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

W środku Informatora:
• Zakończenie roku szkolnego w gminnych szkołach, str. 3;
• Program 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, str. 16; 

Z A P R A S Z A M Y D O  L E K T U RY

WAKACJE  NA  START!
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Z miejskiego kalendarza  imprez: czerwiec - lipiec 2018 r. 


27.06. – 31.07.2018r. – letni kier-
masz książek „Książka za 1 zł”, Miej-
ska Biblioteka Publiczna;
27 – 30.06.2018r. – „Cichociemni” 
wystawa w rocznicę 100-lecia od-
zyskania Niepodległości, Woliński 
Park Narodowy;
27.06.2018r. – Biesiada Literacka 
„Wspomnień Czar”, godz. 18:00, 
Miejska Biblioteka Publiczna;
27.06.2018r. – koncert księdza 
Bogdana Skowrońskiego, godz. 
15:00, amfiteatr; 
28.06.2018r. – Spotkanie  w ra-
mach DKK pt. „Pisane życiem, czyli 
o książkach Doroty Schrammek”, 
godz. 17:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna; 

29.06.2018r. – II Dzień Patrona 
miasta Międzyzdroje św. Piotra 
Apostoła, godz. 12:00, kościół pw. 
św. Piotra Apostoła, godz. 19:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury;
04 – 07.07.2018 r. – 23. Festiwal 
Gwiazd, program na str.16;
11.07.2018r. – konwój „Moja Nie-
podległa”, godz. 11:00, skwer rekre-
acyjny przy Alei Gwiazd;
14 – 15.07.2018r. – miasteczko 
plażowe Banku Pocztowego, godz. 
09:00, lewa strona molo, wejście  
E-F;
14.07.2018r. – „Dzieciaki do Rakiet”, 
akcja Banku BGŻ BNP Paribas, godz. 
10:00. prawa strona molo, wejście 
C – D;

19.07.2018r. - Spotkanie  w ra-
mach DKK pt. „Owocowa seria 
czyli książki na lato”, godz. 17:00, 
Miejska Biblioteka Publiczna;
20.07.2018r. – Koncert zespołu 
„New Bone”, godz. 18:00, Między-
narodowy Dom Kultury, bilety  
w cenie 20 zł;
20 – 22.07.2018r. – „Festiwal In-
dii”, skwer przy skrzyżowaniu ulic 
Bohaterów Warszawy – Cicha;
21.07.2018 r. – Międzyzdroje 
Family Beach Ball Cup III, godz. 
11:00; plaża po prawej stronie 
molo  –  pomiędz y  ze jśc iem 
D – C; 

Redakcja





 


















Łącznie w plebiscycie oddano 1015 głosów w tym 
54 głosów uznano za nieważne. 

Zwycięzcą plebiscytu został Piotr Gawron 
- Jedlikowski, który uzyskał w  głosowaniu inter-
nautów 52,2% głosów. 

Zgodnie z regulaminem konkursu wśród 
głosujących rozlosowano nagrody ufundo-
wane przez gestorów branży turystycznej. 

„IDOL PUBLICZNOŚCI” 
23. FESTIWALU GWIAZD  WYBRANY!
Zgodnie z regulaminem plebiscytu na „Idola Publiczności” 23. Festiwalu Gwiazd  w Międzyz-
drojach,  21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała kontroli 
prawidłowości przeprowadzonego plebiscytu.

90. urodziny Pani Krystyny
08 czerwca przedstawiciele  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach złożyli wi-
zytę Pani Krystynie Kiszkunas  obchodzącej  90. urodziny. Burmistrza Międzyz-
drojów reprezentowali: Sekretarz Gminy Henryk Nogala, Kierownik USC Bogu-
miła Bajek, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Magda i Sołtys Wapnicy  

Bożena Magda.  Dostojna Jubilatka otrzymała piękne bukiety kwiatów,  
pamiątkowe życzenia  podpisane  przez  burmistrza Leszka Dorosza oraz małe 
słodkości i album pt. „Międzyzdrojskie inspiracje”  poświęcony twórczości 
artystycznej mieszkańców Gminy Międzyzdroje.                   Bogumiła Bajek

Kierownik USC

Polsko-litewski 
dialog o środowisku

Między 7 a 13 lipca w Lubinie odbędzie się projekt „E-kologia w Działaniu” 
realizowany przez Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynaro-
dowych. Uczestnikami wydarzenia będzie  młodzież z Litwy i Polski. 
Przedsięwzięcie skupia się wokół zagadnień związanych ze środowi-
skiem i przyrodą. 

Wyspa Wolin stwarza doskonałe warunki do realizacji inicjatyw o tego 
rodzaju charakterze! Realizowanie projektu w samym sercu Wolińskiego 
Parku Narodowego pozwoli uczestnikom na doświadczenie poruszanych 
w ramach przedsięwzięcia kwestii „na własnej skórze”.

