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Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień 2015 r.  

„Potwory z głębin”
Jak co roku Stacja Morska Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w Międzyzdrojach organizuje konkurs 
na najlepsze rzeźby w piasku. Różni się on od 
pozostałych tym, że tematem przewodnim są 
organizmy żyjące w morzu. Każdy z uczestników 
wybiera dowolne stworzenie (nie wybrane wcześ-
-niej przez innych) i przedstawia jego postać w 
piasku. Można wykorzystać wszelkie materiały 
znajdujące się na plaży, za wyjątkiem chronionych 
roślin, czy elementów infrastruktury. 

W poprzednich latach wydarzenie to cieszyło 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Ostatnio 
wygrała rzeźba przedstawiająca legendarnego po-
twora morskiego żyjącego w Morzu Północnym.

W konkursie mogą brać udział zarówno indy-
widualni zawodnicy, jak i całe rodziny. Najlepsze 
rzeźby zostaną nagrodzone upominkami od Uni-
wersytetu Szczecińskiego, spółki „GAZ- SYSTEM 
S.A.” i miasta Międzyzdroje.

Zgłoszenia, z podaniem imienia nazwiska wie-
ku i miejscowości zamieszkania, należy przesłać na 
adres:  stacja@smus.edu.pl do dnia 14 sierpnia lub 
bezpośrednio przed konkursem.

Konkurs stanowi podsumowanie cyklu działań 
edukacyjnych „Gdzie woda i wiatr kształtują świat”,  
prowadzonego przez Stację Morską Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a sponsorowanego przez spółkę 
„GAZ- SYSTEM S.A.” 

Serdecznie zapraszam!          Tomasz Olechwir
Kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Międzyzdrojach

01.08. 2015 r. – Wernisaż wystawy  
A. K. Foryś, godz. 17.0,0 MDK

Koncert „W kręgu muzyki klasycznej” , 
godz. 17.30, MDK

15.08.2015 r. – Międzynarodowy 
Konkurs Rzeźby w Piasku „POTWORY  
Z GŁĘBIN”, godz. 10:00-13:00, plaża (zej-
ście „J” przy Stacji Morskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego)

17.08.2015 r. – Bieg Śniadaniowy, start 
biegu godz. 9.00 – zapisy 16 sierpnia br., plac 
przy Alei Gwiazd

17.08.2015 r. – XVII Mityng Lekkoatle-
tyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego, godz. 
19.00, skwer  rekreacyjny przy Alei Gwiazd

22.08.2015 r. – VII Gala Boksu Boxing 
Seaside Boxing Show, godz. 20.00 , Amfiteatr

06, 13, 20, 27.08.2015 r. – Czwartki 
Organowe, kościół parafialny w Międzyz-
drojach 

28.08.-30.08.2015 r. –  Open Międzyz-
droje i IV Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Weteranów w Tenisie Stołowym, 
hala sportowa przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach                  Redakcja 

Sezon ratowniczy trwa od 20 czerwca do 15 wrze-
śnia, a nad bezpieczeństwem turystów czuwa 34 
ratowników (w tym 2 ratowników medycznych), 
którzy pełnią służbę na 10 wieżach  umieszczo-
nych po obu stronach kąpieliska. Kąpielisko strze-
żone jest codziennie w godzinach 10.00 do 18.00. 

W celu skutecznego przepływu informacji 
po obu stronach kąpieliska uruchomiony zo-
stał radiowęzeł. Dodatkowo ustawiono punkt 
medyczny po zachodniej stronie kąpieliska, tuż 
przy zejściu z mola, gdzie udzielana jest wszelka 
pomoc.  

Przy każdym zejściu na plażę znajdują się tabli-
ce informacyjne z podstawowymi wskazówkami 
bezpiecznego wypoczynku oraz regulaminem 

kąpieliska, a także tabliczkami z oznaczeniem 
cyfrowym i obrazkowym. Na plaży dostępne są 
dla wszystkich plażowiczów przebieralnie oraz 
toalety przy wejściach na plażę. 

Czystość i jakość wody, a także czystość plaży 
sprawdzana jest co dwa tygodnie. Nad czystością 
plaży czuwają odpowiednie służby porządkowe.    

Z myślą o turystach ze zwierzętami, wyznaczo-
no odcinek plaży gdzie można plażować wspólnie 
z nimi. Wejście  na plażę ze zwierzętami  wyznaczo-
ne jest w strefie poza kąpieliskiem po zachodniej 
stronie plaży, przy wejściach od „L” do „M”.

Życzymy miłego plażowania!
Andżelika Przygodzka

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Sezon na międzyzdrojskim kąpielisku
W Międzyzdrojach kąpieliska strzeżone obejmują obszar 1000 m. Są to dwa wyznaczone miejsca: 
kąpielisko nr 1 – na zachód od mola 600 m z uwzględnieniem plaży niestrzeżonej (po lewej stronie 
mola patrząc w stronę wody), kąpielisko nr 2 – na wschód od mola 400 m z uwzględnieniem plaży 
niestrzeżonej (po prawej stronie mola). 

Zabytkowa nieruchomość ,,Bałtyk”, położona przy 
międzyzdrojskiej promenadzie, od lat wzbudza 
ogromne zainteresowanie mieszkańców, turystów 
oraz pasjonatów zabytkowej architektury. Powo-
dem tego zainteresowania jest zły stan budynku, 
który wynika z  wieloletnich zaniedbań ze strony 
właścicieli.  Na wniosek Burmistrza Międzyzdrojów 
w 2013 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Szczecinie wykonał remont interwencyjny, 
podczas którego wykonano niezbędne prace 
zabezpieczające. Ze względu na ryzyko zniszczeń  
przez wandali budynek jest monitorowany. Po-
zostawienie budynku w takim stanie powoduje 

dalsze pogorszenie jego, już i tak złego, stanu 
technicznego. 

W lutym 2015 roku w Sądzie Rejonowym  
w Świnoujściu odbyła się druga licytacja nieru-
chomości, która była nieskuteczna. Do Urzędu 
Miejskiego ciągle zgłaszają się osoby z Polski 
i zagranicy zainteresowane nabyciem nieru-
chomości, która w czasach świetności należała 
do najbardziej reprezentacyjnych budynków 
naszego regionu. 

W trakcie działań komornika sąd ogłosił upa-
dłość firmy, która jest właścicielem budynku ,,Bał-
tyk” oraz dwóch nieruchomości położonych przy 

ul. Zdrojowej w Międzyzdrojach. Obecnie sprawę 
sprzedaży nieruchomości prowadzi syndyk masy 
upadłości Bartosz Stawarski, tel. 888 088 222,mail: 
syndyk.szczecin@wp.pl

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

,,Bałtyk” nadal na sprzedaż
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Jak informuje Tomasz Babi-
loński, organizator i promotor 
Gali Boksu: ”W pojedynku głów-
nym najlepiej zapowiadający 
się polski prospect wagi junior 
ciężkiej Michał Cieślak zmierzy 
się z niezwykle utalentowanym 
Finem Jarno Rosbergiem. Cieślak 
nokautuje już kolejnych rywali 
i pewnie kroczy po największe 
bokserskie triumfy.”   

Pojedynek bezpośrednio 
poprzedzający walkę wieczoru 
to również gwarancja boksu  
n a  n a j w y ż s z y m  p o z i o m i e , 
oto bowiem pogromca b. mi-
strza Europy Rafała Jackiewi-
cza, Kamil Szeremeta stanie 
przed arcytrudnym zadaniem. 

Musi pokonać Arthura Hermanna. Szeremeta  
po powrocie z USA, gdzie nauki bokserskie 
pobierał od światowej czołówki, liczy na walki 
z najlepszymi. By to osiągnąć potrzebuje wyraź-
nej wygranej nad Hermannem.

Pojedynek nr 3 przyprawi kibiców o gęsią 
skórkę, bo oto widowiskowy Sasun Karapety-
an  stanie naprzeciw niepokonanego Ukraińca 
Artema Karpetsa.

W innych pojedynkach kibicom zaprezentuje 
się piękna i utalentowana Ukrainka z polskim 
paszportem - Sasza Sidorenko  oraz znany z wy-
stępu na gali Polsat Boxing Night 3 -  Piotr Gudel. 

Międzyzdroje Seaside Boxing Show VII to wy-
darzenie, którego nie można przegapić. Bilety 
do nabycia na www.e-bilet.pl lub  bezpośrednio 
przed walką.  Serdecznie zapraszamy!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Międzyzdroje Seaside Boxing Show VII
22 sierpnia br. w amfiteatrze miejskim, jak co roku, nastąpi wydarzenie, na które 
zazdrosnym okiem spoglądają wszystkie nadbałtyckie kurorty. Pięć walk boksu 
zawodowego i dwie walki boksu amatorskiego - Seaside Boxing Show VII. 

