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AKTUALNOŚCI

Wspomnień czar
Zapraszamy na wieczór wspomnień o Międzyzdrojach, który odbędzie się 21 września 2015 r.
o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Międzyzdrojach.

Spotkanie będzie miało charakter rozmowy,
do której serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców oraz turystów. Podczas wieczoru odbędzie się również pokaz slajdów, który pokaże jak
zmieniała się nasza miejscowość na przestrzeni lat.
Osoby, które chciałyby udostępnić swoje
zdjęcia i pocztówki dawnych oraz obecnych Międzyzdrojów do prezentacji, prosimy o zgłaszanie
się do pracowników biblioteki.
Bibliotekarze

Dziękujemy strażakom za ratowanie pomnika przyrody
W nocy z 7 na 8 sierpnia 2015 roku o godzinie 0.30, po sygnale od okolicznych mieszkańców o pożarze, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej
w Międzyzdrojach przystąpiły do ratowania płonącego dębu „Prastarego” w Wapnicy.
Dąb „Prastary” to pomnik przyrody o wysokości 21 m, obwodzie pnia 720 cm i w wieku około
400 lat. Rośnie w Wapnicy na terenie będącym
własnością osoby fizycznej zamieszkałej poza
granicami Polski.
Akcja ratowania płonącego drzewa nie była
prosta. Pusta przestrzeń w środku pnia drzewa
powodowała ciąg kominowy, który bardzo wzmagał płomienie i utrudniał gaszenie. Dodatkowo
duża rozpiętość dębu utrudniała dojście do źródła
ognia od góry.
Czynniki te utrudniały prowadzenie akcji, wymagały dużej determinacji i umiejętności strażaków. Po godzinie 6.00 akcję gaśniczą zakończono.
Jednak w ciągu dnia jeszcze trzykrotnie wracały
jednostki OSP w Lubinie i PSP w Międzyzdrojach,
aby dogasić tlące się próchno w zakamarkach
górnej części pnia. W ostatniej próbie dogaszania
około godziny 18.00, z pomocą podnośnika i przy
użyciu piły spalinowej, odcięto część bocznego
konara, co pozwoliło ostatecznie zlikwidować
zarzewie ognia.
Przyczyną pożaru był z pewnością czynnik
ludzki. Burmistrz Międzyzdrojów skierował zawiadomienie do policji w celu ustalenia sprawcy
zdarzenia.
Dąb został poważnie uszkodzony, szczególnie
w górnej koronie, która prawdopodobnie będzie
poddana częściowej redukcji. Pień drzewa do
wysokości ok. 12 m jest od strony zewnętrznej
nieuszkodzony, co daje nadzieję na jego dalszą
wegetację.

Przyjazne miejsca nad Bałtykiem

Znamy już gminy, które dbają o nasze morze
Rozstrzygnięto czwartą edycję plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”, organizowanego
przez Fundację Nasza Ziemia, w ramach kampanii „Bałtyk – nasze morze”. Celem projektu było
wspieranie gmin z dostępem do morza w podejmowaniu działań, na rzecz poprawy stanu
utrzymania czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu
edukacji ekologicznej.
Udział gmin w plebiscycie był całkowicie bezpłatny, dobrowolny i polegał
na podpisaniu przez gminę deklaracji podejmowania starań i działań
na rzecz poprawy stanu czystości
i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną
mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim.
Gminy zgłaszając się do tego
projektu poddają się, przede wszystkim,

ocenie swoich mieszkańców i odwiedzających je turystów, którzy poprzez internetową aplikację mogą
wyrazić swoją opinię na temat
stanu plaż i zaplecza sanitarnego
w ocenianej Gminie. Przystępujące do plebiscytu Gminy składają
sprawozdania z przeprowadzonych działań edukacyjnych, które
ocenia zespół ekspertów Fundacji
Nasza Ziemia.

Strażacy mają nadzieję, że ich trud nie poszedł
na marne i apelują o zdrowy rozsądek, aby straż
pożarna nie musiała być remedium na ludzką
bezmyślność.
Akcja, w której uczestniczyło 20 strażaków,
kolejny raz pokazała, że na straż pożarną zawsze
możemy liczyć i nigdy nas nie zawodzi. Za trud
i poświecenie w ratowaniu „naszego staruszka”,
należą się strażakom szczególne podziękowania.
Samorząd Gminy Międzyzdroje
i wdzięczni mieszkańcy Wapnicy
Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyskuje
ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez
aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen
”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji
Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań
edukacyjnych.
Internauci oraz grono ekspertów Fundacji
Nasza Ziemia tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi
w 2015 roku przyznało gminom: Kosakowo, Mielno, Międzyzdroje oraz Sztutowo.
Tytułem Gminy przyjaznej Bałtykowi Gmina
Międzyzdroje może posługiwać się do końca
lipca 2016 r.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy za zainteresowanie i już teraz chcielibyśmy
zachęcić Państwa do udziału w piątej edycji
plebiscytu na ,,Gminę przyjazną Bałtykowi”, która
odbędzie się w przyszłym roku.
Fundacja Nasza Ziemia

Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień - wrzesień 2015 r.
28 – 29.08.2015 r.
01 – 14.09. 2015 r.
10.09.2015 r.
10.09.2015 r.
12.09.2015 r.
24.09.2015 r.
25 - 27.09.2015 r.
26.09.2015 r.
26.09.2015 r.
28.09.2015 r.

2

– „Międzyzdroje Open 2015”, Międzynarodowy Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym,
hala sportowa im. A. Grubby
– Wystawy Karoliny i Andrzeja Foryś pt. „Uroki dawnych miast: Międzyzdroje, Świnoujście, Szczecin i Berlin
w grafice” oraz „Kadry z podróży”, Międzynarodowy Dom Kultury
– Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna
– Czwartki lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion miejski w Międzyzdrojach
– „Piknik Rodzinny”, godz. 14:00 – 22:00, amfiteatr
– Czwartki lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion miejski w Międzyzdrojach
– Spotkania Artystyczne Seniorów, amfiteatr i Międzynarodowy Dom Kultury
– XVIII Jesienne Biegi Przełajowe, godz. 11:00, Gimnazjum nr 1
– Festyn rodzinny pt. „Święto pieczonego ziemniaka”, Wapnica plac przy Szkole Podstawowej nr 2
– „Pamięć nigdy nie umiera” – prezentacja książki autorstwa Anny Kukowskiej – Sokołowskiej,
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Publiczna
Redakcja

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 8/2015

AKTUALNOŚCI

NAJPIERW BIEGANIE, POTEM ŚNIADANIE
17 sierpnia po raz 13. odbył się Bieg Śniadaniowy, którego organizatorem jest Bogusław
Mamiński - olimpijczyk, wicemistrz świata w biegu na 3 km z przeszkodami.
Rano na starcie rekreacyjnego biegu stanęło
blisko tysiąc osób, a wśród nich znani sportowcy,
artyści i samorządowcy. Na wszystkich uczestników na skwerze rekreacyjnym czekały pakiety
śniadaniowe - w myśl hasła: „Najpierw bieganie,
później śniadanie”.

Biegi Śniadaniowe w tym sezonie odbyły
się w Jarosławcu, Rewalu, Niechorzu, Pobierowie, i Międzyzdrojach, a ich zwieńczeniem
będzie finał w Warszawie pod hasłem:„Biegnij
Warszawo” w dniu 04.10.2015 r.

***

Rok Szkolny 2015/2016
Inauguracja roku szkolnego nastąpi:
• o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1
(ul. Leśna 17, Międzyzdroje)
• o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2
(ul. Jodłowa 3, Wapnica)
• o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 1
(ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje)
• o godz. 9.00 w Technikum Hotelarskim
(ul. Leśna 17, Międzyzdroje)
Serdecznie Zapraszamy!

MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA KOMARA I TADEUSZA ŚLUSARSKIEGO
Tego dnia pod wieczór na skwerze rekreacyjnym
przy Alei Gwiazd odbył się 17. Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego – olimpijczyków,
którzy 17 sierpnia 1998 roku, wracając z biegu
o Bursztynowy Puchar Miasta Międzyzdroje (organizowanego wówczas ku pamięci Eugeniusza
Pietrasika), zginęli w wypadku samochodowym
pod Przybiernowem. Trzecią ofiarą tego zdarzenia
był sportowiec Jarosław Marzec.
Podczas tegorocznego memoriału w kategorii
skoku o tyczce wystartowało 10 zawodników
z kraju i zagranicy tj.: Jorgensen Rasmus z Danii,
który osiągnął wynik najlepszy - 550 cm i zajął
I miejsce, Dilla Carsten z Niemiec z wynikiem 540
m - II miejsce, III miejsce - Przemysław Czerwiński

z Polski z wynikiem 530 m i Jerzy Mateusz z Polski
z wynikiem 530 m.
Druga część – bardziej rekreacyjna i rozrywkowa – to konkurs pchnięcia kulą, w którym
zwyciężyli: I miejsce - Andrzej Majkowski z wynikiem – 19,05, II miejsce – Krzysztof Wolsztyński,
z wynikiem -15,86; III miejsce – Jan Magda,
z wynikiem 14,14. Obok nich udział w rywalizacji
wzięli także sportowcy, samorządowcy z kraju
i z zagranicy, aktorzy.
Zwieńczeniem zmagań sportowych był występ zespołu BASS ASTRAL X IGO.
Dziękujemy Bogusławowi Mamińskiemu oraz
wszystkim, którzy pracowali przy organizacji Biegu
Śniadaniowego i Mityngu. Do zobaczenia za rok!
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ,
TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY!

rozwoju, formułowanie celów Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020
Podsumowanie, zakończenie spotkania

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA zaprasza na konsultacje społeczne w zakresie tworzenia lokalnej
strategii rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru
LGD „Partnerstwo w rozwoju” lokalnych liderów,
sołtysów, przedsiębiorców, stowarzyszenia oraz
mieszkańców powiatu kamieńskiego, podczas
których chcielibyśmy poznać Państwa opinie,
oczekiwania, potrzeby oraz pomysły na kształtowanie przyszłego wizerunku obszarów wiejskich
z wykorzystaniem funduszy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TERMINY KONSULTACJI:
2 września 2015 - konsultacje społeczne dla
mieszkańców Gminy Dziwnów – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa
5, godz. 16.00.
3 września 2015 - konsultacje społeczne dla

mieszkańców Gminy Międzyzdroje - Świetlica
wiejska w Wapnicy, ul. Turkusowa 26, godz. 16.00.
4 września 2015 - konsultacje społeczne dla
mieszkańców Gminy Kamień Pomorski – Sala
konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kamieniu
Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, godz.16.00.
PROGRAM:
Rejestracja uczestników
Powitanie, przedstawienie celu i programu
spotkania
Podsumowanie działalności LGD „Partnerstwo
w rozwoju” – zrealizowane projekty w okresie
2007-2013
Założenia i kierunki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Analiza mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń obszaru LGD, definiowanie kierunków

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

(ks. Jan Twardowski)

Jan Kulczyk nie żyje, miał 65 lat
Odszedł przedwcześnie. To wielka strata dla
polskiej gospodarki, kultury i sztuki, którą kochał
i wspierał jej rozwój. Człowiek o wielkim sercu,
wrażliwy na piękno sztuki i tego co ją otaczało.
W latach 1996 - 2005 Jan Kulczyk był ściśle
związany z Międzyzdrojami, będąc głównym
sponsorem dziesięciu edycji Wakacyjnego
Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wspólnie
z Waldemarem Dąbrowskim połączyli świat
kultury, przez duże „K”, ze światem biznesu. To
dzięki Jego zaangażowaniu i wsparciu finansowemu przez 10 lat Międzyzdroje stawały się
na początku lipca „wakacyjną stolicą kultury”.
Dzięki takim osobowościom, jak dr Jan Kulczyk,
minister Waldemar Dąbrowski, czy prof. Adam
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ZGŁOSZENIA UDZIAŁU I INFORMACJE
O ORGANIZACJI SPOTKAŃ:
Biuro LGD „PARTNERST WO W ROZWOJU”
u l. Ś w i e rc z e w s k i e g o 4 a , 7 2 - 5 1 0 Wo l i n
tel.918812355, 607221889, biuro@partnerstwowwrozwoju.pl, koordynator@partnerstwowrozwoju.pl. Termin zgłaszania uczestników na
konsultacje społeczne do dnia 20 sierpnia 2015 r.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Działanie wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER.
Instytucja zarządzająca Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Magdalena Dunder
Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
Myjak, Międzyzdroje znalazły się w czołówce
rozpoznawalnych i uznanych marek na mapie
kulturalnej Polski, a także poza jej granicami.
Za zasługi i ogromne zaangażowanie osobiste, wsparcie finansowe i logistyczne, ówcześni
organizatorzy Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd
nadali Janowi Kulczykowi honorowy tytuł „Mecenasa Festiwalu Gwiazd” i ufundowali tablicę
pamiątkową z brązu, która wisi przy wejściu
głównym do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Jan Kulczyk pozostanie w naszej pamięci
jako dobry i hojny człowiek, który przyczynił
się do rozkwitu naszego miasta.
Cześć Jego pamięci.
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
Organizatorzy Festiwalu Gwiazd
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NA ŚCIEŻKACH I SZLAKACH

Położenie na największej polskiej wyspie Wolin w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego powoduje,
że Międzyzdroje i okolice to jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków polskiego Wybrzeża. Bogactwo
atrakcji przyrodniczych można poznać aktywnie wypoczywając na wyznaczonych szlakach i ścieżkach.
Szukających ciszy i wytchnienia zapraszamy na
szlaki Wolińskiego Parku Narodowego.
Szlak czerwony, biegnący brzegiem morza,
umożliwiający zobaczenie najatrakcyjniejszej części
Wybrzeża, prowadzi do Wisełki (długość około 11km).
Szlak niebieski wiedzie przez pagórki i wąwozy,
ukazując malownicze krajobrazy aż do miejscowości
Karnocice. Turyści, którzy zdecydują się na wycieczkę
tym szlakiem zobaczą stanowisko broni V-3 w miejscowości Zalesie, przepiękne jeziorko Turkusowe
w Wapnicy, będące pozostałością po dawnej kopalni
kredy (długość szlaku około 26 km).
Szlak zielony, prowadzący nad urokliwe Jeziora
Warnowskie, biegnie przy Zagrodzie Pokazowej
Żubrów, w której warto zatrzymać się na spotkanie
z majestatycznym żubrem. Następnie przez lasy bukowo-sosnowe prowadzi do miejscowości Warnowo
nad jeziorem Czajczym, gdzie można podziwiać, imponujący w swoich rozmiarach, Wydrzy Głaz (długość
szlaku ok. 10 km).
Szlak czarny z Międzyzdrojów przez Kawczą
Górę i parking „Kwasowo” łączy się ze szlakiem
zielonym w pobliżu Zagrody Pokazowej Żubrów.
Poruszając się po czarnym szlaku mamy okazję
zwiedzić Baterię Artylerii Stałej (BAS). Są to umocnienia z okresu II wojny światowej dla Szkoły Artylerii
Pokładowej Marynarki Wojennej III Rzeszy oraz z lat
50-tych XX wieku. Trzy, zamknięte dla zwiedzających,
stanowiska służą do zasiedlania dla nietoperzy oraz
ropuchy szarej. Wzdłuż BAS biegnie szlak turystyczny

i ścieżka edukacyjna. Do szlaku czarnego prowadzą
schody relacji plaża-Kawcza Góra. Te najdłuższe na
polskim wybrzeżu schody, o łącznej długości 128,5
m, pozwalają wspiąć się na brzeg klifowy o wysokości
51 m. Znajdujące się po drodze tarasy widokowe
umożliwiają podziwianie rozległej panoramy Zatoki
Pomorskiej.
Przez Międzyzdroje poprowadzony jest jeden
z najstarszych w Europie szlaków pielgrzymkowych
– Szlak św. Jakuba, wyznaczają go żółte muszle na
niebieskim tle. Do naszej gminy szlak prowadzi z Woli-

