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Z miejskiego kalendarza imprez: lipiec - sierpień 2016 r.  











29.07.2016r. – Wernisaż wystawy 
obrazów Rafaela Barczaka pt. „Ma-
larstwo”, Międzynarodowy Dom 
Kultury, godz. 18:00;
4, 11, 18, 25.08.2016r. – XVII Mię-
dzyzdrojskie Czwartki Organowe, 
kościół pw. św. Piotra Apostoła, 
godz. 19:00 – program na str. 12; 
06.08.2016r. – Koncert pt. „Zaucha, 
25. Rocznica Śmierci”, Międzynaro-
dowy Dom Kultury, godz. 20:00, 
bilety w cenie 30 zł ;

13 – 14.08.2016r. – Festiwal Indii, 
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd, 
cały dzień;
13.08.2016r. – Spektakl teatralny 
pt. „Mężczyzna idealny”, Międzyna-
rodowy Dom Kultury, godz. 19:30, 
bilety w cenie 65 zł; 
17.08.2016r. – XV Bieg Śniadanio-
wy, start przy Alei Gwiazd, godz. 
09:00;
17.08.2016r. – XVIII Mityng Lek-
koatletyczny im. W. Komara i T. 

Ślusarskiego, skwer rekreacyjny 
przy Alei Gwiazd, godz. 19:00; 
20.08.2016r. – VIII Gala Boksu 
Zawodowego „Międzyzdroje 
Seaside Boxing Show”, program 
na str. 5; 
26 - 28.08.2016r. – zawody ki-
tersurfingowe pn. „Summer Kite 
Festival”, plaża  przy Vienna House 
Amber Baltic, program na str. 4;

Redakcja

Miło nam poinformować, że czerwcu 2016 roku 
ukazał się przewodnik turystyczny autorstwa Ro-
berta Śmigielskiego pt. „Międzyzdroje. Wyspa Wo-
lin”. Autor publikacji jest znanym przewodnikiem 
turystycznym oraz kierownikiem i wykładowcą  
na szkoleniach dla przewodników i pilotów wy-
cieczek po województwie zachodniopomorskim. 

Przewodnik jest doskonałym źródłem informa-
cji o Międzyzdrojach, o licznych atrakcjach miasta, 
jego przyrodzie, historii, propozycjach interesują-
cych tras dla turystów. Przedstawia czytelnikowi 
nie tylko to co można zobaczyć, ale także ciekawe 
legendy o naszym regionie. Poza informacjami 
o Międzyzdrojach w wydawnictwie zawarte są 
także wiadomości o sąsiednich miejscowościach: 
Świnoujściu, Wolinie i Dziwnowie. 

Nowy przewodnik po Międzyzdrojach i wyspie Wolin

Przewodnik został wydany przez Agencję 
Medium Press z Kołobrzegu. 

Przewodnik w cenie około 20 zł jest dostępny 
w punktach sprzedaży na terenie gminy Mię-
dzyzdroje m.in.: w księgarni przy ul. Światowida, 
w PTTK, w Informacji Turystycznej przy MDK,  

w biurze Viking Tour  
i w drogerii obok biu-
ra przy ul. Niepodle-
głości. 

Jednocześnie in-
formujemy, że w In-
formacji Turystycznej 
przy MDK oraz biurze 
Referatu Promocji 
i Współpracy z Za-
granicą znajduje się 
bezpłatne II wydanie 
Kuriera Turystyczne-
go, skierowanego do 
turystów odwiedza-
jących nasze miasto. 
Wydanie drugie jest 
dostępne w języku 
polskim i niemiec-
kim. Wszystkich za-

interesowanych zachęcamy do  pobrania go do 
hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych dla 
swoich gości. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

Amfiteatr zaprasza
Sierpień 2016

01.08 – godz. 20 – ANDRZEJ  GRABOWSKI 
 - 40 zł/ 30 zł - dzieci do lat 13
02.08 – godz. 20 – KABARET MŁODYCH 
 PANÓW - 50 zł / 35 zł - dzieci do lat 13
03.08 – godz. 20 – ZESPÓŁ PIĘKNI I MŁODZI 
 - 30zł/20zł - dzieci do lat 13
04.08 – godz. 20 – KABARET SMILE - 45zł/35zł 
 - dzieci do lat 13
05.08 – godz. 20 – KABARET POD WYRWIGRO-
 SZEM - 45 zł/35 zł  - dzieci do lat 13
06.08 – godz. 20 – DODA – 40zł/25zł - dzieci 
 do lat 13
08.08 – godz. 20 – KABARET PARANIENORMALNI  
 - 60zł/40zł - dzieci do lat 13
09.08 – godz. 20 – ZESPÓŁ ENEJ  - 40zł/30zł 
 - dzieci do lat 13
10.08 – godz. 20 – ZESPÓŁ BOYS - 30zł /20zł 
 - dzieci do lat 13
11.08 – godz. 20 – KABARET SKECZÓW MĘCZĄ-
 CYCH - 50zł/40zł - dzieci do lat 13
13.08 – godz. 20 –  CEZARY PAZURA - 40zł/30zł 
 - dzieci do lat 13
14.08 – godz. 20 – KABARET MŁODYCH PANÓW 
 - 50zł/35zł  - dzieci do lat 13
15.08 – godz. 20 – KABARET SMILE - 45zł/55zł  - 
 dzieci do lat 13
Bilety do nabycia:
Kasa amfiteatru  11.30 - 21.00
Informacja Turystyczna  9.00  - 17.00
Informacje i zamówienia: tel. 887 090 020
Sprzedaż internetowa: www.kabaretowebilety.pl  
oraz www.kulturairozrywka.pl

W zakładce „nasz kanał TV” Polskiej Telewizji 
Internetowej (www.miedzyzdroje.tv-polska.eu) 
udostępniono nowy film promocyjny pt. „Gmina 
Międzyzdroje z drona”.  Wszystkich internautów 
zachęcamy do skorzystania z naszej oferty prze-
słania znajomym elektronicznej kartki z pięknymi 
widokami z Międzyzdrojów. W tym celu należy  
zwrócić uwagę na zielony przycisk „Wyślij wi-

Od 20 czerwca do 12 sierpnia 2016 r. (w godzi-
nach otwarcia biblioteki) lub do ewentualnego 
wyczerpania zapasów, będzie trwał letni kiermasz 
„Książka za 1 zł” zorganizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach. Na kier-
masz zostało przygotowanych ponad 3 tys. książek 
i czasopism. Kwota, którą uzyskamy ze sprzedaży, 
zasili budżet instytucji i zostanie wydana na zakup 
nowych woluminów. Kiermasz od lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz          
turystów. Można kupić podręczniki szkolne, bajki, 
lektury, kryminały, literaturę piękną i specjalistycz-

LETNI KIERMASZ „KSIĄŻKA ZA 1 ZŁ”
ną,  książki obcojęzyczne (m.in. po angielsku, 
niemiecku, francusku, rosyjsku), encyklopedie, 
itp. Na sprzedaż przeznaczone są pozycje, które 
otrzymaliśmy w darze od mieszkańców gminy 
Międzyzdroje. Naszych książek tzn. „bibliotecz-
nych” nie pozbywamy się. 