Podczas festiwalowej gali organizatorzy uhonor-
wali pamięć śp. Jerzego Turka. Tego wieczoru 
Aleja Gwiazd wzbogaciła się o dziesięć nowych 
odcisków, a jeden z jej twórców – profesor Adam 

Myjak - z sentymentem opowiadał o początkach 
Festiwalu. Wspomnienia poprzednich edycji przy-
wołała również specjalnie przygotowana wystawa 
fotografii, zawierająca przegląd najciekawszych 
wydarzeń z historii imprezy. 

Jacek Cygan z aktorami Teatru Polskiego, 
energetyczny Kamil Bednarek, operowa Alicja 
Węgorzewska, rozśpiewana Alicja Janosz i do-

brze znane hity w wykonaniu zespołu De Mono 
uprzyjemniły festiwalowe wieczory. Powodów do 
świętowania było wiele. Razem z 20. urodzinami 
Festiwalu świętowaliśmy również 40-lecie pracy 
artystycznej Emiliana Kamińskiego. 

Artyści sporo uwagi poświęcili również naj-
młodszym. W ramach cyklu „Gwiazdy Dzieciom” 
na skwerze przy Alei Gwiazd pojawili się m.in. 
Marta Lipińska, Agnieszka Kaczorowska i Krzysztof 
Wieszczek. Reprezentacja artystów polskich po 
piłkarskim meczu z reprezentacją samorządow-
ców wyjechała z Międzyzdrojów z poczuciem 
porażki, ale też z chęcią powrotu do nas w przy-
szłym roku. Z uwagi na to, że jest to mój pierwszy 
samodzielny festiwal, pragnę szczególnie podzię-
kować za współpracę i wsparcie pracownikom 
MDK i Zakładu Ochrony  Środowiska.

Artur Duszyński
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

20. urodziny już za nami!
Ponad setka gwiazd teatru, kina, telewizji i estrady pojawiła się w Międzyzdrojach na jubileuszo-
wym 20. Festiwalu Gwiazd. Dwudzieste urodziny wypełnił przegląd najciekawszych propozycji 
teatralnych sezonu, ale nie brakowało również muzycznych niespodzianek.
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Wystawa to efekt pracy archeologów z Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN Ośrodka Archeologii 
Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szcze-
cinie, Katedry Archeologii Instytutu Historii  
i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie, 
Muzeum im. A. Kaubego w Wolinie.  Skarby 
przeszłości naukowcy odkryli m.in. przy umac-
nianiu nabrzeża w Wolinie. Tam natknęli się 
na relikty konstrukcji portowych z wczesnego 
średniowiecza. Odkryty ogromny, szacowany  
w dziesiątkach tysięcy, zbiór zabytków przedsta-

Skarby wyspy Wolin
Makietę średniowiecznego grobu, chrzcielnicę z czasów Ottona z Bambergu 
i inne skarby wyspy Wolin można obejrzeć na wystawie, która przez całe lato 
działa w Galerii „Stare Muzeum” Wolińskiego Parku Narodowego. Dla dzieci - 
odkrywanie skarbów z przeszłości.

wia codzienne zajęcia i życie 
mieszkańców Wolina oraz ich 
liczne kontakty z odległymi 
niekiedy zakątkami Europy  
i świata przez cały okres jego 
istnienia. 

Wystawa w Galerii Stare Mu-
zeum - czynna w okresie letnim 
od wtorku do niedzieli w godz. 
od 9.00 do 18.00.

Woliński Park Narodowy

Miło było się dowie-
dzieć, że jesteśmy 
bardzo znanym miej-
scem na mapie Polski 
i dużo się mówi o 
ukwieconych Mię-
d z y z d r o j a c h ,  b o 
dla wielu jesteśmy 
wzorem do naślado-
wania. 

Prz yjemnością  
było poznanie Mar-
k a  J e z i e r s k i e g o, 
twórcy programu 

Telewizyjnego „Rok w Ogrodzie”. Po paru go-
dzinach spędzonych razem na rozmowach o 
roślinach, pojawiły się interesujące plany na lato, 
o których  - jeśli uda się je zrealizować - na pewno 
poinformujemy. 

W  tym roku przybyło nam 25 nowych ga-
tunków roślin, w tym drzewa, krzewy, rośliny 
wieloletnie i rabatowe, czyli jednoroczne, które 
to najpiękniej barwią nasze miasto. Razem 
wszystkich roślin, które posadziliśmy w tym roku 
jest blisko 47,5 tysiąca sztuk. Nowym elemen-
tem, który się pojawił jest biedronka z kwiatów, 
ciesząca się podobnym powodzeniem, jak motyl 
i paw. Często obserwujemy i cieszymy się z 
ustawiających się kolejek do fotografii z naszymi 
kwiatowymi „maskotkami”, bo kwiaty i ogrody 
to nasza pasja, którą dzielimy się ze wszystkimi.  
W tym miejscu chcę podziękować mojej „Zielonej 
Brygadzie” za wspaniałą współpracę przez te 
wszystkie lata, za zaangażowanie i pracę na rzecz 
naszych przepięknych Międzyzdrojów.  

Anida Kostrzewa

Międzyzdroje w kwiatach
W tym roku po raz pierwszy  pojechałam na największe targi w Polsce skupiające projektantów 
ogrodów i hodowców roślin z całego świata (ponad 500 stoisk wystawienniczych). Spotkania 
zaowocowały wieloma nowymi kontaktami z bezpośrednimi hodowcami roślin od drzew i krze-
wów po rośliny rabatowe. 

Na Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Gardenia” w Poznaniu

Park narodowy jest miejscem, w którym przyroda 
znajduje się pod ochroną szczególną. Woliński 
Park Narodowy powstał, żeby ochronić szczególne 
krajobrazy, gatunki zwierząt i roślin, ekosystemy, 
które przetrwały ludzką ingerencję. Takim przy-
kładem są lasy bukowe, czy Wsteczna Delta Świny. 
Miejsca, które dzięki tej szczególnej ochronie dziś 
wyglądają podobnie, jak przed wiekami. 

Niektóre zakazy wydają się dla wszystkich 
jasne i zrozumiałe, nawet bez zapoznawania się z 
regulaminem Parku, tj. zakaz budowania i stawia-
nia urządzeń technicznych, zakaz zabijania zwie-
rząt i niszczenia jaj ptaków, płoszenia zwierząt, 

niszczenia nor, polowań, rozpalania ognisk itp.
Jest jednak cała lista zagrożeń dla przyrody, 

która wielu ludziom już nie wydaje się tak oczywi-
sta, np.: zbieranie grzybów, wyprowadzanie psów 
do lasu, poruszanie się pieszo lub na rowerach 
poza wyznaczonymi szlakami. Grzybiarze, naj-
częściej nieświadomie, niszczą runo leśne, które 
jest ważnym elementem ekosystemu. W pobliżu 
bram do Parku znajdują się parkingi, na których 
należy zostawić auto. 

Przyrodzie Wolińskiego Parku Narodowego 
zagrażają też amatorzy sportów wodnych. Na od-
cinku ok. 15 km. wzdłuż klifów, obowiązuje obszar 

ochrony obejmujący milę morską 
w głąb Bałtyku. Oznacza to, że nie 
wolno na tym obszarze pływać 
motorówkami czy skuterami wod-
nymi. A te ostatnie szczególnie 
stały się popularne. Skuter można 
wypożyczyć w Międzyzdrojach, 
co jednak nie oznacza, że pływać 
nim można tam, gdzie ma się tylko 
ochotę. Silniki motorówek i skute-
rów płoszą ryby i wodne ptactwo. 
Z tego samego powodu na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego 
zabronione jest amatorskie węd-
kowanie poza miejscami do tego 

wyznaczonymi i bez zezwolenia, które wydaje 
dyrekcja WPN.

Ochronie podlegają również klify. Strome 
wzgórza na wyspie Wolin są najwyższe w kraju, 
zagrażają im turyści „zjeżdżający” z korony klifu  
w miejscach niedozwolonych. Powodują też  
niszczenie roślin i zwierząt, w tym ptasich gniazd,  
a przede wszystkim uruchamiają proces erozji 
klifu.

Strażnicy WPN stale patrolują teren parku. 
Posiadają oni uprawnienia do legitymowania, 
pouczania, wystawiania mandatów, a nawet  
- w skrajnych przypadkach drastycznych aktów 
wandalizmu - składania wniosków do prokuratu-
ry. Pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego 
podkreślają jednak: zakazy nie są po to, by straszyć 
mandatami, ale chronić park i jego mieszkańców. 
Żadne kary nie zrekompensują strat, które ponosi 
przyroda.                          Woliński Park Narodowy

Zakazy są po to by chronić, a nie straszyć
Urzędowe zakazy i nakazy widzimy na wielu tablicach umieszczonych na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego. Informacje te są nie po to żeby straszyć spacerowiczów i turystów mandatami, 
ale żeby chronić unikatową przyrodę. 
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Tradycje wczasowe Międzyzdrojów sięgają 1830 
roku, kiedy to radca sanitarny dr Oswald z Berlina 
rozsławił w swoich publikacjach walory lecznicze 
nadmorskiej miejscowości Misdroy. W tym okre-

sie pierwsi letnicy dotarli też do Międzyzdrojów.   
W 1835 roku urządzono pierwsze obiekty ką-
pieliskowe na plaży. Osobno dla pań i panów.  
W latach późniejszych  wraz  z pojawieniem 
się kolei, nastąpił rozwój Międzyzdrojów. Kolej  
umożliwiała dojazd letników ze Szczecina i Berlina. 

