamiedzyzdroje@op.pl
 Jan Rączewski

CZAS PRZYGOTOWAŃ 
DO SEZONU 2013/14  
ZAKOŃCZONY
Po okresie przygotowań grupa seniorów i grupy 
młodzieżowe kS “Fala” Międzyzdroje rozpoczną 
nowy sezon piłkarski. W trakcie okresu przygo-
towawczego wszystkie drużyny systematycznie 
trenowały 2, 3 razy w tygodniu na obiektach 
sportowych w Międzyzdrojach, natomiast  
w sierpniu zawodnicy udali się na coroczny letni 
obóz sportowy.

Drużyna Seniorów pod kierunkiem trenera 
Jana Rączewskiego rozegrała 4 spotkania kon-
trolne: Znicz Wysoka Kam. 8-1, Pionier Żarnowo 
5-1, Prawobrzeżem Ś-cie 0-2, Zryw Kołbaskowo 
8-1. Natomiast pierwszy poważny sprawdzian do 
rozgrywek nasz zespół rozegra podczas I rundy 
Pucharu Polski 25.08.2013 r w Cerkwicy z miej-
scowym Bizonem.

Okres letni to także czas na zmiany kadrowe. 
Do drużyny doszli wychowankowie  z grupy 
juniorskiej: Bursa Piotr oraz Piotr Tkaczonek,  
a także do gry wrócili Majtas Paweł, Radys Marcin. 
W okienku letnim do zespołu dołączył doświadczo-
ny zawodnik Radosław Szczepanowicz (grający w 
Pomorzaninie Przybiernów a ostatnio w Pionierze 
Żarnowo). Nie obyło się także bez strat - z klubu 
odeszli zawodnicy: Rafał Arczewski, Paweł Cybul-
ski, Miłosz Gajda (Prawobrzeże Ś-cie). 

Kadra I zespołu KS FALA Międzyzdroje na rundę 
jesienną sezonu 2013/2014

Bramkarze: Hnat Grzegorz, Laskowski Michał, 
Majtas Paweł, Badalewski Konrad;

Obrońcy: Rączewski Jan, Kozłowski Artur, 
Tokarz Dariusz, Cader Dariusz, Rutkowski Piotr, 
Jankowski Karol, Gera Tomasz, Popławski Emilian, 
Tkaczonek Piotr;

Pomocnicy: Bursa Piotr, Paszek Ernest, Łaba 
Dominik, Radys Marcin, Sikora Aleksander, Gał-
czyński Andrzej;

Napastnicy: Wierucki Kamil, Szczepanowicz 
Radosław, Strzelecki Krzysztof, Złotnik Sławomir.

Trener: Jan Rączewski
Kierownik drużyny: Janusz Klein

Obóz Sportowy 
– Sieraków 2013
W dniach 3 - 10 sierpnia 2013 r. w miejscowości 
Sieraków  woj. wielkopolskie odbył się  letni 
obóz  Sportowy z kS Fala Międzyzdroje. 
uczestników obozu ogółem było pięćdziesięciu   
w rocznikach 1997 do 2004.

W trakcie obozu został zrealizowany bogaty 
program sportowy. Treningi odbywały się trzy razy 
dziennie w pięciu grupach, zgodnie z posiadanym 
przez uczestników stopniem zaawansowania. 
Podczas treningów ćwiczący doskonalili swoje 
umiejętności techniczne, zwinność, gibkość, 
koordynację.

Jedną z atrakcji obozu był wyjazd do Poznania 
na spotkanie Ligi Europejskiej pomiędzy Lechem 
Poznań a klubem Żalgiris Wilno (2-1) nasi pod-
opieczni byli zauroczeni poziomem gry, jak i opra-

Zapraszamy wszystkich sympaty-
ków piłki nożnej na Stadion 
Miejski, gdzie nasze zespoły 
rozgrywają swoje spotkania:

SENIORZY:
kolejka 2
07 Wrzesień 2013r. – (sobota) godz.  15.00
„Fala” Międzyzdroje – „Prawobrzeże” Świnoujście
kolejka 4
22 Wrzesień 2013r. – (niedziela) godz.  15.00
„Fala” Międzyzdroje – „Orzeł” Prusinowo
kolejka 6
05 Październik  2013r. – (sobota) godz.  15.00
„Fala” Międzyzdroje – „Korona” Stuchowo
kolejka 9
26 Październik  2013r. – (sobota) godz.  15.00
„Fala” Międzyzdroje – „Błękitni” Trzygłów
kolejka 11
09 Listopad  2013r. – (sobota) godz.  15.00
„Fala” Międzyzdroje – „Sowianka” Sowno
JUNIORZY:
kolejka 2
07 Wrzesień 2013 (sobota) godz. 12.00 
„Fala” Międzyzdroje – MGLKS „Sparta” Gryfice
kolejka 4
22 Wrzesień  2013 (niedziela) godz. 12.00 
„Fala” Międzyzdroje – LKS „Mewa” Resko
kolejka 6
05 Październik  2013 (sobota) godz. 12.00 
„Fala” Międzyzdroje – MGLKS „Gryf” Kamień 
Pomorski
kolejka 9
26 Październik 2013 (sobota) godz. 12.00
„Fala” Międzyzdroje – MKS „Ina” Goleniów
III LIGA KOBIET
kolejka 2:  
22.09.2013 (Niedziela) godz. 17.30
„FALA” Międzyzdroje – „POMORZANIN” Nowo-
gard  
kolejka 4:  
13.10.2013 (Niedziela) godz. 14.00
„FALA” Międzyzdroje –  „OLIMPIA” II Szczecin
kolejka 7: 
10.11.2013 (Niedziela) godz. 14.00
„FALA” Międzyzdroje – „ZALEW” Stepnica

Bieżące wydarzenia z życia klubu, przebieg 
rozgrywek ligowych, aktualności z boisk śledzić 
można na klubowej stronie internetowej: www.
fala1984miedzyzdroje.futbolowo.pl 

Jan Rączewski

wą spotkania 17-tysięcznej publiczności. Czas 
wolny od zajęć uczestnicy spędzali  na sportowo: 
ćwiczenia na basenie i jeziorze w formie gier  
i zabaw, czy podczas pływania na kajakach. 
Zawodnicy także rozegrali spotkania towarzy-
skie z drużynami w różnych rocznikach z „Odrą” 
Wodzisław oraz Górnikiem Wałbrzych pokazując 
się z dobrej strony.

Na zakończenie obozu wszyscy otrzymali 
dyplomy uczestnictwa obozu oraz pamiątkowe 
nagrody w różnych kategoriach dla najbardziej 
zaangażowanych zawodników/zawodniczek, które 
były uwieńczeniem ciężkiej pracy jaką wykonali 
w ciągu 7 dni.

Jan Rączewski
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oGŁoSZenia, aktualności

1. Nieruchomość zabudowaną  położoną 
 w Wapnicy  przy ul. Turkusowej, stanowiącą  
 działkę  nr 139/2  o powierzchni 356m² , 
2. Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach  przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
 stanowiącą  działkę nr 106 o powierzchni  
 16 m², 
3.  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,  
4.  Nieruchomość  niezabudowaną  położoną  
 w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą  działkę
  nr 8/6 o powierzchni 1.452 m²,  
5.  Nieruchomość niezabudowaną położoną w  
 Lubinie przy ul. Głównej, stanowiąca działkę
   nr 8/1 o powierzchni 4.759 m²,  
6.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej, 
 stanowiącą działkę nr 460/1 
 o powierzchni 369 m², 
7.  Nieruchomość niezabudowaną położoną 
 w Wicku, stanowiącą działkę nr 93/2 
 o powierzchni 1.653m2, 
8.  Nieruchomość zabudowaną położoną 
 w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 36, 
 stanowiącą  działkę nr 83/7 o powierzchni 
 1.024m2,
9.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę 
 nr  120/44 o powierzchni 37.738m2,

Opłata za korzystanie 
z zezwolenia na alkohol - III rata 

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przy-
pominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 
30 września 2013r. upływa termin wniesienia  
III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 
2013.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mię-

dzyzdrojach,  
bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: 

BGŻ  S. A. O. Międzyzdroje nr 38 2030 0045 1110 
0000 0054 7180

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer 
zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę jako III rata.

Andżelika Przygodzka
Działalność Gospodarcza

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsię-
biorców ustawodawca przewidział zawieszenie 
działalności gospodarczej z dużym wyprzedze-
niem. W celu usprawnienia  zawieszania Państwa 
działalności zachęcamy do skorzystania z takiej 
możliwości już teraz.

Ponadto informuję, iż wniosek (informację) o 
zawieszeniu wpisu do CEIDG można złożyć osobi-
ście lub przez pełnomocnika (w obu przypadkach 
za okazaniem dowodu osobistego), w każdym 
urzędzie miejskim, w wydziale właściwym do 
spraw działalności gospodarczej.