Sezon żeglarski w marinie

O sezonie żeglarskim 2015 - z Jackiem Więzowskim, prezesem Zarządu Spółki Marina
Międzyzdroje - Wapnica.
– Jesteśmy w trakcie sezonu żeglarskiego. Jak
wygląda sezon 2015 w marinie w Wapnicy?
– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Odnotowujemy
bardzo duże zainteresowanie żeglarzy, szczególnie
w czasie weekendów - od piątku do poniedziałku.
W tygodniu trochę mniejsze, ale żeglarzy w tym roku
tu nie brakuje. Ogólna liczba miejsc postojowych
w marinie w Wapnicy to 52 miejsca. Często liczba
chętnych przekracza nasze możliwości i dlatego dochodzi do sytuacji, że jednostki cumują burta w burtę.
- I w takiej sytuacji ile maksymalnie możecie
pomieścić jednostek?
- Jednocześnie w porcie możemy zacumować
maksymalnie ok. 70 jednostek, w tym burta w burtę,
czyli ok. 15 dodatkowych jednostek. I tyle też obecnie
cumujemy w weekendy.
- Czy prowadzicie ogólne statystyki liczby jednostek korzystających w ciągu sezonu żeglarskiego
z usług mariny?
- Tak, oczywiście. Prowadzimy na bieżąco rejestr
jednostek wpływających do portu w ciągu całego
roku. I muszę się pochwalić, że tendencja jest wzrostowa. W roku otwarcia mariny, czyli w 2013 r., było to 545
jednostek, w 2014 r. - 798 jednostek, na dzień 31 lipca
2015 r. do naszego portu wpłynęły już 834 jednostki.
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Mamy przed sobą jeszcze sierpień oraz wrzesień i sądzę, a właściwie jestem pewny, że przekroczymy liczbę
1000 jednostek, które zawitają do mariny w Wapnicy.
- A ilu jest stałych rezydentów na marinie?
- Praktycznie liczba stałych rezydentów jest
niezmienna. W 2013 r., kiedy w czerwcu nastąpiło
otwarcie mariny, przyjęliśmy 33 rezydentów, a od
sezonu 2014 r. mamy 44 stałych rezydentów, którzy
przez cały sezon żeglarski pozostawiają swoje łódki
cumując je na terenie mariny.
- Skąd przybywają żeglarze?
- Są to w 80 procentach Polacy, pozostałe 20 proc.
to żeglarze z Niemiec oraz z Danii. Przybywających
do nas żeglarzy pytamy z jakich źródeł dowiadują się
o naszej marinie i co o niej sądzą. Wiemy, że w większości to reklama „szeptana”, wymiana informacji
bezpośrednio pomiędzy żeglarzami, jak również działania informacyjno – promocyjne międzyzdrojskiego
Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski” prowadzona jest szeroka kampania promocyjna w mediach. Opinie o marinie są pozytywne,
a wszyscy klienci z niej korzystający są zadowoleni.
Dowodem i potwierdzeniem tych słów jest uzyskany certyfikat i cztery gwiazdki przyznane dla portu

na przez Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie, i liczy
24,5 km. Natomiast kolejny etap ma swój początek
przy węźle szlaków przy siedzibie WPN, prowadzi
z Międzyzdrojów przez Przytór, Ognicę, Warszów, do
przeprawy promowej w Świnoujściu, i liczy 20,5km.
W innej części miasta przy drodze 102 (jadąc
z Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia) położna jest
wyjątkowo atrakcyjna dla wszystkich miłośników
przyrody ścieżka Drożkowe Łąki. Skrywa ona
tajemniczy świat paproci oraz cały pakiet wiedzy
botanicznej. Ścieżka „Paprocie” wiedzie przez podmokłe siedlisko, w którym możemy podziwiać piękne
kosaćce, firletkę poszarpaną, długosza królewskiego,
wiciokrzew pomorski, turówkę wonną zwaną żubrówką. Lokalizacja ścieżki jest wyjątkowo korzystna.
Droga do niej początkowo prowadzi wzdłuż nasypu
drogowego, jednak niedaleko potem skręcamy do
lasu i zaczynamy przyrodniczą przygodę.
Na terenie miasta znajdują się niesłychanej urody
drzewa pomnikowe będące świadkami tutejszej
historii. Są to okazy przyrody wyjątkowe z kilku powodów – sędziwego wieku, rozmiarów, a także częstotliwości występowania. Każde z nich posiada charakterystyczną nazwę, która nawiązuje do historii Polski,
regionu lub nadmorskich atrybutów Międzyzdrojów.
Dzięki tym przyrodniczym atrakcjom powstał szlak
drzew pomnikowych, na którym można spotkać
„Jadwigę” wraz z „Jagiełłą”, pomorskich książąt z rodu
Gryfitów „Barnima” i „Warcisława I” i wiele innych. Na
rowerzystów czeka szlak rowerowy R10, miłośników
sportów wodnych zaprasza Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski i urokliwy port jachtowy w Wapnicy.
Dla lubiących wypoczywać aktywnie jest tu wiele
atrakcyjnych miejsc, serdecznie zapraszamy.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
jachtowego w Wapnicy w 2015r. w dorocznym spisie
portów i przystani. Certyfikat ten uzyskaliśmy również
w 2014 r. Ponadto port jachtowy w Wapnicy
w 2015 r. po raz kolejny uzyskał Błękitną Flagę.
W ramach promocji naszej mariny ściśle współpracujemy z marinami ościennymi, szczególnie z portami jachtowymi w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. To
również mariny, które powstały w ramach wspólnego
projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”.
- Na czym polega ta współpraca pomiędzy
marinami?
- Zapewniamy możliwość cumowania jednostek
w naszym porcie, które przepływają w ramach
organizowanych regat. Staramy się również by organizowane w marinach imprezy nie odbywały się
w tych samych terminach, współpracujemy przy organizowaniu kursów i konferencji żeglarskich. Spółka
Marina Międzyzdroje-Wapnica cyklicznie organizuje
w maju rozpoczęcie sezonu żeglarskiego i już dzisiaj,
chociaż to odległy termin, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do uczestnictwa w otwarciu sezonu
żeglarskiego na marinie w Wapnicy w 2016 r.
- Wróćmy jednak do sezonu żeglarskiego 2015.
Co żeglarze robią najchętniej, kiedy już zacumują
przy marinie w Wapnicy?
- Najchętniej, oprócz pływania, poszukują ciekawych miejsc i atrakcji do zobaczenia w okolicy. A jest
ich niemało. Często żeglarze na swoich żaglówkach
przywożą rowery i chętnie zwiedzają na nich okolicę. Ponadto w trakcie pobytu żeglarze korzystają
z infrastruktury naszej mariny tzn. z pralni, suszarni,
stołówki i natrysków.
- Rozumiem, że każdego żeglarza obowiązuje
cennik usług?
- Oczywiście, jak na każdej marinie. Szczegółowy
cennik usług oraz regulamin dostępny jest na naszej
stronie internetowej www.marina.wapnica.miedzyzdroje.pl. Dodam tylko, że nasze stawki nie są najwyższe, a ceny nie odbiegają od cen w innych marinach.
- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również i zapraszam wszystkich na
marinę w Wapnicy. Ahoj!
Rozmawiała Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Wystawy w MDK

1 sierpnia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy znanego szczecińskiego
artysty Andrzeja Forysia, zatytułowanej „Uroki dawnych miast: Międzyzdroje, Szczecin i Berlin w grafice”.
Andrzej Foryś – artysta plastyk, architekt wnętrz.
Urodził się w Krakowie w 1936 roku. Ukończył studia
na wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem ze specjalizacji projektowania wnętrz, rzeźby
i sztuki przemysłowej. Artysta ma na swoim koncie
wiele wystaw oraz liczne nagrody
w konkursach, m.in. I miejsce w konkursie „Piękne Wnętrze” za zespołowy
projekt Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, wnętrze roku 2001 w konkursie
„Piękne Wnętrze” za projekt kawiarni
„Cafe Praha” w Szczecinie.
Dorobek artysty jest imponujący
– z jego realizacji plastycznych można
wymienić projektowanie kostiumów
i scenografii, reklamy handlowe,
metaloplastykę, liczne projekty i wykonanie witraży,
plakaty oraz znaki graficzne. Prace zaprezentowane
na wernisażu, wykonane techniką własną na podstawie archiwalnych zdjęć oraz niemieckich pocztówek,
przedstawiają architekturę dawnych miast, możemy
zobaczyć m.in. panoramy dawnego Szczecina z połowy XX wieku, nieistniejące już budynki, zabytkowe
wille, dawne molo w Międzyzdrojach z lat trzydziestych XX wieku.
Swoje fotografie „Kadry z podróży” międzyzdroj-

skiej publiczności przestawiła na wernisażu Karolina
Foryś, córka artysty, absolwentka Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie i architektury
wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Praca dyplomowa pt: „Projekt adaptacji pawilonu
handlowego Helios przy ul. Rydla 52 w Szczecinie na
Centrum Rozrywkowo - Rekreacyjne”. Od 2011 roku członkini
„Związku Polskich Artystów Plastyków”. Stypendystka Prezesa
Rady Ministrów. Pięciokrotna
laureatka Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina. Karolina
ma na swoim koncie czternaście
indywidualnych wystaw, a jej
prace znajdują się w prywatnych
zbiorach w kraju i zagranicą.
Finalistka wielu ogólnopolskich konkursów fotograficznych, (m.in. „Cudowna natura wody” Związek
Polskich Fotografów Przyrody, „III Bałtyckie Biennale
– FOTOMANIA 2007” Kaliningradzkie Ministerstwo
Kultury, „Pokaż nam swoją Polskę” wydawnictwo
Reader’s Digest, „Świat” podczas Festiwalu Młodych
Artystów” (FMA 2008), „Zdjęcie miesiąca” firma AGFA).
Wystawę można oglądać w Międzynarodowym
Domu Kultury do 14 września.
Międzynarodowy Dom Kultury