Pierwsze kroki odwiedzający Międzyzdroje 
kierują w stronę pięknej, piaszczystej plaży, z 
której w głąb morza wychodzi molo o długości 
395 m z przystanią „białej floty”. Statki oferują 
rejsy na wyspę Uznam, do cesarskich kurortów 
niemieckich Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, oraz 
wycieczki turystyczne po Bałtyku. Z mola roztacza 
się wyjątkowa panorama na Zatokę Pomorską. Ku 
zachodowi ciągnie się nizinna Mierzeja Przytorska, 
wieczorami widać w oddali światła latarni morskiej 
w Świnoujściu. Po stronie wschodniej znajduje 
się  Góra Kawcza o wysokości 61 m n. p. m., u 
jej podnóży - baza rybacka, następnie najwyższe 
klifowe wzniesienie na polskim wybrzeżu - Gosań 

mające 95 m n. p. m. Nazwa wzniesienia pochodzi 
od prapolskiej nazwy Gozd, co znaczy cienisty 
las. Jest to najbardziej charakterystyczne miejsce 
wyspy Wolin i polskiego Wybrzeża.

Międzyzdrojska promenada, przy której 
podziwiać można odrestaurowane kamieniczki z 
XIX i XX wieku, jest ulubionym miejscem spacerów 
dla licznych turystów. Dzięki przeprowadzonej mo-
dernizacji promenada w Międzyzdrojach zyskała 
nowe, współczesne oblicze. Wśród elementów 
małej architektury na wyróżnienie zasługują 
szklane wodospady, na tle których turyści bardzo 
chętnie robią sobie atrakcyjne  zdjęcia. To idealne 

miejsca dające ochłodę w słoneczne, upalne dni. 
Dzięki tym zmianom promenada, jako główny 
deptak miasta, żyje przez całą dobę. Gabinet Figur 
Woskowych zaprasza na spotkanie z postaciami 

świata filmu, teatru, politykami 
i innymi. W tym samym budyn-
ku mieści się nowoczesne pla-
netarium - miejsce spotkania 
z gwiazdami upiększającymi 
nieboskłon. Punktem, którego 
nie można pominąć na długiej 
liście międzyzdrojskich atrakcji 
jest Aleja Gwiazd z odciskami 
dłoni polskich artystów. Jest na 
niej już ponad 150 odcisków 
dłoni przedstawicieli sztuki.  
W Alei Gwiazd można przy-
siąść na ławeczce Gustawa 
Holoubka lub przy stoliku z 

postacią Krzysztofa Kolbergera, który zaprasza  na 
chwilę zadumy i refleksji. Ozdobą promenady jest 

klasycystyczna willa, w której mieści się Międzyna-
rodowy Dom Kultury -  miejsce licznych koncertów, 

wystaw, wydarzeń kulturalnych. Poniżej 
Park Chopina, a w nim urokliwa zieleń, 
cisy, platany, dęby. 

Podczas zwiedzania  Międzyz-
drojów warto udać się na Królewskie 
Wzniesienie, aby zwiedzić kościół 
parafialny pw. św. Piotra Apostoła. 
Fundatorem kościoła 
był król pruski Fryderyk 
Wilhelm IV.  W centrum 
miasta przy ulicy Krót-
kiej znajduje się zabyt-
kowa kaplica Stella 
Matutina, w której nie-
przerwanie od ponad 
100 lat swoją posługę 

świadczą siostry boromeuszki. 
Gmina Międzyzdroje to idealne 

miejsce do uprawiania sportów, tu-
rystyki kwalifikowanej i aktywnego 
wypoczynku. Dla pasjonatów sportów wodnych 
oddano do użytku port jachtowy w Wapnicy,  
usytuowany na wschodnim brzegu jeziora Wicko 
Wielkie  w północnej zatoce Zalewu Szczeciń-
skiego. Park Linowy „Bluszcz”, położony w po-
bliżu dworca PKP, zaprasza wszystkich lubiących 
adrenalinę na przygotowane trasy zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych starszych. Na chodzenie 
po drzewach nigdy nie jest za późno!

Czyste wody Zatoki Pomorskiej, dzika przyroda, 
leczniczy mikroklimat, malownicze krajobrazy są 
magnesem dla tysięcy turystów. Szukających ciszy 
i wytchnienia zapraszamy na szlaki Wolińskiego 
Parku Narodowego i liczne atrakcje przyrodnicze: 
punkty widokowe – Gosań, Zielonka z przepiękną 
panoramą na Deltę Wsteczną Świny, Zagroda 
Pokazowa Żubrów, muzeum,  jeziora - Turkusowe, 
Czajcze, czy przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Na 
Górę Kawczą prowadzą najdłuższe na polskim 
Wybrzeżu schody, warto podjąć wysiłek wspi-
naczki po nich, widoki są imponujące. Piesze szlaki 
poprowadzono przez najatrakcyjniejsze tereny 
WPN - szlak czerwony brzegiem morza, niebieski 
przez bukowo –sosnowe lasy nad Jezioro Turku-
sowe i dalej  na wybrzeże Zalewu Szczecińskiego, 
szlak zielony prowadzi nad urokliwe Jeziora War-
nowskie. Niepowtarzalną okazję do przyjrzenia 
się podwodnemu światu zapewnia oceanarium 
położone przy promenadzie.  Zwiedzający mogą 
tam zobaczyć egzotyczne ryby i inne morskie 
organizmy, które zazwyczaj można  obejrzeć je-
dynie w telewizji. W oceanarium podziwiać można 
prawdziwy festiwal ryb we wszystkich możliwych 
kolorach i rozmiarach – w tym ryby niebezpieczne, 
jak rekiny, płaszczki czy mureny.

Miłośnicy zabytków mogą odbyć wyjątkową 
podróż dookoła Bałtyku, na którą zaprasza Bał-
tycki Park Miniatur. Chętnym do zwiedzania 
przewodnicy opowiedzą o zabytkach państw 
położonych nad Bałtykiem. Na miłośników histo-
rii czeka – Grodzisko w Lubinie z X-XII wieku. 
Badania archeologiczne prowadzone w ostatnich 
latach pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Ręb-
kowskiego wzbogaciły informacje o najstarszej  
historii miejscowości i potwierdziły, że w X-XIII wie-
ku funkcjonował w Lubinie jeden z ważniejszych 
ośrodków grodowych Pomorza Zachodniego. 
Stanowisko broni V-3 w Zalesiu to jedyna w Polsce 
ekspozycja tajnej broni niemieckiej V-3 z okre-
su II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona 
jest w  bunkrze, gdzie były składowane pociski V-3. 
W pobliżu bunkra znajdują się betonowe podsta-
wy, pozostałości po działach dalekiego zasięgu.

Letnia oferta miasta wzbogacana jest wyda-
rzeniami kulturalnymi i sportowymi. Najstarszym 
z nich jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni 
Chóralnej, który odbywa się w Międzyzdrojach 
nieprzerwanie od 1965 roku. Festiwal Gwiazd  
przyciąga do Międzyzdrojów artystów polskiego 
kina, filmu, ekranu i sceny. W Alei Gwiazd przy 
promenadzie każdego lata pojawiają się nowe od-
ciski dłoni polskich aktorów i twórców filmowych.  
W Międzyzdrojach odbywają się także liczne im-

prezy sportowe m.in. Bieg Śniadaniowy i Mityng 
Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Ta-
deusza Ślusarskiego. Bogaty program  wydarzeń 
kulturalnych, muzycznych, sportowych powoduje, 
że  każdy znajdzie tu coś dla siebie przez cały rok. 

Dlatego cieszymy się, że wybrali Państwo Mię-
dzyzdroje. Tu warto być!

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

          

Tu warto być!
Szum morza, ciepły piasek, barwne zachody słońca,  piękno przyrody – to Międzyzdroje, nadmor-
ski kurort położony na największej polskie wyspie Wolin, który co roku gości tysiące turystów 
z całego świata. 

Międzyzdrojskie atrakcje
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- Która to Pana kadencja w międzyzdrojskiej 
Radzie Miejskiej?

- Jestem radnym od 2006 roku. To moja trzecia 
kadencja. Podzielam opinię kolegów radnych -  to 
szalona różnica w wiedzy, na początku człowiek 
przychodzi do rady jak typowy Kowalski ze swoimi 
pomysłami, pretensjami. Każdy ma  swoje indywidu-
alne wizje rozwoju miasta, jednak, co najważniejsze, 
należy przestrzegać prawa.  Czasami wydaje się, że 
można było coś zrobić szybciej, ale procedury muszą 
być zachowane.

- Jako doświadczony radny, jak oceniłby Pan 
rozwój miasta ?

