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AKTUALNOŚCI

Ostatnie pożegnanie – Eugeniusz Kędzierski (1918 - 2017)
W dniu 27 czerwca 2017 roku pożegnaliśmy na międzyzdrojskim cmentarzu Pana
Eugeniusza Kędzierskiego - osobę znaną i szanowaną w Gminie Międzyzdroje, powiecie kamieńskim i regionie zachodniopomorskim.
Symboliczny w biografii Pana Eugeniusza był
rok jego przyjścia na świat, rok „powrotu” naszej
Ojczyzny na mapy Europy i Świata - rok 1918.
Po wkroczeniu w 1939 roku armii niemieckiej do Polski Pan Eugeniusz został wywieziony
w głąb Niemiec i osadzony w karnym obozie
pracy, gdzie przebywał do zakończenia wojny.
Po powrocie do kraju pracował na samodzielnych stanowiskach w przemyśle rybnym
i handlu, kierując dużymi zakładami pracy.
Ukończył wyższe studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Jego zainteresowanie turystyką miało
korzenie w harcerstwie, gdzie zdobył krzyż ze
złotą lilijką.
Od 1970 roku był członkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
współtwórcą Oddziału PTTK w Międzyzdrojach,
pełnił funkcje prezesa Zarządu Oddziału, będąc
aktywnym członkiem Zarządu Wojewódzkiego
i Zarządu Głównego PTTK.
Pracowitość wyniósł z etosu swojej rodzinnej
ziemi, z Wielkopolski.
Tak, jak wielu wspaniałych pionierów zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych,
podziwiał ich piękno, poznawał skomplikowaną
historię wyspy Wolin.
Piękno Go urzekało, ale też zobowiązywało
do ochrony i upowszechniania walorów tych
ziem. Stąd Jego aktywność w tworzeniu Wolińskiego Parku Narodowego, w którym później,

przez 15 lat, był członkiem rady naukowej.
Osobiste zaangażowanie w popularyzację Międzyzdrojów ukoronowane zostało powstaniem
przewodnika pt. „Międzyzdroje” autorstwa Bogdana Kucharskiego. Stąd wreszcie determinacja
w modernizowaniu i budowaniu obiektów dla
turystów, którzy, przebywając w Międzyzdrojach,
kodowali w sobie nadbałtycką nutę Polski.
Śp. Eugeniusz Kędzierski miał świadomość
tego, że budować„nowe” trzeba nie tylko na ziemi,
ale i w ludziach.
Mając predyspozycje niezbędne dla dobrego działacza społecznego i polityka, potrafił je
wykorzystać.
Jego wysokie kwalifikacje sprawiły, że w 1982
roku mieszkańcy i organizacje społeczne Międzyzdrojów upoważniły Go do samodzielnego
występowania do władz państwowych i innych organów w sprawie przywrócenia Międzyzdrojom
statusu samodzielnej jednostki administracyjnej
na mapie Polski. W wyniku trudnych negocjacji
prowadzonych przez Pana Eugeniusza Kędzierskiego, trwająca ponad rok walka o prawo przywrócenia tożsamości Miasta i Gminy Międzyzdroje
zakończyła się sukcesem.
W dniu 23 marca 1984 roku wybrano na
pierwszej sesji Radę Narodową Miasta i Gminy
Międzyzdroje, której został członkiem.
W następnych latach, niezależnie od zarządzania Oddziałem PTTK, poświęcał się pracy na polu
społecznym, przyczyniając się do opracowania
perspektywicznego programu rozwoju Mię-

Wydobyto historyczne tablice
W dniu 7 lipca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wpłynęła informacja o wykopaniu na
terenie budowy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie płyt nagrobnych. Podczas prac ziemnych wykopano
sześć dobrze zachowanych tablic nagrobnych i pięć kamiennych elementów nagrobków. O znalezisku został poinformowany przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
W dniu 10 lipca 2017 roku wydobyte elementy
wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszzostały przetransportowane przez wykonawcę
czyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył,
robót na strzeżony i monitorowany
przy użyciu dostępnych środków,
teren w Międzyzdrojach. Po zakońtego przedmiotu i miejsca jego
czeniu prac ziemnych na terenie
znalezienia, podlega karze grzywny.
budowy znalezione tablice nagrobne
2. W razie popełnienia wykroczenia
zostaną umieszczone na międzyzokreślonego w ust. 1 można orzec
drojskim cmentarzu.
nawiązkę do wysokości dwudzieJednocześnie informujemy, że
stokrotnego minimalnego wynagroart.115 Ustawy o ochronie zabytków
dzenia na wskazany cel społeczny
i opieki nad zabytkami z dnia 23 lipca
związany z opieką nad zabytkami”.
2003 roku brzmi:„1. Kto niezwłocznie
Tym samym każda osoba, która
nie powiadomił wojewódzkiego
uzyska informację o takim znalezisku
konserwatora zabytków lub wójta
zobowiązana jest do poinformowa(burmistrza, prezydenta miasta)
nia o tym wskazane instytucje. Warto
o odkryciu w trakcie prowadzenia
zadbać o to, co jest elementem
robót budowlanych lub ziemnych
naszej historii.
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczeJoanna Ścigała
nie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

dzyzdrojów, który w wyniku konsekwentnej
polityki władz samorządowych, przywrócił
miastu miano „Perły Bałtyku”.
Śp. Eugeniusz Kędzierski został między
innymi, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Polonia
Restituta oraz uhonorowany, przez nasz samorząd, tytułem „Zasłużony dla Międzyzdrojów”.
Spoczywaj w Pokoju!
Część Twojej Pamięci!
Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

,,Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
- Ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym
i Wszystkim, którzy złożyli
wieńce i kwiaty
oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze mojej
Żony Czesławy Kalemby
składa Janusz Kalemba
z rodziną

Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień 2017 r.
 3, 10, 17, 24, 31.08.2017 r. – XIX Międzyzdrojskie Czwartki Organowe, kościół pw.
św. Piotra Apostoła, godz. 19:00, program na
str. 16;
 05.05.2017 r. – XIII Międzynarodowy Festiwal "Karawana Kultury", Międzynarodowy
Dom Kultury, godz. 16.30;
 10.08.2017 r. – „Znani i lubiani w biografiach”, spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klu2

bu Książki, Miejska Biblioteka Publiczna, godz.
17:00;
 17.08.2017 r. – XVI Bieg Śniadaniowy, start
przy Alei Gwiazd, godz. 09:00;
 17.08.2017 r. – XIX Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego, skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd, godz. 17:50;
 18.08.2017 r. – Gala MMA, amfiteatr, godz.
20:00;

 19.08.2017 r. – IX Gala Boksu Zawodowego „Międzyzdroje Seaside Boxing Show”, amfiteatr, godz. 20:00;
 25 - 27.08.2017 r. – Summer Kite Festival,
 29.08.2017 r. – Spotkanie z Hanną
Samson, Miejska Biblioteka Publiczna, godz.
18:00.

Redakcja
INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 7/2017

Pamięć nie zginie

Przed nami XIX edycja Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, organizowanego przez Bogusława Mamińskiego,
biegacza, olimpijczyka, wicemistrza świata i Europy, mieszkańca Międzyzdrojów.
17 sierpnia 2017 r. o godz. 17.50 znów
spotkamy się na skwerze rekreacyjnym przy
Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, żeby uczcić
pamięć o Władku i Tadku. Mija już 20 lat od tej
tragicznej chwili, kiedy świat sportu stracił tych
znakomitych polskich mistrzów olimpijskich:
kulomiota Władysława Komara i tyczkarza Tadeusza Ślusarskiego.