W kręgu muzyki klasycznej
1 sierpnia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się koncert
„W kręgu muzyki klasycznej”. Wystąpili w nim wybitni polscy artyści zaproszeni przez
znakomitego pedagoga oraz kontratenora i wiolonczelistę Roberta Nakonecznego, którzy po wielu latach doskonalenia swojego warsztatu wokalnego zdobyli jego przyjaźń.
Urszula Piwnicka, solistka wielu polskich scen,
laureatka konkursów europejskich, odtwórczyni głównych ról operowych i operetkowych takich jak Mimi
(La Boheme), Sylvia Varesco (Księżniczka Czardasza),
Rosalinda (Zemsta Nietoperza) i wielu innych, obecnie
również doskonale spełniająca się jako producent
i reżyser spektakli muzycznych, podziwiana nie tylko za
talent, ale również za nieprzeciętną urodę, z ogromnym
wdziękiem (zmieniając kreację do każdego utwo-

ru) wykonała najbardziej znane szlagiery takie, jak
„Czardasz” Silvy, „Przetańczyć całą noc”, czy „Memory”.
Jarosław Kwaśniewski, młody i niezwykle utalentowany
tenor, mieszkający i robiący karierę w Niemczech, brawurowo wykonał arie z oper Verdiego: „Rigoletto” oraz „Traviata”, wzbudzając ogromny entuzjazm wśród publiczności.
Urszula Kopijkowska, absolwentka Akademii Muzycznej
w Warszawie, obecnie wykładowca Akademii Muzycznej
we Wrocławiu, laureatka wielu konkursów krajowych

KULTURA
II Karawana Kultury Lata Artystycznego

Międzyzdrojska
pianistka nagrodzona
31 lipca w Golczewie odbyła się druga edycja
Karawany Kultury Lata Artystycznego. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu gościł artystów z Rosji
i Czech.

Tegoroczna edycja Karawany odbyła się z udziałem
uczestników z Polski, w tym reprezentantki Międzynarodowego Dom Kultury, młodej pianistki Agnieszki Szaforz.
Pedagogiem Agnieszki jest Inna Zholudeva. Prezentacje
artystów oceniało profesjonalne jury w kategoriach:
choreografia, instrumental, folklor oraz wokal. Nasza
reprezentantka Agnieszka Szaforz zajęła pierwsze miejsce w kategorii instrumental. Serdecznie gratulujemy
Agnieszce osiągniętego sukcesu i życzymy dalszych
twórczych natchnień.
Międzynarodowy Dom Kultury
i zagranicznych, wybierająca się na Międzynarodowy
Konkurs Muzyczny w Veronie, wykonała jedną z najpiękniejszych sonat z repertuaru wiolonczelowego, sonatę
g-moll S. Rachmaninowa oraz Le Grand Tango A. Piazzoli.
W duecie z wiolonczelistką (akompaniując również
śpiewakom) wystąpiła rewelacyjna pianistka Katarzyna
Neugebauer, absolwentka, a obecnie wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ta znakomita artystka,
zdobywczyni wielu nagród, z wielkim powodzeniem
koncertująca w Polsce i za granicą, swoją wirtuozerią
i temperamentem stanowiła oddzielną wartość koncertu.
Całość poprowadził z niebywałą klasą,
a jednocześnie z duż ym poczuciem humoru
i lekkością, jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów Śląska Dariusz Niebudek.
Artystom osobiście podziękował wręczając kwiaty Artur
Duszyński dyrektor MDK, a publiczność nagrodziła wspaniałych artystów gorącymi brawami.
Międzynarodowy Dom Kultury

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem „Pamięć nigdy
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, które odbędzie się 10 września
2015 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (wstęp wolny).
Mariusz Szczygieł – reportażysta, dziennikarz, pisarz. Pochodzi ze Złotoryi. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoją pracę rozpoczął już w wieku 16 lat, kiedy został
współpracownikiem harcerskiego czasopisma „Na przełaj”.
Zaczął pisać bardzo odważne teksty, które wzbudzały w czytelnikach różne emocje. W 1986 roku ukazał się jego cykl reporterski na temat młodych homoseksualistów pt.„Rozgrzeszenie”.
W latach 1995-2001 był współautorem i prowadzącym talk
show „Na każdy temat” w telewizyjnym Polsacie.
Szczygieł jest ogromnym miłośnikiem Czechów. Jego
książka „Gottland” to opowieść o skomplikowanych losach
ludzkich, napisana w sposób bardzo przejmujący, a zarazem
z humorem, sarkazmem i nutką ironii. Książka została przetłumaczona na wiele języków.
Zdobywca wielu nagród m.in.: Nagrody Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich - wyróżnienie honorowe za wybitne
osiągnięcia dziennikarskie w 1993 r., Nagrody im. Beaty Pawlak w 2007 r. za „Gottland”, nagrody księgarzy Warszawska
Premiera Literacka za „Zrób sobie raj” - książka grudnia 2010 r.
W 2014 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Mariusza Szczygła Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Spotkanie odbędzie się w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Bibliotekarze
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nie umiera”

Zapraszamy na spotkanie z Anną Kukowską-Sokołowską, które odbędzie się 28 września 2015 r. o godz.
18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (wstęp wolny).
Podczas spotkania odbędzie się prezentacja książki
autorstwa Anny Kukowskiej-Sokołowskiej pt.: „Pamięć
nigdy nie umiera” - pamiętnik i poezja jeńca wojennego
Jana Kukowskiego.
Anna Kukowska-Sokołowska jest córką Ireny i Jana
Kukowskich. Jest z zawodu prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aktualnie poświęca wiele czasu swoim przyjaciołom będącym w potrzebie oraz przygarniętym zwierzętom. W swoim rodzinnym mieście czynnie wspiera kulturę i sztukę.
Jan Kukowski, tata autorki, był z zawodu budowlańcem. Podczas drugiej wojny światowej został
zesłany na przymusowe roboty na teren hitlerowskich
Niemiec. W tym czasie pisał pamiętnik, który w sposób
głęboko refleksyjny przedstawia realia życia w niemieckiej niewoli Jana i jego kolegów. Jan Kukowski w czasie
całego swojego życia był wielkim miłośnikiem zwierząt
i przyrody.
Bibliotekarze
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REKREACJA

PIKNIK RODZINNY II
12 września br. w amfiteatrze w Międzyzdrojach,
odbędzie się II Piknik Rodzinny. Wydarzenie
to skierowane jest do mieszkańców gminy
Międzyzdroje, a także do turystów, wypoczywających w tym terminie w naszym mieście.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w naszym wspólnym wydarzeniu.
Zapraszamy:
•
stowarzyszenia działające na terenie
gminy Międzyzdroje,
•
jednostki gminne – szkoły, przedszkole, Miejską Bibliotekę Publiczną, i inne
•
prowadzących działalność gospodarczą, gestorów branży turystycznej,
•
a przede wszystkim mieszkańców,
do zaprezentowania swojej oferty
podczas II Pikniku Rodzinnego.
Może chcielibyście Państwo przedstawić
swoją działalność, wyeksponować swoje autorskie prace? A może są wśród Was osoby uzdolnione i pełne pasji, które chętnie wezmą udział

w konkursie kulinarnym na „Śledzia po Międzyzdrojsku”?
Zainteresowanych prosimy o informację
i przesłanie swojego zgłoszenia do biura Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach osobiście lub drogą e-mailową na adres:
anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl., tel. 32 80 441
lub 32 75 654 lub kom. 590 519 609.
Chętnych do udziału w konkursie kulinarnym
zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

konkursu, dostępnym również na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl, w zakładce piknik rodzinny 2015.
Przypominamy, iż w ubiegłym roku
w konkursie kulinarnym zwyciężył przepis
p. Agaty Maciejewskiej pt. „Śledzik dla
Głodowoja”. Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w II Pikniku Rodzinnym!
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Regulamin konkursu kulinarnego pn. „Śledź po Międzyzdrojsku”
I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Międzyzdrojów.
1.2. Przedmiotem konkursu jest przepis na lokalnego „Śledzia po Międzyzdrojsku”, którego autorami są podmioty prowadzące działalność
gastronomiczną oraz osoby prywatne z terenu gminy Międzyzdroje.
1.3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin,
który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do jego zakończenia.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.7
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II. Uczestnicy i warunki konkursu
Uczestnikami konkursu są podmioty prowadzące działalność gastronomiczną oraz osoby
prywatne z terenu gminy Międzyzdroje.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Każdy z autorów przepisów może zaprezentować jedno danie ze śledzia, którego receptura
była do tej pory niepublikowana i nienagradzalna w innych konkursach.
Autor potrawy konkursowej winien zaprezentować ją osobiście przed jury w dniu 12
września 2015 r. o godz. 17:00 w amfiteatrze
w Międzyzdrojach, podczas organizowanego
„Pikniku Rodzinnego” .
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić telefonicznie pod numer: 609 519 590, e-mailem
na adres: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl lub
osobiście w biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 8 (pokój nr 8) do dnia 11 września 2015
roku go godz. 14:00.
Zgłoszenie potrawy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podmiot nadsyłający:
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja
883),
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu przekazanego przepisu kulinarnego, w dowolnym
czasie i formie dla celów promocyjnych Gminy
Międzyzdroje.
Zgłoszenie przepisu do konkursu oznacza
akceptację jego warunków i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do

jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
III. Prace konkursowe
3.1. Przygotowaną potrawę wraz z załączonym
przepisem należy dostarczyć osobiście do amfiteatru w Międzyzdrojach do wyznaczonego
punktu przyjęć potraw konkursowych, w dniu
12 września 2015 roku, do godz. 16:30.
1.3. Do zgłoszonej potrawy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający
następujące dane: nazwę obiektu gastronomicznego lub imię i nazwisko osoby prywatnej, adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizowanego konkursu kulinarnego, który wraz z regulaminem konkursu
można pobrać na stronie internetowej: www.
miedzyzdroje.pl.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.1. Prezentacja oraz rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
12 września 2015 roku od godz. 17:00.
1.2. Oceny dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
1.3. Jury dokona oceny zaprezentowanych potraw
oceniając smak, wygląd potrawy jak również
sposób dokonania prezentacji przez autora.
1.4. Jeden najciekawszy przepis zostanie nagrodzony przez Organizatora.
1.5. Organizator przewiduje dla zwycięscy nagrodę rzeczową w wysokości do 200 zł brutto
oraz Kulinarny Laur Burmistrza Międzyzdrojów – oficjalne wyróżnienie obiektu gastronomicznego lub osoby prywatnej
1.6. Promocję wygranej potrawy przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
1.7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
1.8. Nagroda zostanie przyznana i wręczona przez
Organizatora w dniu 12 września 2015 roku.
1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
1.10. Pełna informacja o przebiegu konkursu kulinarnego (ocena prac, wyniki, nagrodzone
przepisy) będzie dostępna na stronie internetowej: www.miedzyzdroje.pl po jego zakończeniu.

Formularz zgłoszeniowy
do konkursu kulinarnego
p.n. ,,Śledź po Międzyzdrojsku”
Nazwa obiektu gastronomicznego:
.......................................................................................................
Imię i nazwisko osoby prywatnej:
.......................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
E -mail ........................................................................................
Telefon kontaktowy: ..........................................................
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 lipca1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) oraz zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, oraz wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatorów
konkursu „Śledź po Międzyzdrojsku” na potrzeby
konkursu i w celach marketingowo-organizacyjnych ww. konkursu.
W związku z uczestnictwem w konkursie, oświadczam również iż:
• zapoznałem/am się z regulaminem konkursu
„Śledź po Międzyzdrojsku” organizowanym przez
Urząd Miejski w Międzyzdrojach i akceptuję jego
warunki;
• posiadam pełne prawa autorskie do zgłoszonego
przepisu kulinarnego;
• zgłoszony do konkursu przepis kulinarny nie był
wcześniej wykorzystywany w żadnym innym konkursie;
......................................... ..........................................................
Miejscowość, data
Podpis uczestnika konkursu
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

„Chcę godnie i skutecznie
reprezentować mieszkańców”
Przedstawiamy Państwu radną VII kadencji Iwonę Czyż.
- Jakie są Pani pierwsze wrażenia jako
radnej?
- Miałam i mam świadomość, że bycie radnym
to duża odpowiedzialność, a otrzymany mandat
sam w sobie nie jest jeszcze sukcesem a zadaniem
do wykonania. Pełniąc tę funkcję cały czas pamiętam, że ktoś obdarzył mnie zaufaniem i moim
zadaniem jest to, aby tego zaufania nie zawieść.
Bycie radnym to naprawdę sporo obowiązków,
wiedza o rzeczywistych oczekiwaniach i potrzebach naszych mieszkańców. Moim zdaniem
radny nie powinien czerpać wiedzy wyłącznie
z dokumentów przygotowanych na sesje, ale
z rzeczywistego uczestnictwa
w problemach mieszkańców.
Mieszkańcy czasami przychodzą z bardzo poważnymi problemami, z którymi często się
potem identyfikuję. Składam
wtedy interpelacje, czy też
pisma i próbuję doprowadzić
je do końca. Ale są też i takie
sytuacje, w których ktoś przychodzi z czymś, z czym nie
do końca umiem się zgodzić.
Zdarzają się sytuacje, kiedy
z pozoru prosta sprawa okazuje się nie do przeskoczenia.
Czasami utrudniają nam życie
przepisy, które przecież tworzy
człowiek po to, żeby mu było łatwiej. Trudno jest
mi się z tym czasem pogodzić np. z ,,podatkiem
Janosikowym” i tu w pełni podzielam wypowiedź
pana burmistrza podczas spotkania z byłym
prezydentem RP. Zdaję sobie sprawę, iż jestem
radnym zadającym trudne i niewygodne pytania,
które mogą irytować, ale moim celem jest dogłębne zapoznanie się ze sprawami, którymi jako Rada
Miejska się zajmujemy. Działamy w imieniu i dla
dobra mieszkańców. Moją dewizą jest bowiem
wsłuchiwać się w głos mieszkańców, rozmawiać
z nimi, pytać ich o zdanie, a nie wymądrzać się
i samodzielnie decydować, co jest dla nich dobre.

- Czy jest Pani rodowitą Międzyzdrojanką?
- Tak, przez 45 lat jestem rzeczywistą rodowitą
mieszkanką Międzyzdrojów, choć urodziłam się
w Świnoujściu. To tutaj „chowałam się” w żłobku,
chodziłam do przedszkola, szkoły podstawowej,
bawiłam się na podwórku przed blokiem. Tak
więc od urodzenia moje życie związane jest
z Międzyzdrojami.
- Proszę opowiedzieć o okresie nauki, zainteresowaniach.
- Jeżeli chodzi o naukę to uczymy się przez
całe życie. Wiedza jednak to nie jest tylko to, czego
dowiemy się w szkole. O wiedzy trzeba pamiętać,
trzeba ją sobie przypominać i
pielęgnować. Szukać ciągłych
odpowiedzi. Nigdy nie zwracałam
uwagi na wykształcenie u innych
ludzi, liczył się dla mnie po prostu
człowiek. Wielu wybitnych twórców nie uzyskało stosownego
wykształcenia, a mimo to pisali
pięknym językiem i stworzyli niezapomniane postacie – przykład:
Stefan Żeromski. Zainteresowania
to książki, szczególnie z dziedziny
psychologii.
- Proszę nam opowiedzieć
o swojej rodzinie.
- Moja wspaniała rodzina to:
mama, tato, mąż i córka.
- Co jako radna chciałaby Pani zmienić w mieście, na co zwraca szczególną uwagę?
- Zmienić chciałabym dużo, niestety pojedynczy radny ma niewielką moc sprawczą. Moje założenia identyfikują się z programem wyborczym,
w którego tworzeniu uczestniczyłam.Ten program
został stworzony z myślą o poprawie standardu
życia mieszkańców naszej gminy, a także daniu
możliwości bytowych, czyli zatrudnienia, pracy
młodym mieszkańcom gminy, żeby nie musieli
stąd wyjeżdżać w poszukiwaniu godziwego życia. Lecz żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany
potrzebna jest zgoda w radzie oraz wspólna wizja

„Śledzik dla Głodowoja” wg przepisu Agaty Maciejewskiej,
laureatki konkursu na „Śledzia po Międzyzdrojsku” w 2014 roku:

- filety śledziowe – 5- 6 sztuk
- zalewa octowa ( 1/2 szklanka octu na 2 szklanki
wody, łyżka cukru, liść laurowy, ziele angielskie )
- garść rodzynek sułtańskich
- szklanka białego wytrawnego wina
- dżem agrestowy
- cebula
- przecier pomidorowy
- olej
- świeży rozmaryn i koper
- sól i pieprz do smaku
• wymoczone wcześniej filety śledziowe marynujemy ok. 2 – 3 godz. w tradycyjnej zalewie
octowej,
• rodzynki moczymy w białym winie,
• śledzie kroimy na mniejsze porcje i zawijamy
w koreczek z rodzynkami
• przygotowujemy marynatę: wino z namoczonych rodzynek, dżem agrestowy z rozmarynem,
pokrojoną w kostkę cebulę, przecier pomidorowy,
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nasiona kopru, odrobinę oleju, sól, pieprz do
smaku,
• koreczki umieszczamy w marynacie, i wstawiamy przynajmniej na dobę do lodówki
Smacznego!