- Widzę stały rozwój Międzyzdrojów, szczególnie 
dobrym przykładem na potwierdzenie mojej opinii 
jest to, że w swojej codziennej pracy spo-
tykam ludzi odwiedzających nasze miasto, 
którzy dzielą się ze mną swoimi spostrze-
żeniami – coś się podoba, coś można było 
zrobić inaczej. Jednak najczęściej ludzie są 
pozytywnie zaskoczeni zmianami, jakie za-
szły. Projekt ,,Międzyzdroje w kwiatach” to jest 
niesamowity element upiększający miasto, 
wielu specjalnie przyjeżdża, porównuje kom-
pozycje do tych w Ciechocinku, doceniając 
urok miasta. Mieszkańcy widzą niedociągnię-
cia, mankamenty dnia codziennego np. pełne 
kosze na śmieci. Ale nie rozliczamy tych, 
którzy zamiast opłacić śmieci wyrzucają je do 
koszy miejskich. Pracownicy ZOŚ wykonują 
swoją pracę bardzo uczciwie i turyści czystość 
w mieście bardzo doceniają. Uważam, że dla 
lepszego rozwoju miasta powinny zaistnieć 
jeszcze dwa elementy: centrum kongresowe i 
geotermia. To przyciągnie turystów i przedłuży sezon 
na cały rok. Należy patrzeć w przyszłość, nie skupiać 
się tylko na bieżących zyskach. 

- Czy pochodzi Pan z Międzyzdrojów?
- Jestem rodowitym Łodzianinem. W Łodzi 

mieszkałem tylko 1,5 roku, potem rodzice otrzymali 
pracę i wyjechaliśmy do Warszawy. Tata pracował w 
Zakładzie Mechanicznym  im. M. Nowotki, a mama 
była księgową. Mieszkaliśmy na Grochowie. Młodość 
to czas harcerstwa i pierwszych kroków w turystyce. 

- Proszę opowiedzieć o życiu zawodowym. 
- Mam dwa wyuczone zawody: skończyłem Tech-

nikum Spożywcze o kierunku technologii przetwór-
stwa mięsnego, a drugi – nawigator po ukończeniu 
wojskowej szkoły na Oksywiu w Gdyni. Wbrew 
pozorom te dwa zawody miały swoje powiązanie, 
chciałem pracować na statkach - w tamtym czasie 
były statki do przewozu zwierząt, ale gdy skoń-
czyłem szkołę takich statków już nie było. W 1972 

roku z nakazu pracy przyjechałem do Świnoujścia,  
pracowałem w wojsku jako zastępca dowódcy okrętu 
desantowego, to tzw. ,,jednostka jednorazowego 
użycia”. Miałem zdecydowanie inne wyobrażenie 
wojska na morzu, zderzenie z rzeczywistością było 
dość bolesne. Człowiek jako jednostka się nie liczył, 
było ogromne obciążenie pracą, dlatego chętnie 
odszedłem do cywila.

Właściwie całe życie spędziłem ,,na wodzie”,  
gdy przeszedłem na emeryturę pracowałem jako 
kapitan holownika. Praca w cywilu, choć  często zde-
cydowanie bardziej niebezpieczna, była ciekawsza. 
Każdy statek ma swoją duszę, a praca na holowniku 
wymaga precyzji i znajomości zasad manewrowania. 
Podejście holownika do statku w ruchu  stwarza  za 

każdym razem zagrożenie zatonięcia, gdy podcho-
dzi się  na 2-3 metry od dziobu, moment nieuwagi 
i nie ma odwrotu. Natomiast fala dziobowa cały 
czas odrzuca holownik od statku, a odległość przy 
podawaniu holu musi być stała.

- Szerokiemu gronu jest Pan znany jako prezes 
Klubu Przewodników PTTK ,,Na Wyspach” i prze-
wodnik turystyczny. Skąd takie zainteresowania?

- Pasję do turystyki zaszczepili we mnie rodzice. 
W latach 50-60 tworzyła się masowa turystyka, były 
dotacje i choć nie było wolnych sobót, to jednak 
wolne dni spędzało się czynnie. Nie istniały ka-
wiarnie, spędzaliśmy więc czas w lesie, nad wodą. 
Przewodnictwo  jest ciągłą nauką, rewidowaniem 
swojej wiedzy na podstawie badań naukowych  
i różnych źródeł informacji. Im większą ma się wiedzę, 
tym łatwiej prowadzi się grupę, nie ma tu miejsca na 
wyuczone teksty. Jeśli grupa turystów, którą oprowa-
dzam wykazuje zainteresowanie, zadaje pytania to 

ta wymiana informacji jest  dla mnie najciekawsza. 
Przewodnik musi ,,być od wszystkiego”, mieć wie-
dzę w wielu dziedzinach. Dlatego w tym zawodzie 
muszą być fachowcy, uwolnienie zawodu uważam 
za błędne. Przez lata zdobyłem wiele dodatkowych 
uprawnień związanych z turystyką, między innymi: 
przodownika turystyki pieszej, turystyki kajakowej, 
motorowej, instruktora przewodnictwa. Jestem rów-
nież laureatem Konkursu Krasomówczego Przewod-
ników. Ta praca to doskonała okazja do poznawania 
wielu znanych osób, m.in. prof. Bralczyka.

- Rodzina podziela Pana zainteresowania? 
- Swoją żonę Magdę poznałem na imprezie dla 

przewodników w Szczecinie, połączyło nas przewod-
nictwo, w którym moja żona ma dłuższy staż niż ja. 

Jesteśmy razem 30 lat, mamy dwie dorosłe 
córki – Monikę i Aleksandrę, obie ukończyły 
Uniwersytet Szczeciński na kierunku turysty-
ka. Córki jeździły ze mną na obozy kajakowe 
od najmłodszych lat. I udało się je zarazić tą 
pasją.  Od kilku dni jesteśmy dziadkami – 
mamy wnuczkę Zuzannę. Magda jest osobą 
otwartą, jak jej się coś nie podoba, mówi o 
tym od razu, jest osobą, która chętnie po-
maga. Kluczem do sukcesu w związku jest 
wzajemne zrozumienie i zaufanie do siebie. 
Wspólne zainteresowania  także zbliżają, po 
powrocie z wycieczek mamy wiele wspól-
nych tematów do omówienia. No i razem 
także podróżujemy, min. kajakami.

- Kajaki to pasja…
- Kajaki, jak nawigacja, wymagają umie-

jętności manewrowania i przewidywania. 
Zachęcam do udziału w spływach, wtedy 

można przekonać się czym jest żywioł. Każda rzeka 
jest ciekawa, bez względu na jej szerokość i głębo-
kość. Jednego trzeba przestrzegać – na każdej trzeba 
uważać, nie wszystko da się przewidzieć. Warunki 
zmieniają się i nie wiemy co będzie za 100 metrów. 

Piękna jest każda forma uprawiania turystyki, ja 
się nie upieram, że wszyscy mają pływać kajakami, 
ale jest tyle form turystyki aktywnej, że każdy może 
wybrać coś dla siebie. Ważne, aby ruszyć się z domu, 
aby poznać coś nowego, nawet w terenie, który 
wydaje się dobrze znany. 

Pogoda do aktywnego wypoczynku jest zawsze, 
nie zawsze natomiast mamy odpowiedni ubiór do 
pogody. Dziś młode pokolenie podróżuje po całym 
świecie pomimo tego, jest bardzo znudzone. Nie 
znają niestety swojego kraju i najbliższego otoczenia. 
Jako przewodnik zachęcam do tego, aby czas wakacji 
przeznaczyć na wypady „wokół własnego domu”.

Rozmawiała: Joanna Ścigała

Turystyka i woda – to moja pasja
Przedstawiamy Państwu radnego VII kadencji Pana Adama Jakubowskiego

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska, obradując na XI Sesji w dniu 25.06.2015 r., podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XI/95/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za rok 2014, zostało 
przyjęte przez Radę Miejską. 

Uchwała Nr XI/96/15
w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2014
Po zapoznaniu się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

za 2014 rok,
- ze sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 

2014,

- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

- z informacją o stanie mienia Gminy,
- ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
zostało udzielone Burmistrzowi Międzyzdrojów ab-
solutorium,  z tytułu wykonania budżetu  za rok 2014.

Uchwała Nr XI/97/15
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 

na 2015 rok
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków  na kwotę  40 000 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę  40 000 zł (do-

chody bieżące).

Wydatki zwiększa się o kwotę 209 658,52 zł  
(wydatki bieżące - 207 458,52 zł, wydatki majątko-
we 2 200 zł) i zmniejsza się o kwotę 169 658,52 zł 
(wydatki bieżące - 13 000 zł, wydatki majątkowe- 
156 658,52 zł). 