To stąd 17 sierpnia 1998 roku wyruszyli
w swoją ostatnią podróż. Uczestniczyli w biegu
o Bursztynowy Puchar Miasta Międzyzdroje
organizowanym przez Bogusława Mamińskiego, ku czci pamięci Eugeniusza Pietrasika,
szefa polskiej misji olimpijskiej Atlanta 96. 17.08.
1998 r. Wł. Komar i T. Ślusarski wyruszyli z Międzyzdrojów do Warszawy, a Jarosław Marzec
wracał do rodzinnego Dziwnowa. Około
godz. 17.50 na krajowej „trójce” pomiędzy
miejscowościami Brzozowo i Przybiernów
doszło do tragicznego wypadku - czołowego zderzenia dwóch samochodów. Na
miejscu zginęli dwaj olimpijczycy, a trzeci
- J. Marzec, też sportowiec i olimpijczyk, po
kilku dniach zmarł w szpitalu.
Odtąd każdego roku w rocznicę ich
śmierci w Międzyzdrojach odbywa się
Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny,
a w Dziwnowie Międzynarodowy Bieg
„Cztery Mile Jarka” (12.08.2017 r.).
W tym roku już po raz 19. będziemy
uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, podziwiać zmagania sportowe
zawodników w koronnych konkurencjach
zmarłych olimpijczyków - w skoku o tyczce
i pchnięciu kulą, spotykać znane osobistości sportowe, olimpijczyków i artystów,
sympatyków i przyjaciół.
Już dziś zapraszamy do udziału w Biegu
Śniadaniowym i Mityngu Lekkoatletycznym.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. Społecznych
i Kultury Fizycznej

WYDARZENIA

IX Gala Boksu

Zawodowego przed nami!
19 sierpnia br. w amfiteatrze w Międzyzdrojach kolejna odsłona bokserskich
zmagań tj. IX Gala Boksu Zawodowego
pn. „Międzyzdroje Seaside Boxing Show”.
Przed nami 5 pojedynków bokserskich, w których zmierzą się polscy i zagraniczni zawodowi
bokserzy w różnych kategoriach wagowych. Na
ringu zaprezentują się m.in. jeden z największych
„prospektów” kat. półciężkiej – Paweł Stępien,
widowiskowo boksujący Mateusz Tryc, utalentowany Jordan Kuliński i faworyt miejscowej
publiczności Tomasz Król.
Walkę wieczoru o Mistrzostwo Polski w wadze półciężkiej stoczą Dariusz Sęk (26-3-2, 8 KO)
z Markiem Matyją (13-1, 5 KO).
„Starcie Matyi z Sękiem to gwarancja wielkich
emocji i zaciętej rywalizacji od pierwszego gongu"! - zapowiada promotor gali Tomasz Babiloński.
- „Obaj mają wiele do zyskania, ale również wiele
do stracenia. Przegrany najpewniej będzie musiał
zapomnieć o walkach o stawkę, zwycięzca będzie
mógł mierzyć wyżej.”
Bohaterowie pojedynku wieczoru gali w Międzyzdrojach, co nie jest częste w Polsce, boksować
będą w bardzo twardych rękawicach marki Grant,
znanych z tego, że czuć w nich dobrze każde
uderzenie.
„Kibice kochają nokauty i wymiany mocnych
ciosów, chcę aby była to twarda rywalizacja, coś,
na co fani czekają i o czym będą mówić jeszcze
długo po opuszczeniu amfiteatru w Międzyzdrojach” - mówi Tomasz Babiloński.
Bilety na wydarzenie dostępne są w sprzedaży
internetowej na www.e-bilet.pl oraz przed galą
w Informacji Turystycznej.
Zapraszamy!
Anetta Czyżak
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Potrafimy gospodarować naszym bogactwem
Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa o zajęciu przez Międzyzdroje wysokiego III miejsca w dorocznym prestiżowym
rankingu ,,Bogactwo samorządów 2016” pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota”, w kategorii małe miasta. Poniżej prezentujemy rozmowę z Burmistrzem Leszkiem Doroszem, która ukazała się w 14 wydaniu Wspólnoty w dniu 15 lipca 2017 r.
- Panie Burmistrzu co jest bogactwem
gminy, którą Pan zarządza?
- Najważniejsza w wielu działaniach dla
gmin jest jej lokalizacja. Większość gmin nadmorskich lub górskich z racji samego położenia posiada większe możliwości rozwoju. Tak
jest i u nas, największą determinantą obecnego poziomu rozwoju naszej gminy jest jej geopolityczne położenie. Oczywiście jej zasoby
naturalne, położenie nad morzem Bałtyckim
i w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego.
Drugą kwestią jest – co my z tym bogactwem
zrobimy?
Powinniśmy prawidłowo zdiagnozować nasze potrzeby, przyjrzeć się możliwościom organizacyjnym i zasobom. Warto dla skutecznego
zarządzania gminą i dla jej stabilnego rozwoju, aby dokumenty takie jak strategia gminy
nie były dokumentem, który zalega na półce,
ale drogowskazem. Rzetelnie przygotowana
analiza słabych i mocnych stron, szans i możliwości jest kluczowa. Także inne ważne dla
gmin dokumenty: studium zagospodarowania
gminy, plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnia prognoza finansowa gminy
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nie powinny być przygotowywane dlatego, że
taki jest wymóg odgórny. Jeśli są one spójne,
gwarantują logiczną kontynuację wieloletnich
działań.
Jest to proces bardzo złożony. Można być
dumnym z każdego wysokiego miejsca w rankingach, ale ważne aby przekładało się to na
zadowolenie pojedynczego mieszkańca. Jak
wiemy odczucia ludzi w tym zakresie są zawsze
bardzo zróżnicowane.
- To nie pierwszy raz, gdy gmina Międzyzdroje zajęła tak wysoką pozycję w tym
rankingu.
- To prawda, w 2006 roku gdy objąłem funkcję burmistrza, gmina była na 15. miejscu w kategorii – małe gminy. A w 2009 roku – byliśmy
na 2. wysokiej pozycji. Cieszy nas, że tendencja
się utrzymuje.
- Proszę podać przykłady dobrych praktyk i działań.
- Nie jest to jedno działanie, ale całe ich
spektrum. Międzyzdroje są miejscowością
turystyczną. Jeżeli turystyka jest głównym
źródłem dochodów mieszkańców i jest to jedyny sposób na zarabianie, to w konsekwencji

tego wszystkie działania mają mieć cel, który
wzmocni źródło dochodu. Inwestowanie w infrastrukturę, poprawa jakości dróg, chodników,
odpowiednego poziomu infrastruktury turystycznej. Równie ważne jest zapewnienie turystom bogatego kalendarza wydarzeń kulturalnych, sportowych. To wszystko składa się na
to, co nazywamy dobrymi praktykami, co powoduje, że jesteśmy postrzegani jako dobrze
zorganizowana, rozwijająca się gmina.
- Z jakich działań w naszej gminie w 2016
roku jest Pan szczególnie dumny?
- Najbardziej cieszy mnie uzyskanie dofinansowania w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 na projekt pod nazwą ,,Morze zieleni”.
Uzyskaliśmy jako jedyna gmina w województwie zachodniopomorskim i jedna z siedmiu
w Polsce dofinansowanie na rozwój terenów
zielonych. Realizacja tego projektu wydatnie
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności naszego miasta, i to cieszy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Joanna Ścigała
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Złote pary
W dniu 30.06.2017r. w Sali Ślubów w USC Międzyzdroje odbyło się
uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dwóm parom
małżeńskim: Jadwidze i Jerzemu Niedzielom oraz Barbarze i Jerzemu
Fenikowskim.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez
Dostojnych Jubilatów goście oraz przedstawiciele
władz miejskich burmistrz
Międzyzdrojów - Leszek
Dorosz i sekretarz miasta - Henryk Nogala oraz
kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i jego zastępca, a także przedstawiciele

mediów. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy przy
torcie dla Dostojnych Jubilatów z napisem „Na
50-lecie pożycia małżeńskiego”.
W dniu 04.07.2017 r. w gabinecie burmistrza
Leszka Dorosza nastąpiło uroczyste wręczenie
medali Dostojnym Jubilatom Reginie i Zbigniewowi Oleskim. Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze, przy kawie i słodkościach trwały rozmowy - również o rozwoju miasta Międzyzdroje.
Bogumiła Bajek
Kierownik USC w Międzyzdrojach

