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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W środku Informatora:
• 70-lecie powojennych Międzyzdrojów str. 3
• Program 22. Festiwalu Gwiazd str. 20
Z A P R A S Z A M Y D O  L E K T U RY

70 LAT MIĘDZYZDROJÓW !
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Podobnie jak pory roku, dzień i noc, następują po 
sobie i powtarzają się cyklicznie, tak życie przed-
szkolne toczy się według pewnych schematów. 
Wrzesień - początek roku przedszkolnego, lęk 
przed rozstaniem się z rodzicami, często płacz. 
Potem Mikołaj, choinka, Dzień Babci, 1. dzień 
wiosny, Dzień Mamy, potem koniec roku i od po-
czątku. Jednak dla każdego dziecka, które po raz 
pierwszy przekracza próg przedszkola wszystko 
jest nowe, wszystko chce poznać  
i zrozumieć. 

Przedszkole w Międzyzdro-
jach założono w 1947 r., jako 
jednooddziałową placówkę, pro-
wadzoną przez siostry „Caritasu”, 
przy ulicy Niepodległości. W 1951 
przeniesione zostało do budynku 
przy ul. Leśnej 24, w którym 
obecnie mieści się Dom Wczasów 
Dziecięcych. Uczęszczało wtedy 
do niego 70 dzieci podzielonych 
na 2 oddziały: starszy  i młodszy. 
Funkcję kierowniczki pełniła 
Alicja Żelazna. W1955 roku funk-
cję kierowniczki objęła Maria 
Machałowska.

W 1956 roku utworzono trzeci 
oddział  i zatrudniono 2 na-
uczycielki. W 1959 r. nastąpiła 
reorganizacja pracy, a powodem 
było zarządzenie mówiące o 
zatrudnieniu jednej woźnej od-
działowej na jedną grupę dzieci. W 1960 r. pracę 
w przedszkolu rozpoczęła Maria Gołębiowska, 
która, podobnie jak inne nauczycielki, w tym 
czasie otrzymała, w ramach zagospodarowywania 
ziem zachodnich, nakaz pracy   w Międzyzdrojach.

W marcu 1971 r. oddano do użytku, na po-
trzeby przedszkola, nowy budynek przy ulicy 
Myśliwskiej 13. Placówka została bardzo dobrze 
wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe, zapew-
niono tu bardzo dobre warunki dla 120 dzieci. 
Nowy budynek zapewniał potrzeby lokalne do 
1973 r. W późniejszych latach z powodu wyżu 
demograficznego przedszkole zaczęło pękać  
w szwach. Adaptowano salę gimnastyczną i szat-
nię na salę zajęć dla dzieci.

W 1982 roku w życie weszła ustawa „Karta  
Nauczyciela” dająca możliwość odejścia na emery-
turę nauczycielom po 30 latach pracy, co pozwoli-
ło w roku 1984 odejść na emeryturę nauczycielom, 
którzy tworzyli podwaliny przedszkola w naszym 
mieście. Na emeryturę odchodzi również dyrektor 

70 lat Przedszkola w Międzyzdrojach                                                     

Uroczystość 70-lecia Przedszkola w Międzyzdrojach odbyła się 02.06.2017 r. w Międzynarodowym Domu Kultury. Spotkanie uświetniły występy 
przedszkolaków z najstarszych grup.

przedszkola Maria Machałowska, a jej miejsce 
zajmuje Jolanta Subotkiewicz. Funkcję zastępcy 
dyrektora pełni Wiesława Woźna. W roku 1985 
była dyrektor przedszkola  Maria Machałowska 
otrzymała tytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA MIĘ-
DYZDROJE. 

Rok później, dyrektorem zostaje Teresa Piech. 
W tym czasie do przedszkola uczęszcza najwięk-
sza w historii liczba dzieci ok. 186. Liczba dzieci 

w grupach wynosiła ok. 35. Sporządzono wtedy  
w 1988 r. dokumentację techniczną dotyczącą do-
budowy skrzydła do obecnego budynku. Jednak 
planów tych, jak dotąd nie udało się zrealizować. 

Od 1 stycznia 1991 roku opiekę nad placówką 
przejmuje samorząd terytorialny, jako zadanie 
własne. Zostają wprowadzone dodatkowe opłaty 
tzw. „opłata komunalna”, która jest przeznaczona 
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przed-
szkola. Stopniowo liczba maluchów uczęszczają-
cych do przedszkola zaczęła maleć i w roku 1991 
wynosiła już tylko 107 dzieci. W 1992 dyrektorem 
została  Natalia Ogryzek. 

Z powodu likwidacji żłobka w roku 1994 
do przedszkola dołączona została grupa dzieci  
w wieku od roku do 3 lat.

W 1999 dyrektorem zostaje Alina Kępińska. 
W 2001 roku zaadaptowano na salę dla dzieci 
najmłodszych mieszkanie znajdujące się w bu-
dynku przedszkola. Od 2004 r. do dnia dzisiejszego 
dyrektorem jest Elwira Korcz.

W roku 2007 przedszkole otrzymało nazwę 
„Morskie Skarby”. Nazwa została wyłoniona w kon-
kursie przeprowadzonym w naszym przedszkolu. 
Pomysłodawcą była Hanna Janczak. Jednocześnie 
z nadaniem nazwy zostało zaprojektowane i wy-
konane logo przedszkola, którego autorem jest 
Jacek Lewandowski.

Od tego samego roku w naszym ogrodzie 
przedszkolnym organizowany jest „Festyn Ro-

dzinny”, który cieszy się dużą 
popularnością wśród naszych 
wychowanków, ich rodziców, 
absolwentów oraz społeczności 
lokalnej. Festyny są okazją do 
nadawania tytułu „Przyjaciel 
Przedszkola”.

Rok 2014 to rok, w którym ze 
struktur przedszkola odłączono 
grupę dzieci do lat trzech. Po 
dwudziestu latach utworzo-
no ponownie Żłobek Miejski  
w Międzyzdrojach.

Przedszkole zawsze było 
otwarte na świat, współpraco-
wało z wieloma przedszkolami 
z oraz z instytucjami na terenie 
miasta i poza nim.

W ciągu tych wielu lat zmie-
niły się warunki pracy, wyposa-
żenie placówki, ale pozostało 
to samo poczucie odpowie-
dzialności za wykonywanie 

podjętych działań i ta sama, ciepła i rodzinna  
atmosfera. Dbając o wszechstronny rozwój 
naszych wychowanków, nauczyciele realizują 
założenia edukacyjne zawarte w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 
wiele dodatkowych programów i projektów.

Przez wszystkie lata funkcjonowania przed-
szkola obchodzono różne uroczystości, najważ-
niejszą jest jednak spotkanie dzieci z najbliższymi 
z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Babci i Dziadka. 

Przez wiele lat, mimo zmieniających się cza-
sów, jedno jest zawsze stałe: uśmiech dziecka, 
piosenka, wierszyk oraz łzy radości rodziców gdy 
obserwują występy swoich dzieci. Ta radość łączy 
całe 70 lat funkcjonowania przedszkola. Mamy 
nadzieję, że będzie towarzyszyła dzieciom, ich 
rodzicom oraz wszystkim, dla których dobro dziec-
ka jest sprawą bardzo ważną przez kolejne lata. 

Elwira Korcz 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

 „Morskie Skarby”

29.06.2017 r. – Obchody jubileuszu 
70-lecia powojennych Międzyzdro-
jów, program na str. 3;
30.06.2017 r. – koncert pt. „Powróć-
my jak za dawnych lat” w wykonaniu 
Julity Kożuszek – Borsuk, Międzyna-
rodowy Dom Kultury, godz. 20:00; 
01.07.2017 r. – „Kinder Joy Road 
Show”, skwer rekreacyjny przy Alei 
Gwiazd, godz. 10:00-19:00;

02.07.2017 r. – koncert organowy 
prof. Mirosława Pietkiewicza, kościół 
pw. św. Piotra Apostoła, godz. 20:00; 

05-09.07.2017 r. – 22. Festiwal 
Gwiazd, program na str. 20;

13.07.2017 r. – Spotkanie w ramach 
DKK pt. „Lato z książką, czyli coś do-
brego na wakacje”, Miejska Biblioteka 
Publiczna, godz. 17:00;

14 – 16.07.2017 r. – „Festiwal Indii”, 
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd, 
godz. 11:00-20:00; 

22.07.2017 r. – Międzyzdroje Family 
Beach Ball Cup II, plaża po prawej 
stronie molo – pomiędzy zejściem 
D – C, godz. 11:00; 

„Czas omija miejsca, które wspominamy” - Stanisława Fleszarowa Muskat
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Tymi słowami polskiego filozofa Bogusława Wol-
niewicza rozpoczęły się  uroczystości obchodów 
70-lecia Międzyzdrojów – naszej małej ojczyzny. W 
dniu 14 czerwca 2017 roku w sali koncertowej Mię-
dzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 
zgromadzili się zaproszeni goście, przedstawiciele 
obecnej i minionej władzy samorządowej, przy-
byli mieszkańcy i turyści. Podczas uroczystości 
wykład o powojennej historii naszego miasta 
wygłosił Jerzy Neukampf, który pełnił funkcję 
burmistrza Międzyzdrojów I kadencji Samorządu 
Terytorialnego III Rzeczypospolitej w latach 1990 
– 1994. Wykład pt.: ,,Prawa miejskie, powojenne 
władze samorządowe Międzyzdrojów. 06.10.1945 
-26.06.1950” przybliżył zebranym trudne pod wie-
loma względami czasy powojenne na Pomorzu 
Zachodnim. 

Następnym punktem było otwarcie wystawy 
poświęconej powojennym Międzyzdrojom. Zor-
ganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez 
wielu zaangażowanych w nią osób, które poświę-
ciły swój czas i przekazały na wystawę eksponaty 
z prywatnych zbiorów. Z ogromnym uznaniem 
należy spojrzeć na zgromadzone przez lata zbiory 
śp. Bronisława Chmielowskiego, które przekazała 
pani Regina Chmielowska.

Ze względu na ograniczenie powierzchni 
wystawienniczej można obejrzeć tylko małą część 
tych zbiorów. Wystawa przedstawia eksponaty 
przedstawiające życie naszej małej społeczno-
ści - oświaty, stowarzyszeń i organizacji, wielu 
zakładów pracy, samorządu, Wolińskiego Parku 
Narodowego, życia parafii itd. Zgromadzono 
dokumenty, fotografie, mundury, sztandary i 
wiele innych.  Organizacją wystawy zajął się 
pracownik Referatu Promocji i Współpracy z Za-
granicą Tomasz Rychłowski, któremu z ogromnym 
zaangażowaniem pomagali mieszkańcy naszego 
miasta. Będzie ona otwarta w foyer MDK do wrze-
śnia 2017 roku. 

Po obejrzeniu wystawy na wszystkich czekała 
słodka niespodzianka – tort z logo obchodów. 
Ten słodki poczęstunek wprawił wszystkich w 
dobry nastrój, z którym wysłuchali klimatycznego 
koncertu zespołu ,,Sklep z Ptasimi Piórami”. Tak 
zakończył się ten dzień. 

To jednak nie koniec święta naszego miasta. 
Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na 
kolejną odsłonę naszych obchodów. W dniu 29 
czerwca 2017 roku będą miały miejsce obchody 
patrona miasta św. Piotra Apostoła, rozpoczną 
się one mszą św. w międzyzdrojskiej świątyni. 

Po mszy św. od-
b ę d z i e  s i ę  w 
kościele koncert 
solistów, chóru i 
orkiestry kame-
ralnej z Berlina 
pod batutą Karo-
la Borsuka - wy-
konanie polskiej 
premiery kantaty 
koncertowej pt. 
,,Quo Vadis Do-
mine?”

H o n o r o w y 
obywatel Mię-
dzyzdrojów Karol 
Borsuk, kompo-
zytor wydanej 
niedawno na CD 
"Mszy Międzyzdrojskiej", przedstawi 29 czerwca 
br. w kościele pw. św. Piotra Apostoła odpowiedź 
na znane sienkiewiczowskie pytanie, zadane teraz 
głosem międzyzdrojskiego proboszcza: "Quo 
Vadis, Domine?’", w formie kantaty koncertowej. 
Zaprezentowana zostanie ona na „Królewskim 
Wzniesieniu” Międzyzdrojanom i gościom kurortu 

przez solistów: Joan-
nę Petryka -Wawrow-
ską (sopran) i Piotra 
Wawrowskiego (ba-
ryton) z Berlińskim 
Chórem Kameralnym 
i Orkiestrą pod ba-
tutą kompozytora. 
Świątynnym forte-
pianem zawładnie 
Natalia Nikołajewa. 
Po k ilku wykona-
niach w Berlinie przy-
chodzi czas na polską 
premierę w jednej z 
najbardziej akustycz-
nych świątyń Europy. 

W tym samym  
dniu gratka dla miło-

śników arii operowych i operetkowych - o godz. 
19.00 w sali Międzynarodowego Domu Kultury 

70-lecie powojennych Międzyzdrojów
„Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć”  

wystąpią muzycy Filharmonii Koszalińskiej pod 
dyrekcją Karola Borsuka.

W programie także prawykonanie ,,Fantazji 
Międzyzdrojskiej”  utworu skomponowanego 
specjalnie na 70-lecie miasta przez K. Borsuka. 

Kompozytorowi i dyrygentowi, wykształco-
nemu skrzypkowi z niebanalnym życiorysem, 
Międzyzdroje kojarzą się z pełnym spokoju 
brzmieniem altówki, jednakże – jak wyznaje – 
„wiatr od morza” (zachwycał się nim Jan Paweł II 
podczas pobytu w Szczecinie przed trzydziestu 
laty) ożywia je często wirtuozerskimi akcentami 
„do międzyzdrojskiego poloneza”. A chociaż 
dedykacja jest skierowana do międzyzdrojan, to 
oni zawsze dzielą się swoimi dobrami z gośćmi, 
bowiem „dobro jest rozlewne”. 

Takiego koncertu jeszcze w naszym mieście 
nie było, dlatego serdecznie zapraszamy Międzyz-
drojan, gości i wszystkich miłośników naszego 
miasta i muzyki.

Natomiast  9 września w amfiteatrze odbędzie 
się IV Piknik Rodzinny ,,70 lat Międzyzdrojów” z 
wieloma atrakcjami dla małych i dużych. 

Dokładny program obchodów znajduje się na 
afiszach. Serdecznie zapraszamy. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Archiwum parafii
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słowa: 
ks. Marian Jan Wittlieb
Międzyzdroje
muzyka:
1. Jan Duda
Kamień Pomorski
2. ks. Anthony Umeh
Nigeria / KUL Lublin

Ojczyzna to Patria,
A Patron Jej służy:
Święty Piotr Apostoł 
w Międzyzdrojach.