Celem projektu jest promowanie wzajemnej ponadnarodowej współ-
pracy opierającej się na dialogu i porozumieniu oraz budowanie postaw 
otwartości, które pozwolą na integrację młodzieży z Litwy i Polski. Podjęcie 
przez uczestników zagadnień dotyczących środowiska przyczyni się do 
wprowadzenia rzeczywistej zmiany w miejscu realizacji projektu. Planowana 
jest między innymi zbiórka śmieci, a także warsztaty dotyczące prośrodo-
wiskowego stylu życia.

Inicjatywa jest dofinansowana przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany 
Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej

Projekt został objęty honorowym patronatem Członka Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego

Jędrzej Jakubowski

Sponsorami  nagród w plebiscycie byli: Hotel 
Aurora Family &SPA, Hotel Vienna House Amber 
Baltic, Hotel Vestina, Amber Baltic Golf Club,  
Woliński Park Narodowy.
Wyniki naród na stronie www.festiwalgwiazd.pl

GRATULUJEMY !                         
 Anetta Czyżak

Urząd Miejski w Międzyzdrojach
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Wakacje 2018  rozpoczęte!
W piątek 22 czerwca zebraliśmy  się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wap-
nicy,   aby   świętować   kilka   ważnych   wydarzeń, a wśród nich długo 
wyczekiwane zakończenie roku szkolnego. Dyrektor szkoły Iwona Soł-
tysiak złożyła wyrazy uznania  i podziękowania uczniom, nauczycielom 
i rodzicom.  A było za co:

Ogólna średnia ocen w szkole wyniosła 4,0  w tym klasa IV osiągnęła 
wynik- 4,5%, klasa VI – 4,2% i klasa V- 4.0%.

Nie zapominamy o najmłodszych uczniach. Oni też mają swoje 
sukcesy. Są ciekawi świata coraz bardziej odpowiedzialni i samodzielni. 
Interesują się czytaniem, wykazują duże zdolności matematyczne i przy-
rodnicze - zdobyli wyróżnienia i nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. 

Po całym roku wytężonej pracy należy się wszystkim zasłużony 
odpoczynek.

Rada Pedagogiczna  SP2 Wapnica

W czwartek 21 czerwca podczas uroczystego apelu pożegnaliśmy 
absolwentów gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 aż 12 
uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem.

Natomiast w piątek w hali sportowej im. Andrzeja Grubby zebrali-
śmy się, aby oficjalnie zakończyć rok szkolny. Rok szkolny 2017/2018 
był rokiem rozpoczęcia reformy edukacji, a każda zmiana budzi w nas 
niepokój i niepewność. Cała szkolna społeczność stanęła przed trudnym 
wyzwaniem. Przetrwaliśmy i z coraz większym optymizmem patrzymy 
w przyszłość. Teraz czas na zasłużone wakacje! 

Katarzyna Kowalczyk-Błocian

Zakończenie 
roku szkolnego w SP1

Odbywający się nieprzerwanie od  1966 roku 
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, 
cieszy miłośników muzyki chóralnej. Koncerty 
festiwalowe niezmiennie cieszą się ogromnym za-
interesowaniem.  Zagraniczni goście przyjeżdżają 
co roku do Międzyzdrojów od lat aby delektować 
się pięknem harmonii dźwięków. W tym roku Mię-
dzyzdroje odwiedziły chóry Nuovo Concertante 
Manila z Filipin, Richard Zielinski Singers – USA, 
Chór Dziecięcy „Canzonetta” z Warszawy, Chór 
Dziecięcy Ondraszek z Novego Jicina – Czechy, 
Chór „Scherzo” z Nowego Sącza, Chór Uniwersy-
tetu Medycznego z Łodzi, Chór Chłopięcy „Pueri 
Cantores Tarnovienses” z Tarnowa, Chór PSM I 
stopnia w Szczecinie, Młodzieżowy Chór „Kantele” 
ze Słupska, Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki, 
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, Chór Kameralny „Nadzieja” z Nakła 
nad Notecią, Chór Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, Chór „Jubilus” 
z Warszawy, Miejski Chór Dziewczęcy „Logos” 
ze Świnoujścia. Od lat festiwalowi towarzyszą 
warsztaty i koncerty Międzynarodowej Akademii 
Chóralnej „In terra pax”.