Wakacyjnemu kiermaszowi od lat przyświeca 
reguła: Co dla niektórych jest zbędną lekturą, dla 
innych okazuje się cennym „białym krukiem”. Jest 
to również doskonała forma propagowania czy-
telnictwa - na zakup książki za 1 zł stać każdego. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Bibliotekarze

Nowinki na www.miedzyzdroje.pl
dokówkę”, znajdujący się pod filmem. Po jego 
kliknięciu ukaże się lista przygotowanych kartek, 
które, po kliknięciu na daną kartkę i uzupełnieniu 
pól formularza, można wysłać znajomym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty 
promocyjnej!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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Śp. Waldemar Osiński urodził się 14 grudnia 1957 
roku w Złocieńcu. Już od najmłodszych lat prze-
jawiał zainteresowanie pożarnictwem, zainspiro-
wany przez ojca, który działał czynnie w szeregach 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Waldemar do Lubina przybył w 1977 roku. 
W tym samym roku założył rodzinę i wstąpił 
w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Od samego 
początku czynnie uczestniczył w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych chroniąc życie i ludzki dorobek.  
Z żoną Marianną wychowali dwóch synów: Ro-
berta i Przemysława, którzy obecnie służą w sze-
regach Państwowej Straży Pożarnej.

Pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Da-
lekomorskich i Usług Rybackich ODRA, potem 
w Domu Dziecka w Lubinie, a następnie prowadził 
własną działalność - usługi budowlane.

Wieloletni Naczelnik i Wiceprezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP w Międzyzdrojach. 
Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie 
został w 2003 roku. 

Był człowiekiem o nieposzlakowanej opinii, 
zawsze gotów do niesienia pomocy ludziom 
jej potrzebującym. Życiową pasją była Ochot-
nicza Straż Pożarna i jej poświęcał każdą wolną 
chwilę swego życia. Cierpliwy i potrafiący 
przekazać wiedzę i wartości - wychowaw-
ca młodzieży. Zawsze mawiał, że ochotnicza 
straż pożarna, która nie ma w swoich szere-
gach młodzieży, jest jednostką bez przyszłości. 
Od roku 2006  pełnił również funkcję Członka Za-
rządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim.

Strażak – ochotnik z powołania
Wspomnienie o Waldemarze Osińskim (1957-2016)

Za szczególne, wieloletnie zasługi w spo-
łecznej służbie na rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych został odznaczony przez Związek OSP 
najwyższym odznaczeniem - Złotym Znakiem 
Związku OSP RP.  Tylko On w naszej Gminie otrzy-
mał tak wysokie odznaczenie.

Zawsze wpajał strażakom ochotnikom, że 
ratowanie mienia i ludzi to najwyższy nakaz 
w kodeksie strażackim. Jako Prezes OSP w Lubi-
nie miał szerokie plany i zabiegał o ich realizację. 
Zakończył ziemską, doczesną pielgrzymkę, ale 
zasiał w naszych głowach wizję rozwoju jednostki 
OSP w Lubinie.

Odpowiedzialnie, przeczuwając nadchodzącą 
ciężką chorobę, przekazał obowiązki młodszym, 
przygotowanym przez siebie strażakom.

Samorządowcy, radni, rady sołeckie i brać 
strażacka naszej Gminy zawsze z dużym uznaniem 
podkreślali wszelkie działania Naczelnika, a na-
stępnie Prezesa Waldemara Osińskiego.

„Wychowane przez Ciebie kolejne pokolenia 
w okresie 39-letniej służby, z szacunkiem i wdzięcz-
nością oddają dzisiaj Tobie należny pokłon. Pozo-
staniesz w naszych sercach, jako Waldek lub Pan 
Waldek, jako Osoba pogodna, chętna do pomocy, 
życzliwa ludziom, a jednocześnie pilnująca porząd-
ku  i dyscypliny w służbie. ŚP. Waldemarze, Strażaku, 
Prezesie, Przyjacielu, Kolego, pamięć o Tobie, pozo-
stanie w nas na zawsze” - między innymi te słowa 
odczytał, podczas uroczystości pogrzebowych,  
Henryk Nogala, sekretarz Gminy Międzyzdroje.

Aby oddać należną cześć i uczestniczyć 
w Ostatnim Pożegnaniu Waldemara Osińskiego, 

do Lubina przybyły liczne zastępy strażaków 
ochotników oraz funkcjonariuszy PSP z powiatu 
kamieńskiego oraz z zaprzyjaźnionych jednostek 
PSP spoza naszego regionu. Obecne były delega-
cje i poczty sztandarowe: Komendy Powiatowej 
PSP oraz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP w Kamieniu Pomorskim, Gminy Międzyzdroje 
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego 
powiatu.

Niewielu jest ludzi - społeczników, którzy z ta-
kim oddaniem i do końca swych dni tak mocno 
angażują się w działalność ochotniczych straży 
pożarnych.

Będzie  nam Ciebie brakowało Drogi  
Waldemarze.

Spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej Pamięci!

Samorząd Gminy Międzyzdroje składa 
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego  
współczucia.

Rekrutacja drużyn do turnieju odbywała się 
na plaży - dzięki komunikatom ogłaszanym przez 
ratowników WOPR, internetowo - poprzez  lokalne 
portale internetowe oraz bezpośrednio w hotelu 
Aurora. Sześcioosobowe drużyny: „Koniewo”, „Bar-
celona”, „Family”, „Aurora” i „Vito” rozegrały mecze 
w systemie „każdy z każdym”, po jednym secie, 
granym do 15 punktów z przewagą  do dwóch 
punktów.  W turnieju uczestniczyły rodziny z dzieć-
mi, młodzież i dorośli - turyści z Wielkopolski, 

I turniej „Międzyzdroje Family Beach Ball Cup” 
Pięć drużyn wzięło udział w rozegranym, po raz pierwszy, w sobotę 23 lipca br. rodzinnym turnieju piłki siatkowej plażowej. 
Organizatorami turnieju byli: Hotel Aurora Family &SPA oraz Gmina Międzyzdroje. Imprezę sponsorowała  firma „Cisowianka”. 

Kalisza i Dolnego Śląska aktualnie przebywający 
na urlopie w Międzyzdrojach, a także okoliczni 
mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego (m.in. drużyna 
„Koniewo” przyjechała z Koniewa z gminy Wolin). 

Gorący doping, muzyka i piękna lipcowa 
pogoda  rozgrzewały uczestników do walki. Po 
zaciętych meczach wygrał zespół z Koniewa 
przed „Barceloną” i „Vito”.  Zwycięzcy otrzymali 
okolicznościowe medale, nagrody rzeczowe  oraz  
dyplomy. Wszyscy uczestnicy  zadeklarowali chęć 

udziału w przyszłorocznej edycji „Międzyzdroje 
Family Beach Ball Cup.”

 Organizatorzy dziękują wszystkim zaanga-
żowanym  w organizację „Międzyzdroje Family 
Beach Ball Cup”. Mamy nadzieję, że impreza 
zyska uznanie uczestników i na stałe wpisze się 
w kalendarz imprez letnich organizowanych  
w Międzyzdrojach. Zapraszamy już za rok!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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PROGRAM:
16.08.2016 r. (wtorek) 

od godz.17.00 - rejestracja na 
środowy Bieg Śniadaniowy na 
międzyzdrojskiej promenadzie 
przy Alei Gwiazd, rejestracja 
bezpłatna do 1000 osób,

XVIII Mityng Lekkoatletyczny

Zapraszamy na sportowe emocje!
Już po raz 18. odbędzie się w Międzyzdrojach Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara i T. Ślusarskiego. A także XV Bieg Śniadaniowy.