W sacrum i profanum
Wykazuje troskę
Święty Piotr Apostoł 
w Międzyzdrojach.

Quo vadis, człowieku?
 – pyta się Wyspiarzy
Święty Piotr Apostoł 
w Międzyzdrojach.

Do życia wiecznego –
człowiek odpowiada.
Święty Piotr Apostoł 
Wpuszcza go do niego.

Pieczęć i herb parafialny zawiera dane wspólnoty 
religijnej. Według ustalonego odgórnie schematu 
podaje jej imię i nazwę miejscowości. Często 
rysuje w niej znak związany z tymi określeniami. 
W naszym wypadku –  parafii w miejscowości 
nadmorskiej – wyobraża to łódź (Kościoła) z za-
siadającym w niej Patronem. Jest on wyposażony  
w atrybuty, które pozwalają rozpoznać w nim 
konkretną osobę. Biblijny Piotr trzyma w prawicy 
klucze królestwa niebieskiego (złoty i srebrny 
– oba kolory symbolizują nieśmiertelność), a w 
drugiej ręce, jako rybak, dzierży symbol wiary – 
rybę (zeus faber), piotrosza, którego cechą charak-
terystyczną są (ciemne w złotej obwódce) odciski 

PIECZĘĆ HERBOWA

palców łowiącego Szymona Piotra, zgodnie ze 
sceną biblijną. Sercem są zwoje dwóch Listów 
piotrowych, w których odnajdziemy wszystkie 
artykuły wyznania piotrowego – Skład Apostolski. 
Paliusz nałożony na ramiona wskazuje na najwyż-
szą godność; bowiem ten Książę Apostołów jest 
papieżem, ojcem (świętym). Łódź jest solidnie 
zbudowana (żebrowana) i płynie po czystych  
falach łaski udzielanej obficie ludziom, obecnym  
jak ziarna piasku na plaży. Kolorystyka przema-
wia za ucieleśnioną w Piotrze wiarą, nadzieją i 
miłością.

Językiem archaizującym, bowiem znak sięga 
w przeszłość polskiego języka XIX-wieczne-

go, zachowując symbolikę kolorów, napisano  
w warsztacie jego wykonania o tej pieczęci:

„W polu błękitnym na falach srebrnych po-
nad podstawą obniżoną złotą, w takiejż łodzi na 
wprost półpostać‚ św. Piotra Apostoła w tunice 
zielonej i płaszczu czerwonym, na którym pa-
liusz srebrny z krzyżykami czarnymi, o włosach  
i brodzie czarnych i z nimbem złotym, za pasem  
z lewej mającego dwa rulony srebrne, trzymające-
go w prawicy przyciśnięte do piersi klucze zębami 
od siebie, złoty i srebrny, w skos, w lewicy rybę 
piotrosza złotego w słup. Całość na tarczy herbo-
wej typu francuskiego nowoczesnego”.

Ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb
Proboszcz w Międzyzdrojach

Na scenie amfiteatru odbyła się uroczysta cere-
monia chrztu morskiego oraz przekazanie przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Magdę 
klucza do bram miasta Neptunowi – królowi mórz 
i oceanów. Imprezę uświetnił występ zespołu 
muzycznego „Bryza”, działającego przy Między-
narodowym Domu Kultury.

W  barwnym, pełnym humoru widowisku 
scenicznym z udziałem Neptuna, Salacji, Nimf, 
Lekarza, Fryzjera, Diabłów z Trytonem na czele, 
wystąpili: 

Neptun - Janusz Kalemba, pracownik Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach, Salacja - Andżelika 
Gałecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  w 
Międzyzdrojach, Tryton - Andrzej Mleczko, lekarz 
- Joanna Kudłaszyk ze Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej Volvard, fryzjer, scenografia 
- Krystyna Marzec, Dom Wczasów Dziecięcych, 
Belzebuba -  Grażyna Bejster Miejska Biblioteka 
Publiczna w Międzyzdrojach, Świtezianki –Maria 

Kowalska, Barbara Rud-
nicka, Danuta Stacho-
wiak, diabełki –Hanna 
Kot, Oliwia Witek, Amelia 
Banasiak, Sandra Cor, An-
dżelika Skoropat,  Maja 
Jena,  Nikodem Harkot.

Publiczność wspaniale 
się bawiła, czynnie biorąc 
udział w przedstawieniu, 
śpiewając i składając przy-
rzeczenie, aby czuwać 
nad czystością wód oraz 
nie niszczyć roślin na wy-
dmach. Na zakończenie 
wieczoru na scenie wy-
stąpił znany zespół szan-
towy „Stary Szmugler” ze 
Szczecina. 

MDK

Międzyzdrojskie Neptunalia
W sobotę 17 czerwca o godzinie 15.30  barwny orszak Neptuna wraz ze świtą wyruszył sprzed międzyzdrojskiego mola w kierunku amfiteatru, 
gdzie na licznie zgromadzoną publiczność czekało wiele atrakcji.

29 czerwca 2017 roku będzie pierw-
szym dniem patronalnym św. Piotra 
Apostoła nad Międzyzdrojami. 
W międzyzdrojskiej gimnazjal-
nej pracowni ceramicznej w każ-
dej wolnej chwili powstają płytki  
z wizerunkiem św. Piotra wzoro-
wane na witrażu znajdującym się  
w naszej świątyni. Prace powstają 

Kafle z gimnazjalnej
 pracowni ceramicznej 

pod kierunkiem pani Beaty Jasiewicz, która 
nadzoruje poprawność technologiczną i proce-
durę wypalania oraz szkliwienia wyrobów. Jest 
to bardzo czasochłonna, żmudna i wymagająca 
dokładności i precyzji praca, jednak sprawiająca 
satysfakcję, że  na pierwszy dzień Patrona Mię-
dzyzdrojów te unikatowe kafle (w limitowanej 
edycji) będą już przygotowane.

Gimnazjum
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Zgodnie z regulaminem ogłoszonego plebiscytu 
na „Idola Publiczności”  22. Festiwalu Gwiazd  
w Międzyzdrojach, w dniu 21 czerwca br. odbyło 
się posiedzenie Komisji Konkursowej, która doko-
nała kontroli prawidłowości przeprowadzonego 
plebiscytu.

Łącznie w plebiscycie oddano 9 429 głosów,  
w tym 144 głosów uznano za nieważne. 

Zwycięzcą plebiscytu została Zofia Zborow-
ska, która uzyskała w  głosowaniu internautów 
4 041 głosów.

Wśród głosujących rozlosowano nagrody 
ufundowane przez gestorów branży turystycznej.  

Nagrody otrzymują:
Tomek Szurkowiak  – voucher Festiwal Gwiazd
Magda Rosowska –  voucher Festiwal Gwiazd
Mateusz Wróbel – voucher Festiwal Gwiazd
Paweł Katowicz – nocleg w hotelu Vienna 

House Amber Baltic
Anna Smaruj – wstęp na basen w hotelu Aurora
Kamil Kajak –  kręgielnia w hotelu Aurora

„Idol Publiczności” 22. Festiwalu Gwiazd  wybrany!
Anna Szpak – voucher do Kawiarni Wiedeńskiej 

hotelu Vienna House Amber Baltic
Monika Kozłowska  – masaż w hotelu Vestina
Marta Skonieczna – kręgle w hotelu Wolin
Iwona Samorzewska - wydawnictwa Wolińskie-

go Parku Narodowego oraz bilet wstępu do Muzeum 
Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego

Maria Gorlicka - pakiet gadżetów firmowych 
hotelu Wolin oraz bilet wstępu do Bałtyckiego 
Parku Miniatur

Katarzyna Ochlik -  pakiet gadżetów firmowych 
hotelu Wolin oraz bilet wstępu do Bałtyckiego 
Parku Miniatur

Olha Kolomoiets- pakiet gadżetów firmowych 
hotelu Wolin oraz bilet wstępu do Bałtyckiego 
Parku Miniatur.

 GRATULUJEMY!
Partnerem plebiscytu „Idol Publiczności”  

22. Festiwalu Gwiazd jest firma LOTTO. 
Anetta Czyżak

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Niedzielne wydarzenie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w kościele pw. MB Jasnogórskiej w 
Lubinie. Podczas wygłoszonej homilii ks. pro-
boszcz kanonik Waldemar Michałowski mówił o 
tym, aby wartości, jakie przed wiekami głosił św. 
Otton, przyjęli do serca także współcześni. I aby ta 
nauka była nie tylko w umysłach, ale i codziennym 
życiu każdego z nas. 

Po mszy św. wykład historyczny pt. ,,Nad 
Świną w XII wieku” wygłosił prof. M. Rębkowski 
opowiadając zebranym o ważności grodziska  
w Lubinie w tamtym czasie.

Po wykładzie rozpoczęła się część jarmarku 
na grodzisku w Lubinie. I znów zapłonął ogień 
rozpalony od pochodni, była zabawa dla dzieci, 
konkursy o tematyce średniowiecznej – łucz-

nictwo, turniej rycerski, rzut podkowami, gra  
w kręcioła. Na uczestników jarmarku czekał pyszny 
poczęstunek. Słoneczna pogoda pozwoliła na wy-
poczynek z dala od zgiełku z pięknymi widokami 
na Zalew Szczeciński i Wsteczną Deltę Świny jaki 
roztacza się z grodziska.

Liczba wystawców w tym roku wzbogaciła się 
o stoisko bartnika, u którego można było zakupić 
pyszne miody, pierniki, stoisko dawnego rzemio-
sła, na którym prezentowano wyroby ze skóry,  
na kolejnym przedstawiano techniki rozniecania 
ognia, tkactwa, biżuterii i inne. Dla wszystkich 
chętnych zapewniony był bezpłatny dojazd  
z Międzyzdrojów. Nad bezpieczeństwem imprezy 
czuwali międzyzdrojscy policjanci.

Wydarzenie było organizowane przez: parafię 
rzymskokatolicką pw. MB Jasnogórskiej w Lubinie, 
Stowarzyszenie Historii Grodziska Lubin, Stowa-
rzyszenie Volvard oraz gminę Międzyzdroje, która 
wsparła obchody finansowo. 

Aby Dzień Św. Ottona mógł się odbyć po-
trzebna była praca bardzo wielu osób, którym  
- za wszelką pomoc i wsparcie - składamy gorące 
podziękowania. 

Już dziś zapraszamy wszystkich na III Dzień 
Św. Ottona w Lubinie, który zaplanowaliśmy na  
9 czerwca 2018 roku. Do zobaczenia!

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Ogień znów zapłonął na Grodzisku 
 

Już po raz drugi odbył się w Lubinie Dzień Św. Ottona. Okazja do świętowania tego patrona jest historyczna – to właśnie do Lubina w 1124 roku 
zawitał św. Otton z Bambergu z misją chrystianizacyjną. Tu odkopano podczas badań archeologicznych pozostałości kościoła z tamtych czasów 
oraz istniejący przy nim cmentarz.

W sobotę 24 czerwca na plaży w Międzyzdrojach  
nastąpiło oficjalne otwarcie sezonu letniego na 
kąpielisku Międzyzdroje. Już po raz 9–ty w histo-
rii kąpieliska podniesiono na maszcie Błękitną 
Flagę. Wciągnięcia flagi dokonał sekretarz Gminy 
Międzyzdroje Henryk Nogala oraz prezes WOPR 
Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz 
Zalewski.

W sezonie letnim nad bezpieczeństwem 
plażowiczów czuwać będzie 32 ratowników w 

tym 2 ratowników medycznych. Punkt 
medyczny znajduje się po zachodniej 
stronie kąpieliska przy zejściu z mola 
(wejście E). Kąpielisko czynne jest w 
godz. 10:00 – 18:00. Regulamin kąpie-
liska znajduje się na tablicach informa-
cyjnych przy każdym zejściu na plażę.     

Życzymy spokojnego wypoczynku!
Anetta Czyżak

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Oficjalne otwarcie sezonu 
na kąpielisku
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ROZMOWA

- Zanim objęła Pani  to stanowisko, podjęła 
Pani decyzję o byciu nauczycielką i to przed-
miotu tak trudnego, jakim w oczach wielu 
jest matematyka. Dlaczego taki wybór? Co 
Panią kierowało?

- O, to fajne pytanie. Zawsze wspominam, 
jak na lekcji matematyki w liceum ogólno-
kształcącym na ul. Niedziałkowskiego w Świ-
noujściu pani profesor Krystyna Sroka zapytała 
nas, uczniów klasy matematyczno-fizycznej: 
„Kto z was chciałby zostać nauczycielem mate-

matyki?” Nikt wtedy się nie zgłosił. Ja chciałam 
zostać… dziennikarzem. Kiedy zdałam maturę 
(i  to nawet nieźle z matematyki), miałam wielki 
dylemat, co chcę robić w życiu i pamiętam, jak 
moja siostra zapytała mnie: „A co ty najlepiej 
potrafisz?”. Wówczas stwierdziłam, że chyba 
jednak najlepiej umiem matematykę. Złożyłam 
papiery na WSP w Szczecinie, zdałam egzamin 
wstępny i tak się zaczęło.

Ostatnio na apelu, kiedy mówiłam uczniom, 
że od września 2017 r. będą uczniami szkoły 
podstawowej i  że tak naprawdę to może ich 
wcale nie obchodzić, bo przecież będą się 
uczyć dalej bez względu czy to było gimna-
zjum, czy szkoła podstawowa, wspomniałam, 
że ja rozpoczynałam swoją naukę na studiach 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, 
a skończyłam w Uniwersytecie Szczecińskim, 
bo właśnie w tym czasie został przemianowany.

- Praca nauczyciela uważana jest za jedną 
z bardziej obciążających pod względem psy-
chicznym, to także ogromna odpowiedzial-
ność. Co Pani daje ten zawód, czego przez 
lata nauczył ?

- Na pewno jest to zawód, w którym trzeba 
długo czekać na efekty i tak naprawdę dopiero 
po latach uzyskuje się informację zwrotną. 
Wielką satysfakcją jest to, że byli uczniowie 
pamiętają jaki ślad zostawił człowiek w nich. 
Czasami może nie tyle matematyczny, ile taki 
po prostu ludzki. Jest to zawód bardzo twórczy, 
kreatywny, na pewno nie można się nudzić. 
Nie wiadomo co przyniesie każdy dzień, bo 
dzieci są jednak nieprzewidywalne.  I  jest to 
zawód, w którym bardzo trzeba uważać na to, 

co się mówi do młodych ludzi. Sami pamiętamy 
swoje historie, kiedy nauczyciel potrafił czasami 
jednym słowem, jednym zdaniem niewiary w 
nas  spowodować, że nasze chęci i działania 
odsuwały się na dalszy plan. Na pewno trzeba 
sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że dziecko, 
z którym się pracuje to jest bardzo delikatny 
materiał. I obojętnie, czy są to czasy przeszłe,  
czy te dzisiejsze, w których więcej czasu po-
święcamy na „gadanie” z telefonem niż z żywym 
człowiekiem.