 Marzena Paluch 
Inspektor ds. działalności gospodarczej 

W tym sezonie bezpieczeństwa turystów pil-
nuje ponad 30 wykwalifikowanych ratowników 
WOPR oraz dwóch  ratowników medycznych. 

Poprzez zainstalowanie na plaży komunikacji 
w postaci radiowęzła, można skuteczniej infor-
mować o zagrażającym niebezpieczeństwie,  
a także o warunkach panujących na kąpielisku 
i - co bardzo istotne -  poszukiwać rodziców 
zagubionych dzieci.

Nowym nabytkiem zwiększającym mobil-
ność ratowników jest także quad, który szcze-
gólnie sprawdza się w czasie akcji  na plaży 
niestrzeżonej, wymagającej przebycia dużej 
odległości w jak najkrótszym czasie.

Pomimo prowadzonej przez  ratowników 
akcji ,,Nie pływam po alkoholu i dragach” nie 
udało się uniknąć akcji ratowniczych związanych 
z nadmiernym spożyciem używek, wybujałą 
fantazją i brawurą. 

Przeprowadzono także dwa otwarte szkolenia 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobom 
będącym pod wpływem używek oraz profilaktyki 
leczenia uzależnień. 

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości położo-

nych na terenie gminy Międzyzdroje.

Proponujemy do sprzedaży :

10.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
 nr 120/37  o powierzchni 25.961m2,
11.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę  
 nr 120/30 o powierzchni 1.439m2 i 120/34 
 o powierzchni 327m2 w udziale do ½ ,
12.  Nieruchomość  niezabudowaną położoną 
 w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiącą działkę   
 nr 120/35 o powierzchni 1.660m2.

Ponadto do sprzedaży przygotowywana jest 
nieruchomość niezabudowana położona w Mię-
dzyzdrojach Obr.20  stanowiąca działkę nr 70/34 
o powierzchni 4.455m2 oraz działka nr 70/39  
o powierzchni 1.567m2. Przedmiotowa nierucho-
mość nie posiada bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. W celu uzyskania dostępu do 
drogi publicznej zostanie ustanowiona służebność 
Przechodu i przejazdu przez część nieruchomo-
ści stanowiącej działkę nr 255. Nieruchomość 
zlokalizowana jest w centralnej części miejsco-
wości pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy a plażą,  
w sąsiedztwie mola i promenady.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży moż-
na uzyskać na naszej stronie www.miedzyzdroje.
pl lub w dziale Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach pok. nr 18, numer telefonu  91 32 756 66

Edyta Konarzewska

Wymagający sezon dla ratowników WOPR
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym w Międzyzdrojach trwa od 22.06.2013r. W związku ze sprzyjającą słoneczną aurą oraz wysokimi 
temperaturami, turystów wypoczywających nad polskim morzem jest wyjątkowo dużo, a plaża oblegana jest  na każdym możliwym jej kawałku. 
Sezon ratowniczy w tym roku niewątpliwie należy do najbardziej wymagających szczególnej uwagi  i dbania o bezpieczeństwo wczasowiczów.

Akcja profilaktyczna  „Pomagam sobie, Po-
magam innym” polegała na wyposażeniu osób  
korzystających z  kąpieliska w maseczki do 

resuscytacji, gumowe rękawiczki,  które gwaran-
tują bezpieczeństwo podczas niesienia pierwszej 
pomocy  i minimalizują ryzyko zachorowania  na 
choroby zakaźne.

Czystość wody badana jest co 2 tygodnie przez 
cały okres wzmożonej aktywności turystów.

Jak dotychczas wyniki nie wykazały żadnych 
zanieczyszczeń  mikrobiologicznych, jak również 
w  ocenie wizualnej, woda jest cały czas zdatna 
do kąpieli.  Nad utrzymaniem czystości terenów 
kąpielowych czuwa Zakład Ochrony Środowiska, 
który  wprowadził sprzątanie plaży o każdej 
możliwej  porze dnia.

Błękitna Flaga, która zawisła przy molo  
z początkiem wakacji zobowiązuje, ale też przy-
nosi nam szczęście, ponieważ mimo licznych 
zamknięć kąpielisk w rejonie nadmorskim, naszej 
plaży nie groziło zamknięcie, a czystość wody 
była widoczna nawet „gołym okiem”. Oczywiście 
morze przynosi różne niespodzianki - czasem 
„kwitnie” i wyrzuca wodorosty, ale taki jest urok 
Morza Bałtyckiego.   

Życzymy dalszego, tak miłego i spokojnego wy-
poczynku, nad międzyzdrojskim czystym morzem.

Mateusz Bobek
Andżelika Przygodzka