17.08.2016 r. (środa) 
• godz. 9.00 – start Biegu Śnia-
daniowego z Alei Gwiazd,
• godz.17.30 – msza św. w ko-
ściele p.w. Św. Piotra Apostoła 
w intencji W. Komara i T. Ślusar-
skiego,

• godz.19.00 - skwer rekreacyj-
ny przy Alei Gwiazd - Mityng 
Lekkoatletyczny, w programie:  
konkurs pchnięcia kulą VIP im.W. 
Komara i T. Ślusarskiego oraz 
konkurs skoku o tyczce, w któ-
rych wystąpią zawodnicy klasy 
mistrzowskiej z kraju i zza grani-
cy, a także przyjaciele zmarłych 

sportowców: Jacek Wszoła, 
Krzysztof Kossedowski, Jerzy 
Kaczmarek i inni. 
Wstęp wolny.
Zapraszamy Państwa do wspól-
nych sportowych przeżyć!

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

DZIEŃ 1 - 26.08.2016 (PIĄTEK) 
PLAŻA

09:00 - 11:00 STREFA REGAT – otwarcie strefy, rejestracja  
  uczestników
11:00  Oficjalne otwarcie regat  
10:00 – 18:00 STREFA ACTIVE
  Atrakcje towarzyszące regatom: Red Bull, 
  WOPR, slackline, trickboard, turnieje, 
  konkursy, pokazy, zawody pływackie, 
  rywalizacja w pływaniu na deskach SUP
11:00 - 12:00 Odprawa zawodników - spotkanie 
  organizacyjne z sędziami
12:00 - 18:00  Testy sprzętu kitesurfingowego
12:00 - 18:00  REGATY  SUMMER  KITE  FESTIVAL / Eliminacje
ok. 18:00  Meeting z zawodnikami 
20:00 – 23:00 Beach Party – plaża przy hotelu Vienna 
  House Amber Baltic Miedzyzdroje
  (wstęp wolny)
23:00  Boardshort Party – Night Club Vienna House 
  Amber Baltic Miedzyzdroje

DZIEŃ 2 - 27.08.2016 (SOBOTA) 
PLAŻA

10:00 – 18:00 STREFA ACTIVE

  Atrakcje towarzyszące regatom: Red Bull, 
  WOPR, slackline, trickboard, turnieje, 
  konkursy, pokazy, zawody 
  pływackie, rywalizacja w pływaniu 
  na deskach SUP
  SŁONECZNY PATROL – zabawy i konkursy 
  inspirowane kultowym serialem 
11:00 – 12:00 Przygotowania uczestników do rozpoczęcia 
  rywalizacji – odprawa
12:00 – 18:00 REGATY – Summer Kite Festival / Finały
  Atrakcje towarzyszące regatom:  testy 
  sprzętu kitesurfingowego, konkursy, 
  turnieje, pokazy instruktażowe 
  kitesurfing’u,  informacje, relacje z zawodów 
  na plaży, prezentacje sylwetek zawodników,  
  rozmowy z ekspertami
18:00  Zamknięcie STREFY ACTIVE

HOTEL VIENNA HOUSE 
AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE

20:00-23:00 Koktajl party (impreza zamknięta) – bankiet 
  podsumowujący kolejną edycję festiwalu 
  /ceremonia zakończenia regat, uroczyste 
  rozdanie nagród/ 
  Action Cam Movie Show – prezentacja 
  Action Cam
23:00  ALOHA!  Afterparty - Night Club Vienna 
  House Amber Baltic Miedzyzdroje

DZIEŃ REZERWOWY - 28.08.2016 (NIEDZIELA)
10:00 – 11:00 Przygotowanie uczestników do zawodów 
  – odprawa
11:00 – 17:00 Regaty
17.30  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Organizatorzy
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- Spotykamy się w lipcu w Mię-
dzyzdrojach. Odpoczywa i relaksuje 
się Pan nad morzem?

 - Nie (śmiech). Spotykamy się, 
ponieważ dopinam ostatnie szcze-
góły związane z organizacją  VIII Gali 
Boksu Zawodowego „Międzyzdroje 
Seaside Boxing Show”, która w tym 
roku odbędzie się 20 sierpnia, jak 
zwykle w plenerze - w amfiteatrze 
w Międzyzdrojach. 

 - Proszę uchylić rąbka tajemnicy 
i zdradzić kilka szczegółów, co cie-
kawego czeka sympatyków boksu 
na gali w Międzyzdrojach?

 - Szykujemy ciekawą walkę 
wieczoru. W wadze półśredniej do 
ringu stanie doświadczony zawodnik 
z Ugandy Kassim Ouma (29 -9 -1, 
18KO), były mistrz świata federacji IBF 
wagi junior średniej.  Podczas swojej 
kariery Ouma walczył na zawodo-
wych ringach w Stanach Zjednoczo-
nych, a jego przeciwnikami byli tacy 
zawodnicy, jak Gienadij Gołowkin, 
czy Marco Rubio. Przeciwnikiem 
Oumy będzie polski pięściarz Kamil 
Szeremeta (13-0, 2KO), który już tre-
nuje do walki w Międzyzdrojach pod 

O VIII Gali Boksu Zawodowego 
Międzyzdroje „Seaside Boxing Show” 
Rozmowa z Tomaszem Babilońskim, promotorem boksu zawodowego grupy „Babilon Promotion”, 
organizatorem VIII Gali Boksu Zawodowego „Międzyzdroje Seaside Boxing Show”. 

okiem najlepszego trenera boksu 
zawodowego Fiodora Łapina.  Mam 
nadzieję na ciekawy 10-cio rundowy 
pojedynek bokserski. Bardzo liczę na 
Kamila Szeremetę i mam nadzieję, że 
wygra, bo walczy o swoją przyszłość. 
Wygrana walka z byłym mistrzem 
świata otwiera drzwi zawodnikowi 
i daje możliwość promotorom do 
ubiegania się o walkę poza granicami 
naszego kraju, myślę tu o Stanach 
Zjednoczonych. Tam wszystko się 
zaczęło. Boks zawodowy działa od 70 
lat i  plasuje się w czołówce oglądal-
ności, a stacje telewizyjne wykładają 
„wielkie pieniądze” na transmisję za-
wodowych walk bokserskich. Każdy 
zawodnik marzy o możliwości walki 
o tytuł mistrza świata i zdobyciu tego 
tytułu właśnie w Stanach.

 - Zawodnik z Pana grupy „Babi-
lon Promotion” Krzysztof Głowacki 
to marzenie spełnił i zdobył tytuł 
Mistrza Świata. 

 - Tak, Krzysztof Głowacki rozpo-
czynał swoją karierę ponad 12 lat 
temu. To był mój pierwszy zawod-
nik, którego karierę budowałem od 
podstaw. Wykupiłem go z klubu 

amatorskiego za swoje prywatne pie-
niądze. Wiedziałem, że ma ogromny 
potencjał i talent bokserski. Krzysztof 
walczył na ringu w Międzyzdrojach 
trzykrotnie, a w 2011 roku zdobył 
w Międzyzdrojach pas WBF Inter-
continental. To była walka z zawodni-
kiem z Czech, którą „Główka” wygrał 
przez techniczny nokaut.  Dzięki tej 
imprezie  i temu tytułowi wywalczył 
sobie możliwość obowiązkowej 
walki o tytuł Mistrza Świata z Marco 
Hukiem. I wszyscy wiemy, że, po 
ciężkiej i obfitującej w zwroty akcji 
walce, Krzysztof zdobył pas federacji 
WBO wagi junior ciężkiej. Można 
śmiało stwierdzić, że Międzyzdroje 
i organizowana tutaj gala była wstę-
pem do jego pięknej kariery. A skoro 
mówimy o Krzysztofie Głowackim, 
mogę zapewnić, że odwiedzi Mię-
dzyzdroje i będzie obecny na gali 
20 sierpnia. To skromny i ułożony 
człowiek z charakterem. Chcę zrobić 
z niego superczempiona. Obecnie 
Krzysztof przygotowuje się do walki 
o utrzymanie tytułu Mistrza Świata 
z ukraińskim bokserem Ołeksandrem 
Usykiem.  Gala odbędzie się 17 wrze-
śnia br. w Atlas Arenie w Gdańsku 
i transmitowana będzie przez stację 
telewizyjną Polsat.