- Międzyzdrojskie gimnazjum osiągnęło 
pełnoletniość. Pani od 15 lat jest dyrektorem 
tej placówki. Proszę opowiedzieć o tym, jak 
wyglądała przez lata ta praca? Z jakim pro-
blemami musiała się Pani zmierzyć?

- Zawsze będę podkreślała, że te 15 lat mojej 
dyrektorskiej pracy, to były bardzo fajne lata. 
Dużo nowych rzeczy się uczyliśmy, bardzo 
często młodzież była naszym przewodnikiem. 
Przez te lata pojawiły się nowe zjawiska, nowe 
słowa w języku polskim, tj.: cyberprzemoc, 
dopalacze, siecioholizm, uzależnienie od gier 
komputerowych, fonoholizm. Mierzyliśmy 

się z różnymi uzależnieniami –nawet tymi 
od ćwiczeń fizycznych czy anoreksją.  Kiedyś 
przeczytałam, że  mamy  teraz pokolenie C czyli 
„click” – nacisnąć klawisz. Zaczęło się ściągnie 
wszystkiego,  ciężko było żeby młodzież potra-
fiła w domu napisać wypracowanie, odrobić 
samodzielnie zadanie domowe. Kiedyś nie 
mogliśmy po przerwie zgarnąć młodzież do 
budynku, bo biegała, grała w piłkę, rzucała 
szyszkami, teraz trudno ich zachęcić, by wyszli 
na przerwę, bo wszyscy zajmują się tym co mają 
w telefonie. To też są problemy. 

- Często słyszy się narzekania osób do-
rosłych na młodsze pokolenie, że gorsze niż 
kiedyś, że trudno je wychować. Jaka w Pani 
opinii jest obecna młodzież?

- Jest tak samo wrażliwa, a może nawet bar-
dziej, bo jest narażona na większe ataki z każdej 
strony.  Trzeba przede wszystkim bardzo dużo 
z nimi rozmawiać,  bo niewiele  wiedzą,  po 
prostu nie wiedzą, a nam się wydaje, że powinni 
wiedzieć. Martwi, że nie rozumieją polskich 
słów, bo mało czytają. Zauważałam, nawet na 
matematyce, że nie potrafią rozwiązać zadań, 
bo nie rozumieją niektórych słów z treści za-
dania. Pamiętam moje pierwsze zaskoczenie 
wiele lat temu, jak mieli obliczyć powierzchnię 
ścieżki biegnącej wokół klombu i nie wiedzieli, 
co to jest klomb, no więc jak obliczyć tę ścieżkę? 
Ja, szczerze mówiąc, nie zazdroszczę im żyć  
w tych czasach, kiedy trzeba być na bieżąco 
z Facebookiem, Snapchatem, WhatsAppem. 
Trzeba wiedzieć jak przejść różne gry kompu-
terowe, trzeba ciągle być na bieżąco co słychać 
u innych… Wszystko jest bardzo powierzchow-
ne, dlatego tym cenniejsze jest jak mają czas  
i chęć na książkę, gitarę, pianino, sport.

- Z czego po tylu latach sprawowania tej 
funkcji jest Pani szczególnie dumna?

- Na pewno dumna jestem z tego, że  
nasze gimnazjum jest znane, bo przez wiele 
lat organizowaliśmy festiwal ekologiczny  
i profilaktyczny, przyjeżdżała do nas młodzież 
z całego województwa, podobnie, jak na nasze 
jesienne biegi przełajowe. Że mieliśmy taką 
„niewymuszoną”, ale serdeczną współpracę ze 
szkołą w Ückeritz. Że fajnym doświadczeniem 
było gościć u siebie i być  w Serbii. Że  „Wyrób 
Kabaretopodobny”, dzieło pani Doroty Siele-
wicz również rozsławił nasze gimnazjum. Że 
byłam szefem świetnego zespołu nauczycieli 
oraz pracowników administracji i obsługi.  
I również  jestem dumna z tego, że absolwenci 
przechodzą do mnie i opowiadają: co u nich 
słychać, co osiągnęli, gdzie są.

- Jakie są Pani zainteresowania poza 
szkolne?

- Właściwie związane są z matematyką.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki. Przez wiele lat byłam w Zarządzie 
tego stowarzyszenia, również rzecznikiem 

ZOSTAWIAMY W MŁODYCH LUDZIACH 
TRWAŁY ŚLAD
Przedstawiamy Państwu rozmowę z p. Tamarą Starachowską, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyz-
drojach, które w tym roku szkolnym kończy swoją działalność.

c.d. na str. 7
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ROZMOWA, OŚWIATA

Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy 17-osobową 
grupę naszych przyjaciół ze szkoły w Ückeritz 
(Niemcy), którzy uczestniczyli w pokazie doświad-

Festiwal Profilaktyczny
1 czerwca 2017 r. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II po raz siódmy zorganizowało, przy pomocy  
i udziale Ośrodka Pomocy Społecznej, Festiwal Profilaktyczny dla swoich uczniów.

czeń fizycznych, przygotowanych przez uczniów 
klas trzecich, tańcach integracyjnych i również  
w festynie sportowym, który odbył się na górnym 

boisku przeprowadzonym w ramach projektu  
z wychowania fizycznego. 

W programie festiwalu odbyły się nastę-
pujące warsztaty:

P. Monika i p. Rafał z Pracowni Motywacja  
i Działanie  poprowadzili warsztaty z profilak-
tyki agresji. Piotr Barański w WPN prowadził 
warsztaty plastyczne, tańce integracyjne  
– p. Iwona Sołtysiak, wiklinę papierową  
– p. Ewa Lewandowska.  Doświadczenia 
fizyczne  odbywały się pod opieką p. Urszuli 
Dymitruk, warsztaty jogurtowe – p. Alina 
Poskart i Anna Podhorodecka-Nurkowska, 
warsztaty ciasteczkowe – p. Aneta Nogala i Do-
rota Sielewicz, warsztaty szycia – p. Edyta Pola-
kowska (tworzyliśmy szkolne drzewo – każdy 
przyszył swój guzik), warsztaty relaksacyjne 

prowadziła Izabela Kiljan, warsztaty modowe 
– moda z papieru – p. Agnieszka Rudnicka-Kot,  
na rysowanie w plenerze wybrali się uczniowie  
z p. Beatą Jasiewicz. Oprócz tych działań zaplano-
wane były również: warsztaty pierwszej pomocy, 
które prowadził  p. Wojciech Wytyk oraz warsztaty 
militarne w Jednostce Wojskowej w Dziwnowie.

Gimnazjum 

 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym ”Sa-
morząd terytorialny – wspólnota mieszkańców”, 

którego organizatorem  jest Gmina Międzyzdroje 
odbywa się od 2014 roku. Inicjatorką konkursu w 
naszej gminie była radna Teresa Purgal. I właśnie 
pod patronatem Rady Miejskiej w Międzyzdro-
jach popularyzowana jest wiedza o samorządzie 
gminnym i  Gminie Międzyzdroje. Jest to również 
chęć zainteresowania młodzieży problematyką 
lokalną,  wzmacnianie patriotyzmu lokalnego 
oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania 
się w sprawy rozwoju gminy.  

Dwuetapowy konkurs obejmuje wiedzę z za-
kresu historii przemian samorządowych w Polsce 
na przełomie XX i XXI wieku, podstawową znajo-
mość aktów prawnych dotyczących samorządów 
terytorialnych oraz wiedzę ogólną dotyczącą 
Gminy Międzyzdroje, powiatu kamieńskiego  
i województwa zachodniopomorskiego.

Dnia 26 maja w międzyzdrojskim Urzędzie 
Miasta odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym. Wzięło w nim udział ośmioro 
uczniów z naszego gimnazjum. Konkurs składał się 
z dwóch części. Częścią pierwszą był test pisemny.

Pomimo tego, że test był trudny nasi ucznio-
wie, którzy byli przygotowani pod bacznym okiem 
p. Aliny Poskart, doskonale sobie z nim poradzili. 
Wyniki były bardzo zbliżone do siebie, jednak 
udało się wyłonić trójkę finalistów, którzy prze-
szli do drugiego etapu. Były to uczennice klas 
drugich: Wiktoria Małkińska, Julia Konarzewska 
oraz Dorota Szubelko. W drugiej części zmierzyły 
się z odpowiedzią ustną przed komisją składa-
jącą się z przewodniczącego Rady Miasta Jana 
Magdy i wiceprzewodniczącego RM Mateusza 
Bobka. Dziewczyny wykazały się wielką pomy-
słowością i kreatywnością przy odpowiadaniu 
na pytania. Walka była bardzo wyrównana, ale 
po naradach komisji udało się wyłonić zwycięz-
cę. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Małkińska.  
Gratulacje Wiktoria!

Gimnazjum
 

Wiktoria laureatką gminnego konkursu

krajowych konferencji. Zresztą pragnę przypo-
mnieć,i na pewnowielu mieszkańców pamięta, 
że największe, liczące tysiąc uczestników 
konferencje SNM-u odbyły się właśnie u nas, 
i szczerze mówiąc, ja ściągnęłam tych ludzi 
do Międzyzdrojów. Uczestnicy do tej pory 
wspominają, jak fantastycznie w 2002 i 2003 
roku spędzili czas nie tylko na nauce. Zresztą 
właśnie SNM  doceniło mnie i za szczególne 
zasługi zostałam odznaczona medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

 A moje pozostałe zainteresowania… Myślę, 
że nareszcie będą miały szanse na realizację, bo 
jak do tej pory, zbyt mało czasu im poświęciłam. 
Jedną z rzeczy, które lubię robić są witraże 
(metodą Tiffaniego). Ale też to co mnie cieszy, 
to trochę sportu: popływać, pomaszerować, 
pochodzić po górach i… poczytać.

- Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie.
- Rodzina. Moje drzewo genealogiczne ze 

strony Mamy sięga 1760 roku i ziem na Woły-
niu,  ze strony Taty mam zebrane informacje 
od  1880 i sięgają drugiego końca Polski czyli 
Ustrzyk Dolnych. Kiedyś przeczytałam i zapa-
miętałam zdanie, że: „Człowiek nie należy do 

żadnej ziemi, póki nie ma w niej nikogo ze 
swych zmarłych” (to jest ze: „Sto lat samotności” 
Marqueza), więc mogę powiedzieć, że należę 
do tej ziemi, międzyzdrojskiej.

I mam dwóch wspaniałych synów: starszy 
po szczecińskiej Akademii Morskiej jest inżynie-
rem,  a młodszy skończył Uniwersytet Jagielloń-
ski i z wykształcenia jest archeologiem (żonaty). 
Obydwaj są absolwentami naszego gimnazjum 
i zawsze wspominali, że więcej nauczyli się w 
gimnazjum niż w ogólniaku. 

-  W wyniku reformy oświaty i uchwały nr 
XXXII/317/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nasze Gim-
nazjum kończy działalność 31 sierpnia 2017 
roku. Jak Pani ocenia reformę edukacji, która 
likwiduje gimnazja ?

- Patrząc przez pryzmat mojej pracy, mojego 
zaangażowania i naszego międzyzdrojskie-
go gimnazjum jestem bardzo przeciwna tej 
reformie. Uważam, że w obecnych czasach, 
gdy młodzi ludzie bardzo często zmieniają 
pracę, gdy potrafią mocno stanowić o sobie, 
taka „trampolina w świat” czyli gimnazjum, 
była znakomitym przygotowaniem do życia. 

Pomysł ministerstwa zamknięcia młodych ludzi 
do 15 roku życia w małych szkołach, w małych 
miejscowościach, niejednokrotnie nawet bez 
sal gimnastycznych, może spowodować, że 
ta odwaga do życia i do świata będzie coraz 
słabsza, zwłaszcza, że współczesny świat jest 
bardzo agresywny.

Zapewnienia ministerstwa, że wszystko jest 
doskonale policzone i przemyślane z mojego 
punktu widzenia tak nie wygląda. Chociażby 
to, że podstawa programowa do matematyki 
była kilka razy zupełnie innym dokumentem, 
a gdy w jednej z wersji przeczytałam, że wzory 
skróconego mnożenia są „de facto sztuczką 
rachunkową”, to pomyślałam, że chyba ktoś 
pomylił matematykę z magią.

- Jakie są Pani plany na przyszłość?
Na razie moich planów nie będę zdradzała, 

bo muszę wiele rzeczy uporządkować, ale nie 
ukrywam, że ten ostatni rok gimnazjum  był dla 
mnie emocjonalnie bardzo trudny i skorzystam  
z możliwości urlopu dla podratowania zdrowia.

- Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, 
życząc zdrowia i dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Joanna Ścigała

c.d. ze str. 6
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Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XXXIII Sesji w dniu 25.05.2017 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXXIII/324/17
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-

dżecie  na 2017 rok

W niniejszej uchwale proponuje się zmniej-
szenie dochodów na kwotę 622 407,89 zł i 
zwiększenie wydatków  na kwotę  428 139,29 zł. 

Dochody zmniejsza się o kwotę 622 407,89 zł 
(dochody bieżące- 48 425,50 zł, dochody  mająt-
kowe – 573 982,39 zł ).

Wydatki zwiększa się o kwotę 517 355,00 
zł (wydatki bieżące- 397 355,00zł, wydatki ma-
jątkowe- 120 000,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 
89 215,71 zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zmniejszeniu dochodu i wydatku w Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w kwocie 48 425,50 zł 
(realizacja projektu Wspieranie rodziny i pieczy 
zastępczej w Powiecie Kamieńskim) oraz zmniej-
szeniu wydatku na wkład własny w kwocie  
10 926,96 zł i zwiększeniu wydatku na  świad-
czenia społeczne w tej samej kwocie,

2/ zmniejszeniu dochodu  w kwocie  
573 982,39 zł  z tytułu środków na zadanie 
„Zagospodarowanie terenów zieleni w Mię-
dzyzdrojach”. Gmina będzie otrzymywać środki 
na realizację projektu w formie refundacji, co 
powoduje przesunięcie się płatności w czasie 
z instytucji finansującej (zgodnie z harmo-
nogramem płatności załączonym do umowy  
o dofinansowanie planuje się, że Gmina otrzy-
ma środki następująco: 2017 r.- 417 604,66 zł,  
2018 r.-2 435 418,30 zł, 2019 r.- 2 032 199,20 zł, 
2020 r.-257 116,00 zł), 

3/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
221 835,63 zł , z tego na zagospodarowanie od-
padów komunalnych 104 258,71 zł, na transport 
i odbiór odpadów 117 576,92 zł w związku z 
rozliczeniem roku 2016 i koniecznością prze-
znaczenia uzyskanych dochodów tylko na cele 
związane z gospodarką odpadami,

4/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
11 600 zł w związku z planowanym przejęciem 
budynku na stadionie (ubezpieczenie 1 600 zł, 
media 10 000 zł),

5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 
120 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla 
Zakładu Ochrony Środowiska z tego na zakup 
samochodu dostawczego 90 000 zł i na zakup 
przyczepy ciągnikowej 30 000 zł,

6/ zwiększeniu wydatku w Promocji na kwo-
tę 15 000 zł z przeznaczeniem na organizację 
koncertu w ramach obchodów 70-lecia nadania 
praw miejskich,

7/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne w Straży Miejskiej na łączną kwotę 
29 863,25, które sfinansowane będą ze zmniej-
szenia wydatków w administracji w związku ze 
zmianą struktury organizacyjnej, 

8/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne w jednostkach budżetowych,

 z czego:
a/ w szkole nr 1- 23 240 zł 
b/ w szkole nr 2- 8 615 zł
c/ w gimnazjum- 19 290 zł
d/ w przedszkolu- 47 658,67 zł ( w tym admi-

nistracja i obsługa 26 097,17 zł) 
e/ w żłobku- 8 857,49 zł (administracja i 

obsługa)

Podwyżka płac nauczycieli zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 marca 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy. 