Wyniki konkursu 53. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Pieśni Chóralnej i Konkursu Musica Sacra 
dostępne na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com

MDK 

5 3 .  M F P C h  p r z e s z e d ł  d o  h i s t o r i i

DATA 
BILET

ULGOWY
DO LAT 13

GODZINA WYSTĘP 
BILET

NORMALNY 

AKCENT ZENON MARTYNIUK

KABARET PARANIENORMALNI 

SŁAWOMIR

KABARET POD WYRWIGROSZEM 

ZESPÓŁ PIĘKNI I MŁODZI 

KABARET SMILE 

ANDRZEJ GRABOWSKI 

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH 

MICHAŁ SZPAK 

ZESPÓŁ PIĘKNI I MŁODZI 

 

ZESPÓŁ ŁOBUZY 

KABARET ANI MRU MRU

ZESPÓŁ BOYS

KABARET NOWAKI 

12.07

14.07

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

23.07

24.07

25.07

26.07

28.07

29.07

30.07

31.07

21.00

20.00

20.00

20.00

21.00

20.00

20.00

20.00

20.00

21.00

20.00

21.00

21.00

21.00

21.00

45 ZŁ

50 ZŁ

50 ZŁ

45 ZŁ

35 ZŁ

50 ZŁ

40 ZŁ

50 ZŁ

50 ZŁ

35 ZŁ

55 ZŁ

30 ZŁ

55 ZŁ

35 ZŁ

50 ZŁ

35 ZŁ

30 ZŁ

35 ZŁ

35 ZŁ

25 ZŁ

35 ZŁ

25 ZŁ

35 ZŁ

35 ZŁ

25 ZŁ

35 ZŁ

20 ZŁ

35 ZŁ

25 ZŁ

35 ZŁ

AMFITEATR

LIPIEC 2018

w Międzyzdrojach

ZAPRASZA

BURSZTYNOWA TRASA
KABARET MŁODYCH PANÓW, EWA BŁACHNIO, PARA NUMER DWA 

Bilety ulgowe: dzieci od 7 do 13 lat, dzieci do lat 6 bezpłatnie

Sprzedaż internetowa: www.kupbilecik.pl, 

www.biletynakabarety.pl, www.kulturairozrywka.pl

Bilety dostępne: od 10.07.2018 Kasa Amfiteatru 11.00-21.00, 

Informacja Turystyczna 9.00 -17.00
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Dzień św. Ottona w Lubinie organizowany jest  
w celu przedstawienia dawnej historii tego miej-
sca. Odwiedzający grodzisko mogą zobaczyć jak 

żyli  ludzie zamieszkujący w Lubinie w czasach 
średniowiecznych. 

Wydarzenie to ma swój stały porządek, rozpo-
częło się od mszy św. w lubińskim kościele. Ksiądz 
proboszcz W. Michałowski nawiązał w homilii do 
wartości jakie pozostawił na naszych ziemiach  

III Dzień św. Ottona w Lubinie za nami
9 czerwca miała miejsce trzecia edycja Dnia św. Ottona w Lubinie organizowana wspólnie  przez  
parafię rzymskokatolicką pw. MB Jasnogórskiej w Lubinie, Stowarzyszenie Historii Grodziska 
Lubin, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,Volvard” oraz gminę Międzyzdroje, która 
wydarzenie sfinansowała.

św. Otton, który chrystianizował Pomorze  
Zachodnie, do znaczenia wiary w życiu codzien-
nym.

Po msz y  św. 
głos zabrał prof.  
M. Rębkowski, któ-
ry w tegorocznym 
wykładzie opowie-
dział  o mieszkań-
cach średniowiecz-
nego Lubina, czym 
się zajmowali, jak 

długo żyli, na co chorowali. 
Jak co roku wykład  spotkał 
się z dużym zainteresowa-
niem zebranych.

K o l e j n y m  p u n k t e m  
w programie był jarmark na 

grodzisku, który rozpoczął ogień rozpalony od 
pochodni.

Co roku zwiększa się ilość wystawców, którzy 
chętnie przyjeżdżają do Lubina, aby przedstawić 
swoje rzemieślnicze stoiska. Tak było i w tym 
roku. Odwiedzający grodzisko mogli zapoznać się  
z dawnym rzemiosłem rybaka, bartnika, mincerza, 
obejrzeć pokazy obróbki przedmiotów skórzanych, 
dawne gry i zabawy dla dzieci, łucznictwo  oraz liczne 
stoiska Bractwa Rycerzy Bezimiennych z Wałcza.  
Można było posłuchać ciekawych opowieści snutych 
przez osoby zajmujące się dawnym rzemiosłem.

Dla wszystkich zapewniony był bezpłatny po-
częstunek i transport z Międzyzdrojów. Osobom, 
które brały udział w organizacji imprezy składamy 
serdeczne podziękowania. A pasjonatów historii  
i wystawców zapraszamy za rok.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Kilku neofitów trafiło pod opiekę lekarza i fryzjera, 
którzy zbadali i przygotowali ich do przyjęcia certyfi-
katu Neptuna. W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy 
wspólnie śpiewali szanty i ballady morskie, między 
innymi znaną na całym świecie szantę „Gdzie ta keja” 
autorstwa Jerzego Porębskiego. Imprezę uświetnił 
występ zespołu muzycznego „Bryza”, działającego 
przy Międzynarodowym Domu Kultury. 