 - Od lat przy organizacji gal 
boksu współpracuje Pan z telewizją. 
Czy Gala w Międzyzdrojach będzie 
transmitowana, jak w latach ubie-
głych, przez stację Polsat?

 - Jako jedyny z promotorów, 
działających na rynku bokserskim, 
współpracowałem z każdą telewizją. 
Zaczynałem od TVP 3, potem przez 
dłuższy czas współpracowałem 
ze stacją Canal+, która regularnie 
transmitowała wówczas walki braci 

Kliczko. Canal + miał jednak ograni-
czone możliwości, dlatego zwróciłem 
się do stacji Polsat. Polsat Sport 
pokazuje walki w znacznie bardziej 
nowatorskim stylu. Stacja ta ma 
ogromne doświadczenie  w promocji 
i jest producentem gali top of  the top 
czyli Polsat Boxing Night. Podobnie 
jak w latach ubiegłych,  współpracuję 
przy VIII Gali z Polsatem. Ci, którzy nie 
będą mogli oglądać walk na żywo 
w amfiteatrze w Międzyzdrojach, 
będą  je mogli śledzić  oglądając na 
żywo w stacjach Polsatu. Planowana 
jest relacja na żywo oraz  powtórki 
w Polsat Sport.  Jestem przekonany, 
że widoczne logo Międzyzdrojów 
na ringu podczas walk bokserskich, 
transmitowane na żywo przez Polsat,  
to ogromna promocja dla miasta.    

 - Impreza jest biletowana. Gdzie 
można nabyć bilety na VIII Galę 
Boksu Zawodowego  „ Międzyzdroje 
Seaside Boxing Show”?

 - Bilety, tak jak w ubiegłym 
roku, można nabyć w drodze inter-
netowego zakupu, poprzez stronę  
www.eBilet.pl. Ten system dobrze się 
sprawdza, bo bilety można otrzymać 
po dokonaniu opłaty bezpośrednio 
na swoją skrzynkę e-mailową. Pozo-
stawiamy też pulę biletów do sprze-
daży bezpośredniej, przed imprezą. 
Bilety dostępne będą w Informacji 
Turystycznej przy Międzynarodo-
wym Domu Kultury. Ceny biletów od 
30 zł wzwyż. Zapraszam wszystkich  
w sobotę 20 sierpnia do amfiteatru 
w Międzyzdrojach na VIII Galę Boksu 
Zawodowego „ Międzyzdroje Seaside 
Boxing Show”!

 - Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiała: Anetta Czyżak 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

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

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

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

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

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

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

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

27.07.2016 r. - Andrzej Kościukiewicz

03.08.2016 r. - Zbigniew Mittelstädt

10.08.2016 r. - Katarzyna Natkańska

17.08.2016 r. - Janusz Piłat

24.08.2016 r. - Krzysztof Szlaski

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwała Nr XXIII/213/16
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
pasa technicznego na terenie Gminy Mię-
dzyzdroje oraz granicy przystani morskiej

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała 
przebieg granicy pasa technicznego na 
terenie gminy Międzyzdroje, obręb ewiden-
cyjny 22 Woliński Park Narodowy, i obręb 
ewidencyjny 20 Międzyzdroje, wg projektu  
przedłożonego  przez Dyrektora  Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, który stanowi zał. 
nr 1 do uchwały. 

Opiniuje się pozytywnie przebieg granicy 
przystani morskiej nr 1 (rybackiej) w Międzyzdro-
jach, wg projektu przedłożonego przez  Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który 
stanowi załączniki nr 2  do uchwały.

Uchwała Nr XXIII/214/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2015 r.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za rok 2015.

Uchwała Nr XXIII/215/16
w sprawie  absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2015

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2015.

Uchwała Nr XXIII/216/16
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budże-
cie na rok 2016

W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-
szenie dochodów i wydatków  na kwotę  
488 985,97 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 
488 985,97 zł (dochody bieżące 335 628,32, 
dochody majątkowe 153 357,65). Wydatki 
zwiększa się o kwotę  490 185,97 zł (wydatki 
bieżące  113 585,97 zł, wydatki majątkowe 
376 600 zł) i zmniejsza się o kwotę 1200 zł 
(wydatki bieżące). 

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

na zadania zlecone na kwotę 44 547,84 zł 
(w tym refundacja poniesionych wydatków 
w roku 2015 na kwotę 49,50 zł) na wyposaże-
nie szkół w podręczniki, materiały edukacyj-
ne lub materiały ćwiczeniowe  i zwiększeniu 
wydatków na zadania zlecone w łącznej 
kwocie 44 498,34 zł,

2/ zwiększeniu dochodu na kwotę 153 357,65 
zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 
zadanie „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, 
Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,

3/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu 
podatku VAT w kwocie 291 080,48 zł,

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 1200  zł 
na  wynagrodzenia bezosobowe w związku 
z koniecznością wykonania inwentaryza-
cji oraz karty ewidencyjnej nieczynnego 
cmentarza przy ul. Dobrej w Lubinie, który 
sfinansowany będzie ze zmniejszenia wy-
datku na wynagrodzenia bezosobowe w tej 
samej kwocie w rozdziale „Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach”,

5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwo-
cie 24 132,60 zł z przeznaczeniem na zakup 
usług obejmujących doradztwo w procesie 
centralizacji rozliczeń jednostek budżeto-

wych oraz zakładu budżetowego w zakresie 
podatku od towarów i usług VAT oraz na 
szkolenie w tym zakresie,

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 140 
zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratow-
niczego i ochrony osobistej dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 9200  zł 
na zakup drabiny wysuwanej trzyprzęsłowej 
dla OSP Międzyzdroje,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3400 
zł  na zakup rozpieracza kolumnowego dla 
OSP w Lubinie,

 9/ zwiększeniu wydatku w kwocie  
340 000 zł na zadanie „Budowa kotłowni 
i instalacji gazowej dla budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wap-
nicy przy ul. Jodłowej 3” w ramach zadania 
„Termomodernizacja obiektów szkolnych na 
terenie Gminy Międzyzdroje”,

10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 
6 000  zł z przeznaczeniem na zapewnie-
nie opieki medycznej w soboty, niedziele 
i dni świąteczne w okresie sezonu letniego  
2016 r.- 19 dyżurów,

11/ uzupełnieniu środków w kwocie 
24 000 zł na zadanie „Wykonanie pomnika 
upamiętniającego 25- lecie zjazdów Kreso-
wych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach”,

12/ zwiększeniu wydatków w łącznej 
kwocie 17 615,03 zł na pokrycie przyszłych 
kar w związku z zawartymi umowami przy-
łączeniowymi dotyczącymi projektowanych 
inwestycji i brakiem ich realizacji w terminach 
określonych w umowach przyłączeniowych.

Uchwała Nr XXIII/217/16
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 2016-2035

Zmianie ulega  treść załączników, w ślad 
za zmianami powyższej uchwały. 