Duchowo i kulturalnie w Międzyzdrojach

Dzień Patrona Miasta Międzyzdroje to kolejne ważne dla Międzyzdrojan wydarzenie w kalendarzu obchodów 70-lecia powojennych Międzyzdrojów, zaplanowane na 29 czerwca 2017 roku. Oddanie miasta pod duchową opiekę św. Piotrowi nastąpiło na wniosek mieszkańców naszego miasta.
W samo południe uroczystości rozpoczęła
msza święta odprawiana przez kapłanów z rocznika 1970. Po mszy odbył się „Piknik Piotrowy”
przygotowany przez parafian. Można było
skosztować słodkości oraz delektować się ucztą
duchową przygotowaną przez Karola Borsuka,
„Honorowego Obywatela Międzyzdrojów”, kompozytora „Missa Misdroyensis” (mszy międzyzdrojskiej), utalentowanego skrzypka i dyrygenta.
Karol Borsuk jest wielkim miłośnikiem Międzyzdrojów i choć na stałe mieszka w Berlinie, komponuje utwory dedykowane miastu. W akustycznej scenerii kościoła odbyła się polska premiera
kantaty koncertowej Karola Borsuka pt. „Quo
vadis Domine?”. Wzięli w niej udział soliści: Joanna Petryka - Wawrowska (sopran), Piotr Wawrowski (baryton) oraz chór z Berlina. Odpowiedzi
na sienkiewiczowskie pytanie szukał proboszcz
ks. Marian Jan Wittlieb. Koncert został nagrany
a w przyszłości zostanie wydany na płytach CD.
W uznaniu zasług i długoletniej współpracy
Kapituła Rady Duszpasterskiej Parafii w Międzyzdrojach przyznała tytuł „Zasłużony dla Parafii pw.
św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach ” osobom:
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Mag-
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dzie wraz z radnymi, Burmistrzowi Międzyzdrojów Leszkowi Doroszowi oraz kompozytorowi
Karolowi Borsukowi, który uświetnił ten dzień
dwoma koncertami.
Wieczorem
w
Międzynarodowym Domu Kultury
odbył się koncert dedykowany mieszkańcom z okazji 70-lecia
powojennych Międzyzdrojów pt. „Gala
operowa”.
Takiego
koncertu w Międzyzdrojach jeszcze nie
było! Ponad 50-ciu
muzyków Filharmonii
Koszalińskiej pod batutą Karola Borsuka,
chór z Berlina oraz
soliści zaprezentowali
znane arie m.in. St.
Moniuszki - Mazur ze

„Strasznego Dworu”, G. Bizeta - uwertura do opery „Carmen”, G. Rossiniego - uwertura „Cyrulik sewilski”, W.A.Mozarta - duet Papagena i Papageny
z „Czarodziejskiego fletu” i inne.
Podczas koncertu muzycy zaprezentowali skomponowany przez Karola Borsuka
z okazji 70-lecia Międzyzdrojów utwór pt. „Fantazja Międzyzdrojska”. Kompozycja pełna wigoru
z akcentami spokoju wypełnionymi brzmieniem
altówki, pozostanie na zawsze w sercach Międzyzdrojan.
Obchody 70-lecia miasta nadal trwają.
W Międzynarodowym Domu Kultury do końca
września można zwiedzać okolicznościową wystawę oraz przybić specjalną pieczątkę z logo
obchodów. W Referacie Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są okolicznościowe pinsy z logo
obchodów i logo miasta. Natomiast 9 września
br. zapraszamy do amfiteatru na IV Piknik Rodzinny pod hasłem .„70 lat Międzyzdrojów”.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Gwiazdy były wśród nas

178 odcisków na Alei Gwiazd, 3 pomniki i 6 rzeźb - to dotychczasowa historia Festiwalu Gwiazd w statystykach. W programie
zakończonej 22. edycji znalazły się cztery koncerty, 5 spektakli teatralnych w tym jeden monodram, dwa jubileusze pracy
artystycznej – Doroty Stalińskiej i Andrzeja Pągowskiego. Które z wydarzeń publiczność będzie wspominać najdłużej?

- To odciski, na które pracuje się całe życie – skomentował swój udział w Gali Odciśnięcia Dłoni Janusz Kondratiuk. Swój trwały ślad na Alei Gwiazd
pozostawili również: Magdalena Boczarska, Edyta

Bartosiewicz, która zachwyciła zgromadzonych
kameralnym recitalem, Iza Kuna, Beata Poźniak,
Justyna Sieńczyłło, Piotr Szwedes, Paweł Małaszyński, Wojciech Wysocki i Bartłomiej Topa.

Fot. Łukasz Łuszczek

Fot. Łukasz Łuszczek

Muzyczny maraton z udziałem najbardziej
utalentowanych artystów polskiej sceny rozgrzał amfiteatr do czerwoności. Pomysłodawcą
koncertu otwarcia był Roman Wojciechowski
– Pazur. Projekt „NOC PRZEBOJÓW. Hity Światowej Muzyki” został przygotowany na specjalne
zamówienie Festiwalu Gwiazd.
„Piosenka księżycowa”, „Orła cień”, „Pocałuj
noc” - znamy wszyscy. Ale zaśpiewać je razem
z Kasią Stankiewicz przy akompaniamencie zespołu Varius Manx mogli tylko uczestnicy Festiwalu. Dużym zaskoczeniem był koncert Pawła
Małaszyńskiego z zespołem Cochise. Mocne
brzmienia porwały i młodych, i tych nieco starszych, a wspólne selfie w uczestnikami koncertu
zrobiło prawdziwą furorę w sieci.
Kolejnym hitem tegorocznej imprezy okazała
się druga edycja Plebiscytu „Idol Publiczności”.
Oddano rekordową ilość 9429 głosów, z czego
4041 należało do Zofii Zborowskiej. Aktorka była
gościem Cafe Lotto i wzięła udział w sesji autografowej w festiwalową sobotę.
Razem z Jarkiem Jakimowiczem, Piotrem
Szwedesem i Zbigniewem Suszyńskim wspominaliśmy premierę filmu „Młode Wilki”. Aktorzy
zdradzili, że trwają prace nad kolejną odsłoną
przygód Cichego, Prymusa i Skorpiona. Akcja
będzie toczyć się na północy Polski. Są spore
szanse, że Międzyzdroje znów mogą zamienić
się w plan filmowy.
Po raz pierwszy w historii sportowych spotkań Reprezentacja Artystów Polskich pokonała
Samorządowców, wygrywając 4:3. Spotkanie
mistrzowsko komentował Dariusz Szpakowski.
Na boisku zobaczyliśmy m.in. Piotra Zelta, Pawła Małaszyńskiego i braci Mroczek. Nad całością
czuwała niezastąpiona Dorota Wardyńska, managerka RAP. W roli trenera wystąpił Jarek Jakimowicz.
Z aktorami można było porozmawiać w Cafe
Lotto, podczas codziennych sesji autografowych,
a także w ramach spotkań z cyklu „Gwiazdy Bestsellerów”. Hotel Vienna House Amber Baltic
Międzydroje zaprosił w tym roku Katarzynę Grocholę, specjalistkę od trudnej miłości, Katarzynę
Bondę, mistrzynię kryminałów, Ilonę Felicjańską,
która zdradziła, jak znaleźć klucz do szczęścia
i Michała Rusinka, który zaczarował najmłodszą publiczność. Tradycyjnie każdy festiwalowy
dzień rozpoczynało czytanie bajek z gwiazdami.
Z dziećmi spotkali się m.in. Paweł Małaszyński,
Zbigniew Suszyński i Piotr Zelt.

Wielu wzruszeń dostarczył monodram Ewy
Wencel „Promieniowanie”. Postać Poli Negri przypomniał spektakl Teatru Kamienica „Noc Gwiazdy”. Ponad 2 godziny dobrego dowcipu, humoru
i śmiechu do łez to zasługa Teatru Capitol i sztuki „Kiedy kota nie ma”. Publiczność gromkimi
oklaskami nagrodziła również „Być jak Elizabeth
Taylor” i „Ludzi inteligentnych” w reżyserii Olafa
Lubaszenki, Dyrektora Artystycznego Festiwalu.
O wizerunek gwiazd po raz kolejny zadbał
salon La Femme.
Podczas Festiwalu, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzina oraz Klubem Sportowym Fala,
zbieraliśmy pieniądze na rzecz Dominika z Międzyzdrojów. Podczas koncertu otwarcia, meczu
oraz aukcji prac Tomasza Kochańskiego zebraliśmy 6339,04 zł.
Do zobaczenia podczas 23. Festiwalu Gwiazd
w Międzyzdrojach.
Alicja Myśliwiec
Rzecznik prasowy 22. Festiwalu Gwiazd
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Musica Sacra w Międzyzdrojach
Od 18 do 23 czerwca br. odbył się
po raz 52. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. prof. Jana
Szyrockiego w Międzyzdrojach.
Mogliśmy zobacz yć najlepsze
chóry z różnych zakątków świata,
m.in.: ze Szwecji, Czech, Litwy i Niemiec oraz chóry i zespoły polskie.
Jednym z głównych punktów festiwalu był konkurs „Musica Sacra”,
który odbył się w środę 21 czerwca
w kościele pw. św. Piotra Apostoła
w Międzyzdrojach. Jury w składzie: prof. Anna Domańska, prof.
Halina Bobrowicz, prof. Dariusz
Dyczewski, ks. prałat dr Marian
Jan Wittlieb, ks. kan. dr Zbigniew
Woźniak, po wysłuchaniu dzie-

więciu zespołów biorących udział
w konkursie, przyznało następujące
nagrody:
Nagrodę główną Konkursu „Musica Sacra” – Bursztynową Aureolę
św. Piotra Apostoła jury przyznało

Chórowi Chłopięcemu „Azuoliukas”
– Wilno – Litwa, dyr. Linas Balandis,
którą wręczył międzyzdrojski proboszcz ks. prałat dr Marian JanWittlieb w asyście chórzystek Scholii
„Confido”.