Podczas tegorocznych Nep-
tunaliów odbył się konkurs 
plastyczny, zorganizowany przez 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina”, Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Międzyzdrojach 
oraz Międzynarodowy Dom 
Kultury.  Międzyzdrojskie Sto-

warzyszenie „Rodzina” otrzymało dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego na projekt „Orszak Neptuna”  
w kwocie 3000 zł. Kwota z Programu „Społecznik 
2018” została wydana m.in. na zakup strojów dla 
dorosłych uczestników orszaku oraz nagrody dla 
dzieci biorących udział w konkursie plastycznym 
na wykonanie najpiękniejszego stroju związanego 
z legendami morskimi oraz wodną fauną i florą. 

Najlepiej przebraną grupą, która uświetniła 
orszak Neptuna, były klasy III a i III c ze Szkoły 
Podstawowej nr 27 w Krakowie, które obecnie 
przebywają w Domu Wczasów Dziecięcych. 
Nagrodą dla uczniów z Krakowa było wejście do 
międzyzdrojskiego Parku Miniatur.  

Na zakończenie Neptunaliów muzyczną 
oprawę zapewnił zespół szantowy „Sztorm” ze 
Świnoujścia. 

Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury 
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację tegorocznych Międzyzdrojskich 
Neptunaliów.                                                           MDK

Międzyzdrojskie Neptunalia
16 czerwca widowiskowy orszak Neptuna przybył z morskiej otchłani na mię-
dzyzdrojską promenadę. Na scenie Amfiteatru w pięknej morskiej scenerii odbył  
się barwny spektakl z udziałem Neptuna, Salacji, Nimf, Lekarza, Fryzjera, Diabłów 
z Trytonem na czele. Zanim zjawił się Neptun z Salacją, Tryton zaprosił publiczność 
do wspólnego wykonania pieśni o morzu. Powitano Sekretarza Miasta, Henryka 
Nogalę, który przekazał klucze do miasta Neptunowi.
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W programie usłyszeliśmy znane utwory 
klasyczne, współczesne hity, muzykę filmo-
wą, a także zabawne duety fortepianowe. 

Piękną oprawę taneczną zapewnili tance-
rze TKS Jantar – Agata Kowalewska i Piotr 
Włosek. 

Nieustannie doskonalimy się, dowodem czego 
są sukcesy naszych dzieci:

Gabriela Sobańska - I miejsce w Gminnym 
Konkursie Piosenki „O Złotą Nutkę” w Wolinie, 
wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej w Międzyzdrojach, laureat II stopnia 
Międzynarodowego Konkursu „ Karawana Kul-
tury”,

Marta Aftewicz - kwalifikacja do finału 
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej  
w Szczecinie,

Emilia Hnat - kwalifikacja do finału Wojewódz-
kiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Szczecinie, 
laureat II stopnia Międzynarodowego Konkursu 
„Karawana Kultury”,

Aniela Gładka-Nowicka - laureat II stopnia 
Międzynarodowego Konkursu „Karawana Kultury”,

Zespół wokalny Singerella - laureat III stopnia 
Międzynarodowego Konkursu „Karawana Kultury”,

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udanych 
występów!

Od września zapraszamy ponownie do 
Międzynarodowego Domu Kultury na zajęcia 
muzyczne.                                                                MDK

Koncert młodych pianistów i wokalistów w MDK
28 maja w Międzynarodowym Domu Kultury wystąpili młodzi pianiści i wokaliści. Koncert był 
podsumowaniem rocznej działalności artystycznej pracowni wokalnej i instrumentalnej, pro-
wadzonej przez Innę Żołudiewą.

W konferencji wzięli udział:
Artur Duszyński, Dyrektor Międzynarodowego 

Domu Kultury w Międzyzdrojach, Olaf Lubaszenko, 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Gwiazd, Grażyna 
Wolszczak, która zostawi odcisk swojej dłoni na 
Alei Gwiazd i Mikołaj Roznerski, którego publicz-

ność zobaczy na scenie 
teatralnej w spektaklu 
Wojciecha Malajkata 
„Kłamstwo” oraz Jarosław 
Jakimowicz, którego dłoń 
wraca na Aleję Gwiazd.

Dyrektor Duszyński 
poinformował dziennika-
rzy o zmianach dotyczą-
cych Alei Gwiazd. Projekt 
przebudowy zakłada, że 
zmieści aż 500 odcisków. 
Jej oddanie zaplanowano 
na koniec czerwca. Za 
nowy kształt odpowiada 
prof. Adam Myjak.