Uchwała Nr XXIII/219/16
w  sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie 
aportu do Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji Spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Międzyzdrojach

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXIII Sesji w dniu 16.06.2016 r. podjęła następujące uchwały:



7INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 7/2016

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Wykaz sieci i urządzeń  kanalizacji 
sanitarnej w ul. Niepodległości od 
skrzyżowania drogi ul. Wodziczki 
z ul. Niepodległości od skrzyżowa-
nia drogi ul. Niepodległości z dro-
gą krajową w Międzyzdrojach. 

Uchwała Nr XXIII/218/16
w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowy6chy planów za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje

Analiza zmian  w zagospoda-
rowaniu przestrzennym Gminy 
Międzyzdroje, stanowi zał. do 
uchwały. Uchwała w całości  jest 
do wglądu w BIP na stronie www.
bip.miedzyzydroje.pl

Uchwała Nr XXIII/220/16
w  sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości

W  związku  z  wnioskiem  wła-
ścicieli  nieruchomości  przyległej,  
stanowiącej  działkę  nr 568/11 
położonej u zbiegu ulicy Nowomy-
śliwskiej i Komunalnej w sprawie 
nabycia od gminy na poprawienie 
warunków zagospodarowania 

posiadanej nieruchomości, terenu 
stanowiącego działkę nr 326/16 
o powierzchni 659 m2  proponuje 
się podjęcie przedłożonego pro-
jektu uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż ww. działki.

Uchwała Nr XXIII/221/16
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości

W  z w i ą z k u  z  w n i o s k i e m 
złożonym przez dotychczaso-
wego dzierżawcę terenu plaży 
zainteresowanego zawarciem 
kolejnej umowy terenu o powie- 
rzchni 150 m², stanowiącego część 
działki nr 431/3 obręb 20 miasta 
Międzyzdroje z przeznaczeniem 
na tarasy rekreacyjne wokół obiek-
tu gastronomicznego usytuowa-
nego na wydzierżawionym już  
terenie położonym na zachód 
od zejścia na plażę przy hote-
lu Amber Baltic,  proponuje się 
podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały dot. przeznaczenia do 
wydzierżawienia ww. terenu na 
okres do 30 września 2016r.

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dworzec PKP Świnoujście       Dworzec PKP MiędzyzdrojeDworzec PKP Miedzyzdroje       Dworzec PKP Świnoujście
dni robocze

6:58

-

8:06  36

9:16  56

10:41

11:09  41

12:21

13:01  21  41

14:21  41

15:01  32  51

16:21  41

17:01  41

18:01  21  56

19:36  56

-

21:20

soboty

-

7:15 55

8:35

9:15  

10:00 40

11:20

12:07 40

13:20 

14:00 40

15:20

16:00  40

17:27  

18:00 40

19:15  55

-

21:20

niedziele 
i święta

-

7:35

8:55

9:55

-

11:00  20

12:00 20

13:20  40

14:20  47

15:40  55

16:40

17:00

18:15

19:15

20:35

-

Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10 (ważny do 31 sierpnia 2016 r.)

dni robocze

6:30W

7:40

8:10  50

9:30  

10:15 35P

11:15  55

12:35 55

13:15  55  

14:15  35

15:05  25  55

16:15  35

17:15  35 55

18:30

19:10  30

20:50P

soboty

6:50

7:30

8:10 50

9:35

10:15 55

11:35P

12:15 55

13:35 

14:15 55

15:35

16:15  55P

17:35  

18:15 50

19:30

20:50P

niedziele 
i święta

-

7:10

8:30

9:30

10:35 55

11:35  55

12:55

13:15 55

14:15P

15:15 30

16:15 35

17:50

18:50

-

20:10

P - kursy przez Przytór-Łunowo                      W - kursy przez Warszów
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Po raz pierwszy w ponad dwu-
dziestoletniej historii Festiwalu 
o kształcie Alei Gwiazd decydowała 
publiczność. Przez miesiąc trwało 
specjalne internetowe głosowanie 
- dziewięcioro utalentowanych 
aktorów młodego pokolenia wal-
czyło o tytuł IDOLA PUBLICZNOŚCI. 
Numerem jeden została Natalia Si-
kora. Jej specjalną gwiazdę odsłonili 
ojciec wraz z siostrą. 

W tym roku odciski swoich dłoni 
na Alei Gwiazd pozostawili: aktorzy 
- Ewa Szykulska, Marian Dziędziel, 
Katarzyna Żak, wokaliści - Justyna 
Steczkowska i Zbigniew Wodecki 
oraz scenografka Ewa Braun i pro-
ducent Michał Kwieciński.

Najważniejszym filarem 21.Fe-
stialu Gwiazd był teatr. - Publiczność 
mogła nadrobić zaległości i obejrzeć 

Międzyzdroje miastem gwiazd!
Ponad stu gości, siedemdziesiąt gwiazd ze świata kultury, siedem  nowych odcisków dłoni na Alei Gwiazd 
i wmurowanie Gwiazdy Idola Publiczności  -  21. Festiwal Gwiazd przeszedł do historii. Choć artyści musieli 
walczyć z kapryśną pogodą, koncert Zbigniewa Wodeckiego sprawił, że na niebie znów pojawiło się słońce. 

wybrane z najciekawszych propozycji 
repertuarowych warszawskich te-
atrów – podkreśla Olaf Lubaszenko, 
Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

W cieniu EURO 2016 na murawie 
pojawiły się drużyny Reprezentacji 
Artystów Polskich i Samorządow-
ców. Tym razem gwiazdy wróciły 
do szatni niepocieszone. Na rewanż 
przyjdzie poczekać równy rok. 

Obok kina, teatru i muzyki, po 
raz pierwszy odbył się cykl spotkań 
literackich. Na zaproszenie Hotelu 
Vienna House Amber Baltic w Mię-
dzyzdrojach pojawili się  Katarzyna 

Grochola, promująca powieść „Prze-
znaczeni” i Jarosław Skoczeń, autor 
książki „Beksiński. Dzień po dniu 
kończącego się życia”. W ramach 
specjalnej aukcji charytatywnej 
sprzedano również 14 grafik Zdzi-
sława Beksińskiego. Zgromadzone 
w ten sposób środku trafią do Pla-
cówki Opiekuńczo -Wychowawczej 
w Lubinie.

Kolejna wizytówka Festiwalu 
to cykl dla dzieci. Z najmłodszymi 
spotkali się m.in. Justyna Sieńczyłło, 
Marek Włodarczyk, Lucyna Malec 
i Marek Siudym.  Każdego dnia przed 
południem aktorzy zabierali malu-
chy do świata bajek. Cykl specjalnym 
patronatem objęła TVP ABC. 

2 lipca, właśnie podczas Festi-
walu Gwiazd, pokazem „Planety 
Singli” letnią trasę rozpoczęło KINO 
POD GWIAZDAMI Banku BGŻ BNP 
Paribas, które odwiedzi 45 polskich 
miast.

O idealny wygląd gwiazd dbał 
Salon Urody La Femme. 

Festiwalowe wspomnienia moż-
na znaleźć na www.festiwalgwiazd.
pl oraz na Facebooku.

 Do zobaczenia podczas 22.Festi-
walu Gwiazd, który planowany jest 
w dniach  od 5 do 9 lipca 2017 roku.