Natomiast Nagrodę Główną
Festiwalu – Grand Prix w wysokości
10 tys. zł, spośród ośmiu chórów
biorących udział w konkursie jury
przyznało: Chórowi Kameralnemu
Akademii Muzycznej z Poznania, dyr.
Marek Gandecki.
W tym czasie odbywały się także
27. warsztaty i koncerty Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra
pax 2017” pod batutą Christiane
Buttig (Niemcy) i Szymona Wyrzykowskiego (Polska), która swój
finałowy koncert dała w sobotę
24 czerwca w międzyzdrojskiej
świątyni.
Dla międzyzdrojan, gości i wczasowiczów były to niezapomniane
muzyczne i duchowe dni. Zapraszamy za rok.
ks. Tomasz Tylutki

Konkurs na Drzewo Roku rozstrzygnięty

W dniu 30 czerwca zakończyło się głosowanie w ogólnopolskim konkursie Drzewo
Roku. Do konkursu zgłoszony został 350-letni dąb Karczmarz – okazały pomnik przyrody
i świadek historii naszego miasta, położony przy ul. Spokojnej w Międzyzdrojach. W finale
7. edycji konkursu Drzewo Roku znalazło się 16 drzew z kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. Podczas głosowania internauci oddali 5100 ważnych głosów. Na stronie
plebiscytu odnotowano blisko 16 000 odwiedzin.
Ogólnopolski konkurs Klubu Gaja – Drzewo
Roku propaguje postawy ochrony przyrody i konieczność ochrony jej obiektów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na ich rolę w naszym życiu,
silne związki pomiędzy kulturą i historią danej
społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez społeczności
lokalne drzewa w naszym kraju. Ambasadorami
konkursu są podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, reżyser Kazimierz Kutz oraz językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim, profesor Jan Miodek.
W tegorocznym plebiscycie zwyciężyła topola Helena z Helu, na którą oddano 867 głosów,
niewiele mniej, bo 844 głosy uzyskała egzotycz-
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na palma Feniks Kanaryjski z Gliwic, dzięki czemu
uplasowała się na drugim miejscu. Trzecie miejsce zdobył Dąb Karlik z Gogolina uzyskując 785
głosów. Międzyzdrojski Karczmarz uzyskał 106
głosów.
Szanowni Państwo, wszystkim osobom za
oddane głosy na międzyzdrojskiego Karczmarza
serdecznie dziękujemy. Nasze miasto może pochwalić się licznymi okazałymi drzewami z ciekawą historią. Pochwalmy się tym z czego możemy być dumni. Dlatego już dziś zapraszamy do
podawania propozycji drzew, które zgłosimy do
konkursu w 2018 roku.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
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„Każdy rok twojego życia jest wyjątkowy i cenny, możesz go przeżyć tylko raz - badaj się i żyj”

Cudowny finał – te kobiety nie poddały się chorobie!
Już po raz drugi Gmina Międzyzdroje włączyła się do ogólnopolskiego projektu „Onko-Rejs, Onko-Marsz
Granicami Polski ”, www.onkorejs.pl. W marszu uczestniczyły osoby chore onkologicznie i osoby wspierające. Od 25.06. do 01.07.2017 r. uczestniczki wspólnie pokonały 122 km z Kołobrzegu do Świnoujścia.
Ta wspólna przygoda
zostanie na długo w pamięci. Dla zdrowego człowieka
był to wyczyn,a tu osoby
po ciężkiej chorobie, chemioterapii,radioterapii nie
poddały się, tak jak nie
poddały się bezsilności
wobec raka. Teraz chcą się
dzielić swoją siłą z innymi
kobietami.
I ntegracji spr z yjały
wspólne noclegi i posiłki,
które dzięki przychylności
władz Trzebiatowa, Dziwnowa, Międz yzdrojów,
Rady Sołeckiej z Wisełki,
Świnoujścia, prywatnych
osób i Amazonek ze Świnoujścia, mogłyśmy mieć
sponsorowane.
30 czerwca, w strugach deszczu i przy szalejącym morzu, do Międzyzdrojów dotarły 2 grupy
kobiet z trasy nr 1 Kołobrzeg- Świnoujście (122 km)
i nr 34 Szczecin - Świnoujście (134 km). Uczest-

niczki pokonały wiele kilometrów, by pokazać, że
z rakiem też można żyć aktywnie i pięknie,i żeby
podkreślić jak ważne są badania profilaktyczne.
Całą trasę nr 1 przeszło pieszo 8 kobiet, do
których dołączyły inne osoby chore i wspierające.
Wieczorem Ania Piecyk ze swoją grupą z międzyz-

drojskiej Pracowni „Impresja” zorganizowała
happening pt.„Nie jesteś
sama”, a w sali teatralnej
MDK wystąpiła znana
aktorka śpiewająca Julita
Kożuszek- Borsuk, osoba
wspierająca akcję, z koncertem pt.„ Powróćmy
jak za dawnych lat”. Na
koniec koncertu Julita
Kożuszek- Borsuk zaprosiła na scenę wszystkie
kobiety biorące udział
w Onko-Marszu, żeby
wspólnie zaśpiewać
„Hymn Amazonek”.
Serdeczne podziękowania od uczestniczek marszu za pięknie
spędzony czas, pomoc, życzliwość i wsparcie dla
wszystkich, którzy poświęcili swój czas. Pomaganie jest naprawdę fajne.
Jadwiga Bober
Inspekt ds. społecznych i kultury fizycznej

Siłownie plenerowe z dofinansowaniem
W ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie, jeszcze w tym roku powstaną
dwa nowe miejsca aktywności ruchowej i zdrowotnej w Międzyzdrojach
i w Wapnicy. Zostanie zagospodarowana części terenu Parku Zdrojowego
i terenu przy świetlicy „Wiklina”, co pozwoli na zmianę wizerunku parku
i okolicy w atrakcyjną przestrzeń wypoczynkowo- rekreacyjną.
14 lipca br. Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów i Agnieszka
Sadka, skarbnik gminy podpisali
umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie operacji pn. „Budowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy
wraz z małą architektura parkową” ,
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowa-

nego przez społeczność”, objętego
PROW na lata 2014-2020.
Siłownie plenerowe z różnorodnością urządzeń do treningów i ćwiczeń to ciekawa oferta dla wszystkich grup społecznych i wiekowych,
ze szczególnym naciskiem na ludzi
młodych, kobiety, osoby niepełnosprawne i seniorów. Międzyzdroje
wzbogacą się o dodatkowe miejsce
aktywności ruchowej i sprawności
fizycznej. Teraz przed nami realizacja
tego zadania.
Jadwiga Bober

Promocja Gminy na Onet.pl

W lipcu br. roku Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą przeprowadził w ramach zaplanowanych działań promocyjnych kampanię reklamową w ogólnopolskim portalu Onet.pl. W ramach tych
działań zrealizowany został film promocyjny przedstawiający atrakcje
Międzyzdrojów: molo, Park Chopina, Aleję Gwiazd, wielobarwną
międzyzdrojską zieleń.
Zaprezentowano nie tylko żyjące całą dobę miasto, ale także bardzo ciekawe dla turystów tereny
gminy – jezioro Turkusowe i Woliński Park Narodowy, atrakcyjne dla
miłośników historii Grodzisko średniowieczne w Lubinie i zapierającą dech w piersiach panoramę na
Wsteczną Deltę Świny. W materiale
filmowym przedstawiono program
wydarzeń kulturalnych i sportowych przygotowanych dla turystów odwiedzających naszą gminę.

Film można obejrzeć w zakładce miasto.onet.pl
Projekt ten obejmuje miasta do
100 tyś. mieszkańców. Wśród miast,
które zaprezentowały się dotychczas są: Stalowa Wola, Krosno, Leszno, Sanok.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym
materiałem promującym nasze
miasto.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXII Sesji w dniu 21.06.2017 r. podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXIV/336/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za rok 2016.