23.Festiwal Gwiazd czas zacząć!
Nazwiska z pierwszych stron gazet, przebudowana Aleja Gwiazd, najciekawsze spektakle teatralne 
i spektakularne, plenerowe koncerty – 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach zainaugurowała 
konferencja prasowa, która 12.06 odbyła się w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

Prezentowane były wozy i sprzęty bojowe, malo-
wano dzieciom twarze, można było też pobawić 
się na dmuchanym placu zabaw, a także zbudo-
wać zamek z klocków Lego. Dzieci brały udział 
w licznych konkursach z nagrodami i zabawach 
z klaunami, a na skwerze rekreacyjnym miały 
okazję zagrać mecz czy też zatrąbić w wielkiej 
ciężarówce. Przez cały czas trwania imprezy na 
wszystkich czekały smakołyki: wata cukrowa, 
gotowana kukurydza oraz swojska grochówka.  

Podczas „Najlepszego Dnia Dziecka na Wy-
spach” odbyła się kolejna już edycja XIV Mię-
dzynarodowej Karawany Kultury - Baltic Music 
Race, organizowanej przez fundację „Benefis” z 
Wolina. W tej edycji udział wzięło 45 uczestników 
z Rosji, Armenii, Białorusi, Malty, Polski (Szczecin, 
Międzyzdroje, Wolin, Dargobądz) w wieku od 5 
do 22 lat. Grand Prix zdobyła wokalistka z Malty 
- 19-letnia Michelle Portelli z La Voix School of 

Performing Arts (kierownik artystyczny Gillian 
Camenzuli Kerr & Jane Pace).

Na zakończenie, jak co roku,  wypuszczono 
w niebo ”Baloniki marzeń”. Marzenia przez cały 
czas trwania imprezy 
dzieci wypisywały na 
karteczkach. Mamy 
nadzieję, że nasza im-
preza przyczyni się do 
ich spełnienia. 

Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział  
w organizacji „Najlep-
szego Dnia Dziecka 
na Wyspach”. Spon-
sorom, bez których 
nie byłoby nagród 
i wszelkich atrakcji, 

wolontariuszom, którzy poświęcili swój prywat-
ny czas i energię, jednostkom organizacyjnym 
gminy, w tym pracownikom Międzynarodowego 
Domu Kultury, lecz przede wszystkim lokalnym 
przedsiębiorcom, którzy  swoją inicjatywą zarazili 
wszystkich dookoła i spowodowali, iż „Najlepszy 
Dzień Dziecka” jest najatrakcyjniejszą imprezą dla 
dzieci na Wyspach!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje        

„NAJLEPSZY DZIEŃ DZIECKA NA WYSPACH” 
Jak co roku 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka od godz. 12:00 w amfiteatrze oraz na skwerze rekre-
acyjnym przy Alei Gwiazd słychać było gwar i śmiech dzieci. Organizowana impreza plenerowa 
zgromadziła tłumy rodzin z dziećmi. Organizatorzy  przygotowali wiele ciekawych atrakcji.

23. Festiwal otworzy widowisko „Tango  
z gwiazdami”. Anna Dereszowska, Kayah i Jacek 
Kawalec z pewnością porwą nas do tańca. Nie 
znacie kroków? Nie martwcie się. Będzie można 
wzorować się na figurach, które na scenie zapre-
zentują tancerze kojarzeni z „Tańcem z gwiazdami”. 
– Zaplanowaliśmy nie tylko rzeczy ludyczne czy 
popularne, ale i poważniejsze, np. recital Wojcie-
cha Wysockiego – rzecz zachęcająca do refleksji 
– podkreślił Olaf Lubaszenko. 

Jarosław Jakimowicz jest bohaterem pewnej 
zagadkowej historii, którą opowiedziano podczas 
konferencji. Okazało się, że odcisk jego dłoni 
zniknął z Alei Gwiazd w tajemniczych okoliczno-
ściach. Po przebudowie wróci na swoje miejsce.  
Grażyna Wolszczak dowcipnie streściła, w jakich 
okolicznościach otrzymała zaproszenie do odci-
śnięcia swojej dłoni od Olafa Lubaszenko. Mikołaj 
Roznerski przyznał, że nie spodziewał się, jak dużą 
popularnością cieszy się Festiwal i jak miłą niespo-
dziankę stanowi dla samych artystów. 

Wszystkich już niebawem spotkamy w Mię-
dzyzdrojach. Do zobaczenia w hotelu Amber 
Baltic. 