Artur Duszyński
Dyrektor Międzynarodowego

Domu Kultury
zdjęcia: Kinga Bartczak

Dobrym zwyczajem, kiedy statek zawija do 
polskiego portu, załoga zaprasza na pokład  
Matkę Chrzestną i jej gości. W dniu 19 lipca miała 
miejsce taka wizyta. Dowodzący statkiem kapitan 
ż.w. Krzysztof  Bartlak powitał gości i zaprosił na 
pokład. 

Z racji kontaktów Gminy Międzyzdroje z Kre-
sowymi Żołnierzami Armii Krajowej i pomocy 
w organizacji 24. Zjazdów Żołnierzy AK w Międzyz-
drojach, wśród osób wizytujących „Armię Krajową” 
był Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów  
i Henryk Nogala, sekretarz Gminy Międzyzdroje.

„Statek o nośności 38 500 DWT robi ogromne 
wrażenie ze względu na wielkość i nowoczesność 
rozwiązań technicznych oraz dzięki urządzeniom 
znajdującym się na mostku. Serdeczność kapitana, 
którego ojciec służył w szeregach AK, i jego umie-
jętność przekazu informacji sprawiły, że ponad 
dwie godziny spędzone na statku minęły jak jedna 
chwila” - mówią nasi samorządowcy.

Wizyta na statku „Armia Krajowa”
W chińskiej stoczni Yangfan w lutym br. został zwodowany, dla Polskiej Żeglugi Mor-
skiej, masowiec „Armia Krajowa”. Matką Chrzestną statku jest Jolanta Szyłkowska 
- Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Szczecin.  
W lipcu statek stał kilka dni w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Świnoujściu, 
gdzie przechodził usprawnienia techniczne.

Burmistrz, dziękując za wizytę na „Armii Kra-
jowej”, zaprosił kapitana jednostki na XXXV Zjazd 
Kresowych Żołnierzy AK organizowany po raz  
25. w Międzyzdrojach w dniach 4-6 października 
br. Kapitan ż.w. Krzysztof Bartlak, który w tym 
czasie będzie przebywał na lądzie, chętnie przyjął 
zaproszenie.

Redakcja

fot. Bartosz Turlejski

WYDARZENIA
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Dodatkowym wydarzeniem jest organizowany 
konkurs kulinarny pn. „Śledź po Międzyzdrojsku”. 

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do czyn-
nego udziału w naszym wspólnym wydarzeniu.

Zapraszamy  stowarzyszenia działające na 
terenie gminy Międzyzdroje, jednostki gminne – 
szkoły, przedszkole, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
itp., prowadzących działalność gospodarczą, 
gestorów branży turystycznej, a przede wszystkim 
mieszkańców, do zaprezentowania swojej oferty 
podczas III Pikniku Rodzinnego. 

Chcielibyście Państwo przedstawić swoją dzia-
łalność? Wyeksponować swoje autorskie prace? 
Może są wśród Was osoby uzdolnione i pełne pasji, 
które chętnie wezmą udział w konkursie kulinar-
nym na „Śledzia po międzyzdrojsku”? Zapraszamy!

Zaprszamy na III Piknik Rodzinny 
10 września 2016 roku – amfiteatr

Przed nami 3. edycja cyklicznie organizowanej, plenerowej imprezy rodzinnej, skierowanej dla 
mieszkańców i turystów. Jak co roku podczas pikniku można wziąć udział w organizowanych przez 
lokalne stowarzyszenia  konkursach, posłuchać muzyki i aktywnie odpocząć. 

Zainteresowanych prosimy o  kontakt i  infor-
mację do  biura Referatu Promocji Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach osobiście lub drogą e-ma-
ilową na adres: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl., 
tel. 32 80 441 lub 32 75 654 lub kom. 609 519 590.

Chętnych do udziału w konkursie kulinarnym 
zapraszamy do zapoznania się z regulaminem 
konkursu, dostępnym również na stronie inter-
netowej www.miedzyzdroje.pl, w zakładce piknik 
rodzinny 2016.

Przypominamy, iż w ubiegłym roku w konkursie 
kulinarnym zwyciężył przepis pn. „Śledź w morskiej 
pianie”, przygotowany przez  Hotel „Vestina”  pod 
kierownictwem szefa kuchni Artura Rębka.

Potrawa to marynowany śledź podany z dwo-
ma rodzajami sosu kawiorowego, którego recep-
turę prezentujemy: 

„Śledź w morskiej pianie”
- 1 kg śledzia solonego - 0,5 kg cebuli - 0,1 

kg żurawiny suszonej - sok z dwóch cytryn - liść 
laurowy, ziele angielskie, cukier, pieprz czarny, 
- olej - musztarda stołowa

Śledzia wymoczyć, cebulkę pokrojoną w piórka 
zeszklić na oleju, dodać pozostałe składniki i wy-
studzić. Filety śledziowe posmarować musztardą 
i zalać marynatą, śledzia pozostawić w lodówce 
na 4 doby.

Sos kawiorowy: 0,2 kg cebuli - 7 ząbków 
czosnku - pęczek natki pietruszki - 8 łyżek majo-
nezu - 120 ml. śmietany 36 % - 0,05 kawior czarny 
- 0,05 kawior czerwony - sól, pieprz czarny

Cebulkę, czosnek, natkę pietruszki drob-
no posiekać, dodać majonez i śmietankę, 
a następnie doprawić solą i pieprzem. Sos 
podzielić na dwie części, do jednej dodać ka-
wior czarny, a do drugiej kawior czerwony. 
Śledzika podajemy na grillowanych warzywach. 

Zapraszamy  i zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa w III Pikniku Rodzinnym!!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Międzyzdrojska 
lodziarnia w plebiscycie
Plebiscyt na najlepszą lodziarnię w wojewódz-
twie zachodniopomorskim już w trakcie. Ruszy-
ła akcja AżNaLody. Do końca sierpnia wielbi-
ciele lodów mogą oddawać głosy na jedną z 10 
lodziarni biorących udział w plebiscycie. Wśród 
nich znalazła się międzyzdrojska lodziarnia 

Cafe Melba znajdująca się przy Placu Neptuna. 
Akcja jest okazją, żeby dowiedzieć się nie tylko 

gdzie zjeść można rzemieślnicze przysmaki, ale jak 
ciekawie i nieszablonowo spędzić czas w Zachod-
niopomorskiem. Każdy z lokali zostanie odwiedzo-
ny przez wyjątkowych gości, którzy delektując się 
specjałami, rozmawiać będą o naszym regionie.  
Zachęcamy do śledzenia przebiegu plebiscytu 
i głosowania na stronie AżPoMorze.pl. Organizato-
rem wydarzenia jest Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Turystyki w Szczecinie. Patronat nad akcją 
objęli Wicemarszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego Jarosław Rzepa oraz Radio Szczecin.

Na podstawie materiałów od organizatora:
Joanna Ścigała

W trakcie pobytu harcerze brali udział w róż-
nych zajęciach. W pierwszych dniach obozu wy-
konywali pionierkę, podczas której samodzielnie 
budowali ogrodzenie i urządzenia obozowe 
z drewna. Uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, 
leśnych grach terenowych i w zwiadach po okolicy. 
W ramach zdobywania harcerskich sprawności 
podejmowali się różnych wyzwań, na przykład: 
spędzali dobę w szałasie - w lesie z dala od zabu-
dowań i bez dostępu do jakiejkolwiek elektroniki. 
Odbywały się również zajęcia programowe z udzia-
łem Państwowej Straży Pożarnej ze Świnoujścia 
oraz żołnierzy z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego 
z Dziwnowa.