Uchwała Nr XXXIV/337/17

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2016
Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy
za rok 2016,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
udziela się Burmistrzowi Międzyzdrojów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2016.

Uchwała nr XXXIV/338/17

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok
W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę
84 446,71 zł i zwiększenie wydatków na
kwotę 1 220 459,52 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę
84 446,71 zł (dochody bieżące - 32 715,00 zł,
dochody majątkowe – 51 731,71 zł).
Wydatki zwiększa się o kwotę 1 233 005,01
zł (wydatki bieżące- 289 709,52 zł, wydatki
majątkowe- 943 295,49 zł) i zmniejsza
się o kwotę 12 545,49 zł (wydatki bieżące
- 10 000 zł, wydatki majątkowe - 2 545,49 zł).
Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu dochodu w kwocie
31 815 zł z tytułu środków na realizację projektu „Ruszaj z nami na szlak! Poznaj Miasto Gwiazd” i wydatku w kwocie
50 000 zł (dofinansowanie w wysokości
63,63 % kwoty brutto),
2/ zwiększeniu dochodu w kwocie
51 731,71 zł z tytułu środków na realizację
projektu „Prace remontowe zabezpieczające
budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach” i wydatku w kwocie
110 000 zł (wartość projektu do 100 000 zł,
dofinansowanie w wysokości 63,63 % kwoty netto, 10 000 zł wydatki na wykonanie
inwentaryzacji budynku, projekt, kosztorys
inwestorski- do poniesienia przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie),
3/ zwiększeniu wydatku w kwocie 620 000
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zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy
wraz z budową oświetlenia ulicznego”,
4/ zwiększeniu wydatku w kwocie
60 000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi ul. Cmentarnej”,
5/ z większeniu wydatku w kwocie
70 000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w tym: zmiana Planu
Centrum- Gryfa Pomorskiego 30 000 zł, zmiana Planu Promenada Wschodnia 40 000 zł,
6/ z większeniu wydatku na kwotę
50 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa
zjazdu technicznego na plażę-wejście A”,
7/ z większeniu wydatku w kwocie
33 295,49 zł (kwota 30 750 zł dotyczy wydatku na wykonanie projektu zamiennego dla
inwestycji „Rozbudowa remizy strażackiej
OSP w Lubinie”, kwota 2 545,49 zł dotyczy
opłaty przyłączeniowej),
8/ z większeniu wydatku w kwocie
70 000 zł na modernizację pomieszczeń garażowych w budynku Posterunku PSP (wydzielenie części socjalnej z szatniami oraz węzłem
sanitarnym dla OSP w Międzyzdrojach),
9/ z większeniu wydatku w kwocie
20 809,52 zł z przeznaczeniem na dotację dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej (kwota stanowi
odprawę emerytalną dla pracownika oraz 3
miesięczne wynagrodzenie dla stażystki),
10/ zwiększeniu wydatku na kwotę
15 000 zł na wykupienie aktualizacji danych
ewidencyjnych dróg wraz z aktualizacją
oprogramowania do ewidencji dróg, który
częściowo sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na nadzór inwestorski-bieżące
utrzymanie dróg,
11/ zwiększeniu wydatku na kwotę
2 000 zł na zadanie„udział osób niewidomych
w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych” oraz zwiększeniu wydatku na kwotę
3 000 zł z przeznaczeniem na dotację na
sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr
kultury osób niepełnosprawnych. Wydatki
sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatku
w kwocie 5 000 zł – sfinansowanie zadań
w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym
w pkt 1-32 a z przeznaczeniem na wkład
własny dla organizacji pozarządowych, które
pozyskiwać będą środki finansowe z innych
źródeł zewnętrznych,
12/ zwiększeniu dotacji na kwotę 8 000 zł
na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych
psów w schronisku-Gmina Golczewo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia
i kosztów leczenia psów przekazanych do
schroniska,
13/ zwiększeniu dochodu na kwotę
900 zł z tytułu środków na realizację zadania
„Festiwal Wody” w ramach programu Badacz
Wody i zwiększeniu wydatków na łączną
kwotę 900 zł w szkole nr 2,

14/zwiększeniu wydatku na kwotę
120 000 zł na zakup usług dotyczących obsługi ratowniczej.
W związku z powyższymi zmianami
zwiększa się planowany deficyt budżetu
gminy o kwotę 1 136 012,81 zł i wynosi
6 513 909,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 6 513 909,77 zł.

Uchwała nr XXXIV/339/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r.
W niniejszej uchwale zmienia się treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu
Gminy Międzyzdroje w 2017 r.”, nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 r.” , nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.”
oraz nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2017 r.
na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych”. Zmiany w załącznikach wynikają z uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2017.

Uchwała nr XXXIV/340/17

w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4
stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2017-2035.
Zmianie ulega treść załączników, w ślad
za zmianami powyższej uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/341/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku z zainteresowaniem dotychczasowego dzierżawcy, zawarciem kolejnej
umowy dzierżawy działki nr 113/2 o powierzchni 12 m2, usytuowanej przy posesji
przy ulicy Gryfa Pomorskiego 19, proponuje
się przeznaczyć przedmiotowy teren do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Uchwała Nr XXXIV/342/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
W związku ze złożonym wnioskiem właści-
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ, OGŁOSZENIE
ciela nieruchomości położonej przy ulicy Komunalnej, w sprawie wydzierżawienia terenu
przyległego, stanowiącego działkę nr 326/7
o powierzchni 226 m², na którym usytuowany
został budynek garażowy, dzierżawionego
uprzednio przez wnioskodawcę, proponuje
się przeznaczyć do wydzierżawienia ww.
nieruchomość na rzecz wnioskodawcy, będącego właścicielem nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXIV/343/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na części działek gminnych: nr 107/1
i nr 108 w Lubinie w pasie o długości 22 m
i szerokości 0,3 m, w celu ułożenia i użytkowania kabla elektroenergetycznego 0,4
kV, proponuje się podjęcie przedłożonego
projektu uchwały dotyczącego ustanowienie
na czas nieokreślony odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

Uchwała Nr XXXIV/344/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
W związku z wnioskiem Enea Operator
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności
przesyłu na części działki gminnej nr 255/1
obręb 20 miasta Międzyzdroje w pasie o długości 20 m i szerokości 0,3 m, w celu ułożenia
i użytkowania kabla elektroenergetycznego,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego ustanowienie
na czas nieokreślony odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

Uchwała Nr XXXIV/345/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
trwałego zarządu nieruchomości między
jednostkami organizacyjnymi
W związku z wnioskami dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz
Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach w sprawie
przekazania między jednostkami trwałego
zarządu nieruchomości usytuowanych przy
ul. Kolejowej 33 i Kolejowej 29, zabudowa-

nych budynkami szkoły i sali gimnastycznej
użytkowanej dotychczas przez gimnazjum,
proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie przekazania z dniem
31 sierpnia 2017 r. ww. nieruchomości między
ww. jednostkami.

Uchwała Nr XXXIV/346 /2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w trwały zarząd
W związku z wnioskami Zakładu Ochrony
Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie oddania trwałego zarządu części nieruchomości
stadionu miejskiego, stanowiącej część działki nr 100 o powierzchni 4.957 m², proponuje
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały
w sprawie przekazania ww. części nieruchomości w trwały zarząd na czas nieokreślony
na rzecz wnioskodawcy.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

INFORMACJA
INFORMUJĘ, że zgodnie z regulaminem
nadawania tytułów „Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel Międzyzdrojów”, ustanowionym uchwałą Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach Nr XXXV/337/09 z dnia 3
lutego 2009 r. oraz uchwałą z dnia 31 marca
2017 nr XXXI/316/17, Przewodniczący Rady
Miejskiej przyjmuje do dnia 31 sierpnia 2017 r.
zgłoszenia kandydatur do obydwu tytułów.
Zgłoszenia takie mogą składać: Burmistrz
Międzyzdrojów, Przewodniczący Rady Miejskiej, Komisje Rady Kluby radnych oraz grupa
radnych, jednostki pomocnicze, jednostki
organizacyjne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe działające
na terenie Międzyzdrojów, grupa co najmniej
100 mieszkańców Gminy.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko
i imię kandydata, imiona rodziców, datę
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
osoby przedstawionej do tytułu, uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy, ew.
dodatkowe informacje i materiały lub pisma
wraz z poparciem wniosku.
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Co zrobić gdy widzimy bezdomnego,
porzuconego, rannego psa lub kota?
Niestety zdarza się, że psy i koty giną lub zostają
ranne w zdarzeniach z pojazdami.W przypadku
spotkania porzuconego, zagubionego, rannego psa, kota lub zauważenia innego zdarzenia
losowego z jego udziałem, należy powiadomić
Straż Miejską dzwoniąc pod numer 91 327 56 40
(w godz. od 8.00 do 20.00) lub 603 300 924 (po
godz. 20.00).
Za jej pośrednictwem problemem zajmie się
lekarz weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną
umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
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W przypadku wałęsającego się psa, gdy
zwierzę stanowi zagrożenie dla otoczenia, na
zgłoszenie interwencyjne jego odłowieniem zajmą się przeszkoleni strażnicy miejscy (zgłoszenie
na nr 91 32 75 640). Odłowione zwierzę, przed
przewiezieniem do Komunalnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, czasowo
jest przetrzymywane w kojcu przygotowanym
na terenie Zakładu Ochrony Środowiska przy ul.
Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach (tel. nr
91 32 80 873).
Ewa Scholz
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska

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
26.07.2017 r. - Jan Węglorz
02.08.2017 r. - Iwona Czyż
09.08.2017 r. - Adam Jakubowski
16.08.2017 r. - Dorota Klucha
23.09.2017 r. - Andrzej Kościukiewicz
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 godziny 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 – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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Projekt „Eko-Dialogi”
Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych
razem z organizacją pozarządową
Vilniaus Miesto Valkatų Klubas
realizuje na terenie gminy Międzyzdroje projekt dofinansowany przez
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany
Młodzieży pt. „Eko-dialogi”. Zasadniczym celem inicjatywy jest integracja młodzieży z Polski i Litwy.
W przedsięwzięciu bierze udział 18
osób. Projekt realizowany jest pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Projekt ma na celu promowanie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw
otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Działania realizowane
w ramach projektu skupiają się na

zagadnieniach związanych z ekologią i dialogiem międzykulturowym.
Organizatorzy uważają, że tematy
te są do siebie bardzo zbliżone.
Problemy dotyczące środowiska
nie są zależne od żadnych granic,
stanowią więc doskonały motyw
przewodni do refleksji na temat
dialogu międzykulturowego.
Planowana w ramach projektu
wymiana młodzieżowa odbędzie się we wrześniu 2017 roku
w Lubinie. Przedsięwzięcie będzie
się składało z dwóch głównych
elementów:
* Przygotowanie gry planszowej. Prace realizowane będą
w mieszanych (litewsko–polskich)
parach. Każda z grup podejmie
próbę zdobycia jak największej
liczby informacji dotyczącychśro-

dowiska przyrodniczego wyspy
Wolin. Zebrany materiał zostanie
wykorzystany do stworzenia gry
planszowej.
* Warsztaty i działania pozaformalne wspierające budowę
dialogu międz ykulturowego.
Celem projektu jest integracja
młodzieży w duchu wspólnej
troski o środowisko. Charakter
realizowanych podczas projektu
działań ściśle odpowiada zainteresowaniom jego uczestników.

Dzięki temu młodzi ludzie spędzając czas w miłej atmosferze, będą
mogli zdobyć wiedzę na temat
ważnych procesów zachodzących
w środowisku przyrodniczym
wyspy.
Źródłem finansowania projektu
jest Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, z dotacji Ministra
Edukacji Narodowej.
Mateusz Sikora
Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw
Regionalnych i Międzynarodowych

Dotacje na projekty
Stowarzyszenia „Rodzina”
W ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system
wspierania inicjatyw oddolnych",
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie
„Rodzina” złożyło wnioski o dofinansowanie zadań i otrzymało
dotację na cztery projekty: 1. Przyroda Wapnicy; 2. Wiklina; 3. Szkolne
poidełko; 4. Klubik Maluszka w Międzyzdrojach. Każdy na kwotę 3 tys.
zł. Projekty będą realizowane do
końca 2017 r.

Warto podkreślić, że zarząd
stowarzyszenia nie tylko angażuje
się w działalność charytatywną, ale
również potrafi samodzielnie złożyć wnioski i pozyskać zewnętrzne
środki finansowe, żeby realizować
dodatkowe zadania, tak ważne dla
społeczności lokalnej.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. Społecznych
i Kultury fizycznej

Dofinansowanie dla Biblioteki w Międzyzdrojach w 2017 roku

„Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych”
W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznało Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach dotację na
zakup książek w ramach realizacji
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ”.
W bieżącym roku jest to kwota 8
000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych
Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
O nowościach zakupionych w ramach ww. programu na bieżąco
poinformujemy czytelników na
profilu biblioteki, na portalu społecznościowym Facebook oraz na
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stronie www.biblioteka.miedzyzdroje.pl
Bibliotekarze
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TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

MOLO W MIĘDZYZDROJACH
D

zieje międzyzdrojskiego mola
są nierozerwalnie związane
z historią kurortu. Pierwsze drewniane molo zostało wybudowane
w 1884 roku. Już wtedy mieszkańcy
tworzącego się uzdrowiska wiedzieli, że będzie to magnes przyciągający wielu odwiedzających. Do
końca XIX wieku oddano do użytku
cztery dalsze mola. Główne molo w miejscu obecnego - o długości
370 metrów, ufundował międzyzdrojski przedsiębiorca
Bötther,
który zainwestował w jego budowę
250 tysięcy marek. Molo zostało

zawsze odbudowywane. Ogromna
siła sztormu 25 marca 1985 roku
spowodowała, że czołowa i środkowa część pomostu runęła do
morza. Molo zostało zamknięte dla
ruchu turystycznego. Pozostałości
obiektu zostały rozebrane, a we
wrześniu tego samego roku władze
miasta podjęły uchwałę w sprawie
utworzenia funduszu celowego odbudowy molo w Międzyzdrojach.
Powołano Społeczny Obywatelski
Komitet Odbudowy Molo. SOKOM wystąpił z apelem do ponad
stu przedsiębiorstw w całej Polsce

Drugiego etapu rozbudowy podjęła się niemiecka spółka Adler
Schiffe, która zarządza obiektem
do dnia dzisiejszego. W 2003 roku
przystąpiono do prac przedłużających molo. Otwarcie nastąpiło 19 marca 2005 roku. Obecnie
jego długość wynosi 395 metrów
i jest to najdłuższe betonowe molo
w Polsce. Odbudowa i powstanie
pomostu dla statków pasażerskich
wymagało ustanowienia przejścia
granicznego na molo. Formalną
działalność na przejściu granicznym rozpoczęto 15 września 2006

uroczyście oddane 1 lipca 1906
roku. W tym samym roku na jego
głowicy zbudowano przystań dla
statków pasażerskich i kawiarnię.
Stare pocztówki i mapy przedstawiają krótkie mola, na których znajdowały się szatnie oddzielne dla
pań, panów i dzieci oraz miejsca do
leżakowania.
W 1910 roku ukończono prace
nad przeszkloną halą z 12 pomieszczeniami, w których znajdowały
się przytulne kafejki z widokiem
na morze. Do mola dobijały statki
pasażerskie ze Świnoujścia i Szczecina. Molo stało się głównym miejscem odpoczynku, rekreacji i zabawy. Wieczorami przy zachodzącym
słońcu koncertowała orkiestra
zdrojowa, słuchano muzyki i tańczono walce. W okresie letnim przy
molo odbywały się pokazy sztucznych ogni i wyścigi konne.
Podczas I wojny światowej
Niemcy, z obawy przed desantem rosyjskiej floty, wysadzili
molo. Odbudowano je ponownie
w 1921 roku. Przeszklony pasaż na
molo, którego budowę ukończono
w 1910 roku, spłonął w 1961 roku,
nie odbudowano go jednak, odsłaniając szeroki widok na morze.
W rok po pożarze przy wejściu na
molo otwarto pierwsze punkty
sprzedaży pamiątek i wydawnictw
turystycznych oraz bibliotekę,
w której turyści mogli wypożyczyć
książki na czas pobytu na plaży.
Historię mola wyznaczały przez
lata liczne sztormy na Morzu Bałtyckim, które dokonywały ogromnych zniszczeń. Molo było jednak

o dofinansowanie inwestycji odbudowy molo. Przy wejściu stała duża
skarbona wykonana społecznie
przez Leonarda Jarząbka - mieszkańca Międzyzdrojów, z przeznaczeniem na datki na odbudowę
molo. Mieszkańcy miasta dokonywali indywidualnych wpłat na ten

roku. Przejście funkcjonowało do
20 grudnia 2007 roku.
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 oraz nowo wybu-

cel. Wykonano także cegiełki w nominałach 100, 200 i 500 zł. Choć
zaangażowanie było ogromne,
jednak decyzja o obudowie mola
musiała poczekać aż do początku
lat 90-tych.
Odbudowa mola została przeprowadzona w 2 etapach. Pierwszy
etap budowy został sfinansowany przez władze Międzyzdrojów.
W dniu 23 października 1993 roku
o godz.18.00 w pierwszy filar mola
został wmurowany kamień węgielny. Uroczyste otwarcie pierwszego
odcinka o długości 120 metrów odbyło się w dniu 6 sierpnia 1994 roku.