Alicja Myśliwiec
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AKTUALNOŚCI

Krystyna Mirek jest pisarką i mamą czwórki dzieci. 
Przez 13 lat pracowała jako polonistka w gim-
nazjum, dlatego też nie boi się trudnych pytań. 
Uwielbiała swoją pracę, ale w pewnym momencie 
zapragnęła zmienić coś w swoim życiu i zostać 

zawodową pisarką. Rodzina i znajomi odradzali 
jej to, twierdząc, że z pisania nie da się wyżyć. Ona 
jednak postawiła na swoim i w ciągu 7 lat wydała 
już 20 powieści. Obecnie utrzymuje się z pisania 
i nie narzeka.  

Pisze o kobietach, gdyż jak twierdzi, każda 
kobieta to osobna powieść, a czasem nawet saga. 
Historie, które przedstawia w książkach są z życia 
wzięte, ale nigdy w stosunku 1:1. Zawsze myślała, 
że dla czytelników liczy się warsztat pisarza, jed-
nak okazało się, że najważniejsze jest życie, coś, z 
czym czytelnicy mogą się utożsamiać. Pierwszą 
książkę „Prom do Kopenhagi” pisała, gdy jeszcze 
pracowała w szkole. Dwie pierwsze powieści, jak 
mówi, nic nie zmieniły w jej życiu. Natomiast trze-
cia książka pt. „Pojedynek uczuć”, była jej pierwszą 
na liście bestsellerów.  Autorka dopieszcza każdą 
książkę, gdyż zdaje sobie sprawę, że droga do 
serca czytelnika jest bardzo wąska. Zanim odda ją 
do wydawnictwa czyta ją wielokrotnie, aby usunąć 
wszystkie „wystające”, niepotrzebne słowa czy 
opisy, gdyż „książka ma być gładka jak aksamit”. 
Najważniejsze są dla niej emocje, które zawiera 
w powieściach i dzięki temu „chwyta” czytelnika 
już na pierwszej stronie, a wypuszcza dopiero 
na ostatniej. Pisze poprawną polszczyzną, choć 
śmieszne historie najłatwiej opisuje się używając 
brzydkich słów. Krystyna Mirek ciągle szuka re-
cepty na bestseller. W międzyzdrojskiej bibliotece 
do wypożyczenia jest już najnowsza jej książka pt. 
„Obca w świecie singli”. 

Na zakończenie wieczoru autorskiego czy-
telnicy zrobili wspólne zdjęcie oraz zakupili 
książki z autografami pisarki. Spotkanie zostało 
sfinansowane przez Instytut Książki w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Bibliotece w Międzyzdrojach. 

Bibliotekarze

„Książka musi być jak aksamit”                                     
11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Mirek zorganizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach oraz Dyskusyjny Klub Książki.

Po raz kolejny wyróżniono nasze kąpieliska przy-
znając błękitną flagę, za realizację promującą eko-
logię ochronę środowiska, spełniające najwyższe 
wymogi dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa 
oraz prowadzonych usług. 

W celu skuteczniejszego przepływu 
informacji został uruchomiony radiowę-
zeł na terenie kąpieliska wschód i zachód. 
Punkt medyczny znajduje się po zachod-
niej stronie kąpieliska, tuż przy zejściu z 
mola. W lipcu i sierpniu ratownicy będą 
pełnili służbę na 10 wieżach.

Uruchomiony zostanie również ze-
spół szybkiego reagowania nocnego w 
godzinach od 18ºº do 10ºº. Nad zabez-
pieczeniem kąpieliska czuwać będzie 
32 ratowników w tym 2 ratowników 
medycznych.

Przy każdym zejściu na plażę znajdują 
się tablice informacyjne z podstawowymi 
wskazówkami bezpiecznego wypoczyn-
ku oraz regulaminem kąpieliska. Telefon 
alarmowy  601 100 100. 

Czystość wody badana jest i będzie 
co 2 tygodnie. Jak dotychczas wyniki nie 
wykazały żadnych zanieczyszczeń  mi-
krobiologicznych, również w  ocenie 
wizualnej, woda jest cały czas zdatna do 
kąpieli. Nad utrzymaniem czystości tere-
nów kąpielowych czuwa Zakład Ochrony 
Środowiska, który wprowadził sprzątanie 
plaży o każdej możliwej porze dnia.

Pragniemy również poinformować, że aktualne 
dane dotyczące warunków atmosferycznych na 
kąpieliskach morskich dostępne są na portalu 
informacyjnym www.gis.gov.pl. Informacje tam 
zawarte są na bieżąco uzupełnianie przez pracow-

ników urzędu, ratowników oraz przez Powiatową 
Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.    