W przedszkolu i żłobku wzrost wynagrodzeń  
także dla pracowników administracji i obsługi.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 
1 050 547,18 zł i wynosi 5 377 896,96 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych pa-
pierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych w kwocie 5 377 896,96 zł.

Uchwała nr XXXIII/325/17
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.

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

Uchwała nr XXXIII/326/17
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

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycz-
nia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2017-2035a) punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 wykazane-
go w pozycji 3:

W roku 2017 planuje się dochody w kwocie  
59 177 570,46 zł ,  a  wydatk i  w kwocie  
64 555 467,42 zł. Różnica między dochodami  
a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt 
w wysokości 5 377 896,96 zł. Deficyt planuje się 
sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-
dżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych  
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych”.

Uchwała nr XXXIII/327/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (dz. nr 121/3 o pow.  
24 m2 przy ul. Plażowej)

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy części działki nr 121/3 położonej przy 
ulicy Plażowej o powierzchni 24 m², stanowiącej 
dojazd do posiadanej przez wnioskodawcę 
posesji, w sprawie przedłużenia dzierżawy ww. 
terenu, proponuje się podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały dotyczącej wydzierżawienia 
przedmiotowego terenu na okres do 3 lat. 

Uchwała nr XXXIII/328/17
w sprawie wyrażenie zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (dz. nr 70/13 o pow. 
7,80 m2, nr 70/18 o pow. 21 m2, 70/17 o pow. 
7 m2)

Ze względu na zainteresowanie zawarciem 
kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczaso-
wego dzierżawcę terenu gminnego usytuowa-
nego przy zachodniej wieżyczce przed obiektem 
molo w Międzyzdrojach, wykorzystywanego na 
ogródki gastronomiczne przy obiekcie gastrono-
micznym, proponuje się przeznaczenie dotych-
czas dzierżawionego terenu o powierzchni 35,80 
m2 do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 
2018 r. na rzecz wnioskodawcy. 

Uchwała nr XXXIII/329/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (dz. nr 70/15 o pow. 
4,55 m2, nr 70/18 o pow. 21 m2, nr 70/17  
o pow. 4 m2)

Ze względu na zainteresowanie zawarciem 
kolejnej umowy dzierżawy przez dotychczaso-
wego dzierżawcę terenu gminnego usytuowa-
nego przy zachodniej wieżyczce przed obiektem 
molo w Międzyzdrojach, wykorzystywanego na 
ogródki gastronomiczne przy obiekcie gastro-
nomicznym, proponuje się przeznaczenie do-
tychczas dzierżawionego terenu o powierzchni  
29,55 m2 do wydzierżawienia na okres do  
31 grudnia 2018 r. na rzecz wnioskodawcy. 

Uchwała nr XXXIII/330/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości (dz. nr 591/4 o pow.  
15 m2 przy ul. Kolejowej)

W związku z wnioskiem dotychczasowego 
dzierżawcy terenu, stanowiącego część działki 
komunalnej nr 591/4, położonej przy ulicy 
Kolejowej w Międzyzdrojach, dotyczącego wy-
dzierżawienia ww. terenu o powierzchni 15 m², 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
ww. teren na okres do 31 grudnia 2017 r. z prze-
znaczeniem na ogródek konsumpcyjny.  

Uchwała nr XXXIII/331/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości (dz. Nr 5/3 o pow. 4m2 przy 
ul. Zwycięstwa)

W związku z wnioskiem właściciela nieru-
chomości usytuowanej przy ul. Zwycięstwa 60 
w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 6 w 
sprawie sprzedaży na poprawienie warunków 
zagospodarowania posiadanej nieruchomości 
gminnej, nieruchomości przyległej, stanowiącej 
działkę nr 5/3 o powierzchni 4 m², proponuje 
się podjęcie przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie sprzedaży ww. działki w trybie bez-
przetargowym.
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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

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.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

31.05.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

07.06.2017 r. - Janusz PIŁAT

14.06.2017 r. - Krzysztof SZLASKI

21.06.2017 r. - Filip SZYSZKOWSKI

28.06.2017 r. - Ewa TROTT

Uchwała nr XXXIII/332/17
w sprawie określenia wysokości stawek 

opłat za usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 85 ust. 4a ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2134 z późn. zm.) rada gminy w drodze 
uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, 
określa wysokość stawek opłat, o których mowa 
w art. 85 ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew 
lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

- rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów,
- obwód pnia drzewa lub powierzchnię krze-

wu albo krzewów rosnących w skupisku.
Stawki za usunięcie drzew, o których mowa 

w art. 85 ust. 4a, w oparciu o art. 85 ust. 5 i 6 nie 
mogą przekraczać 500 zł, a za krzewy 200 zł. 

Na podstawie  art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) w przypadku gdy 
rada gminy nie określi wysokości stawek opłat 
za usunięcie drzew i krzewów, do ustalenia 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się 
maksymalne stawki opłat, tj. 500 zł za usunięcie 
1 cm obwodu pnia drzewa i 200 zł za usunięcie 
1m2powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi 
krzewami.

Rodzaje i gatunki drzew oraz stawki do nich 
przyporządkowane zostały określone w oparciu 
o  tempo przyrostu drzewa na grubość.

Uchwała nr XXXIII/333/17
w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków

Na wniosek  Kongregacji Sióstr Miłosierdzia 
Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy za pośrednic-
twem Przełożonej Domu Zakonnego Marii Szew-
ciów s. M. Jadwigi w Międzyzdrojach zgodnie z 
zabezpieczonymi w budżecie gminy na 2017 rok 
środkami finansowymi w par. 921-92120-6570-
01 na ochronę zabytków na dotacje celowe na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych, przyznane środki zgodnie z przed-
stawionym kosztorysem i decyzją Zachodniopo-
morskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
pokryją remont dachu na kaplicy Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Dom 
Zakonny w Międzyzdrojach, ul. Krótka 5. 

Uchwała nr XXXIII/334/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Międzyzdroje 
na terenie ograniczonym ulicami: Niepodle-
głości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, 
Komunalną

Przystępuje się do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Międzyzdroje na terenie 
ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa 
Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną, 
przyjętego Uchwałą Nr LIII/518/14  Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014r.

Z wnioskiem o zmianę planu wystąpili użyt-
kownicy i dzierżawcy znacznej części obszaru 
objętego zmianą planu.

Zmiany mają polegać głównie na: 
przekwalifikowaniu części dróg publicznych 

na drogi wewnętrzne, 

poszerzeniu zakresu dopuszczalnych funkcji 
na części terenów MW i U, 

zróżnicowaniu wymogów parkingowych 
na terenach MW w zależności   od powierzchni 
mieszkań/apartamentów,

korekcie granic części terenów elementar-
nych,

zmiany kwalifikacji części drzewostanu do 
zachowania,

zmiany zasad obsługi  komunikacyjnej części 
terenów elementarnych,

zmiany przebiegu części linii zabudowy,
zmianie niektórych parametrów zabudowy.

Zakres proponowanych zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, na 
dzień podjęcia niniejszej uchwały o przystąpie-
niu, jest niesprzeczny z obecnie obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, 
które zakłada na terenie objętym planem funk-
cje: U,UO,UK,M,UH,UT,KS.

Przedmiotowa zmiana planu jest dla rozwoju 
śródmiejskiej części miasta rzeczą istotną, gdyż 
przez poszerzenie dopuszczalnego wachlarza 
funkcji i zwiększenie parametrów zabudowy 
doprowadzi do zwiększenia wartości działek,  
a tym samym wzrostu dochodów Gminy z po-
datku pobieranego w przyszłości na obszarze 
objętym zmianą planu. 

Uchwała nr XXXIII/335/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Promenady Wschodniej 
w Międzyzdrojach

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania   przestrzen-
nego miasta Międzyzdroje Promenady Wschod-
niej  w Międzyzdrojach przyjętego Uchwałą    
Nr XIX/161/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 22 grudnia 2011r.                            

Plan został wywołany w związku z planowaną 
przebudową i rozbudową ciągu pieszo rowero-
wego – trasy rowerowej wzdłuż linii brzegowej 
morza Bałtyckiego. W związku z powyższym dla 
zapewnienia planowanego przedsięwzięcia na-
leży wydzielić część terenu po stronie północnej 
ulicy Promenady Gwiazd (G00055)  i włączyć  
w zasoby pasa drogowego. Ponadto planuje się 
zrealizowanie zjazdu technicznego  w rejonie 
ulicy Turystycznej. 

Zakres miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, na dzień podjęcia niniejszej 
uchwały o przystąpieniu, jest niesprzeczny  
z obecnie obowiązującym Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Międzyzdroje, które zakłada na  
terenie objętym planem funkcje: ZP/UTM, UT, 
PW, KS.

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne  zgodnie 
z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych  (tj. Dz.U.2015r., poz. 
909, ze zm.).

Przedmiotowa uchwała jest dla rozwoju 
miasta rzeczą istotną, gdyż przez poszerzenie 
zapisów dotyczących infrastruktury drogowej 
doprowadzi do zwiększenia wartości działek.           

Jan Magda 
Przewodniczący Rady Miejskiej
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ALEJA GWIAZD - dzieło prof. Adama Myjaka 
związane z organizowanym od 1996r. Festiwa-
lem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja, na której 
uwieczniono w brązie już około 200 odcisków 
dłoni artystów i pomniki, upamiętniające wielkie 
postacie kina i teatru. 

MOLO – o długości 395 m, najdłuższe beto-
nowe molo w Polsce. Pierwsze -drewniane - molo 
zostało tu wybudowane i oddane do użytku 1 lip-
ca 1906 roku. Molo jest ulubionym miejscem  nie 
tylko zakochanych odwiedzających Międzyzdroje, 
ale także wszystkich turystów podziwiających 
morską panoramę podczas letnich zachodów 
słońca i jesiennych widowiskowych sztormów.

GABINET FIGUR WOSKOWYCH - wystawa 
woskowych postaci naturalnej wielkości ludzi ze 
świata nauki polityki, sztuki i bajki. Jest jednym z 
większych obiektów tego typu w Polsce.

PLANETARIUM - na 7-metrowej kopule wy-
świetlane są za pomocą cyfrowego projektora 
trójwymiarowe obrazy pochodzące z kosmosu. 
Planetarium  może pomieścić 54 widzów. Znajduje 
się w tym samym budynku, co Gabinet Figur Wo-
skowych i kino ,,Eva” przy ul. Bohaterów Warszawy 
19  w Międzyzdrojach.

MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY – budy-
nek z końca XIX w. w stylu neoklasycystycznym, 

wpisany do rejestru  zabytków, usytuowany 
przy nadmorskiej promenadzie na łagodnym 
wzniesieniu przy Parku im.  F. Chopina . 
Budynek zdobią wspaniałe elewacje i atrak-
cyjne wnętrza, to miejsce licznych wystaw, 
koncertów i imprez kulturalnych.  

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW – 
oddalona od miasta o 1,2 km, na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego. Jest to 
kompleks edukacyjny z pełną infrastrukturą 
turystyczną. Znajduje się tu stado okazałych 
żubrów oraz  wybiegi dla innych zwierząt 
leśnych.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – HISTO-
RYCZNA ,,BIAŁA GÓRA” umożliwia zapo-
znanie się z zabytkami polskiej architektury 

militarnej. Na 1300 m szlaku podziwiać można 
obiekty 17. Baterii Artylerii Stałej (BAS) zbudowa-
nej na przełomie lat 40. i 50. XX wieku.

PARK im. FRYDERYKA CHOPINA – założony 
przez Arnolda Lejeune w XIX wieku,  rosną w nim 

efektowne okazy dębów, platany pochodze-
nia greckiego, żywotniki i cisy. 

SCHODY z PLAŻY na KAWCZĄ GÓRĘ  
to obiekt wyjątkowy. Najdłuższe na pol-
skim 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. 

MUZEUM PRZYRODNICZE WPN - obok 
gatunków pospolitych, jak zięba, zając, jeż 
czy jaskółka obejrzeć można tu gatunki rzad-

kie: wilka, fokę, morświna, sokoła wędrownego czy 
rybołowa. Dodatkową atrakcją jest kopia najwięk-
szego znalezionego nad Bałtykiem bursztynu.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem św. 
Piotra Apostoła  z 1862 r.  - usytuowany na Królew-
skim Wzniesieniu, którego wieża dominuje nad 
krajobrazem miasta. Architektem był Friedrich Au-
gust Stüler, a współautorem projektu i znaczącym 
sponsorem był król pruski Fryderyk Wilhelm IV. 

KAPLICA STELLA MATUTINA - z 1902 r. z 
ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr Boromeuszek, 
które pełnią swoja posługę w Międzyzdrojach nie-
przerwanie od ponad 100 lat. Do 1945 roku kaplica 
była jedyną  świątynią  katolicką na wyspie Wolin. 

DROŻKOWE ŁĄKI - ta wyjątkowa ścieżka 
edukacyjna skrywa tajemniczy świat paproci oraz 
cały pakiet wiedzy botanicznej. Ścieżka „Paprocie” 
wiedzie przez podmokłe siedlisko, w którym 
możemy podziwiać piękne kosaćce, firletkę po-
szarpaną, wiciokrzew pomorski, turówkę wonną 
zwaną żubrówką.

GOSAŃ (94 m.n.p.m) - najwyższe w Pol-
sce wzniesienie klifowe. Dojazd drogą nr 102 
w kierunku Kołobrzegu, (ok. 4 km od centrum 
Międzyzdrojów).  Na miejsce dociera się przez 
malownicze wzgórza porośnięte stuletnimi 
bukami i dębami.  

WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO 
– punkt z widokiem  na panoramę Mię-
dzyzdrojów. Wzgórza okalają miasto od 
południowego wschodu. Nazwa ich upa-
miętnia polskiego uczonego, historyka, który 
szczególnie zasłużył się  w ustalenie nazw 
miejscowości na Ziemiach Odzyskanych.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – MIĘDZYZDROJ-
SKIE POMNIKI PRZYRODY Ścieżka obejmuje 
20  najciekawszych okazów drzew uznanych za 
pomniki przyrody: buki, dęby, bukszpan, wiśnie 
ptasie i inne. Na tablicach zawarte są informacje 
o imionach drzew, ich wieku, ciekawostki przyrod-
nicze. Ścieżka jest w pełni dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych.

 GMINA MIĘDZYZDROJE 
–  SOŁECTWA  WICKO, WAPNICA, LUBIN

STANOWISKO  BRONI V-3 W WICKU -  jedyna 
w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z 
okresu II wojny światowej. Ekspozycja umiejsco-
wiona w  bunkrze , gdzie były składowane pociski 
V3. W pobliżu bunkra znajdują się betonowe pod-
stawy, pozostałości po działach dalekiego zasięgu.

PORT JACHTOWY W WAPNICY - usytuowa-
ny na wschodnim brzegu jeziora Wicko Wielkie  
w północnej zatoce Zalewu Szczecińskiego. Wyjąt-
kowe i malownicze położenie portu wśród zieleni 
Wolińskiego Parku Narodowego, nowoczesna 
architektura zabudowy przystani i bardzo mała 
odległość do Morza Bałtyckiego  dla prowadzenia 
czynnej formy wypoczynku i rekreacji opartej na 
turystyce wodnej przeznaczonej dla każdej grupy 
wiekowej.

JEZIORO TURKUSOWE W WAPNICY - nad 
jeziorem górują lesiste wzgórza, znajduje się  
ścieżka edukacyjna, koło ścisłego rezerwatu im. 
prof. Szafera. Do lat 50-tych ubiegłego wieku 
znajdowała się tu kopalnia kredy, która została 
zalana tworząc  jezioro o oryginalnym kolorze.

WZGÓRZE ZIELONKA W LUBINIE - to atrak-
cyjny punkt widokowy, do którego można dojść 
od Jeziora Turkusowego lub z miejscowości Lubin. 
Ze wzgórza Zielonka roztacza się widok na praw-
dziwy „ptasi raj” - Deltę Wsteczną Świny.

NEOGOTYCKI  KOŚCIÓŁ pod wezwaniem  
Matki Boskiej  Jasnogórskiej w Lubinie -  (XIXw.) ze 
strzelistą ceglaną wieżą. Do końca II wojny świa-
towej kościół był świątynią protestancką. Przed 
wejściem granitowa chrzcielnica  z XII w, pocho-
dząca prawdopodobnie z poprzedniej świątyni. 

Szlaki turystyczne:
• czerwony - biegnący brzegiem morza do 

Wisełki ok. 11 km, 
• szlak zielony – prowadzący obok Zagrody Po-

kazowej Żubrów nad Jeziora Warnowskie ok. 8 km, 
• szlak niebieski – nad Jezioro Turkusowe  

w Wapnicy i dalej na wybrzeże Zalewu Szczeciń-
skiego do Wolina ok. 26 km. 

• Szlak św. Jakuba – kulturowo - pielgrzym-
kowa pomorska droga św. Jakuba Apostoła.  
W Europie istnieje od XII wieku.  

Wszystkie szlaki mają swój początek przy 
muzeum Wolińskiego Parku Narodowego przy ul. 
Niepodległości 3 w Międzyzdrojach. 

Joanna Ścigała
Więcej informacji dla zainteresowanych dostęp-

nych  na stronie internetowej: www.miedzyzdroje.pl.  

Nadmorskie atrakcje
Międzyzdroje wraz z otaczającym je Wolińskim Parkiem Narodowym są wyjątkowym miejscem 
bogatym w liczne atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturalne. W dzisiejszych Międzyzdrojach 
miesza się dawna, nostalgiczna architektura kurortu z nowoczesną zabudową. Wiele uroku do-
dają Międzyzdrojom odrestaurowane wille z XIX  i początków XX wieku, które można podziwiać 
podczas spaceru nadmorską promenadą. 

TURYSTYKA
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ROZMOWA

- Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej 30 
marca 2017 roku otrzymał Pan pamiątkowy 
grawerton i podziękowanie z rąk Burmi-
strza i Przewodniczącego Rady Miejskiej za 
zaangażowanie w prowadzeniu przez 12 lat 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
,,Radość” w Międzyzdrojach. Kiedy powsta-
ło to Stowarzyszenie ?

- Stowarzyszenie powstało 17 maja 1999 
roku. Inicjatorką była ówczesna burmistrz 
Międzyzdrojów  Adriana Hebel. 
Zawiązała się grupa około 20 
osób, którym zależało na tym, 
aby takie Stowarzyszenie w 
naszym mieście powstało. Ja 
jestem prezesem Stowarzysze-
nia od 2004 roku. Współpraco-
wałem z trzema zarządami, 
ludźmi zaangażowanymi w tą 
działalność. Zarząd składa się 
z 7 osób. Był czas, że stowarzy-
szenie liczyło ponad 80 osób. 
Dziś jest ich 46. 

- Na czym polega działal-
ność Stowarzyszenia?

- Ma ono za zadanie pomoc 
osobom niepełnosprawnym 
w zakresie prawnym, opieki, 
lecznictwa, edukacji, pracy, 
ułatwienie im dotarcia do 
kultury, sportu, rekreacji. Po-
zyskanie sprzętu rehabilitacyjnego, wózków 
inwalidzkich, likwidację barier architekto-
nicznych, przystosowanie mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych, pomoc w pisaniu pism 
do urzędów, np. Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Trzeba zdać sobie sprawę, że dla skutecz-
nego rozwiązywania problemów potrzebna 
jest grupa ludzi, człowiek samotny niewiele 
może zdziałać. 

- Jakie działania udało się dotychczas 
zrealizować?

- Zajmujemy się bardzo zróżnicowanymi 
działaniami, zorganizowaliśmy  kilka wyjaz-
dów do Szczecina, do teatru, do opery na 
,,Halkę” S. Moniuszki, operetkę ,,Księżniczka 
Czardasza”,  ,,Traviata” i wiele innych spektakli 
teatralnych. Mieszkając w małej miejscowo-
ści nie mamy dostępu do takich obiektów, 
dlatego tak ważne są takie wyjazdy. Finan-
sowo wspierało nas miasto, pozyskaliśmy 
sponsorów, pisaliśmy też co roku wnioski o 
dofinansowanie do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 
Udało się zrealizować 3 wyjazdy rehabi-

litacyjne dofinansowane przez PCPR w gru-
pach ok. 30 osobowych – do Tuczna, Ciecho-
cinka i Rabki Zdroju. Otrzymaliśmy częściową  
pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mię-
dzyzdrojach. W pewnym momencie okazało 
się, że PCPR nie ma środków na takie wyjazdy, 
więc wyjeżdżały osoby indywidualnie z opie-
kunem. Cyklicznie składamy wnioski do PCPR 

na organizowanie wyjazdów integracyjnych, 
spotkania integracyjne z uczniami SP.1  
w Międzyzdrojach z występami artystyczny-
mi uczniów, wspólne spotkania integracyjne 
z muzyką i śpiewem ze Związkiem Emerytów 
i Rencistów w Wapnicy i obiekcie WPN ,,Wia-
trak”, uczestnictwo  w biegach przełajowych 
w Wapnicy. Jednodniowe wycieczki do Aqua 
Parku w Gryfinie, do Berlina, do Oceanarium 
w Stralsundzie, Ogrodu Dendrologicznego  
w Przelewicach, Parku Rozrywki w Zielenie-
wie. Jednodniowe wycieczki do Kołobrze-
gu, Mielna, Szczecinka, miasta Łodzi, przy 
współpracy z Lokalną Grupą Rybacką ,,Zalew 
Szczeciński" i wiele innych działań.

Przez osiem lat nasze Stowarzyszenie 
prowadziło usługi opiekuńcze skierowane 
do osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich z terenu miasta 
i gminy z dotacji Burmistrza Międzyzdrojów.

- Proszę powiedzieć z jakim problemami 
spotykają się na co dzień opiekunowie osób 
niepełnosprawnych? 

- Przez wiele lat pokutowało w Polsce 
takie podejście, że osoby niepełnosprawne 
przebywały przede wszystkim w domu, 
był to problem wręcz wstydliwy. W krajach 
skandynawskich od dawna osoby niepełno-
sprawne otrzymują pomoc państwa, które 
robi wszystko aby stworzyć tym osobom od-
powiednie warunki do pełni samodzielności. 
Osoby, które ukończą 18 lat  otrzymują miesz-
kanie i pomoc psychologów, asystentów, nie 
są uzależnione od rodzin. W Polsce widać już 
dobrą zmianę w tym temacie. 

Warto zdać sobie sprawę, że opieka nad 
dzieckiem niepełnosprawnym to jest opieka 
24-godzinna, nie jest to łatwe. Takie dzieci 
trzeba uczyć partnerstwa, podejmowania 

samodzielnych decyzji. Wdrażać 
do codziennych obowiązków, 
gotowania, sprzątania. Wyma-
gają one indywidualnego toku 
nauczania i ogromnego zaanga-
żowania rodziców. Problemem 
jest samotność w opiece nad 
osobą niepełnosprawną. Dlate-
go tak ważne są takie Stowarzy-
szenia jak ,,Radość”, możliwość 
uczestnictwa w terapii zajęcio-
wej, kontakt z innymi osobami 
niepełnosprawnymi, integracja 
tego środowiska.  

- Skąd nazwa ,,Radość”?
- Skoro osoby niepełno-

sprawne mają mało radości w 
życiu codziennym, zmagają 
się ze swoimi trudnościami 
często ze łzami w oczach, to 
gdy myśleliśmy nad nazwą dla 

Stowarzyszenia doszliśmy do wniosku, że 
na przekór przeciwnościom losu dzięki  Sto-
warzyszeniu było inaczej – radośnie. I taką 
nazwę przyjęliśmy. 

- Panie Jerzy przyznał Pan, że planuje 
wyjechać z Międzyzdrojów, dlaczego? 

- Pochodzę z Wolina, przyjechałem do 
Międzyzdrojów w 1974 roku z żoną i dziećmi. 
Pracowałem w Telekomunikacji Polskiej S.A. 
razem z żoną. Mam 3 córki – Iwonę, która 
mieszka w Szczecinie, Edytę w Międzyzdro-
jach i najmłodszą Dominikę , która mieszka 
ze mną. Przez lata cały ciężar opieki nad 
córką spoczywał na żonie. Po śmierci żony  
te obowiązki przejąłem ja. Przeprowadzamy 
się z córką do Szczecina, zależy mi na tym, 
aby jej życie było pełniejsze. Duże miasto 
daje większe możliwości. Nie ukrywam, że 
obawiam się tych zmian, ale  jestem zdecy-
dowany je podjąć. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę życząc 
powodzenia. 

Rozmawiała Joanna Ścigała

Trzeba działać wspólnie
Przedstawiamy Państwu rozmowę z prezesem Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych ,,Radość” Jerzym Mrówczyńskim.
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- Panie Dyrektorze, spotykamy się w trakcie 
najbardziej prestiżowego wydarzenia naszego 
miasta jakim jest Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Chóralnej. Chciałam zapytać dlaczego 
w tegorocznej edycji tak mało jest chórów za-
granicznych?

- To festiwal międzynarodowy i dotychczas 
faktycznie zawsze brały w nim udział  chóry z za-
granicy, między innymi z tak odległych zakątków 
jak Singapur czy Wyspy Bahama.   W tym roku jest 
inaczej, sytuacja polityczna na świecie miała swój 
wpływ na to, że niektórzy obawiają się odwiedzać 
Europę. Kilka zespołów z przyczyn politycznych 
nie dostało wiz. Jako organizatorzy dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby takie zespoły sprowadzić, w 
ostatniej chwili zrezygnował jednak chór z Ukrainy 
i z Ameryki Południowej.

- Przed nami 22. Festiwal Gwiazd. Co w tym 
roku przygotowali organizatorzy tego wyda-
rzenia?

- Tegoroczną edycję Festiwalu Gwiazd rozpocz-
niemy wyjątkowym koncertem „Noc przebojów 
- Hity światowej muzyki”. Podczas tego koncertu 
będziemy mogli wesprzeć finansowo naszego 
mieszkańca Dominika Suchłabowicza w jego 
walce z ciężką chorobą. Organizujemy zbiórkę 
wraz ze Stowarzyszeniem ,,Rodzina”, zgoda na 
zbiórkę jest do końca września, zatem podczas 
innych organizowanych imprez także będziemy 
zbierać pieniądze na Dominika. 

Spodziewamy się w tym roku dużej ilości 
Gwiazd. Po ilości sprzedanych dotychczas biletów 
drogą internetową ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się sztuki, które będą przedstawiane  
w MDK,tj. ,,Ludzie inteligentni” - nowa komedia  
w reżyserii Olafa Lubaszenki oraz ,,Kiedy kota nie 
ma w domu” z teatru Capitol. Oprócz tego, jak co 
roku, organizujemy spotkania z aktorami, pisa-
rzami, sesje autografowe, mecz piłkarski „Aktorzy 
kontra Samorządowcy”. Rozmawiałem z osobą, 
która organizuje mecz gwiazd, dowiedziałem 
się, że aktorzy w końcu chcieliby wygrać z samo-
rządowcami. Robią wszystko, żeby zmontować 
najlepszą ekipę, bo od kilku lat przegrywają,  
a nasz król strzelców - Adam Celiński - pozostaje 
niepokonany. 

Najważniejsze wydarzenie podczas Festiwalu 
Gwiazd to Gala Odciśnięcia Dłoni w Alei Gwiazd.  
W tym roku  swój ślad pozostawi 10 aktorów  
i po raz drugi rozstrzygnie się plebiscyt ,,Idol Pu-
bliczności”, w którym nominowanych jest pięciu 
młodych artystów. Festiwal to spotkanie publicz-
ności z aktorami i na tym zależy nam najbardziej. 
Aby przyjeżdżający na festiwal mogli spotkać się 
z ulubionymi artystami, zrobić popularne selfie. 

Po to publiczność od lat odwiedza nasze miasto 
na początku lipca.

- Co jeszcze będzie się działo w sezonie 2017?
- Bogatą ofertę przedstawi międzyzdrojski 

amfiteatr, którego program jest urozmaicony. 
Począwszy od muzyki disco polo, która cieszy 
się ogromną popularnością – zespoły Akcent, 
Boys, Weekend, Mig, wystąpi Doda z zespołem 
Virgin, Michał Szpak, który dotąd nie odwiedził 
Międzyzdrojów, będą przedstawiciele polskiej 
sztuki kabaretowej - Kabaret Moralnego Niepo-
koju, Paranienormalni, Cezary Pazura. Dokładny 
program jest na naszej stronie internetowej www.
mdkmiedzyzdroje.com 

Przed nami również wydarzenia, które odby-
wają się w Międzyzdrojach od lat: Gala Boksu, 
Summer Kite Festival, Bieg Śniadaniowy i Mityng 
Lekkoatletyczny.