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu z tytułu dotacji na zada-

nie pn. „Razem śmielej i weselej” w ramach programu 
Świetlica-Dzieci-Praca i zwiększeniu wydatków  
w łącznej kwocie 40 000 zł na realizację tego zadania,

2/ zwiększeniu wydatków bieżących w łącznej 
kwocie 13 000 zł w rozdziale „Ochotnicze straże 
pożarne”, które sfinansowane będą ze zmniejszenia 
wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na tę 
samą kwotę,
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30 
do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

29.07.2015 r. - Ewa TROTT   
05.08.2015 r. - Jan WĘGLORZ
12.08.2015 r. - Iwona CZYŻ
19.08.2015 r. - Adam JAKUBOWSKI
26.08.2015 r. - Dorota KLUCHA

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

3/ zwiększeniu wydatku na kwotę 11 000 zł na 
zabezpieczenie terenu gminnego stanowiącego 
część działki nr 255 obręb 20 miasta Międzyzdroje 
pomiędzy ciągiem obiektów handlowych a drogą 
dojazdową do molo,

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 30 000 zł  
z przeznaczeniem na wyceny i inwentaryzację 
nieruchomości, 

5/ zwiększeniu wydatku na różne opłaty i składki 
na kwotę 5 000 zł związane z gospodarką nierucho-
mościami,

6/ zwiększeniu wydatków dotyczących plano-
wania przestrzennego na łączną kwotę 75 000 zł,  
z czego: 20 000 zł na wynagrodzenia Gminnej Ko-
misji Urbanistyczno-Architektonicznej, 5000 zł na 
ogłoszenia prasowe oraz 50 000 zł na zakup usług 
związanych z wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 33 458,52 zł 
na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej 
gminy  w domach pomocy społecznej,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 200 zł 
na zakup poduszek wysokociśnieniowych (wraz  
z osprzętem) do ratownictwa drogowego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lubinie. 

Uchwała Nr XI/98/15
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025

Dokonano zmiany treści w załącznikach, zgodnie 
z poprzednią uchwałą. 

Uchwała nr  XI/99/2015
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkła-

dów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy 
Międzyzdroje

Ustawa o samorządzie gminnym (w art. 18,  
w punkcie 9 pod literą g), zawiera unormowanie  
o stanowieniu przez radę gminy w sprawach mająt-
kowych, a w szczególności w sprawach dotyczących 
tworzenia i rozwiązywania spółek oraz związanych  
z obrotem (rozporządzaniem) majątkowymi aktywa-
mi gminy w postaci udziałów i akcji.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, 
może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią lub spółki akcyjne, a także może przystępować 
do takich spółek.

W szczególności w powoływanym artykule usta-
wy o samorządzie gminnym stanowi się, że wykony-
wanie przez powiat czynności związanych z obrotem 
majątkowymi aktywami gminy w postaci wnoszenia 
wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji, może nastąpić na podstawie zasad 
określonych przez radę gminy.

Uchwała Nr  XI / 100 / 2015
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Międzyzdroje w latach 2015 – 2019

Proponuje się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały wprowadzającego wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Międzyzdroje w latach 2015 – 2019, który obejmuje:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w  po-
szczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne 
i pozostałe lokale mieszkalne;

- analizę potrzeb oraz plan remontów i moderni-
zacji wynikający ze stanu technicznego budynków  
i  lokali, z podziałem na kolejne lata;

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- zasady polityki czynszowej oraz warunki ob-

niżania czynszu;
- sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakre-
sie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  
w kolejnych latach;

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 
w kolejnych latach;

- wysokość wydatków w kolejnych latach,  
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budyn-
ków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólny-
mi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 
a także wydatki inwestycyjne;

- opis innych działań mających na celu poprawę 
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania  
mieszkaniowym zasobem gminy.

Uchwała Nr  XI / 101 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości
 Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie 

przetargu nieograniczonego nabyty od Spółki „Mię-
dzyzdrojski Rynek”  Sp. z o.o. lokalu użytkowego o 
powierzchni 55,31 m².

Uchwała Nr  XI / 102 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości
W związku ze zwolnieniem przez dotychczaso-

wego najemcę lokalu komunalnego lokalu mieszkal-
nego nr 3, położonego przy ul. Marii Dąbrowskiej 9, 
którego stan techniczny wymaga znacznych nakła-
dów na remont umożliwiający przydział przedmio-
towego lokalu w ramach zasobu mieszkaniowego 
gminy, proponuje się przeznaczyć ww. lokal do 
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr  XI / 103 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 

w nieruchomości
W  budynku przy ul. Krótkiej 2 w Międzyzdrojach 

pozostały gminie Międzyzdroje  pomieszczenia 
zwolnione przez uprzednio zamieszkującego tam 
lokatora o pow. 32,41 m², przylegające do wykupio-
nego przez najemcę lokalu mieszkalnego.

Ze względu na wydane przez Starostę Ka-
mieńskiego postanowienie odmawiające wydania 
zaświadczenia o samodzielności lokalu w budynku 
przy ul. Krótkiej 2, stanowiącego w/w pomieszczenia 
o pow. 32,41 m² oraz zainteresowaniem właściciela 
przyległego lokalu nr 5 nabyciem przedmiotowych 
powierzchni, proponuje się dokonanie ich sprze-
daży na rzecz zainteresowanego współwłaściciela 
nieruchomości. 

Uchwała Nr  XI / 104 / 2015
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej
W związku z wnioskiem właściciela działki nr 54/4 

położonej w Wapnicy, dotyczącym  ustanowienie 
służebności dojazdu i dojścia do w/w nieruchomo-
ści, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, 
proponuje się ustanowienie służebności gruntowej, 
polegającej na prawie przechodu i przejazdu oraz 
prawie do ułożenia i korzystania z sieci uzbrojenia 
terenu, niezbędnych do korzystania z działki na 
części działki gminnej nr 54/6.

Uchwała Nr XI/105/15
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowa-

nia kandydatów na ławników
Powołuje się Zespół w składzie:
Kamila Sienkiewicz, przewodnicząca zespołu;
Jan Węglorz, zastępca przewodniczącego 

zespołu;
Katarzyna Kutereba-Gnitecka, członek zespołu;
Bernadetta Kujda, członek zespołu;
Katarzyna Natkańska, członek zespołu;
Dorota Klucha, członek zespołu.
Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest 

przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej  
w Międzyzdrojach, przed przystąpieniem do wybo-
rów ławników do Sądu Rejonowego w Świnoujściu 
na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszo-

nych kandydatach w szczególności w zakresie speł-
niania przez nich wymogów określonych w ustawie 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Uchwała Nr XI/106/15
w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej 

do rozpoznania  skargi  na działalność  Burmistrza 
Międzyzdrojów

Rada Miejska postanowiła uznać swoją wła-
ściwość do rozpoznania skargi pana K.J. z dnia 
15.06.2015 r. na Burmistrza Międzyzdrojów,  prze-
kazując skargę Komisji Rewizyjnej w celu zbadania 
zasadności zarzutów objętych skargą.

Uchwała Nr XI/107/15 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/15 w spra-

wie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. 
oświaty w Gminie Międzyzdroje.

Zmiana dot. §2. ust.2, który otrzymuje brzmie-
nie: ,,Komisja zobowiązana jest zakończyć prace 
do 31.09.2015 r., przedkładając na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej sprawozdanie ze swojej pracy oraz 
wypracowane stanowisko.”

Uchwała Nr XI/108/15
w sprawie  zawiadomienia K.J. o niezałatwieniu 

skargi w terminie
Zawiadamia się skarżącego,  że skarga z dnia 

15.06.2015 r. na Burmistrza Międzyzdrojów nie może 
być załatwiona  w terminie wynikającym z art. 35 
§3 Kpa, z uwagi na złożoność spraw poruszonych  
w skardze. Wyznacza się termin załatwienia sprawy 
na dzień 28.08.2015 r.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Autorski program Pracowni Motywacja i Działanie 
pn. go!pro.Art.notDrugs – SKATE EDITION jest 
finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach ze środków pochodzących 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie 
z podjętą do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach na 2015 rok.

Program wzmacnia i kształtuje normy prze-
ciwko używaniu narkotyków, lobbuje aktywnemu 
stylowi życia, przeciwdziała bierności i nudzie, 
kieruje uwagę na to, jak ważne jest zdrowe ciało 
i zdrowy duch. 

go!pro.Art.notDrugs jest programem, który 
pozwala młodzieży kreować własne inicjatywy 
z różnych dziedzin a także wykształci liderów 

młodzieżowych, którzy będą odpowiedzialni za 
działania na rzecz rówieśników.

Program skupił już bardzo wielu młodych 
ludzi, a namacalnym tego przykładem jest udział 
blisko 30 uczestników podczas spotkania na ska-
teparku w Świnoujściu, a także w Wielkim Pikniku 
Pasji w Szczecinie. 

Obu spotkaniom towarzyszyła świetna at-
mosfera, skateboarding, BMX oraz longboarding,                        
a przewodniczyli temu przedsięwzięciu zaprosze-
ni liderzy ze Skate-Europe.Com - Radek Stypczyń-
ski i Paweł Ratajczak, którzy dostosowali techniki 
jazdy do poziomu zaawansowania uczestników 
oraz legendy szczecińskiego sportu. 

Chętnych do udziału w programie zachęcamy 
do zapisów u Justyny tel. 699 654 608. 

Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej

go!pro.Art.notDrugs i Wielki Piknik Pasji
profilaktyka uniwersalna skierowana do młodzieży gimnazjalnej oraz 
ponadgimnazjalnej!

Anetta Czyżak: -  Jesteśmy w trakcie sezonu 
letniego imprezy  kulturalne już trwają, pro-
szę nam powiedzieć co jeszcze ciekawego 
czeka nas w lipcu i sierpniu w amfiteatrze  
w Międzyzdrojach?

 Małgorzata Sterniuk: - Lipiec stoi pod zna-
kiem kabaretów. 29 lipca wystąpi kabaret „Smile”, 
a 30 lipca „Kabaret pod Wyrwigroszem”. W piątek 
31 lipca prawdziwa gratka dla fanów „Bałkanicy” 
– występ zespołu „Piersi”, na który już dzisiaj ser-
decznie zapraszam.

A.Cz.:  – Jaki repertuar przygotowała Pani 
na sierpień?

M.S.:  - W sierpniu sporo koncertów, 4 sierpnia 
zespół „Boys”, 15 sierpnia zapraszam na koncert 
Dody, która jest bardzo profesjonalną artystką  
i z pewnością przyjedzie specjalnie przygotowana 
do koncertu. Dla fanów Dody jak zwykle możli-
we są zakupy  jej gadżetów: koszulek, naklejek, 
plakatów itp. 

A.Cz.: - Czy w sierpniu też będą kabarety?
M.S.:  - Oczywiście, ponownie będziemy gościć 

top of the top czyli kabaret „Paranienormalni”, któ-
ry specjalnie na lato przygotował nowy program 
pt. „Baltic Tour 2015”, pojawi się również „Kabaret 
Moralnego Niepokoju”, „Kabaret pod Wyrwi-

groszem”, będzie również „Formacja Chatelet”.  
9 sierpnia wystąpi Piotr Bałtroczyk, a jego występ, 
jako jeden z nielicznych, został obwarowany spe-
cjalnymi wymogami: wstęp tylko dla dorosłych. 

A.Cz.:  – Dla dorosłych? Czyżby specjalny 
program? 

M.S.: - Nie, pana Bałtroczyka  po prostu rozpra-
szają dzieci i nie może prowadzić swojego show. 
Proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku grając 
w amfiteatrze w Kołobrzegu przerwał występ, 
ponieważ podczas jego występu biegały dzieci.   

A.Cz.: - Co cieszy się większym powodzeniem 
wśród tutejszej publiczności:  koncerty, czy 
kabarety?

M.S.: - Kabarety cieszą się zdecydowanie 
większym powodzeniem niż koncerty. Turyści 
mają teraz szeroki dostęp do Internetu, ściągają 
muzykę,  jak również mogą bezpłatnie uczest-
niczyć w wielu imprezach miejskich i  słuchać 
swoich ulubionych wykonawców.  Ogromne 
znaczenie ma również pogoda, a i klient jest coraz 
bardziej wymagający. Z uwagi na brak zadaszenia  
w amfiteatrze, część turystów czeka do ostatniego 
momentu z zakupem biletów.    

 A.Cz.:  - W jaki sposób prowadzona jest 
sprzedaż biletów na koncerty?

M.S.: - Z uwagi na przygotowanie programu 
na sezon letni już wiosną od maja prowadzimy 
przedsprzedaż biletów na dwóch popularnych  
portalach internetowych tj. www.kabaretowebi-
lety.pl oraz www.biletynakabarety.pl. W sezonie 
na bieżąco prowadzimy sprzedaż w Informacji 
Turystycznej przy Międzynarodowym Domu 
Kultury, a bezpośrednio przed koncertem przed 
wejściem do amfiteatru.  Ceny biletów pozostają 
niezmienne od blisko trzech lat i wahają się od 
30,- do 50 zł, dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie, 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat – bilety ulgowe. 

Warto przyjechać do Międzyzdrojów, bo nasze 
ceny są dużo niższe niż np. w Trójmieście, gdzie 
ceny na występy kabaretów nie są niższe niż 60 
– 80  zł od osoby.

Nie ukrywam, że utrzymanie takiego poziomu 
cen sprzedaży biletów jest związane z moją cało-
roczną działalnością. Dzięki temu, że organizuję 
występy przez cały rok, mogę negocjować z wy-
konawcami lub ich menadżerami letnie występy 
po preferencyjnych stawkach. 

A.Cz.:  – Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
M.S.:  – Dziękuję i zapraszam wszystkich na 

wydarzenia kulturalne do amfiteatru w Międzyz-
drojach!!

Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

KULTURALNE  LATO  W  AMFITEATRZE 
Małgorzata Sterniuk z firmy Meg- Art Show. Jest właścicielką agencji koncertowej, która działa 
na terenie Dolnego Śląska,  Śląska Opolskiego i Górnego Śląska.  Od 3 lat organizuje w Międzyz-
drojach na terenie amfiteatru wydarzenia kulturalne. Jej działalność nie ogranicza się tylko do 
organizacji koncertów, ale także spektakli teatralnych. Organizowała takie spektakle, jak:  „Kli-
makterium II”, „Single i remiksy”, spektakle teatru Capitol i Teatru 6. piętro. 
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W konkursie wzięły udział zespoły z Tatarstanu 
i Udmurcji (republiki autonomiczne Rosji). 

Koncert rozpoczął się pokazem kolekcji stro-
jów zaprezentowanej przez teatr mody NOWA 

FALA z miasta Iżewsk (kierownik artystyczny – 
Sofia Pestowa, Olga Feofilaktowa).

Swoje układy taneczne przedstawiły zespoły 
SPEKTRUM i NASTRÓJ.

•  Młodzieżowy 
zespół  taneczny 
„Nastrojenie” (Na-
strój), Almietjewsk, 
Tatarstan,  Rosja.  
Kierownik artystycz-
ny – Tatiana Sołom-
kina. Zespół powstał  
w lokalnym liceum 
nr II w 1997 r. Przez 
ten czas  zdobył 
wiele nagród (lo-
kalnych, krajowych, 
m i ę d z y n a r o d o -
wych). Jest dziesię-
ciokrotnym zwy-
cięzcą grand prix  

w konkursach zagranicznych w Grecji (Kreta), 
na Malcie, w Czechach, Włoszech, ZEA, Tunezji 
i Polsce. Obecnie kolektyw liczy ponad 100 
uczestników.

•  Młodzieżowy zespół taneczny „Spektr”  (Spek-
trum) oraz Teatr mody „Nowaja wołna” (Nowa fala), 
Iżewsk, Udmurcja, Rosja.  Kierownik artystyczny 
– Sofia Pestowa, Elena Ochotnikowa. Zespół ta-
neczny „Spektr” powstał w 2000 r.  Dostali wiele 
wyróżnień biorąc udział w festiwalach tańca – na 
Krymie, w Iżewsku, Kijowie, w Sankt-Petersburgu 
i innych miastach.                           Artur Duszyński

Dyrektor MDK

Lato Artystyczne Karawany Kultury
8 lipca odbył się konkurs zespołów tanecznych w ramach XI edycji Międzynarodowego festiwalu 
konkursu „Lato Artystyczne Karawany Kultury”. Przesłuchania konkursowe były otwarte dla 
publiczności.

Pierwszą część spotkania, które było przeznaczone 
dla najmłodszych, rozpoczęła Barbara Kosmowska, 
autorka książek dla dzieci i dorosłych. Pisarka opo-
wiedziała o swojej najnowszej książce „Panna Foch”.

Następnie odbyło się spotkanie z pisarką 
Agnieszką Frączek, która zdradziła skąd biorą  się 
pomysły na napisanie książek. Autorka przeczytała 
kilka fragmentów wierszy o swoich brykających 
kotach, które stały się dla niej inspiracją. Opo-
wiedziała historię, w jaki sposób koty znalazły 
się u niej w domu, i jak bardzo przywiązała się 
do tych zwierzaków. Poza tym Agnieszka Frączek 
wyjaśniła, czym są homonimy, czyli wyrazy mające 
wiele znaczeń, np. piłka, zamek, bal, język. Dzieci 
chętnie brały udział w spotkaniu, odpowiadały na 
pytania, za co zostały nagrodzone.  

Później Izabela Winiarska-Górska i Jarosław 
Górski opowiadali o nadawaniu imion u pogań-
skich Słowian. Najmłodsi oraz dorośli dowiedzieli 
się na czym polegał niegdyś obrządek postrzyżyn, 
podczas którego oficjalnie nadawano miano (imię) 

7-letnim młodzieńcom. Imiona nadawane dzie-
ciom, były jednocześnie dla nich życzeniami, np. 
Gościrad – niech będzie gościnny, Dobromiła – do-
bra i miła. Dzieci podczas spotkania dowiedziały 

się co oznaczają ich 
imiona.     

D r u g ą  c z ę ś ć 
spotkania rozpo-
częła Zofia Kuców-
na, nazywana przez 
wielu „czarodziejką 
słów”. Aktorka prze-
czytała fragmenty 
z „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewi-
cza. Po wysłuchaniu 
strof z epopei, fani 
pisarskiego kunsz-
tu pani Zofii, mogli 
zakupić jej książki 
„Szara godzina”, „Za-
trzymać czas”.    