Życzymy spokojnego i przyjemnego wypo-
czynku.                                  Andżelika Przygodzka 

Urząd Miejski Międzyzdroje

Sezon kąpieliskowy w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2018 rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, bo już od 1 czerwca i trwać będzie do 15 września, w godzinach 
od 10ºº do 18ºº.  Oficjalne otwarcie sezonu kąpieliskowego odbyło się 23 czerwca 2018 r., na którym to została wciągnięta na maszt błękitna flaga. 
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ROZMOWA

- Proszę opowiedzieć o sobie. 
- Urodziłam się 13 maja 1975 w Świnouj-

ściu. Całe życie mieszkam w Międzyzdrojach. 
Ukończyłam studia dzienne na Uniwersytecie  
im. M. Kopernika w Toruniu, wydział nauk 
historycznych. W związku z pracą w szkole 
skupiłam się na logopedii i w tej chwili zajmu-
ję się głównie terapią dzieci z zaburzeniami 
mowy. Logopedią zajmuję się od 15 lat. Poza 
tym pracuję w bibliotece szkolnej, bo z tym nie 
mogę się rozstać. 

- Jak to się stało, że została Pani dyrekto-
rem biblioteki?

- Przez rok pracowałyśmy razem z p. Ewą 
Kaźmierczak. Objęłam to stanowisko w drodze 
konkursu. Przyznam, że nie liczyłam na wygra-
ną, pamiętam liczną komisję i miłą atmosferę. 
Przedstawiłam strategię działania biblioteki  
i udało się. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że 
to nie dla mnie.

- Proszę opowiedzieć o tym, jak wyglądała 
działalność biblioteki w tamtym czasie?

- Nie było łatwo. Organizowałyśmy spotka-
nia z pisarzami, poetami, lekcje biblioteczne. 
Pamiętam jak uczniowie klas I - III  byli zapi-
sywani do biblioteki. Mój kontakt ze szkołą 
sprawił, że liczba czytelników powiększyła się. 
Biblioteka nie była zbyt popularna. Zapisywa-
no się, aby wypożyczyć nowość literacką, był 
tylko jeden egzemplarz, który pani Ewa lub 
pani Anita wypatrzyły. Każdy z pracowników 
dużo wniósł od siebie w życie biblioteki. Praca 
w bibliotece to nie jest praca od – do, to jest 
mnóstwo zajęć poza godzinami pracy, trzeba 
to lubić. Bibliotekę tworzą ludzie.

 Bardzo dużo pomogły mi p. Ewa Kaźmier-
czak i p. Anita Cieślak, którą uważam za najlep-
szą w swojej dziedzinie. To, czym zajmowała 
się pani Anita było najtrudniejsze i wymagało 
ogromnej wiedzy, dokładności. Nikt tak nie ka-
taloguje książek, nikt tak nie klasyfikuje ich jak 
ona. A jest to bardzo ważne zadanie. To wspa-
niała, twórcza kobieta. Uważam, że powinna 
szkolić młodych bibliotekarzy w województwie 
zachodniopomorskim, a nawet w całej Polsce, 
jest niewiele osób z taką wiedzą.

Miło wspominam Katarzynę Duszyńską, 
która bardzo szybko uczyła się od p. Anity, 
inteligentna i rzeczowa kobieta. Pracujemy 
razem do dziś i mamy dzieci w podobnym 
wieku. Kolejną wspaniała osobą była  Edyta 
Romaszko, bardzo skrupulatna i precyzyjna 

kobieta. Finansami zajmowała się Iwona Aga-
towska, księgowa z wielkim sercem i stoickim 
spokojem. Bardzo miło wspominam Marię Ko-
walską, która wniosła dużo osobistego wkładu 
w życie biblioteki, kobieta do rany przyłóż. Była 
to bardzo zgrana ekipa.

Pamiętam  osoby, które były stałymi bywal-
cami biblioteki np. śp. Krystyna Dębiec, która 
przychodziła nie tylko wypożyczyć książki, ale 
na codzienne pogawędki. Wiele było takich 
osób.

Prenumerowałyśmy wiele czasopism, ale 
pamiętam, że były momenty kiedy brakowało 
pieniędzy, wtedy p. Maria stała się sponsorem 
rocznej prenumeraty czasopisma ,,Cztery Kąty”, 
to był niesamowity gest. Teraz są owoce tych 
działań. 

- Z jakimi trudnościami spotykała się Pani 
w codziennej pracy?

- Główny problem to brak pieniędzy, któ-
rych nie wystarczało na podstawowe potrzeby 
i nikt tego nie rozumiał. Nie zapomnę również 

moich pierwszych wakacji w bibliotece, kiedy 
to nawiązałyśmy kontakt ze świetlicą socjote-
rapeutyczną. W ramach tej współpracy dzieci 
spotykały się codziennie rano w czytelni, a po-
tem miały zajęcia w terenie. Dziś przypominam 
sobie, jak duże było oburzenie, że w bibliotece 
dzieci przeszkadzają.  Że jest ich za dużo. Dziś 
jest inaczej, lepiej.