W Domu Kultury przez cały sezon będzie 
otwarta wystawa 70 lat powojennych Międzyz-

drojów. Nie ukrywam, że podczas okresu letniego, 
gdy dopisuje pogoda trudno jest zgromadzić pu-
bliczność w MDK. Nasi turyści preferują aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu. 

A we wrześniu impreza, która symbolicznie 
zamyka okres letni - Spotkania Artystyczne Senio-
rów. Już od miesiąca wydzwaniają do nas zespoły 
z całej Polski, żeby tylko móc złożyć kartę uczest-
nictwa na tym festiwalu. To już 15. edycja tego 
wydarzenia, na które przyjeżdża około pół tysiąca 
osób z całej Polski. Dużo łatwiej jest przyjąć ich 
tutaj, zakwaterować po okresie wakacji. Impreza 
przyjęła się w Międzyzdrojach, najbardziej cieszy 
fakt, że co roku przyjeżdżają zespoły, które są z 
nami od początku. 

9 września zapraszamy na Piknik Rodzinny w 
ramach obchodów 70-lecia miasta. Serdecznie za-
praszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach.

- Uprzejmie dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Joanna Ścigała 

Dzieje się i będzie się działo
O tym, jakie wydarzenia kulturalne i sportowe czekają na mieszkańców i turystów w sezonie letnim 2017 rozmawiamy 
z Arturem Duszyńskim, Dyrektorem Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. 

ROZMOWA
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KULTURA I OŚWIATA

Anna Piecyk jest absolwentką Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Szczecinie. Od dziewięciu lat 
pracuje w bibliotece, gdzie spełnia się zawodowo. 
Dzięki tej pracy odkryła w sobie pasję do pisania 
książek, co efektywnie realizuje. W swoim dorobku 
ma już trzy książki dla dorosłych: „Pustkę”, „Matnię” 
i „Wymarły gatunek”. W pierwszej połowie roku 
ukazała się jej pierwsza książka dla dzieci pt. „Ma-
linka i tajemniczy prezent” z ilustracjami autorki, 
która porusza bardzo trudny temat, jakim jest 
choroba onkologiczna i pomoc chorym osobom. 
Ania opowiedziała o swoich bohaterach i przeczy-
tała fragment opowiadania. Celem spotkania było 

Z powstałego w połowie XIV wieku zamku  
w Krępcewie, dawnego Cremzow, zostały już 
tylko ruiny, ale kiedyś stał tu gród zbudowany 
w 1310 roku przez ród Wedlów. 

Niemal dwadzieścia lat później, w 1338 roku 
budowla została zniszczona przez wojska księcia 
szczecińskiego Barmima III. Z wydarzeniem tym 
wiąże się okoliczna legenda, a sam zamek może 

„Pomaganie jest fajne”, czyli spotkania literacko-plastyczne 
w międzyzdrojskiej bibliotece
8 czerwca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się dwa spotkania autorskie z Anną Piecyk połączone  z warsztatami 
plastycznymi. Na zajęcia zostały zaproszone dzieci z klasy I i II ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach.

Stowarzyszenie Archeozdroje 
na V Edycji Bramy Czasów w Krępcewie

zostać nazwany jednym z najbardziej nawiedzo-
nych w powiecie stargardzkim. Ponoć duchy służ-
by, która zginęła podczas ostrzału artyleryjskiego, 
do dziś pojawiają się w ruinach. My niestety nie 
widzieliśmy żadnych dziewcząt w zwiewnych 
strojach ani mężczyzny, który stojąc na ścieżce 
prowadzącej do grodu obsypuje złotem każdego, 
kto przekroczy jego bramy w noc świętojańską. 

Ale kto wie? Być może w przyszłym tygodniu, 
właśnie w noc świętojańską ktoś będzie miał 
szczęście ich zobaczyć.

Podczas V edycji Kremzewo Brama Czasu, 
każdy  mógł znaleźć coś dla siebie. Od godzin po-
łudniowych trwały gry i zabawy dla dzieci, warsz-
taty plastyczne, archeologii eksperymentalnej 
oraz rzemiosł dawnych przeprowadzanych przez 
Stowarzyszenie Archeozdroje. Zapaleni maniacy 
gry Minecraft mogli wziąć udział w konkursie na 
zbudowanie w grze repliki zamku.

IV Turniej Rycerski o Miecz Gryfitów i Tarczę 
Pomorza Zachodniego zgromadził rzeszę widzów, 
którzy zachęcali swych faworytów, by stanęli  
w szranki przeciwko sobie. Wicie wianków przy-
ciągnęło gości nie tylko z kraju, ale i zza granicy, 
którzy chętnie słuchali tłumaczeń, skąd się wzięła 
ta ludowa tradycja i z wielkim zaangażowaniem 
puszczali je na rzekę Inę.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia była 
bitwa o zamek. Narrator umiejętnie przekazywał 
zebranym historię zamku, rodu Wedlów, wyjaśniał 
przyczyny najazdu, wreszcie zaczęły się pertrakta-
cje władcy zamku z księciem szczecińskim:

W ten sposób rozpoczęła się bitwa, wraz  
z szczękiem żelaza uderzanego o żelazo, kanonadą 
armat, w tym Loshult-Büchse, wiernej kopi działa, 
pochodzącego z XIV wieku, której oryginał znale-
ziono 1861 roku w Szwecji. 

Mimo przesądzonego z góry wyniku widowi-
sko, jak co roku, przyciągnęło liczną publiczność 
przybyłą z całej Polski. Imprezę zakończył pokaz 
Teatru Ognia Fire Arrow ze Stargardu oraz warsz-
taty tańca wczesnośredniowiecznego.

Aleksandra Miodońska

uwrażliwienie dzieci na pomoc drugiej osobie. 
Uczniowie bardzo uważnie słuchali i chętnie brali 
udział w dyskusji, za co każdy został oznaczony 
stempelkiem jako „mistrz pomagania”.

W drugiej części spotkania dzieci wcieliły się 
w ilustratorów. Ich zadaniem było wykonanie na 
kartonikach ilustracji z filcu, materiału, czesanki fil-
cowej, kolorowych pianek i kostek mozaikowych. 
Uczniowie dobrali się w pary i losowali scenki, do 
których musieli wykonać ilustrację. Każda grupa 
miała oryginalne pomysły i świetnie poradziła 
sobie z zadaniem. Z wykonanych prac w klasach 
powstaną wystawy, które będą przypominały 
uczniom, że pomaganie jest naprawdę fajne.   

Na zakończenie spotkania każda grupa zrobiła 
sobie pamiątkowe zdjęcie z autorką. 

Miejska Biblioteka Publiczna
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AKTUALNOŚCI

Dyskusyjny Klub Książki 
oraz 

Miejska Biblioteka Publiczna                    
w Międzyzdrojach 

zapraszają wszystkich miłośników książek                
na spotkanie pt. „Lato z książką, czyli coś 

dobrego na wakacje”  

13 lipca 2017 r.    
godz. 17.00 

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu wraz z Fundacją "Onko – Rejs 
wybieram życie" zaprasza do udziału we wspólnym marszu granicami Polski.

 W terminie od 25.06.2017 do 01.07.2017 34 grupy osób cho-
rych onkologicznie  i wspierających osoby chore zamierzają w ciągu  
7 dni przejść około 100 km odcinki i w ten sposób okrążyć całą Polskę. 
Przez nasz region przebiegała będzie trasa nr 1 składająca się z 7 odcinków po 
około 15 km. Marsz rozpoczniemy w  Kołobrzegu i zakończymy w Świnoujściu. 
Poszczególne etapy naszej trasy przebiegać będą następująco:

25.06.2017 Kołobrzeg – Mrzeżyno 
19 km:  START god.10:00 z Portu Jachtowego Marina w  Kołobrzegu;
26.06.2017 Mrzeżyno – Niechorze 
16 km: START godz. 10:00 Port Rybacki w Mrzeżynie;
27.06.2017 Niechorze – Pobierowo 
13 km: START godz. 10:00 okolice Latarni Morskiej w Niechorzu;
28.06.2017 Pobierowo- Dziwnów 
14 km: START  godz.10:00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pobierowie 

(przy zegarze słonecznym);
29.06.2017 Dziwnów – Wisełka  
17 km: START godz.10:00 Aleja Sportowców w Dziwnowie;
30.06.2017 Wisełka – Międzyzdroje  
13 km: START godz. 10:00 Wejście do Wolińskiego Parku Narodowego;
01.07.2017 Międzyzdroje – Świnoujście 
16 km: START godz. 10:00  z Alei Gwiazd w Miedzyzdrojach. 
Wszystkich chętnych do udziału we wspólnym marszu na cześć zdrowia 

na poszczególnych odcinkach zapraszamy. Informacje szczegółowe na 
temat poszczególnych odcinków uzyskać można u koordynatora  trasy  
nr. 1 pod numerem telefonu 664 921 596;                                   Jadwiga Bober
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Przy współpracy Urzędu Miejskiego, Wolińskiego Parku Narodowego 
i Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach po-
wstała gra edukacyjna „Super pamięć – Międzyzdroje i okolice”. 
Pomysł gry zrodził się podczas realizowanego programu „Cudze chwa-
licie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Na-
rodowy”. Gra pełni rolę poznawczą i utrwalającą wiedzę na temat 
Międzyzdrojów i okolicy. Znajdują się na niej najbardziej charaktery-
styczne obiekty, takie jak: Aleja Gwiazd, molo, kościół, Międzynarodo-
wy Dom Kultury, przedszkole, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum 
Przyrodnicze, klif Gosań, schody na Kawczą Górę, Marina w Wapnicy,  
jeziorko Turkusowe, Wsteczna Delta Świny.

Gra jest wprowadzeniem innowacyjności w działania przedszkola,  
WPN i Urzędu Miejskiego. Na pewno rozbudza ciekawość dzieci naszą okolicą 
i prowokuje do odwiedzania pokazanych w grze miejsc w rzeczywistości. 

Gra przeznaczona jest dla przedszkolaków i dzieci  z młodszych klas 
szkolnych.                                                                                              Joanna Sawicka

Gra edukacyjna „Super Pamięć – Międzyzdroje i okolice”

W finale turnieju udział wzięło 36 drużyn z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. To silne zespoły 
z Drawska Pomorskiego, Powiatu Polickiego, 
Goleniowa, Świnoujścia, Kołobrzegu, Cedyni, 
Dźwirzyna i Choszczna, które ciężko było pokonać 
naszym dzieciakom.  Pomimo to drużyny Polski  
i Serbii (grupa starsza) wywalczyły sobie wejście 

do ćwierćfinału. Nie udało się jednak wywalczyć 
prawa do obejrzenia meczu reprezentacji Polski  
z Kazachstanem z trybun Stadionu Narodowego  
w Warszawie. Jednak najważniejsza jest ta aktyw-
ność sportowa i wola walki naszych dzieciaków.  

Należy podkreślić zwycięstwo Bartosza Pioru-
na w rozgrywkach piłkarskich jeden na jeden na 

Stadionie Pogoni w Szczecinie w dniu 05 czerwca 
2017 r.

Dziękuję za uczestnictwo w Netto Mini Mun-
dialu dzieciom  i  ich opiekunom, a także Zdzisła-
wowi Piątkowskiemu za koordynację wszystkich 
działań  sportowych oraz Jarosławowi  Mazurowi 
i rodzicom za pomoc w sprawnym przygotowaniu 
i przeprowadzeniu eliminacji Netto Mini Mun-
dialu.Wszystkim młodym piłkarzom gratulujemy 
osiągniętych wyników i mamy nadzieję, że za rok 
ponownie się spotkamy.

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

Netto Mini Mundial  zakończony
05 czerwca  w gorących promieniach słońca na stadionie Pogoni w Szczecinie odbył się  finał turnie-
ju Netto Mini Mundial, z udziałem 4 drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Międzyzdrojów, które 
zagrały w barwach: Belgii (klasa V a) i Serbii (klasa VI b) oraz Polski  (klasa IV B) i Serbii  (klasa III-IV). 

przygotować łapacze wiatru, a także drapieżniki 
nocne wykonane z papieru. Dla głodnych wiedzy 
przyrodniczej przygotowaliśmy noc nauki z ekspe-
rymentami przyrodniczymi, obserwacje obiektów 
przyrodniczych pod mikroskopem, poznawanie 
tropów zwierząt. Równocześnie prezentowane 
były stoiska promocyjne partnerów, nocne harce 
z harcerzami w postaci miejskiej gry terenowej, 
nauka tańca wczesnośredniowiecznego. Zwień-
czeniem wieczoru był pokaz tańca z ogniem. Dla 
gości indywidualnych, pragnących zwiedzenia 
muzeum w ciszy i spokoju udostępniono ekspo-
zycję w późnych godzinach nocnych.

Impreza odbyła się dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu wolontariuszy, pracowników i przyjaciół 
Wolińskiego Parku Narodowego. O oprawę impre-
zy zadbali sponsorzy i partnerzy, bez których im-
preza nie odbyłaby się z tak wielkim rozmachem. 
WPN dziękuje wszystkim za zaangażowanie przy 
organizacji imprezy. 

WPN

Noc w muzeum
W sobotę 20 maja 2017r.  w Muzeum Przyrodniczym WPN 
w Międzyzdrojach, w ramach obchodów Europejskiej Nocy 
Muzeów 2017, odbyła się wielka „Nocna Przygoda”. Tego 
wieczoru Muzeum WPN odwiedziło blisko 600 osób. 

Goście Muzeum brali udział w nocnym zwiedzaniu, połą-
czonym z rozwiązywaniem quizu przyrodniczego obejmują-
cego nocne życie i zachowania zwierząt w przyrodzie. Nocne 
zwiedzanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród najmłodszych, jak i najstarszych gości. Każdy zwiedzający 
brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
Dla zwiedzających udostępniona została  fotobudka, w której 
każdy mógł zmienić się w nocnego drapieżnika, uwiecznia-
jąc to na pamiątkowej fotografii.W salach konferencyjnych 
odbywały się warsztaty plastyczne, na których można było 

AKTUALNOŚCI, SPORT
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SPORT

FALA FOOTBALL CUP 2017 
- IV EDYCJA
W niedzielę 11 czerwca 2017 roku w Międzyzdro-
jach na Stadionie Miejskim odbył się Wojewódzki 
Turniej Piłki Nożnej dla zawodników z roczników 
2008 i 2009 Fala Football Cup 2017. Podczas spor-
towej rywalizacji młodzi adepci piłki nożnej grali 
po hasłem:  „Gramy dla Dominika”. 