Później nastąpiła rozmowa między języko-
znawcami, dr hab. Katarzyną Kłosińską, prof. 
Jerzym Bralczykiem, prof. Janem Miodkiem 
oraz dziennikarzem i felietonistą, Michałem 
Ogórkiem. Dyskusja dotyczyła zmieniającego 
się języka polskiego, w którym jest coraz więcej 
zapożyczeń i naleciałości obcojęzycznych, przede 
wszystkim z języka angielskiego. Wspólnie z 
widownią polemizowano jak w epoce Internetu, 
sms-ów, bełkotliwych mediów i reklam, mówić 
po ludzku i po polsku? Współczesna polszczyzna 
prezentowana była przez naszych gości z dużym 
dystansem i humorem. Komentarze wygłaszane 
przez trio profesorskie i felietonistę, dotyczące 
zachodzących zjawisk językowych, wielokrotnie 
przerywane były brawami. Nasi goście wspomnieli 
o najnowszej ogólnopolskiej akcji pod hasłem 
„Uspokójmy polszczyznę” , która ruszy 21 lutego 
2016 r. Prof. Bralczyk zaznaczył, że żaden dźwięk 
nie zastąpi ciszy, dlatego zamiast wydawać różne 
odgłosy typu „ymmm”, lepiej zrobić pauzę.

Na zakończenie Krystyna Czubówna - ulu-
biona lektorka Polaków, przeczytała bajki braci 
Grimm „Jaś i Małgosia” oraz „Kot i mysz w jednym 
stali domu”. Utwory pochodzą z nowego zbioru 
baśni bez cenzury w przekładzie Philipa Pullmana. 
Różnią się one od znanych wersji dla dzieci.   

Po spotkaniu można było zdobyć autografy 
artystów i pisarzy oraz zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie.  
Organizatorem wy-

darzenia była Fundacja 
„Zatrzymać Czas”. Projekt 
dofinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w 
ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich 2014. 
Jego głównym celem jest 
rozwijanie edukacji oby-
watelskiej i kompeten-
cji społecznych poprzez 
promowanie właściwych 
postaw językowych i po-
pularyzację języka pol-
skiego.

Bibliotekarze

POLSKI GALOPEM
17 lipca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach po raz drugi odbył się cykl 
spotkań, podczas których znani i lubiani językoznawcy, felietoniści, artyści oraz pisarze „bawili 
się” językiem polskim. Tym razem impreza nosiła tytuł „Polski galopem – wakacje z ojczystym”.
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Podziękowania za wyjazd należą się Leszkowi 
Doroszowi Burmistrzowi Międzyzdrojów za 
umożliwienie organizacji Czwartków LA w Mię-
dzyzdrojach oraz za sam wyjazd do Łodzi. Dla 
wszystkich były to pierwsze zawody o tak wysokiej 
randze. Wysoko uplasował się Hubert Leśniewski 
(rocznik 2002) w biegu na 300 m, który zajął 13. 
miejsce z czasem 43,81. 

Wyniki naszych reprezentantów:
Kamil Dwornik 1000m – 3:32,10 – 33. miejsce 

(na 53 startujących)
Hubert Leśniewski 300m – 43,81 – 13 (56)
Andżelika Piorun skok w dal – 4,00 – 52 (80)
Laura Macherzyńska 60m – 9,31 – 66 (84)
Wiktoria Małkińska 600m – 2:06,63 – 71 (85)
Aleksander Rzeźnik 60m – 8,42 – 27 (79)
Wiktoria Kalemba skok w dal – 3,98 – 39 (75)
Marcel Paluch skok w dal – 3,41 – 51 (58)

Reprezentacja Czwartków LA w Łodzi
W dniach 19-21 czerwca br. reprezentacja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych wy-
startowała w Ogólnopolskim Finale Czwartków LA w Łodzi. Zawody te uważa się za nieoficjalne 
Mistrzostwa Polski w kategorii Dzieci Szkół Podstawowych. Zawody, organizowane przez Stowa-
rzyszenie Sportu Dzieci i Młodzieży Mariana Woronina, zostały rozegrane na pięknym Stadionie 
AZS-u Łódź. W finale ogólnopolskim wystartowało w sumie ponad 2,5 tys. dzieci z 80 miast Polski. 
Podczas zawodów pogoda była zmienna i deszczowa, jednak niektórym nie przeszkodziła w 
poprawianiu własnych rekordów życiowych. 

Latem ubiegłego roku u progu rozgrywek sezonu 
2014/2015 stanęły przed nami zupełnie nowe 
wyzwania. Przede wszystkim pierwszy zespół na-
szego klubu miał być stabilną drużyną na dobrym 
poziomie piłkarskim w A - klasie. Po wywalczonym 

czwartym miejscu w sezonie 2013/14 aspiracje 
klubu były większe. „Gramy o zwycięstwo w każ-
dym meczu” - takie było motto zespołu i klubu, 
który sukcesywnie w ostatnich latach zajmuje 
wysokie lokaty w rozgrywkach.

Jednak kadra troszkę się posypała i zaczęliśmy  
w nieco innym składzie niż w sezonie 13/14. 
Początek był udany, zespół wygrał pierwsze dwa 
spotkania i po sześciu grach uzyskał 14 pkt. Druga 
połowa jesieni to tylko 4 punkty. Zaowocowało to 
czwartym miejscem na finiszu rundy jesiennej. 
Wiosną już było tylko lepiej. Do zespołu dołą-
czyli nasi wychowankowie: Malujdy Michał, Łaba 
Dominik, Ostapowicz Sebastian, Straszewski 
Tomasz, Paszek Ernest, Jakubowski Tomasz. Tylko 
jedno spotkanie przegrane i 42 punkty zdobyte na 
koniec sezonu dały III miejsce w tabeli. Drużyna 
prowadzona przez trenera Jana Rączewskiego 
potrafiła  nieco namieszać wśród faworytów rywa-
lizacji w grupie I A-klasy, m. in. remis z Błękitnymi 
Trzygłów, który awansował do ligi okręgowej. 

Także wiosną postęp w wynikach, umiejęt-
nościach i stylu walki naszych zawodników był 
wyraźnie widoczny. Jest to tym bardziej warte 
podkreślenia, że zespół tworzą prawdziwi amato-

rzy i sympatycy klubu chcący nadal podwyższać 
swoje umiejętności piłkarskie. 

Zarząd Klubu Sportowego Fala Międzyzdroje 
dziękuję za miniony sezon sponsorom, zawod-
nikom, trenerom, kibicom i wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do 
tego, że był on dla klubu 
tak udany.

FALA 
FOOTBALL 
CUP 2015
W niedzielę 14 czerwca 
2015 roku w Międzyz-
drojach na Stadionie 
Miejskim odbył się Wo-
jewódzki Turniej Piłki 
Nożnej dla zawodników  
z rocznika 2006 Fala 
Football Cup 2015. Na 
dwóch boiskach wal-
czyło dziesięć drużyn:  

Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg, Sokół 
I Pyrzyce, Sokół II Pyrzyce, Arkonia I Szczecin, 
Arkonia II Szczeci, Fala I Międzyzdroje, Fala II 
Międzyzdroje,  Odra Chojna, Akademia Piłkarska 
Chifon Świnoujście, Chemik Police. 

Przez ponad siedem godzin drużyny grały  
w systemie „każdy z każdym”.  Wszystkie drużyny 
grały bardzo ambitnie, z dużym zaangażowaniem, 
padło dużo bramek, stworzono wiele pięknych 
akcji. Ponad stu dwudziestu zawodników licznie 
wspierały rodziny i przyjaciele. Wszyscy w napię-
ciu oglądali zmagania młodych adeptów piłki 
nożnej do ostatnich spotkań, a było ich aż 45. 

Na ratunek rozgrzanym zawodnikom oraz roze-
mocjonowanym kibicom przybyła niezawodna 
międzyzdrojska Ochotnicza Straż Pożarna, która w 
trakcie turnieju chłodziła wszystkich uczestników 
prysznicem z działka wodnego oraz edukowała 
młodych sportowców. Także młodzi zawodnicy 
mogli porozmawiać ze służbami Straży Granicznej, 
która zaprezentowała uczestnikom turnieju jak na 
co dzień wykonuje swoje obowiązki.

Podczas turnieju zorganizowano konkurs żon-
glerki, w którym brali udział wszyscy uczestnicy 
Fala Football Cup - zwyciężył zawodnik z AP Chifon 
- Silvinio, uderzając piłkę 45 razy.

W trakcie całej imprezy przygotowany był 
punkt małej gastronomii prowadzony przez Emi-
liana Popławskiego.  Przygotowano grillowane 
kiełbaski i smaczną zupę, napoje, nie zabrakło rów-
nież pysznych ciast i słodkości przygotowanych 
przez rodziców młodych adeptów piłki nożnej 
z KS Fala Międzyzdroje. Wszystkim dziękujemy!