dowany terminal LNG. Po stronie
wschodniej znajduje się Góra Kawcza o wysokości 61 m n. p. m., a u jej
podnóży baza rybacka. Za nią imponujące schody dzięki, którym
można wygodnie przemieszczać
się z plaży na klif i odwrotnie ciesząc się niezwykłymi widokami na
Zatokę Pomorską z platform widokowych. Pokonanie 267 stopni jest
świetną rozgrzewką dla lubiących
aktywnie wypoczywać i zapewnia
wiele emocjonujących wrażeń.
Z międzyzdrojskiego mola jest
widoczne najwyższe klifowe wzniesienie na polskim wybrzeżu - Gosań
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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.
Wejścia na molo strzegą dwie
wieżyczki, które są świadkami
wszystkich wydarzeń związanych
z molem. Pomimo wielu historycznych zawirowań pozostały wierne
na straży dziejowych przeobrażeń.
Od dziesięcioleci charakterystycznym punktem i dodatkową atrakcją
w pobliżu mola przy promenadzie
jest oszklona gablota meteorologiczna. Na jej szczycie przedstawiono za pomocą symboli dobę: kogut
oznacza poranek, ul – południe,
nietoperz symbolizuje wieczór,
a ciemną noc – sowa.
Molo to ulubione miejsce zakochanych odwiedzających Międzyzdroje, którzy na pamiątkę pobytu
i w dowód wielkiej miłości zawieszają na balustradzie kłódki. Jest
idealnym miejscem spacerowym
o każdej porze roku. Wiosną można tu podziwiać budzącą się do
życia przyrodę. Latem zachwycać
się barwnymi zachodami słońca.
Jesienią, gdy przyroda szykuje się
do snu, można być świadkiem pełnych nieokiełznanej energii sztormowych spektakli. W wyjątkowo
mroźne zimy można podziwiać
piękny biały dywan lodowej kry
unoszącej się na morzu aż po horyzont. Przez wieki zmieniały się zwyczaje, architektura, stroje turystów
i ich upodobania, molo niezmiennie pozostało główną atrakcją
i symbolem miasta.
Joanna Ścigała
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• Robert Śmigielski ,,Międzyzdroje i okolice”, Wyd. Le
Petit Cafe, Kołobrzeg 2003 rok
• Erwin Rosenthal ,,Seebad Misdroy” Wyd. Rhino Verlag, 2010 rok
• Zbiory Pani Julianny Rogowskiej
• Kroniki Pana Bronisława Chmielowskiego
• Wywiad z Jerzym Neukampfem, Burmistrzem Międzyzdrojów w latach 1990 - 1994.
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Międzyzdroje – tu warto być!
Szum morza, ciepły piasek, barwne zachody słońca, piękno przyrody – to Międzyzdroje, nadmorski kurort, położony
na największej polskiej wyspie Wolin, który co roku gości tysiące turystów z całego świata. Historia miasta od małej
rybackiej wioski do nowoczesnej nadmorskiej stolicy kultury związana jest z Morzem Bałtyckim, bogactwem przyrody i atrakcjami, które na przełomie wieków tworzyli ludzie z pasją i miłością do tego miasta.
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 okresie pierwsi letnicy
dotarli też do Międzyzdrojów.
W 1835 roku urządzono pierwsze
obiekty kąpieliskowe 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. Ogromne znaczenie dla
rozwoju miasta miała założona
w roku 1857 przez szczecińskie-

widać w oddali światła latarni
morskiej w Świnoujściu oraz kolorowo oświetlony terminal LNG. 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 miejscem space-

ni przedstawicieli sztuki. Na Alei
przysiąść można na ławeczce Gustawa Holoubka lub przy stoliku
z postacią Krzysztofa Kolbergera,

był król pruski Fryderyk Wilhelm
IV, stąd dawna nazwa wzniesienia
to Królewskie Wzgórze. Przy ulicy
Krótkiej w centrum miasta znaj-

Aleja Gwiazd

Plac przed molo
go przemysłowca i filantropa, Johannesa Quistorpa cementownia
w Lubinie. Johannes Quistorp, jak
również jego syn Martin, spadkobierca fortuny, nader hojnie
wspierali okoliczne miasta i gminy. W Międzyzdrojach budowano
luksusowe wille, powstała stacja
benzynowa, liczne sklepy i zakłady usługowe, miasto miało swoją
gazetę.
Dziś, tak jak i przed wiekami,
pierwsze kroki wszyscy 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
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rów dla licznych turystów. Dzięki
przeprowadzonej modernizacji
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 ciekawymi osobami.
W tym samym budynku mieści
się nowoczesne planetarium,
miejsce spotkania z gwiazdami
upiększającymi nieboskłon. Punktem, którego nie można pominąć
na długiej liście międzyzdrojskich
atrakcji jest Aleja Gwiazd z odciskami polskich artystów. Jest na
niej już prawie 200 odcisków dło-

który zaprasza na chwilę zadumy
i refleksji.
Ozdobą promenady jest klasycystyczna willa, w której mieści
się Międzynarodowy Dom Kultury, miejsce licznych koncertów,
wystaw, wydarzeń kulturalnych.
Poniżej Park Chopina założony
przez belgijskiego kupca Arnolda
Lejeune, a w nim urokliwa zieleń,
cisy, platany, dęby.
Podczas zwiedzania Międzyzdrojów warto udać się na Piastowskie Wzgórze, aby zwiedzić
Kościół Parafialny pw. św. Piotra
Apostoła. Fundatorem kościoła

duje się zabytkowa kaplica Stella
Matutina, w której nieprzerwanie
od ponad 100 lat swoją posługę
świadczą siostry boromeuszki.
Gmina Międzyzdroje to idealne miejsce do uprawiania sportów, turystyki 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 Szczecińskiego. Park Linowy Bluszcz
położony w pobliżu dworca PKP
zaprasza wszystkich lubiących

Gabinet Figur Woskowych
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jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z okresu
II wojny światowej. Ekspozycja

betonowe podstawy, pozostałości
po działach dalekiego zasięgu.
Od lat Międzyzdroje słyną

Oceanarium
adrenalinę na przygotowane trasy
dla najmłodszych 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 wy-

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
Bałtycki Park Miniatur. Chętnym do zwiedzania przewodnicy

Port Jachtowy w Wapnicy

Kładka na wydmie
tchnienia 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, przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Na
Górę Kawczą prowadzą najdłuższe na polskim Wybrzeżu schody,
warto podjąć wysiłek wspinaczki
po nich, widoki są imponujące.
Niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się podwodnemu światu
zapewnia oceanarium położone
przy promenadzie. Zwiedzający
mogą na własne oczy zobaczyć
egzotyczne ryby i inne morskie
organizmy, które zazwyczaj można obejrzeć jedynie w telewizji.
W oceanarium podziwiać można

opowiedzą o zabytkach państw
położonych nad Bałtykiem. W parku można zobaczyć modele najciekawszych zabytków
w skali 1:25. Na miłośników historii czekają
– Grodzisko w Lubinie
z X-XII wieku. Badania
archeologiczne prowadzone w ostatnich latach
pod kierunkiem prof.
dr hab. Mariana Rębkowskiego wzbogaciły
informacje o najstarszej
historii
miejscowości
i potwierdziły, że w X-XIII wieku funkcjonował
w Lubinie jeden z ważniejszych ośrodków grodowych Pomorza Zachodniego. Stanowisko
broni V-3 w Zalesiu to
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umiejscowiona jest w bunkrze,
gdzie były składowane pociski
V3. W pobliżu bunkra znajdują się

z urokliwych kwiatowych rabat
i kwietnych figur – paw Tolek,
motyl Emanuel, barwne kobierce w wielu częściach miasta
przyciągają miłośników zieleni
i spokoju. Na ich tle turyści robią
pamiątkowe zdjęcia z wakacji lub
upamiętniają ślubne uroczystości
pod okiem profesjonalnych fotografów.
Letnia oferta miasta wzbogacona jest wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Bogaty
program wydarzeń kulturalnych,
muzycznych, sportowych powoduje, że każdy znajdzie tu coś dla
siebie przez cały rok.
Dlatego cieszymy się, że wybrali Państwo Międzyzdroje. Tu
warto być!
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy
z Zagranicą

Bałtycki Park Miniatur
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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 – 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 urokliwe 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

Drożkowe Łąki
Przytór, Ognicę, Warszów, do przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 20,5km.