takiego zarządzania gminą, które przyczynia się
do polepszania warunków bytowych mieszkańców. Wśród wielu spraw, które w najbliższym
czasie są najpilniejsze, bardzo ważne jest podjęcie
takich działań, które spowodują oddłużenie gminy. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 20 milionów
złotych. Bardzo ważne są też takie działania,
żeby nie eliminować z rynku kwaterodawców
na rzecz apartamentowców i hoteli. Ze spraw
sezonowych to zabezpieczenie przed dalszym
ubywaniem plaży jako podstawowego produktu
turystycznego Międzyzdrojów, uporządkowanie
tego chaosu, jaki panuje na promenadzie, oraz
wszelkie działania na rzecz zachowania terenów
zielonych. Promenada powinna być wizytówką
naszego kurortu, a nie „tureckim handlowiskiem”.
W kwestii mieszkaniowej należałoby zakończyć
oddawanie aportem gruntów dla MTBS bez żadnej dalszej korzyści dla gminy. Gmina powinna
za wkład w postaci gruntu otrzymać mieszkania
komunalne. Ważnym działaniem jest transparentność w zarządzaniu gminą, czyli np. to co zrobił
pan burmistrz S. Kuryłło z Kamienia Pomorskiego,
gdzie obywatel ma dostęp do wszelkich umów,
jakie zawiera gmina, czy też do zapisów finansowych. To spowodowałoby wzrost zaufania do
nas zarządzających gminą oraz ułatwiło dialog
ze społeczeństwem. W dalszej perspektywie
w sprawach dalszego rozwoju naszej gminy trzeba
podjąć realne działania w celu budowy term oraz
szerszego wykorzystania tego źródła energii np.
ogrzewanie, produkcja prądu - jako spółki, w której to mieszkańcy mieliby udziały i korzyści. Czyli
czerpaliby z takiej spółki zyski. To są tylko niektóre
ze spraw, jakie wymagają poprawienia bądź
podjęcia działań. Jeśli będzie chęć współpracy ze
strony koleżanek i kolegów radnych może choć
część uda się zrealizować. Uważam, że z każdym
można się porozumieć i z każdym można współpracować. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, ale
warto się starać.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
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

26.08.2015 r. - Dorota KLUCHA
02.09.2015 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ
09.09.2015 r. - Zbigniew MITTELSTADT
16.09.2015 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
23.09.2015 r. - Janusz PIŁAT
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
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.

7

POMOC SPOŁECZNA

25 lat OPS w strukturach samorządu
Przedstawiamy Państwu rozmowę z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
Elżbietą Jakubiak oraz z kierownikiem Sekcji Pomocy Społecznej OPS Jackiem Kołaczyńskim.
- W tym roku minęło 25 lat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturach
samorządu. Rada Narodowa Miasta i Gminy
Międzyzdroje uchwałą Nr 68/XIV/90 z dnia
18.04.1990 r. powołała do życia międzyzdrojski
OPS. Proszę powiedzieć nam, jakie są zadania
Ośrodka Pomocy Społecznej?
- Początkowo realizowaliśmy wyłącznie zadania z zakresu pomocy społecznej. Od 2004 r.
powierzono nam również świadczenia rodzinne,
dodatki mieszkaniowe, zaliczki alimentacyjne,
pomoc osobom uprawnionym do alimentów, profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego, usługi opiekuńcze dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
- Czym zajmuje się pomoc społeczna?
- Pomoc społeczna odnosi się do
podstawowych potrzeb człowieka i ma
na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.
Oczywiście są to rożne formy wsparcia,
również pomoc materialna, gdy np. dofinansowujemy zakup opału na zimę czy
leków dla osoby, która ma niskie dochody.
Natomiast pomoc osobom, które są zdolne do pracy powinna skupić się na wsparciu w wyjściu z bezrobocia. Wymaga indywidualnego podejścia, gdyż każda osoba
ma inne potrzeby, potencjał, oczekiwania
i możliwości. To wspieranie, asystowanie,
a nienarzucanie gotowych rozwiązań, czy udzielanie wyłącznie pomocy finansowej. Dlatego też
pozyskujemy dodatkowe fundusze w ramach projektów unijnych, dające możliwość organizowania niesystemowych form wsparcia i coraz częściej
„dajemy wędkę, a nie rybę”.
- Jaka jest specyfika pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej?
- Przyjęty system pracy, związany z zaleceniami
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zakłada
obecność drugiej osoby, gdy pracownik socjalny
wchodzi w nowe środowisko. A przy odwiedzaniu środowisk, w których występuje potencjalne
zagrożenie dla pracownika, powinien on poprosić o asystę Straż Miejską lub Policję. Jest to praca
obarczona ogromnym stresem, zagrożona wypaleniem zawodowym jeśli pracownik nie otrzyma
właściwego wsparcia. Wprowadzono obowiązek
zapewnienia pracownikom socjalnym superwizji,
co gwarantuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Wspiera nas
również w formie bezpłatnego, profesjonalnego
doradztwa i szkoleń. Ta praca wymaga stałego
uzupełniania wiedzy i kwalifikacji. Daje ogromne
poczucie satysfakcji, gdy widzimy efekty naszej
pracy.
- Kto finansuje pomoc społeczną?
- Przed laty były to w większości środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czyli z budżetu
państwa. Jednak to się zmieniło. Coraz więcej zadań zlecanych jest, jako zadania własne, gminom.
Obecnie więc środki finansowe pochodzą głównie
z dwóch źródeł: budżetu gminy i dotacji Urzędu
Wojewódzkiego. Pozyskujemy także środki unijne
na realizowane projekty, w których wkład własny
pochodzi także z budżetu gminy.
- Kto najczęściej korzysta z pomocy Ośrodka?
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- Największą grupę korzystających z pomocy
stanowią osoby bezrobotne, choć zmienia się to
w skali roku - w okresie letnim większość podejmuje pracę. W celu zmniejszenia tego problemu
w latach 2008-2014 realizowaliśmy projekt unijny
wspierający osoby długotrwale bezrobotne. Sześćdziesiąt procent uczestników projektu podjęło
pracę i nie wróciło do korzystania z systemu pomocy społecznej. Wzrasta liczba osób, które korzystają z pomocy w związku z długotrwałą chorobą lub
niepełnosprawnością. Dla przykładu, z pomocy
w formie usług opiekuńczych w 2014 r. korzystało
57 osób, a w 2002 tylko 24 osoby. Zmniejszyła się
natomiast liczba rodzin korzystających z pomocy
w związku z uzależnieniami z 99 w 2006 r. do 16
w roku 2014. Niewątpliwy wpływ na zmniejszenie

skali tego problemu ma utworzony przy OPS system wsparcia, umożliwiający mieszkańcom naszej
gminy korzystanie z terapii w miejscu zamieszkania.
- Burmistrz Międzyzdrojów otrzymał list gratulacyjny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Władysława Kosiniaka – Kamysza, w związku
z wyróżnieniem, jakie otrzymał projekt realizowany przez OPS w programie ,,Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny
w latach 2011-2015. Proszę opowiedzieć o tym
projekcie.
- Działaniami projektowymi zostały objęte
dzieci i rodziny wspierane przez Świetlicę Środowiskową ,,Iskierka” w Międzyzdrojach, która realizuje
zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego. Celem wymienionego projektu była nauka wspólnego spędzania czasu, poprawa relacji w rodzinie, budowanie i wzmacnianie
autorytetu rodziców. W programie uczestniczyło
11 rodzin - łącznie 38 osób.
Tutaj należy podkreślić zaangażowanie kierownika świetlicy Ewy Lewandowskiej, autorki działań
projektowych uznanych za profesjonalne i nowatorskie w zakresie wspierania dziecka i rodziny.
Nie byłoby to też możliwe bez księgowej projektu
Joanny Dębowskiej, gdyż ocenie podlega również
budżet projektu. Jest nam tym bardziej miło, że te
starania zostały docenione przez Ministerstwo.
- W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się
w mediach o uzależnieniach od narkotyków
i dopalaczy. Jak wygląda pomoc dla takich osób
w naszej gminie?
- Profilaktyką uzależnień OPS zajmuje się od
2007 r. Zatrudniony inspektor ds. profilaktyki posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne
przekładające się na tworzenie kompleksowego,