 Na zakończenie zmagań, wszyscy uczestnicy 
zostali obdarowani nagrodami, pucharami, meda-
lami i dyplomami,  każda drużyna dostała voucher 
ufundowany przez sponsorów, a wszystkie nagro-
dy wręczane były przez Członków Zarządu Klubu 
Sportowego Fala Międzyzdroje. Warto dodać, że 
nie wyniki były najważniejsze w tym turnieju, lecz 
sam udział. Miło było spojrzeć na zadowolone 
twarze młodych graczy, dla których udział w takich 
zawodach jest zawsze dużym przeżyciem. Oni nie 
kalkulują, oni grają – do ostatniego tchu...

 PODZIĘKOWANIA
Tak obszerna impreza sportowa nie odbyłaby się 

bez wsparcia sponsorów i wolontariuszy, których 
pomoc, wsparcie finansowe i organizacyjne jest bez-

cenne. Dobroczyńcom z serca dzię-
kujemy. A wśród nich są:  Międzyna-
rodowy Dom Kultury w Międzyzdro-
jach, Patrycja i Krzysztof Marchelak 
– „Saviano”, „Dinoland” – Szymon 
Szafarczyk, Kukucorn – Wojciech 
Ryfczyński, Willa 777, Bałtycki Park 
Miniatur - Wojciech Ryfczyński, SP nr 
1 w Międzyzdrojach - Rafał Błocian, 
Emilian Popławski, Ochotnicza Straż 
Pożarna Międzyzdroje, Placówka 
Straży Granicznej Świnoujście, Par-

chimowicz Dariusz - Usługi Transportowe, Karol 
Tomczak - Hotel Międzyzdroje, Andrearczyk Krzysz-
tof, Gabinet Figur Woskowych i Planetarium - Kata-
rzyna Gołos, FHU KOMAR Grzegorz Komorowicz, Bar 
Fantazja - Jan Półtowski, Piotr Nogala - Bunkier V3,  
Piotr Ordon,  Janusz Dobek, nasz klubowy fotograf   
H. Jabłoński oraz wolontariuszki i wolontariusze  
z KS Fala Międzyzdroje.                       Jan Rączewski

Podsumowanie sezonu 2014/2015
20 czerwca 2015 roku spotkaniem pomiędzy naszą drugą drużyną  a Sowianką Sowno oficjalnie 
zakończył się sezon 2014/2015. Jaki on był? Czas na krótkie podsumowanie.

KS „Fala” Międzyzdroje

Już od września tego roku zapraszamy wszyst-
kie dzieci z powiatu kamieńskiego do udziału w 
kolejnej edycji Czwartków Lekkoatletycznych w 
Międzyzdrojach. Szczegóły zostaną podane na 
stronie internetowej www.uks.jupe24.pl.

Rafał Błocian
UKS Chrobry 
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OGŁOSZENIA

Informacja o planie 
miejscowym
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Międzyzdrojach Uchwały Nr LXII/633/10 z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mię-
dzyzdroje na terenie miejscowości Wicko oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 
do projektu zmiany planu. 

Obszar opracowania, obejmujący zakres planu 
przyjętego Uchwałą Nr XXXI/302/05 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r., 
oznaczono na załączniku graficznym do uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
planu. Przedmiotem procedury planistycznej jest 
określenie przeznaczenia i sposobu zagospoda-
rowania terenów objętych opracowaniem planu.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać 
się w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. 
Książąt Pomorskich 5, pok. Nr 8, w godzinach 
pracy urzędu (tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki 
w godz. od 8.00 do 15.30, w środy w godz. od 
8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 14.00).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i za-
pytań proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne

Informacja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie 

administracyjne   dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i 
przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa 
Międzyzdroje wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną – rozbudową parkingu dla samo-
chodów osobowych, oświetlenia terenu oraz 
przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych 
w obrębie części działek o numerach geodezyj-
nych: 188/10 i 548, zlokalizowanych w obrębie 
geodezyjnym nr 19 jednostki ewidencyjnej   
m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości 35  
w Międzyzdrojach.

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo 
Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyz-
droje, ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. postępowania administracyj-
nego uprasza się Strony o przybycie do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Po-
morskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu   
(w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 
od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 
do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). 
Ponadto, informacje dotyczące niniejszego po-
stępowania administracyjnego zostały zamiesz-
czone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz 
wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wąt-
pliwości proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne

Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie 
administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwe-
stycyjnego polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na 
działkach o numerach geodezyjnych: 1, do granicy 
obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego  (Uchwała Nr VIII/59/11 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2011r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną 
numerem 4, cześć działek o numerach 2 i 5 obrębu 
16 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje, 
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopo-
morskiego z 2012r. Nr 56,  poz. 999), 8/1, 9/1, 10, 11, 
12/2, 14, 15, 16, 163/4, 163/7, 163/8,  164, zlokalizo-
wanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. 
Międzyzdroje, na części działki nr 8, zlokalizowanej 
w obrębie nr 20 oraz na działce o numerze geo-
dezyjnym: 109/1, zlokalizowanej  w obrębie nr 19 
jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne 
w planowanym do realizacji na 2016 r. 

budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41 w Międzyzdrojach:
w cenie od 4.000,- zł netto za m2 + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Planowana inwestycja to budynek mieszkalny w zabudowie zwartej, usytuowany w spokojnej i malowni-
czej południowo-zachodniej części miasta. W planowanym obiekcie na czterech  kondygnacjach  znajdować 
się będą funkcjonalne lokale mieszkalne o nowoczesnej architekturze i ich układzie funkcjonalnym. Obiekt, 
o układzie dwóch niezależnych wewnętrznych klatek schodowych, w swoim przyziemiu posiadać będzie 
pomieszczenia techniczne oraz przeznaczone dla każdego lokalu mieszkalnego pomieszczenia gospodarcze. 
Trzy kolejne poziomy to 1, 2 i 3-pokojowe lokale mieszkalne z niezależną kuchnią i łazienką lub aneksem 
kuchennym, natomiast na ostatniej kondygnacji znajdować się będą lokale mieszkalne dwupoziomowe.

Inwestycja łącznie składać się będzie z 40 lokali mieszkalnych o najpopularniejszych na rynku metrażach 
od 30 m2 do 83 m2 . Do każdego lokalu mieszkalnego został zaprojektowany balkon lub taras. Każdy z lokali 
posiadać będzie niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe. 

Lokalizacja planowanej inwestycji, a w szczególności niezapomniane widoki na zatokę morza Bałtyckiego, 
rozlewiska Zalewu Szczecińskiego lub krajobraz  lasów Wolińskiego Parku Narodowego  oraz niezależność 
kosztów eksploatacji lokalu to główne atuty inwestycji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wyma-
gających klientów. 

Wszystkich zainteresowanych w sprawie uzyskania szczegółowych informacji 
na temat warunków kupna oraz zawarcia umowy prosimy o kontakt:
w siedzibie MTBS sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 
lub telefonicznie pod nr  91 32 81 154,  e-mail:   mtbs2@miedzyzdroje.pl

Dorota Siarska - Zacharewicz
Prezes MTBS Sp. z o. o.

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt 
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: 
Krzysztof Barański, Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska, Zakład Techniczny Usług Komunalnych, 
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ww. postępowań administracyjnych 
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 
8, w godzinach pracy Urzędu  (w poniedziałki, wtorki 
i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w 
godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach 
od 8.00 do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące 
niniejszych postępowań administracyjnych zosta-
ły zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: 
www.bip.miedzyzdroje.pl  (Ogłoszenia, obwieszcze-
nia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapy-
tań proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
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Organizator:

Sporting Bogusław Mamiński wraz z Klubem Biegacza Sporting

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3, Międzyzdroje

tel./fax 91 328 15 46Zapisy w przeddzień biegu od godziny 17:00 do wyczerpania limitu

Limit: do 1000 uczestników

START BIEGU: godzina 9:00

Program biegu:

rozgrzewka  •  bieg w tempie rekreacyjnym  •  śniadanie biegacza

BIEGI
2015ŚNIADANIOWEBIEGI
2015ŚNIADANIOWE

22.07

23.07

24.07

21.07
Rewal
zapisy: zejście plażowe przy placu z wielorybami

Niechorze
zapisy: róg ulicy Pocztowej i Parkowej

Pobierowo

zapisy: róg ulicy Grunwaldzkiej i Mickiewicza

17.08
Międzyzdroje

zapisy: plac przy Alei Gwiazd

FINAŁ: WARSZAWA

BIEGNIJ WARSZAWO 2015

4.10

Jarosławiec

zapisy: parking przy ulicy Nadmorskiej 28

główny
sponsor

Międzynarodowy Konkurs Rzeźb w Piasku

„Potwory z Głębin”

15 sierpnia, godz. 10:00-13:00

miejsce: plaża przy zejściu „J” 

tematyka: „Życie Bałtyku”

uczestnicy: WSZYSCY

organizator: Stacja Morska US 

zgłoszenia: stacja@smus.edu.pl 

       lub 30 min. przed wydarzeniem

 

www.smus.edu.pl