Schody na Kawczą Górę
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. 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 Wolina 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
14

W innej części miasta przy drodze 102 jadąc
z Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia położna
jest wyjątkowo atrakcyjna dla wszystkich miłośników przyrody ścieżka Drożkowe Łąki. Skry-

wa 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. 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

Jezioro Turkusowe
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Sezon letni na kąpielisku
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w lipcu 2017 należał do spokojnych, a to za sprawą
pogody, która nie sprzyjała plażowaniu i kąpaniu się w morzu.
W dniach 8 i 9 lipca odbył się początek kampanii „Trzeźwość nad wodą”, wspierany przez
Pomorze Zachodnie i Zachodniopomorski WOPR.
W trakcie akcji prowadzono pokazy ratownictwa
wodnego i naukę pierwszej pomocy, organizowano gry i konkursy. Akcję prowadzili ratownicy
wodni wspomagani przez młodzież z Rescue
Camp z Akademii Pływania.

Pragniemy poinformować, że aktualne dane
dotyczące warunków atmosferycznych na kąpieliskach morskich dostępne są na portalu informacyjnym www.gis.gov.pl. Informacje tam zawarte
są na bieżąco uzupełnianie przez pracowników
urzędu, ratowników oraz przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
Ponadto, czystość wody badana jest co dwa
tygodnie. Jak dotychczas wyniki nie wykazały
żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, jak
również w ocenie wizualnej, woda jest cały czas
zdatna do kąpieli. Nad utrzymaniem czystości
terenów kąpielowych czuwa Zakład Ochrony
Środowiska, który wprowadzi sprzątanie plaży
o każdej możliwej porze dnia.
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym
w Międzyzdrojach trwać będzie do 15 września
2017r.
Życzymy dalszego miłego i spokojnego wypoczynku.
Andżelika Przygodzka
Urząd Miejski Międzyzdroje

Na plaży - bezpiecznie i komfortowo
Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Międzyzdrojów jest piękna, szeroka plaża z jasnym i delikatnym piaskiem. Jednak wszystkie jej
zalety bledną, kiedy ktoś inny psuje nam frajdę obcowania z naturą. Jak w takim razie zachowywać się na plaży?
Wydaje się, że podstawowa i oczywista zasada
brzmi: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Niestety, w przypadku plaż sprawa nie jest tak jednoznaczna. I choć nikt nie spisał oficjalnej plażowej
etykiety, to śmiało można pokusić się o szybki
wykaz tego, co nam wolno, a czego nie oraz kilku,
uniwersalnych zasad dobrych obyczajów.
Zaczynamy od regulaminu. Tak, tak drodzy
Goście. Plaża w Międzyzdrojach ma takowy
i szczególnie warto zapoznać się z przynajmniej
kilkoma jego zapisami. Z jednej strony zapewni
nam to bezpieczeństwo, a z drugiej – komfortowy
wypoczynek.
Zacznijmy od tego, że obie plaże w Międzyzdrojach – wschodnia i zachodnia, otwarte są
codziennie, w godz. 10.00-18.00. Oznacza to, że
w tych godzinach dyżury pełnią ratownicy, którzy,
siedząc na swoich wieżach, dbają o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Poznamy ich po
czerwonych albo żółtych strojach. Na terenie
kąpieliska zawsze należy ściśle stosować się do
ich poleceń.
To nie koniec zasad bezpieczeństwa. Według
przepisów w wodzie szczególnie nie wolno
przekraczać granic stref oznaczonymi bojami
czerwonymi (strefa dla osób, które nie potrafią
dobrze pływać, o głębokości do 120 cm) oraz
bojami żółtymi (to strefa dla potrafiących pływać,
o głębokości do 4 metrów). Należy też zwracać
uwagę na flagi. Białe oznaczają, że kąpiel jest
dozwolona, a czerwone – zakaz kąpieli. Natomiast
brak flagi oznacza brak dyżuru ratownika.
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Ponadto regulamin wskazuje, że dzieci do
siódmego roku życia mogą przebywać na terenie
kąpieliska i kąpać się w morzu wyłącznie pod
opieką osób dorosłych. Ponadto na plażę nie
wolno wchodzić osobom, których stan wskazuje
na spożycie alkoholu, a na jej terenie nie można
sprzedawać, wnosić, podawać oraz spożywać
napojów alkoholowych. To ostatnie nie dotyczy
miejsc do tego wyznaczonych.

BEZPIECZEŃSTWO
W razie sytuacji zagrażającej zdrowiu
i życiu poinformuj ratownika lub dzwoń
pod numer kontaktowy:

601 100 100
Jest też przepis traktujący o zwierzętach –
psach, kotach oraz innych towarzyszy naszych
wakacji. Otóż w okresie od 1 czerwca do 30
września nie wolno ich wprowadzać na plaże
w Międzyzdrojach. Jedyny wyjątek stanowi
wschodni odcinek kąpieliska, a dokładnie fragment pomiędzy wejściami „L” i „M”.
A co regulamin mówi na temat zachowania?
Oczywiście nie wolno niszczyć urządzeń, ani
innych sprzętów będących wyposażeniem kąpieliska. Nie wolno również: popychać i wrzucać
innych do wody, wchodzić na wieże i skakać z nich,
ani zaśmiecać kąpieliska. To ostatnie szczególnie

dotyczy palaczy, z których część wciąż ma godny
pożałowania zwyczaj zakopywania niedopałków
w piasku.
W takich przypadkach ratownik zwróci nam
uwagę i poprosi o porządek. Jednak w skrajnych
przypadkach będzie miał prawo usunąć z terenu
kąpieliska krnąbrnych plażowiczów. I to niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego. Natomiast
wyjątkowo agresywni osobnicy, którzy niszczą
plażowy sprzęt, mogą się liczyć nawet z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody.
Tyle twarde przepisy. Ich znajomość powinna
być absolutnym minimum wiedzy wszystkich
plażowiczów. Do tego jednak powinniśmy jeszcze
stosować ogólnie przyjęte standardy dobrego
zachowania.
Obserwujmy więc innych, a w miarę potrzeby
i umiejętności udzielajmy pomocy. Możemy też
stawiać parawany, ale nie zagarniajmy więcej terenu niż nam potrzeba.No i nie odgradzajmy innych
od wody. Nie hałasujmy też i generalnie nie róbmy
innym, co nam samym sprawiałoby przykrość.
Nie depczmy też po obcych ręcznikach i kocach.
Stosowanie tych kilku powyższych reguł
z pewnością podniesie nasze bezpieczeństwo.
Przede wszystkim jednak sprawi, że nasz pobyt
nad morzem nie będzie mordęgą, a prawdziwym
wypoczynkiem. Niezakłóconym, relaksującym
i przyjemnym, czyli takim, jakim zawsze powinien być.
Bogdan Dondajewski
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XIX Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny

im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego

17.08.2017 r.

czwartek, godz. 17.50

MIĘDZYZDROJE
skwer przy Alei Gwiazd

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY

BIEG ŚNIADANIOWY

odbywa się w przeddzień Biegu
od godz. 17.00 na skwerze przy Alei Gwiazd
17.08.2017 r. godz. 9.00 rejestracja
Projekt
współﬁnansuje:

Partnerzy:

Organizator:

kościół pw. św. Piotra Apostoła
ul. Lipowa 8
3 sierpnia godzina 2000

Ursula Grahm (Szwecja)
10 sierpnia godzina 2000

Tomasz Adam Nowak (Niemcy)
17 sierpnia godzina 2000

Andrzej Chorosiński (Polska)
24 sierpnia godzina 2000

Michał Nowenko (Czechy)
31 sierpnia godzina 2000

Bernhard Gfrerer (Austria)
Organizatorzy:

Międzynarodowy Dom Kultury

Parafia pw. św. Piotra Apostoła

Kierownictwo artystyczne MAŁGORZATA KLOREK
Prowadzenie koncertów MAJA PIÓRSKA
Przygotowanie organów KRZYSZTOF URZYKOWSKI

Darczyńcy:

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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