Na trzech boiskach walczyło 12 drużyn:
- SYDONIA Marianowo 2008
- BŁĘKITNI Stargard 2008 
- AP REISSA Świnoujście 2008
- FLOTA Świnoujście 2008
- FALA Międzyzdroje 2008
- GRYF Kamień Pomorski 2008
- GRYF Kamień Pomorski 2009
- BŁĘKITNI Stargard 2009
- AP REISSA Świnoujście 2009
- KOTWICA I Kołobrzeg 2009
- KOTWICA II Kołobrzeg 2009
- FALA Międzyzdroje 2009.

Jan Rączewski

W dniach 02 – 04 czerwca w COS Wałcz odbyło 
się zgrupowanie kadry juniorów Polskiej Federacji 
Kyokushin Karate. Na zgrupowaniu nie zabrakło 
także zawodników Międzyzdrojskiego Klubu 
Sportowego Bushido, którzy zostali zakwalifi-
kowani do kadry juniorów – Kacper DOMITRZ i 
Oliwer RUDNICKI. 

Celem zgrupowania było poprawienie ogólnej 
sprawności fizycznej, doskonalenie  metod i zasad 
techniki walki (Jiyu kumite czyli wolna walka) 

ćwiczeń na tarczach z partnerem. W karate Kyoku-
shin wszystkie elementy treningu począwszy od 
kichon-geiko poprzez ido-geiko i kata, ćwiczenia 
z partnerem i z użyciem sprzętu mają na celu 
przygotowanie zawodnika do realnej walki. 

Treningi prowadzone były przez Shihan Artura 
WILENTO i Prezesa Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate Shihan Bogusława JEREMICZA.

Udział naszych zawodników współfinansowa-
ny był przez Gminę Międzyzdroje.  

Andrzej Sawicki

Zgrupowanie Kadry Juniorów 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate

Zawody, organizowane przez Stowarzyszenie 
Sportu Dzieci i Młodzieży Mariana Woronina, zo-
stały rozegrane na pięknym Stadionie AZS-u Łódź. 
W Finale Ogólnopolskim wystartowało w sumie 
2,5 tys. dzieci z 80 miast Polski. Podczas zawodów 
pogoda była słoneczna i sprzyjała poprawianiu 
własnych rekordów życiowych. Dla większości 
były to pierwsze zawody o tak wysokiej randze. 

Fenomenalnym wynikiem popisała się Anna 
Rejchert zawodniczka UKS „Chrobry” Międzyz-
droje oraz uczennica Szkoły Podstawowej w 
Dziwnowie, która w znakomitym stylu zdobyła 
srebrny medal w biegu na 300m z wynikiem 43,77 
(III klasa sportowa). Wynik Anny jest aktualnie 
trzecim wynikiem w Polsce w tabelach rocznika 
2004 na dystansie 300m. Bardzo dobry występ 
zanotowała również Hanna Szymańska w biegu 
na 60m rocznika 2006, która zajęła 12. miejsce z 
rekordem życiowym 9,00 a tuż za nią w tej samej 

kategorii wiekowej 13. miejsce 
zajęła Kornelia Orszulak z rekor-
dowym wynikiem 9,03. Wyróż-
niający rezultat osiągnął również 
Szymon Błasiak, który w biegu 
na 300m w roczniku 2005 zajął 
10. miejsce z wynikiem 46,61. 
Już od września tego roku zapraszamy wszystkie 
dzieci z do udziału w kolejnej edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych w Międzyzdrojach. Szczegóły 
zostaną podane na stronie internetowej www.uks.
jupe24.pl. Wyjazd na Finał Czwartków do Łodzi 
został dofinansowany przez Gminę Międzyzdroje.

Pozostałe wyniki naszych zawodników:
Natalia Lewandowska  r. 2005 – 600m-1:56,66
Weronika Kalemba  r. 2006 – 60m-9,65
Oskar Lewandowski  r. 2006 – 60m-9,55
Dawid Buczek  r. 2005 – 60m-9,22
Kacper Sobierajski  r. 2005 – 60m-10,41

Weronika Stefańska  r. 2004 – 60m-8,92
Norbert Gałda  r. 2004 – 60m – 60m-8,44
Natalia Donart  r. 2004 – 300m-49,62
Aleksandra Grudzińska  r. 2005 – piłka palan-

towa-30,00m
Dominik Świątczak  r. 2005 – piłka palantowa-

-37,50m
Rozalia Woźniak  r. 2004 – skok w dal-4,02
Olaf Pawełczyk  r. 2004 – skok w dal-4,30
Marcel Paluch  r. 2004 – skok w dal-4,11

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Anna Rejchert srebrną medalistką 
W dniach 16-18 czerwca 17-osobowa reprezentacja Międzyzdrojskich Czwartków 
Lekkoatletycznych wystartowała w Ogólnopolskim Finale Czwartków LA w Łodzi. 
Zawody te uważa się za nieoficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii dzieci szkół 
podstawowych. 

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych

Michał, po wspaniałej grze, najpierw wy-
walczył brązowy medal w grze pojedynczej,  
a następnie dołożył srebrny medal w grze de-
blowej uzyskując tytuł wicemistrza Polski. Jest 
to ogromny sukces naszego zawodnika oraz tre-
nera, zwieńczeniem długiego i ciężkiego sezonu.  
Podczas tych samych mistrzostw w kategorii ża-
czek Julia Bartkiewicz w grze pojedynczej zajęła 
21. miejsce oraz w deblu wysokie 9. miejsce. Druga 
z naszych zawodniczek Oliwia Osińska w grze 
pojedynczej uplasowała się na 33. miejscu oraz 
w grze podwójnej  na 17. miejscu. Zarówno Julka, 
jak i Oliwia grały z rok starszymi zawodniczkami 
i za rok wystartują w tej samej kategorii. Wyjazd 
na Mistrzostwa został dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Dwa medale Michała! 
Fantastyczne wieści dotarły do nas z Mistrzostw Polski Żaków w tenisie stołowym, rozegranych 
w dniach 16-18 czerwca w Krakowie. Podwójnym medalistą Mistrzostw Polski został Michał 
Wandachowicz, na co dzień grający w Uczniowskim Klubie Sportowym „Chrobry” Międzyzdroje. 
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OGŁOSZENIA

Ministerstwo Środowiska przygotowało 
nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów 
ponieważ obecne przepisy nie przynoszą 
zamierzonych rezultatów. Dzięki zmianom 
w wyniku segregowania odpadów mają 
powstawać lepsze surowce. 

Według nowego rozporządzenia Ministra 
Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016r. w spra-
wie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. 
z 2017r. poz. 19 ),  odpady będą zbierane   
w pojemnikach lub workach w czterech ko-
lorach. O tym  jakie odpady należy wrzucać 
do pojemników  będą informowały ich kolory 
i napisy, a więc:

- odpady z papieru i tektury zbiera się  
w pojemnikach/workach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”,

- odpady ze szkła do zielonych pojemni-
ków/worków  oznaczonych napisem  „Szkło”, 

- odpady metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowań wielomateriałowych do żółtych 
pojemników/worków oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”, 

- odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
do brązowych pojemników/worków ozna-
czonych napisem „Bio”.

Wymóg selektywnego zbierania odpa-
dów uważa się ze spełniony, jeżeli  pojemniki 
oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpa-
dów przed pogorszeniem jakości zbieranej 
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich 
przetwarzania.

Rozporządzenie wejdzie w życie1 lipca 
2017 roku, ale przewidziano okresy przej-
ściowe, w związku z czym jednolity system 
selektywnego zbierania odpadów zacznie 
obowiązywać później.

Gminy będą miały pięć lat,  od dnia  
wejścia w życie rozporządzenia, na dosto-
sowanie kolorystyki pojemników. Przez ten 

czas będzie można używać pojemników  
w dotychczasowych kolorach, ale odpowied-
nio oznaczonych napisami. 

Zawarte przez gminy przed 1 lipca 2017 
roku (a więc przed wejściem nowego roz-
porządzenia) umowy na odbieranie lub na 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów, 
określające inny sposób realizacji selektyw-
nego zbierania odpadów (np. dwu, trzy lub 
cztero pojemnikowy), będą ważne do 30 
czerwca 2021r. 

Gmina w dniu 29 grudnia 2016r. zawarła 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. umowę na odbiór odpadów 
na dwa lata, tj. do końca 2018r. i do tego 
okresu w naszej gminie będzie obowiązywał 
dotychczasowy sposób selektywnej zbiórki 
odpadów wynikający z Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy 
Międzyzdroje. 

Zgodnie z Regulaminem:
1. Do zbierania komunalnych odpadów 

zmieszanych ustala się pojemniki w dowol-
nym kolorze (z wyłączeniem kolorów pojem-
ników stosowanych przy selektywnej zbiórce 
odpadów wymienionych niżej).

2. Ustala się następujące rodzaje pojem-
ników przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki niebieskie, w któ-
rych zbierana jest „frakcja sucha”, tj.: papier 
i tektura (należy wrzucać gazety, książki, 
katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki; 
papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę 
oraz zrobione z nich opakowania), tworzywa 
sztuczne, metale oraz opakowania wieloma-
teriałowe (należy wrzucać puste, odkręcone 
i zgniecione opakowania plastikowe po 
napojach np. typu PET, puste butelki plasti-
kowe po kosmetykach i środkach czystości, 
plastikowe opakowania po żywności np. po 
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach; 

plastikowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw 
sztucznych puszki po napojach, konserwach; 
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 
kolorowych np. zabawki, narzędzia, kartoniki 
po sokach i mleku);

2) pojemniki/worki zielone, w których 
zbierane jest szkło (należy wrzucać butelki i 
słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych; szklane opako-
wania po kosmetykach);

3) pojemniki/worki brązowe - odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
odpady zielone.

3. Pojemniki lub worki na odpady ko-
munalne, w które wyposażona jest nieru-
chomość powinny być dostosowane przez 
właścicieli nieruchomości do warunków 
określonych w Regulaminie. Wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki/worki do zbie-
rania odpadów komunalnych należy do 
właściciela nieruchomości.

Kolor pojemnika/worka dla odbierające-
go odpady to informacja, sygnał, o rodzaju 
selektywnie zebranych przez właściciela 
nieruchomości odpadach wystawionych do 
odbioru zgodnie z harmonogramem.

Stosowanie właściwej kolorystyki worków  
do selektywnej zbiórki odpadów usprawni 
pracę przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
i wyeliminuje niezadowolenie właścicieli  
nieruchomości, od których odpady nie 
zostały odebrane. Bo zdarza się, że frakcja 
sucha zamiast w niebieskim worku, a odpa-
dy biodegradowalne zamiast w brązowym 
worku, wystawiane są w czarnym i wtedy  
traktowane są  jak odpady zmieszane.

Ewa Scholz
Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

Jednolity system selektywnego zbierania odpadów 
w całym kraju – w naszej gminie od 1 stycznia 2019 r.

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

- rozbudowie przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały 
żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 
272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej, 
przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach;

Wnioskodawca:  „Nowe Centrum” Sp. z o.o, ul Niepodległości 
10A, 72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: Anna Płatek, ul. Podha-
lańska 12/3, 70-452 Szczecin.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. 
postępowania administracyjnego uprasza się Strony o przybycie 
do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 

5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu  (w poniedziałki, wtorki  
i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 
8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00). Ponadto,  
informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjne-
go zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.
pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach 
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę  
o kontakt tel. 91 32 75 651.                              

Sylwia Jagielska 
Planowanie przestrzenne Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Informacja o postępowaniu administracyjnym
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SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

1 raz w tygodniu – sobota 

TERENY  WIE JSKIE 
• Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
• Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielo-
materiałowe)
• Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw 
domowych, odpady zielone)

SZKŁO
(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

1 raz w miesiącu I sobota miesiąca

Wioletta Sosińska 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

TERENY MIE JSKIE 
• Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
• Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielo-
materiałowe)
• Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw 
domowych, odpady zielone)

Dzień Tygodnia

poniedziałek
czwartek

wtorek
piątek

środa
sobota

poniedziałek 
piątek 

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, 
Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, Pomorska, Promenada 
Gwiazd, Światowida, Książąt Pomorskich, Traugutta, Tysiąclecia  P.P., Campingowa, Turystyczna, działki ogrodowe.
 
Bohaterów Warszawy, Komunalna, Kopernika, Rybacka, Krótka, Morska, Zdrojowa , Plac Neptuna, Myśliwska,  
Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Bukowa, Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, 
Konopnickiej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Norwida. 

Niepodległości, Skłodowskiej,  Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna,  
Góra Filaretów, Mieszka I, Mickiewicza, Zwycięstwa.

Punkty handlowe- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz teren plaży miejskiej.

01.07.2017 r., 08.07.2017 r., 15.07.2017 r., 22.07.2017 r., 29.07.2017 r.05.08.2017 r., 12.08.2017 r., 19.08.2017 r., 

Dzień Tygodnia

środa

Lokalizacja odbioru

Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Grodno III , Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie.

 01.07.2017 r.                      05.08.2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje

w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zo-

bowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów 
(wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od 
strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren 
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po okre-
ślonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.
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(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

PRZYSTANKI A

ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < < < 13:35 < < 19:10
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 06:15 09:15 09:40 13:50 15:25 17:10 19:25
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:17 09:17 09:42 13:52 15:27 17:12 19:27
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:19 09:19 09:44 13:54 15:29 17:14 19:29
WICKO,SKRZ. 06:20 09:20 09:45 13:55 15:30 17:15 19:30
ZALESIE 06:22 09:22 09:47 13:57 15:32 17:17 19:32
WICKO 06:24 09:24 09:49 13:59 15:34 17:19 19:34
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:26 09:26 09:51 14:01 15:36 17:21 19:36
WAPNICA 06:27 09:27 09:52 14:02 15:37 17:22 19:37
LUBIN NŻ 06:29 09:29 09:54 14:04 15:39 17:24 19:39
LUBIN 06:30 09:30 09:55 14:05 15:40 17:25 19:40

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

PRZYSTANKI A

LUBIN 06:30 06:30 09:55 14:10 15:40 17:25 19:40
LUBIN NŻ 06:31 06:31 09:56 14:11 15:41 17:26 19:41
WAPNICA 06:34 06:34 09:59 14:14 15:44 17:29 19:44
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:35 06:35 10:00 14:15 15:45 17:30 19:45
WICKO 06:37 06:37 10:02 14:17 15:47 17:32 19:47
ZALESIE 06:39 06:39 10:04 14:19 15:49 17:34 19:49
WICKO,SKRZ. 06:41 06:41 10:06 14:21 15:51 17:36 19:51
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:42 06:42 10:07 14:22 15:52 17:37 19:52
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:44 06:44 10:09 14:24 15:54 17:39 19:54
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:45 06:45 10:11 14:25 15:55 17:40 19:55
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 07:02 < < < < < <

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  ważny od 25.06.2017r.