profesjonalnego systemu wsparcia w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.ops.miedzyzdroje.
pl. Wiele zadań z tego zakresu zlecamy Pracowni
Motywacja i Działanie w tym terapię uzależnień,
profilaktyczne programy dla dzieci, młodzieży oraz
rodziców. Zapewniamy również wsparcie w formie
poradnictwa psychologicznego, prawnego i asystenta rodziny. Ważnym elementem terapii jest
możliwość korzystania ze wsparcia Klubu Abstynenta „Rozwaga”, który finansowany jest z budżetu
gminy. Mieści się on przy ul. Cichej. Klub daje możliwość spotkania się z osobami, które mają dokładnie takie same problemy.
- Proszę powiedzieć co w Państwa opinii może
ustrzec młodych ludzi przed uzależnieniami?
- Ważne jest kształtowanie przez
rodziców prawidłowej postawy dzieci
wobec używek, pokazanie im właściwego wzorca. Brak zainteresowania
rodziców dzieckiem, jego problemami powoduje, że szuka ono akceptacji
w innym, często niewłaściwym środowisku. Dzieciom i młodzieży należy
zapewnić jak najlepszy dostęp do różnych form spędzania czasu wolnego,
do skutecznych, profesjonalnych programów profilaktycznych, a rodzicom
do właściwej edukacji.
- Co jest największym problemem społecznym w naszym środowisku?
- Problemem jest leczenie osób, które nie
kontynuują leczenia psychiatrycznego. Leczenie
takich osób było monitorowane w ramach środowiskowej opieki psychiatrycznej. Obecnie NFZ
nie finansuje takich działań. Wzrasta liczba osób
starszych, przewlekle chorych, wymagających
wsparcia osób drugich w codziennej egzystencji.
Potrzebny jest na terenie naszej gminy dzienny
klub dla seniorów, w którym mogliby spotykać się
codziennie, aby złagodzić poczucie osamotnienia,
nierzadkie zwłaszcza dla osób, które kończą życie
zawodowe. Zauważamy też wzrost przypadków
przemocy w rodzinie. Co ważne, może samo zjawisko nie wrasta, ale zwiększyła się świadomość
w społeczeństwie. Do niedawna pokutował pogląd, że to co działo się w czterech ścianach było
sprawą tylko danej rodziny. Dziś świadomość ludzi
jest większa, przestajemy być obojętni. Przy ośrodku działa zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie można
uzyskać profesjonalną pomoc i zgłosić problem
przemocy.
Korzystając z okazji, pragniemy gorąco podziękować wszystkim pracownikom Ośrodka za
profesjonalizm i zaangażowanie we wspieraniu
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim, którzy
nas wspierają i współpracują z naszym Ośrodkiem.
Warto również dodać, że kontrole przeprowadzone w naszym Ośrodku w ubiegłym roku, jak
i latach poprzednich, kończyły się nie tylko oceną
pozytywną, ale i pochwałami dla pracowników.
Oceniono, że Międzyzdroje są gminą przodującą
w zorganizowanym systemie wsparcia dla osób
potrzebujących pomocy.
- Dziękuję Państwu za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Ścigała
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POMOC SPOŁECZNA, AKTUALNOŚCI

KOLEJNY PROGRAM W „ISKIERCE”
01 sierpnia w Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” ruszył kolejny ministerialny program „Świetlica - Dzieci – Praca 2015 r.”, realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.
Tym razem hasło przewodnie programu brzmi:
„Razem śmielej i weselej”. Program skierowany
jest do dzieci i rodziców z Gminy Międzyzdroje.
Zakłada on poprawę funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym dzieci i ich
rodzin.
Świetlica „Iskierka” otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 40
tys. zł. Otrzymana kwota stanowi 80% dofinansowania, resztę zadań projektowych sfinansuje
Gmina Międzyzdroje ze środków przeznaczonych
na profilaktykę.
W programie, trwającym od 01.08 - 31.12.
2015 r., przewidziane są ciekawe zajęcia, wyjazdy

i warsztaty. Program rozpoczął się wyjazdem kolonijnym dzieci do Władysławowa. Spośród wielu
atrakcji przewidzianych w programie, znajdzie
się: cykl spotkań edukacyjno – profilaktycznych
na temat higieny stylu życia, zdrowego żywienia
itp., ogólnorozwojowych zajęć dla maluchów,
spotkania ze specjalistami, rodzinne wyjazdy integracyjne do Zieleniewa oraz Szczecina, warsztaty
plastyczno - techniczne „Coś z niczego”, zajęcia
dla dzieci i rodziców w oparciu o Metodę Ruchu
Rozwijającego W. Sherbone.
Nabór na nowy rok szkolny 2015/16 już od
września. Serdecznie zapraszamy.
Ewa Lewandowska, Ewelina Szpakowska

Zuchowe wakacje!

W dniach od 15 do 24 lipca 2015 r. międzyzdrojskie zuchy z 44. Gromady Zuchowej „Pracowite
Pszczółki”, wspólnie z zuchami z województwa zachodniopomorskiego, przeżywały letnią,
obozową przygodę pod namiotami.

Dzieci uczestniczyły w kolonii zuchowej położonej w sosnowym lesie w Pogorzelicy. Organizatorami kolonii była kadra instruktorska Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP.
Podczas pobytu zuchy brały udział w całodniowej wycieczce do Kołobrzegu i w pieszej
wędrówce do Trzęsacza. Wchodziły na latarnię
morską oraz zwiedzały Muzeum Rybołówstwa
w Niechorzu. W czasie wolnym uczestnicy bawili

się w gry oparte o geocaching, plażowali nad
morzem i brali udział w zajęciach integracyjnych.
„Pracowite Pszczółki” z niecierpliwością czekają na kolejny taki wspólny wyjazd.
W nowym roku planują uczestniczyć w Nieobozowej Akcji Zimowej, nad którą już pomału
zaczyna się zbierać kadra instruktorska Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP. Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski
Hufiec Ziemi Wolińskiej ZHP

„Klubik Rodzinny – od juniora do seniora”

Aktywna jesień w Wapnicy
Z inicjatywy mieszkańców Wapnicy, przy wsparciu Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”
oraz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców sołectwa, we wrześniu i październiku br. realizowany
będzie projekt „Klubik Rodzinny – od juniora do seniora”. Mamy przyjemność zaprosić mieszkańców do udziału w szeregu wydarzeń, które będą miały miejsce w Wapnicy. Zajęcia są bezpłatne.
Projekt skierowany jest do mieszkańców sołectw: Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie. Dofinansowanie, w kwocie niemal 5000 zł ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020,
dotyczy realizacji zadania w ramach konkursu:
MIKRODOTACJE - Małe Inicjatywy Lokalne. Nasza
inicjatywa otrzymała bardzo wysoką ocenę i była
7 wśród 143 złożonych wniosków.
Głównym naszym zamierzeniem jest integracja mieszkańców poprzez Państwa udział w szeregu zajęć, warsztatów i spotkań. Chcielibyśmy,
aby „Wiklina” oraz Szkoła w Wapnicy nadal były
centrami kulturowymi sołectw. Dzięki dofinansowaniu uda się zrealizować różnorodne zajęcia:
sportowe, artystyczne, zajęcia dla małych dzieci
oraz festyn rodzinny.
KLUBIK MALUSZKA – każdy czwartek, godzina 17:00 - zajęcia dla dzieci do lat 5 oraz ich
opiekunów - będą prowadzone przez doświad-
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czonego animatora, według autorskiego projektu,
gdzie za pomocą zabaw będziemy oddziaływać
na rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny
dzieci. Mamy miejsca dla 10 uczestników. Liczy się
kolejność zgłoszeń. Pierwsze zajęcia: 3.09.2015r.
GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO - każdy wtorek, godzina 18:00 - będą to zajęcia sportowe
podnoszące sprawność fizyczną, stan zdrowia
(w szczególności kręgosłupa) i aktywność życiową. Gimnastyka ma również dostarczać satysfakcji,
radości i motywacji do działania. Zajęcia przeznaczone dla osób w wieku od 10 do 110 lat. Pierwsze
zajęcia: 8.09.2015r.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE - po jednym spotkaniu we wrześniu i październiku (dokładne daty
zostaną ustalone po konsultacjach z Państwem,
podamy je na plakatach rozwieszonych w sołectwie) - w tym przypadku jesteśmy ograniczeni jedynie pojemnością „Wikliny”. Dotychczas mieliście

NOWE OKRESY ZASIŁKOWE!
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń:
- z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy (tj. trwający od 01 października
2015 r. do 30 września 2016 r.) są przyjmowane
od dn. 1 sierpnia 2015 r.,
- rodzinnych na nowy okres świadczeniowy (tj.
trwający od 1 września 2015 r. do 31 października
2016 r.) są przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń
o uczęszczaniu dzieci do szkoły, zaświadczeń lub
oświadczeń potwierdzających tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
- w przypadku ubiegania się o wypłatę dodatków
do zasiłku rodzinnego (wyprawka szkolna, dojazdy, internat) przyznanych decyzjami na okres
zasiłkowy 2014/2015 (IX i X 2015r).
Katarzyna Podyma
Sekcja Świadczeń Rodzinnych