Harcerze uczestniczyli w wielu wycieczkach. 
Wchodzili na sam czubek latarni morskiej i zwie-
dzali Park Miniaturowych Latarni w Niechorzu, byli 
przy ruinach kościoła w Trzęsaczu, jechali koleją 
wąskotorową, szli pieszo z Łukęcina do Pobierowa. 

Obóz Harcerski w Łukęcinie
W dniach 3 - 12 lipca 2016r.  zuchy i harcerze z Międzyzdrojów wspólnie z harcerzami ze Stargardu, 
Szczecina i Wolina przebywali na zgrupowaniu obozowym w nadmorskim Łukęcinie k. Dziwnówka. 
Uczestnicy nocowali w dużych namiotach na terenie Stanicy ZHP Myślibórz. Obóz został wsparty 
organizacyjnie i finansowo przez Gminę Międzyzdroje. 

W czasie wolnym plażowali i grali w  gry sportowe. 
Przy harcerskich ogniskach wsłuchiwali się 

w gawędy i śpiewali harcerskie piosenki. Przy 
ogniu dwoje dorosłych harcerzy ze Stargardu 
składało Zobowiązanie Instruktorskie w obecności 
instruktorów z Chorągwi Zachodniopomorskiej. 
Paru młodszych harcerzy złożyło Przyrzeczenie 
Harcerskie i odbyła się Obietnica Zuchowa 
(Znaczek Zucha otrzymała Anna Zygmunt z Mię-
dzyzdrojów).

Pobyt na obozie harcerskim w Łukęcinie każ-
demu się podobał!  Chcielibyśmy jeszcze raz po-
wtórzyć taką wakacyjną przygodę! Mamy wszyscy 
nadzieję, że każdy poznał swoje możliwości i nowe 
perspektywy na kolejny czas wspólnych spotkań, 
czyli na Zlot Chorągwi Zachodniopomorskiej 
w Świnoujściu. A ten już niedługo! Czuwaj!

pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich 

w Międzyzdrojach

 AKTUALNOŚCI
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Tradycje wczasowe Międzyzdrojów sięgają 
1830 roku, kiedy to radca sanitarny dr Oswald z Ber-
lina rozsławił w swoich publikacjach walory lecz-
nicze nadmorskiej miejscowości Misdroy. W tym 
okresie do Międzyzdrojów dotarli pierwsi letnicy.  
W 1835 roku urządzono pierwsze obiekty kąpieli-

skowe na plaży. Osobno dla pań i panów. W latach 
późniejszych,  wraz  z pojawieniem się kolei, na-
stąpił rozwój Międzyzdrojów. Kolej  umożliwiała 
dojazd letnikom ze Szczecina i Berlina. Ogromne 
znaczenie dla rozwoju miasta miała, założona  
w roku 1857 przez szczecińskiego przemysłowca 
i filantropa Johannesa Quistorpa, cementownia 
w Lubinie. Johannes Quistorp, a także jego syn 
Martin, spadkobierca fortuny, hojnie wspierali  
okoliczne miasta i gminy. W Międzyzdrojach budo-
wano luksusowe wille, powstała 
stacja benzynowa, liczne sklepy 
i zakłady usługowe, miasto miało 
swoją gazetę. 

Dziś, tak jak i przed wieka-
mi, wszyscy odwiedzający Mię-
dzyzdroje pierwsze kroki 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 molo roztacza się wy-
jątkowa panorama na Zatokę Po-
morską. Ku zachodowi ciągnie się nizinna Mierzeja 
Przytorska, wieczorami widać w oddali światła 
latarni morskiej w Świnoujściu oraz kolorowo 
oświetlony terminal LNG.  Po stronie wschodniej 
znajduje się  Góra Kawcza o wy-
sokości 61 m n. p. m., u jej pod-
nóży - 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 promena-
da, przy której podziwiać można 
odrestaurowane kamieniczki 
z XIX I XX wieku, jest miejscem 
spacerów dla licznych turystów. 

Od małej rybackiej wioski do nowoczesnej stolicy kultury

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.  

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 atrak-
cyjne  zdjęcia. To idealne miejsca dające ochłodę 

w słoneczne, upal-
ne dni. Dzięki tym 
zmianom prome-
nada, jako główny 
deptak miasta, żyje 
przez całą dobę. Ga-
binet Figur Wosko-
wych zaprasza na 
spotkanie z posta-
ciami świata filmu, 
teatru, politykami 

i innymi ciekawymi osobowościami. W tym samym 
budynku mieści się nowoczesne planetarium, 
miejsce spotkania z gwiaz-
dami upiększającymi niebo-
skłon. Punktem, którego nie 
można pominąć na długiej li-
ście międzyzdrojskich atrakcji 
jest Aleja Gwiazd z odciskami 
dłoni polskich artystów. Jest 
na niej już prawie 200 od-

cisków dłoni 
przedstawi-
ciel i  sztuki . 
Na Alei przy-
siąść można 
na ławeczce 
Gustawa Ho-
l o u b k a  l u b 
przy stoliku 
z  p o s t a c i ą 
K r z y s z t o f a 
Kolbergera, który zaprasza  na 
chwilę zadumy i refleksji. 

Ozdobą promenady jest kla-
sycystyczna willa, w której mieści 
się Międzynarodowy Dom Kultu-
ry, miejsce licznych koncertów, 

wystaw, wydarzeń kulturalnych. Poniżej znajduje 
się Park Chopina założony przez belgijskiego 
kupca Arnolda Lejeune,  a w nim urokliwa zieleń, 
cisy, platany, dęby. Podczas zwiedzania  Międzyz-

drojów warto udać się na Pia-
stowskie Wzgórze, aby zwiedzić 
Kościół Parafialny pw. 
św. Piotra Apostoła. 
Fundatorem kościoła 
był król pruski Fryde-
ryk Wilhelm IV, stąd 
dawna nazwa wznie-
sienia -  Królewskie 
Wzgórze.  Przy ulicy 
Krótkiej w centrum 
miasta znajduje się za-
bytkowa kaplica Stella 
Matutina, w której nie-
przerwanie od ponad 
100 lat swoją posługę 

świadczą siostry boromeuszki. 
Gmina Międzyzdroje to idealne miejsce do 

uprawiania sportów, turystyki kwalifikowanej  i ak-
tywnego wypoczynku. Dla pasjonatów sportów 
wodnych oddano do użytku port jachtowy 
w Wapnicy usytuowany na wschodnim brzegu 
jeziora Wicko Wielkie  w północnej zatoce Zale-

wu Szczecińskiego. Park Linowy 
Bluszcz położony w pobliżu dworca 
PKP zaprasza wszystkich lubiących 
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 mikro-
klimat, malownicze krajobrazy są 
magnesem dla tysięcy turystów. 
Szukających ciszy i wytchnienia 
zapraszamy na szlaki Wolińskiego 
Parku Narodowego i liczne atrak-
cje przyrodnicze: punkty widokowe 
– Gosań, Zielonka z przepiękną 
panoramą na Deltę Wsteczną Świny, 
Zagroda Pokazowa Żubrów, mu-
zeum,  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 
zobaczyć tam egzotyczne ryby i inne morskie 
organizmy, które zazwyczaj można  obejrzeć je-
dynie w telewizji. W oceanarium podziwiać można 
prawdziwy festiwal ryb we wszystkich możliwych 
kolorach i rozmiarach – w tym ryby niebezpieczne, 
jak rekiny, płaszczki czy mureny. c.d. na str. 11

ATRAKCJE GMINY
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Sztandarowymi obiektami Wolińskiego Parku 
Narodowego są:  Centrum Edukacyjno – Muzealne 
oraz Zagroda Pokazowa Żubrów. Centrum spełnia 
zarówno rolę ośrodka edukacyjno – konferen-
cyjnego, jak i muzeum przyrodniczego. Część 
muzealną tworzy pięć sal wystawienniczych, 
w których mieszczą się stałe ekspozycje prezen-
tujące przyrodę Parku. Muzeum Przyrodnicze 
otwarte jest od wtorku do niedzieli  w godz. 
900–1700. Wstęp: 6zł i 4zł.