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

DGm CGm AGm AGm AGm AGm

A - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) INFORMACJA: 91/ 382-05-52

www.pkskamienpom.pl

WAKACJE  2017

OGŁOSZENIA

Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10 (ważny od 01 lipca do 31 sierpnia 2017 r.)

P – kurs przez Przytór – Łunowo W – kurs przez Warszów

Dworzec PKP Międzyzdroje >>> Dworzec PKP Świnoujście Dworzec PKP Świnoujście >>> Dworzec PKP Międzyzdroje

dni robocze: 
5:50
7:10
8:10
8:40
9:20
10:00
10:45
11:10
11:45
12:25
13:05
13:25
13:45
14:25
14:45
15:05   
15:35 P
15:55
16:25
16:45
17:05
17:45
18:05
18:25
19:00
19:40   
20:00 P   
21:20 P

dni robocze: 
6:30 W
7:40
8:10
8:50
9:30
10:15
10:35 P
11:15
11:55
12:35
12:55
13:15
13:55
14:15
14:35
15:06  
15:25
15:55
16:15
16:35
17:15
17:35
17:55
18:30
19:10
19:30
20:50 P 

soboty: 
6:50
7:30
8:10
8:50
9:35
10:15
10:55
11:35 P
12:15
12:55
13:35
14:15
14:55
15:35
16:15
16:55 P
17:35
18:15
18:50
19:30
20:50 P 

niedziele i święta: 
7:10
8:30
9:30
10:15
10:55
11:35
12:15
12:35
13:15
13:55
14:30 P
15:15
15:35
16:15
16:50
17:50
19:10
20:10 

niedziele i święta: 
6:30
7:40
9:00   
10:00 P
10:45
11:25
12:05
12:45
13:05
13:45
14:25
15:05
15:45
16:05 P
16:45
17:20
18:20
19:40
20:40 

soboty: 
5:50
6:50
7:20
8:00
8:40
9:20
10:05
10:45
11:25
12:10
12:45
13:25
14:05
14:45 P
15:25
16:05
16:45
17:30
18:05
18:45
19:20
20:00 P
21:20 P



ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW (ważny od 26 czerwca 2017 r.)

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

PRZYSTANKI A

ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < < < 13:35 < < 19:10
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 06:15 09:15 09:40 13:50 15:25 17:10 19:25
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:17 09:17 09:42 13:52 15:27 17:12 19:27
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:19 09:19 09:44 13:54 15:29 17:14 19:29
WICKO,SKRZ. 06:20 09:20 09:45 13:55 15:30 17:15 19:30
ZALESIE 06:22 09:22 09:47 13:57 15:32 17:17 19:32
WICKO 06:24 09:24 09:49 13:59 15:34 17:19 19:34
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:26 09:26 09:51 14:01 15:36 17:21 19:36
WAPNICA 06:27 09:27 09:52 14:02 15:37 17:22 19:37
LUBIN NŻ 06:29 09:29 09:54 14:04 15:39 17:24 19:39
LUBIN 06:30 09:30 09:55 14:05 15:40 17:25 19:40

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

PRZYSTANKI A

LUBIN 06:30 06:30 09:55 14:10 15:40 17:25 19:40
LUBIN NŻ 06:31 06:31 09:56 14:11 15:41 17:26 19:41
WAPNICA 06:34 06:34 09:59 14:14 15:44 17:29 19:44
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:35 06:35 10:00 14:15 15:45 17:30 19:45
WICKO 06:37 06:37 10:02 14:17 15:47 17:32 19:47
ZALESIE 06:39 06:39 10:04 14:19 15:49 17:34 19:49
WICKO,SKRZ. 06:41 06:41 10:06 14:21 15:51 17:36 19:51
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:42 06:42 10:07 14:22 15:52 17:37 19:52
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:44 06:44 10:09 14:24 15:54 17:39 19:54
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:45 06:45 10:11 14:25 15:55 17:40 19:55
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 07:02 < < < < < <

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  ważny od 25.06.2017r.

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

DGm CGm AGm AGm AGm AGm

A - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) INFORMACJA: 91/ 382-05-52

www.pkskamienpom.pl

WAKACJE  2017

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

PRZYSTANKI A

ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < < < 13:35 < < 19:10
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 06:15 09:15 09:40 13:50 15:25 17:10 19:25
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:17 09:17 09:42 13:52 15:27 17:12 19:27
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:19 09:19 09:44 13:54 15:29 17:14 19:29
WICKO,SKRZ. 06:20 09:20 09:45 13:55 15:30 17:15 19:30
ZALESIE 06:22 09:22 09:47 13:57 15:32 17:17 19:32
WICKO 06:24 09:24 09:49 13:59 15:34 17:19 19:34
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:26 09:26 09:51 14:01 15:36 17:21 19:36
WAPNICA 06:27 09:27 09:52 14:02 15:37 17:22 19:37
LUBIN NŻ 06:29 09:29 09:54 14:04 15:39 17:24 19:39
LUBIN 06:30 09:30 09:55 14:05 15:40 17:25 19:40

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

PRZYSTANKI A

LUBIN 06:30 06:30 09:55 14:10 15:40 17:25 19:40
LUBIN NŻ 06:31 06:31 09:56 14:11 15:41 17:26 19:41
WAPNICA 06:34 06:34 09:59 14:14 15:44 17:29 19:44
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:35 06:35 10:00 14:15 15:45 17:30 19:45
WICKO 06:37 06:37 10:02 14:17 15:47 17:32 19:47
ZALESIE 06:39 06:39 10:04 14:19 15:49 17:34 19:49
WICKO,SKRZ. 06:41 06:41 10:06 14:21 15:51 17:36 19:51
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:42 06:42 10:07 14:22 15:52 17:37 19:52
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:44 06:44 10:09 14:24 15:54 17:39 19:54
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:45 06:45 10:11 14:25 15:55 17:40 19:55
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 07:02 < < < < < <

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  ważny od 25.06.2017r.

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

DGm CGm AGm AGm AGm AGm

A - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) INFORMACJA: 91/ 382-05-52

www.pkskamienpom.pl

WAKACJE  2017

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

PRZYSTANKI A

ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < < < 13:35 < < 19:10
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 06:15 09:15 09:40 13:50 15:25 17:10 19:25
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:17 09:17 09:42 13:52 15:27 17:12 19:27
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:19 09:19 09:44 13:54 15:29 17:14 19:29
WICKO,SKRZ. 06:20 09:20 09:45 13:55 15:30 17:15 19:30
ZALESIE 06:22 09:22 09:47 13:57 15:32 17:17 19:32
WICKO 06:24 09:24 09:49 13:59 15:34 17:19 19:34
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:26 09:26 09:51 14:01 15:36 17:21 19:36
WAPNICA 06:27 09:27 09:52 14:02 15:37 17:22 19:37
LUBIN NŻ 06:29 09:29 09:54 14:04 15:39 17:24 19:39
LUBIN 06:30 09:30 09:55 14:05 15:40 17:25 19:40

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

PRZYSTANKI A

LUBIN 06:30 06:30 09:55 14:10 15:40 17:25 19:40
LUBIN NŻ 06:31 06:31 09:56 14:11 15:41 17:26 19:41
WAPNICA 06:34 06:34 09:59 14:14 15:44 17:29 19:44
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:35 06:35 10:00 14:15 15:45 17:30 19:45
WICKO 06:37 06:37 10:02 14:17 15:47 17:32 19:47
ZALESIE 06:39 06:39 10:04 14:19 15:49 17:34 19:49
WICKO,SKRZ. 06:41 06:41 10:06 14:21 15:51 17:36 19:51
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:42 06:42 10:07 14:22 15:52 17:37 19:52
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:44 06:44 10:09 14:24 15:54 17:39 19:54
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:45 06:45 10:11 14:25 15:55 17:40 19:55
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 07:02 < < < < < <

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  ważny od 25.06.2017r.

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

DGm CGm AGm AGm AGm AGm

A - kursuje codziennie
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) INFORMACJA: 91/ 382-05-52

www.pkskamienpom.pl

WAKACJE  2017
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14:00  - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
(sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów - 
Spotkanie z Iloną Felicjańską

21:00 - Amfiteatr 
Otwarcie 22. Festiwalu  
Gwiazd w Międzyzdrojach

21:30 - Amfiteatr 
Koncert:  
Noc Przebojów - Hity Światowej Muzyki

11:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
„Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek

11:30 - sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci

12:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Caffe LOTTO - spotkania z Gwiazdami

13:00  - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje 
(sala Chopin)
Sesje autografowe

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów  
- Spotkanie z Wojciechem Wocławem

15.00 - Hotel Aurora
40-lecie pracy artystycznej Andrzeja Pągowskiego

16:00 i 19:00  - sala teatralna MDK 
Spektakl „Kiedy kota nie ma...”   
Teatr Capitol

16:00 i 19:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
(sala Casino)
Spektakl „Noc gwiazdy”  
Teatr Kamienica

21:00 - Amfiteatr
Koncert COCHISE z Pawłem Małaszyńskim
Koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Młode Wilki

11:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
„Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek

11:30 - sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci

12:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Caffe LOTTO - spotkania z Gwiazdami

13:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Sesje autografowe

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów  
- Spotkanie z Katarzyną Grocholą

16:00 i 19:00 - sala teatralna MDK
Spektakl „Ludzie inteligentni”  
Tito Productions

17.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Casino)
Recital Doroty Stalińskiej „Ratuj się kto może”  
ze specjalnym udziałem Beaty Poźniak

18.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Aukcja charytatywna na rzecz Dominika  
z Międzyzdrojów. Prowadzenie Jarosław Skoczeń

18:00 - Stadion Miejski
Mecz Artyści vs Samorządowcy
Komentuje: Dariusz Szpakowski

21.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Spotkanie Autorskie z Marcinem Wolskim 
prowadzenie Anna Popek

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Młode Wilki 1/2

11:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
„Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek

11:30 - sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci

12:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Caffe LOTTO - spotkania z Gwiazdami

 

13:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Sesje autografowe

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów -  
Spotkanie z Katarzyną Bondą

16:00 i 19:00 - Vienna House Amber Baltic  
Międzyzdroje (sala Casino)
Spektakl „Promieniowanie” 

16:00 i 19.00 - sala teatralna MDK
Spektakl „Być jak Elizabeth Taylor”

21:00 - scena przed Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
przy Alei Gwiazd
Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni  
oraz koncert Edyty Bartosiewicz

Osoby odciskające dłoń w 2017 roku:
Justyna Sieńczyłło Magdalena Boczarska
Wojciech Wysocki Paweł Małaszyński
Janusz Kondratiuk Edyta Bartosiewicz
Beata Poźniak  Piotr Szwedes
Iza Kuna    Bartłomiej Topa

Nominowani do Idola Publiczności:
Marek Kaliszuk Mateusz Janicki
Zofia Zborowska Mikołaj Roznerski
Marta Wierzbicka

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Kiler 

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów -  
spotkanie z Michałem Rusinkiem

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach - Foyer
 „70 lat Międzyzdrojów” - wystawa

Vienna House Amber Baltic
Wystawa prac Andrzeja Wajdy z Galerii Bagno 2

Vienna House Amber Baltic
Wystawa fotografii Tomasza Kochańskiego „Dzika Namibia”

5 lipca (środa)

6 lipca (czwartek)

7 lipca (piątek)

8 lipca (sobota)

9 lipca (niedziela)

www.festiwalgwiazd.pl
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Gwiazdy Bestsellerów  
- Spotkanie z Wojciechem Wocławem

15.00 - Hotel Aurora
40-lecie pracy artystycznej Andrzeja Pągowskiego

16:00 i 19:00  - sala teatralna MDK 
Spektakl „Kiedy kota nie ma...”   
Teatr Capitol

16:00 i 19:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
(sala Casino)
Spektakl „Noc gwiazdy”  
Teatr Kamienica

21:00 - Amfiteatr
Koncert COCHISE z Pawłem Małaszyńskim
Koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Młode Wilki

11:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
„Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek

11:30 - sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci

12:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Caffe LOTTO - spotkania z Gwiazdami

13:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Sesje autografowe

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów  
- Spotkanie z Katarzyną Grocholą

16:00 i 19:00 - sala teatralna MDK
Spektakl „Ludzie inteligentni”  
Tito Productions

17.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Casino)
Recital Doroty Stalińskiej „Ratuj się kto może”  
ze specjalnym udziałem Beaty Poźniak

18.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Aukcja charytatywna na rzecz Dominika  
z Międzyzdrojów. Prowadzenie Jarosław Skoczeń

18:00 - Stadion Miejski
Mecz Artyści vs Samorządowcy
Komentuje: Dariusz Szpakowski

21.00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Spotkanie Autorskie z Marcinem Wolskim 
prowadzenie Anna Popek

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Młode Wilki 1/2

11:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
„Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek

11:30 - sala pomarańczowa MDK
Warsztaty teatralne dla dzieci

12:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Caffe LOTTO - spotkania z Gwiazdami

 

13:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Sesje autografowe

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów -  
Spotkanie z Katarzyną Bondą

16:00 i 19:00 - Vienna House Amber Baltic  
Międzyzdroje (sala Casino)
Spektakl „Promieniowanie” 

16:00 i 19.00 - sala teatralna MDK
Spektakl „Być jak Elizabeth Taylor”

21:00 - scena przed Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
przy Alei Gwiazd
Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni  
oraz koncert Edyty Bartosiewicz

Osoby odciskające dłoń w 2017 roku:
Justyna Sieńczyłło Magdalena Boczarska
Wojciech Wysocki Paweł Małaszyński
Janusz Kondratiuk Edyta Bartosiewicz
Beata Poźniak  Piotr Szwedes
Iza Kuna    Bartłomiej Topa

Nominowani do Idola Publiczności:
Marek Kaliszuk Mateusz Janicki
Zofia Zborowska Mikołaj Roznerski
Marta Wierzbicka

24:00 - skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
Kino pod gwiazdami: Kiler 

14:00 - Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje (sala Chopin)
Gwiazdy Bestsellerów -  
spotkanie z Michałem Rusinkiem

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach - Foyer
 „70 lat Międzyzdrojów” - wystawa

Vienna House Amber Baltic
Wystawa prac Andrzeja Wajdy z Galerii Bagno 2

Vienna House Amber Baltic
Wystawa fotografii Tomasza Kochańskiego „Dzika Namibia”

5 lipca (środa)

6 lipca (czwartek)

7 lipca (piątek)

8 lipca (sobota)

9 lipca (niedziela)

www.festiwalgwiazd.pl
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(sala Chopin)
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Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni  
oraz koncert Edyty Bartosiewicz

Osoby odciskające dłoń w 2017 roku:
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