SZKOŁA DLA RODZICÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
zbiera zapisy na cykliczne warsztaty: Szkoła
dla Rodziców.
Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych
kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną
postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń,
to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także
nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na
wzajemnym szacunku.
Program realizowany jest w trakcie 12 trzygodzinnych spotkań. Zapisy przyjmujemy w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Książąt Pomorskich 8, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 pokój
nr 2 lub 3. Bądź pod nr tel. 91 3280311, 913278368
do 18 września br. Planowane rozpoczęcie programu - październik 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Małgorzata Musialska
Państwo możliwość poznania technik zdobienia
pisanek („Fabryka Pisanek”), tworzenia ozdób
świątecznych („Fabryka ozdób świątecznych”)
oraz przyozdabiania i wypieku pierników („Pierniczkowe Rewelacje”). Teraz proponujemy np.
technikę zdobniczą DECOUPAGE. Jak zwykle zapewniamy materiały, pomysły, pomoc i uśmiech.
FESTYN RODZINNY odbędzie się 26 września 2015 r., a jego tematem będzie „Święto
pieczonego ziemniaka”. Dla każdego znajdzie się
pyrka i kiełbaska oraz kilka zabaw i konkursów. Na
terenach przyszkolnych będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w przeróżnych grach
i zabawach. Zabierz swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy.
Zainteresowanych zajęciami KLUBIK MALUSZKA, GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO, WARSZTATY ARTYSTYCZNE prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 15:00 do 20:00 pod
numerem tel. 795 862 645.
Mariusz Samołyk lider grupy
Bożena Magda sołtys Wapnicy
Jan Magda przewodniczący Rady Miejskiej
oraz członkowie Międzyzdrojskiego
Stowarzyszenia „Rodzina”
„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
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SPORT

PLAŻÓWKA 2015
01 sierpnia 2015 roku siatkarze rywalizowali w turnieju siatkówki plażowej, zorganizowanym
przez Klub Sportowy FALA Międzyzdroje w ramach cyklu turniejów Plażówka 2015. W zawodach udział wzięło 8 par, które podzielono na dwie grupy. Zawodnicy rywalizowali w grupach,
a następnie o miejsca w turnieju.
Już w pierwszych spotkaniach
para Andrzej/Krzysztof zwyciężyła
parę Jan/Łukasz 21-18. Wysoką
skuteczność i dobrą dyspozycję
prezentował od początku dnia duet,
czyli Przemek oraz Adam, którzy bez
większych przeszkód dotarli do półfinałów. W nim przyszło im mierzyć się
z Maciejem oraz Michałem, dwójce,
która przed laty z powodzeniem
zwyciężała w takich turniejach. Ten
pojedynek lepiej rozpoczęli zawodnicy Przemek/Adam i mecz pewnie
wygrali mimo ambitnej walki teamu Maciej/Michał.
W drugim półfinale klasę ponownie pokazał duet

Uczestnicy turnieju
Andrzej/Krzysztof. wygrywając zdecydowanie 21-10
z Danielem i Robertem.

Finał pocieszenia odbył się pomiędzy parami
Maciej/ Michał a Daniel/ Robert. Pojedynek ten był
szybką okazją do rewanżu, gdyż zespoły te spotkały
się wcześniej w grupie, wtedy to triumfowali Daniel/
Robert. Natomiast w meczu o brąz - zdecydowane
zwycięstwo Maćka z Michałem.
Finał to sama klasa w sobie: Andrzej/Krzysztof - doświadczenie i rutyna przeciwko Przemek/
Adam - zdecydowany duet, faworyt na zwycięstwo
w turnieju Plażówka 2015. Andrzej z Krzysztofem
kontrolowali całe spotkanie jednak końcówka
należała do chłopaków przyjezdnych, którzy
zwyciężyli 21-17.
Kilka minut po ostatnim gwizdku sędziego
wszystkim zawodnikom rozdano dyplomy i książki
promujące naszą Gminę Międzyzdroje, a trzem najlepszym zespołom wręczono pamiątkowe puchary.
Zarząd K.S. Fala Międzyzdroje serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom oraz wolontariuszom za
udział i pomoc w organizacji Plażówki 2015 na pięknej
międzyzdrojskiej plaży.
Jan Rączewski

XX Letni Obóz Karate Kyokushin 2015

Lekkoatleci na obozie w Barlinku

Od 09 – 19 lipca członkowie Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido,
a wraz z nimi dzieci i młodzież ze Świnoujścia i Wolina, przebywali na corocznym letnim obozie. Miejscem obozu była przepiękna miejscowość Garczyn.

Na przełomie lipca i sierpnia zawodniczki i zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje uczestniczyli w tygodniowym
obozie lekkoatletycznym w Barlinku.
Mieliśmy przyjemność przebywać w pensjonacie „Pod Sosnami”,
w którym zastaliśmy miłą obsługę oraz
fantastyczne jedzenie. Zgrupowanie
miało na celu zbudowanie formy na
zbliżające się zawody w kategorii
młodzika. Treningi odbywały się na
stadionie, który znajdował się tuż za
płotem pensjonatu oraz w lesie. Podczas obozu nasi lekkoatleci wykonali
13 mocnych jednostek treningowych,
które na pewno zaprocentują i przeło-

Jest to miejscowość o bardzo bogatej historii, malowniczo położona
nad Jeziorem Dużym w województwie
pomorskim. Na obozie zabawa dopisywała chociaż z pogodą bywało różnie.
Oprócz świetnej zabawy -kąpieli w jeziorze, pływania kajakami - odbywały
się również tańce, śpiewy i zabawy
przy ognisku, kabareton, nauka jedzenia pałeczkami, a także treningi.
Uczestnicy obozu miło spędzili
czas, zdobywali niezbędną wiedzę
o miejscach, w których byli i które
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widzieli. Nie byłoby obozu bez „dnia
Jaskiniowca”, podczas którego wszystkie posiłki spożywane były bez użycia
sztućców. Dzieci podczas codziennych
zajęć uczyły się samodzielności i zdobyły wiele pożytecznych umiejętności.
Obóz zakończył się chrztem nowych
obozowiczów. Wszyscy z obozu wrócili
zadowoleni i szczęśliwi.
Organizatorem obozu był świnoujski Klub Karate Kyokushin.
Andrzej Sawicki

żą się na same rekordy życiowe. Oprócz
treningów korzystaliśmy z kąpieli
w jeziorze, rejsu statkiem dookoła jeziora oraz parku linowego, który okazał
się dla niektórych walką ze swoimi
słabościami. Pierwsze ważne zawody
odbędą się w Białogardzie, 29 sierpnia
i będą to Mistrzostwa Województwa
Młodzików. Od września zapraszamy
na treningi wszystkich chętnych,
którzy mają zapał do biegania i chcą
zacząć przygodę z lekkoatletyką.
Więcej szczegółów na stronie:
www.uks.jupe24.pl oraz kontakt do
trenera: boc200@gmail.com.
Trener Rafał Błocian
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OGŁOSZENIA
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla
odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek
		
Wtorek		
		
Środa		
		
Czwartek		
Piątek		

LOKALIZACJA ODBIORU
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa,
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska
Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, 		
Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater,
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem
Biała Góra, Grodno I-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica
Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, działki ogrodowe, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa

Odpady komunalne segregowane
Frakcja sucha (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek
		
		
		
		
Czwartek		
		
		

LOKALIZACJA ODBIORU
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa,
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska,
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, działki ogrodowe, Komunalna,
Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa, Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd
oraz plaża miejska
Biała Góra, Grodno I - II - III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska
Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
W okresie od 01.09.2015r. – 30.09.2015r. 1 x w tygodniu
DZIEŃ TYGODNIA
Wtorek
		
		
		
		
Środa
		
		

LOKALIZACJA ODBIORU
Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa,
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska,
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, działki ogrodowe, Komunalna,
Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa, Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd
oraz plaża miejska.
Biała Góra, Grodno I-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica.
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater,
Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone) w okresie od 01.10.2015r. do 31.12.2015r.
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca
MIASTO I GMINA

13.10.2015 r.

27.10.2015 r.

10.11.2015 r.

24.11.2015 r.

08.12.2015 r.

22.12.2015 r.

SZKŁO
II piątek miesiąca (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)
MIASTO I GMINA

11.09.2015r.

Część Zachodnia miasta
16.09.2015r. (środa)
16.12.2015r. (środa)
Część Wschodnia miasta
17.09.2015r. (czwartek)
17.12.2015r. (czwartek)
Gmina
18.09.2015r. (piątek)
18.12.2015r. (piątek)

09.10.2015r.

13.11.2015r.

11.12.2015r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika,
Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska,
Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe – Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa,
Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Zdrojowa
Biała Góra, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska,
Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa
Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska 1, Zalesie

		

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2015, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne: • 11.11.2015r. (Święto Niepodległości) - 12.11.2015r. • 25.12.2015r. (Boże Narodzenie) - 24.12.2015r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: utwardzeniu kostką brukową nawierzchni części działek o numerach geodezyjnych: 169 i 10, zlokalizowanych w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. Utwardzona
część wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1001Z Wicko-Wapnica-Lubin.

Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B,
72-400 Kamień Pomorski.
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 zostały zamieszczone 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 wątpliwości i zapytań proszę o kontakt tel. 91 32 75 651
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Małgorzata Baczyńska
Planowanie Przestrzenne
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