W Centrum Edukacyjno-Muzealnym do-
stępne są dla zwiedzających audioprzewodniki, 
które w bogaty i ciekawy sposób opisują wysta-
wy muzeum i co za tym idzie całą przyrodę Par-
ku. Audioprzewodniki udostępniamy w cenie 
biletu, a zwiedzanie z nimi trwa około godziny.  

Na terenie zielonym, obok budynku CEM, 
znajduje się woliera z bielikiem – największym 
ptakiem drapieżnym naszego regionu, będą-
cym równocześnie symbolem Wolińskiego 
Parku Narodowego, oraz stanowisko miko-
łajka nadmorskiego - bardzo rzadkiej rośliny  
wydmowej. Okazy te podziwiać można bez opłat. 

Zagroda Pokazowa Żubrów, usytuowana 
przy zielonym szlaku, została utworzona w ra-
mach programu hodowli zachowawczej żubra. 
W zagrodzie przebywają również wyleczone, bądź 
wychowane przez człowieka zwierzęta niezdolne 
do samodzielnego bytowania w swoim środowi-
sku naturalnym. W ubiegłym roku ilość żubrów 
w zagrodzie zmieniła się – przyszły na świat dwa 
żubry: Powsinoga i Potencjał II. Obiekt czynny jest 
od wtorku do niedzieli w godz. 1000 – 1800. Cena 
biletu: 6zł i 4zł. W cenie biletów turyści mogą 
skorzystać z przewodników multimedialnych 

Woliński Park Narodowy to bogactwo przyrody zachwycającej urodą, różnorodnością barw i kształtów oraz rzadko spo-
tykanych roślin i zwierząt. Ten niezwykły zakątek kraju co roku przyciąga, niczym magnes, tysiące turystów. 

Atrakcje turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego
prezentujących żyjące w niej zwierzęta. Audio-
przewodniki zawierają bogaty materiał filmowy, 
dźwiękowy i opisowy - zarówno w plikach czyta-
nych przez lektora, jak i do czytania. Przewodniki 
zawierają scenariusze w języku polskim, niemiec-
kim i angielskim z podziałem na dorosłych i dzieci, 
oraz audiodeskrypcję dla osób niewidomych i pliki 
do czytania dla osób niesłyszących.

Do chętnie odwiedzanych przez turystów 
miejsc Parku należą punkty widokowe znajdują-

ce się na koronie klifu: Kawcza Góra i Gosań. Na 
szczyt Kawczej Góry od samej plaży wprowadzą 
nowoczesne schody z tarasami widokowymi. 
Z Gosania, który jest najwyższy polskim klifem, 
rozciąga się niezapomniana panorama Zatoki 
Pomorskiej. Usytuowane w południowej części 
Parku - Wzgórze Zielonka z widokiem na unikal-
ną, wyspiarską Wsteczną Deltę Świny, i Piaskowa 
Góra z widokiem na jezioro Turkusowe, zachęcają 
turystów przepięknymi krajobrazami.

Obok jeziora Turkusowego, którego niezwykła 
barwa przyciąga zwiedzających, turyści również 
chętnie odbywają wycieczki nad jezioro Czajcze. 
Uchodzi ono za jedno z najpiękniejszych jezior 
Parku. Dodatkowo jego atrakcyjność podnoszą 
znajdujące się na półwyspie pozostałości po 
obwarowaniach wczesnośredniowiecznego gro-
dziska oraz olbrzymi polodowcowy głaz zwany 
Wydrzym Głazem.

Wśród atrakcji turystycznych znajdujących się 
na terenie Parku trudno jest nie wspomnieć 
o położonym naprzeciw jeziora Wicko Małe, 
w okolicy wsi Zalesie, mini-muzeum bunkrze 
V3, które co roku przyciąga tłumy miłośników 
historii. Równie atrakcyjna dla nich jest ścieżka 
przyrodniczo – historyczna Biała Góra, usytu-
owana w koronie klifu wzdłuż umocnień BAS.

Przez teren WPN przebiegają trzy szlaki 
turystyczne: czerwony (brzegiem morza Bałtyc-
kiego), niebieski (nad Zalewem Szczecińskim) 
i zielony (leśny, biegnący częściowo wzdłuż 
jezior warnowskich). Na najpiękniejszych 
i najbardziej interesujących przyrodniczo 
odcinkach szlaków utworzono pięć ścieżek 
edukacyjnych: ,,Poznaj Las’’, ,,Jeziora’’, ,,Bory Wo-

lina’’, „Nad Zalewem Szczecińskim” i ,,Procesy przy-
rodnicze’’ Ich usytuowanie pozwala na zapoznanie 
się z walorami przyrodniczymi WPN. Poszczególne 
stanowiska na ścieżkach wyznaczają w terenie 
znaki przystankowe. Możliwe jest przebycie każdej 
trasy w przeciwnym kierunku. Przewodniki po 
ścieżkach są do nabycia  w Muzeum Przyrodni-
czym oraz w kasie Zagrody Pokazowej Żubrów.

Dorota Kowalczyk
Michał Szweik

Miłośnicy zabytków mogą odbyć wyjątkową 
podróż dookoła Bałtyku, na którą zaprasza Bał-
tycki Park Miniatur. Chętnym do zwiedzania 
przewodnicy opowiedzą o zabytkach państw 
położonych nad Bałtykiem. W parku można zo-
baczyć modele najciekawszych obiektów  w skali 
1:25. Na miłośników historii czeka 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 po-
twierdziły, że w X-XIII wieku funkcjonował w Lu-
binie jeden z ważniejszych ośrodków grodowych 
Pomorza Zachodniego. Stanowisko broni V-3 

c.d. ze str. 10

w Zalesiu to jedyna w Polsce ekspozycja tajnej 
broni niemieckiej V3 z okresu II wojny światowej. 
Ekspozycja umiejscowiona jest w  bunkrze, gdzie 
były składowane pociski V3. W pobliżu bunkra 
znajdują się betonowe podstawy, pozostałości 
po działach dalekiego zasięgu.

Od lat Międzyzdroje słyną z urokliwych kwia-
towych rabat i kwietnych figur – paw Tolek, motyl 
Emanuel, barwne kobierce w wielu częściach mia-
sta 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 wy-
darzeniami 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 

        

ATRAKCJE GMINY
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kościół pw. św. Piotra Apostoła 

ul. Lipowa 8    
 

4 sierpnia godz. 1900 
Roman Perucki  (Polska)                             

 
11 sierpnia godz. 1900 

Andrzej  Chorosiński (Polska)                                           
 
 

18 sierpnia godz. 1900  
Tomasz Adam Nowak (Niemcy) 

 
 25 sierpnia godz. 1900  

Simona Fruscella (Włochy)   
organizatorzy: 

Międzynarodowy Dom Kultury    Parafia pw. św. Piotra Apostoła    
 

kierownictwo artystyczne MAŁGORZATA KLOREK   
prowadzenie koncertów MAJA PIÓRSKA 

przygotowanie organów KRZYSZTOF URZYKOWSKI 
 

darczyńcy: 
 