Pamiętam kłopoty z ogrzewaniem. Maza-
kiem zaznaczałyśmy na piecu zużycie oleju. 
Bałyśmy się, że zabraknie nam środków na ten 
cel. Współpraca z urzędem była trudna. Źle 
było widziane proszenie o pieniądze na nowe 
książki, nawet na rachunki czy środki czystości. 
Zakup książek także podlegał rozliczeniu i uza-
sadnieniu, dlaczego akurat z tego działu, a nie 
z innego  książka została zakupiona. 

Każdą butelkę środka czystości trzeba było 
rozliczyć, co miesiąc rozpisywałyśmy zużycie 
tych środków. Te wszystkie trudności zniechę-
cały do pracy. Nie tak to sobie wyobrażałam. 

Wróciłam do pracy w szkole po około  
2 latach. Odeszłam, ponieważ potrzebowałam 
czegoś innego. Nie chciałam mieć tego rodzaju 
stresu. Praca z książkami była cudowna, ludzie 
wspaniali, ale pozostałe aspekty były dla mnie 
zbyt stresujące, kocham książki, ale nie tym 
kosztem. Po mnie przyszła Andżelika Gałecka, 
z którą znałyśmy się wcześniej. Cieszyłam się, 
że to ona obejmie po mnie stanowisko. Do dziś 
dużo rozmawiamy. Obecnej bibliotece potrzeb-
ny jest lokal, aby było bardziej przestrzennie, 
ten budynek nie spełnia norm biblioteki.

- Jaka jest Pani ukochana książka?
- Jest ich wiele. Jednak jakbym miała wybrać 

taką, która jest przy mnie zawsze to Nowy 
Testament. A druga, którą poleciła mi Anita 
Cieślak to książka o Afryce ,,Królowa deszczu” 
K. Scholes. Ja też poleciłam ją wielu osobom. 
Zawsze dużo czytałam, czasami wręcz pochła-
niałam. Teraz z racji pracy i swoich dzieci jestem 
na bieżąco z literaturą dziecięcą.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała  Joanna Ścigała

* * *
W następnym wydaniu Informatora przed-

stawimy rozmowę z Panią Anitą Cieślak

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. J. Kochanowskiego w Międzyzdrojach 
Przez 70 lat funkcje kierownicze i dyrektorskie Miejskiej Biblioteki w Międzyzdrojach pełnili: Łucja Tarnowska, Józefa Bieniek, Halina 
Kościuk, Stanisław Filus, ponownie Łucja Tarnowska, Teresa Rzadkowolska-Barszcz, Urszula Jakuczun, Ewa Kaźmierczak, Aleksandra 
Andraszewicz-Lewandowska, a obecnie od września 2003 roku Andżelika Gałecka. Historia biblioteki to ludzie, którzy w niej pracowali, 
tworzyli jej początki.

W uroczystej gali 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, która miała miejsce 7 kwietnia 2018 r. w MDK licznie zgromadzili się mieszkańcy 
i miłośnicy naszej biblioteki. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji o jej historii. Ale chcieli więcej…

Wychodząc naprzeciw licznym głosom mieszkańców Międzyzdrojów przedstawiamy Państwu rozmowy z osobami, które tworzyły 
historię biblioteki, a tym samym zapisały się w dziejach Międzyzdrojów. Bo śmiało można napisać, że historia biblioteki i naszego miasta 
są ze sobą ściśle związane.

Przedstawiamy Państwu rozmowę 
z Aleksandrą Andraszewicz - Lewandowską
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WOLIŃSKI PARK NARODOWY

ZAGRODA 
POKAZOWA ŻUBRÓW

Godziny otwarcia: 
maj-wrzesień 10:00-18:00 (od wtorku do nie-
dzieli)
październik-kwiecień 8:00-16:00 (od wtorku 
do soboty) 
Informacja o cenach biletów dostępna na stronie 
www.wolinpn.pl
Odkryj Woliński Park Narodowy z bezpłatnym 
audioprzewodnikiem.

Audioprzewodniki  dostępne są w Muzeum 
Przyrodniczym oraz w Zagrodzie Pokazowej 
Żubrów.

MUZEUM PRZYRODNICZE
 Godziny otwarcia: 

maj-wrzesień 09:00-17:00 (od wtorku do nie-
dzieli)
październik-kwiecień 09:00-15:00 (od wtorku 
do soboty)
Informacja o cenach biletów dostępna na stronie 
www.wolinpn.pl
Cennik zajęć edukacyjnych w Wolińskim Parku 
Narodowym 

- Przewodnictwo i wycieczki przyrodnicze  
80,00zł/godz.

- Zajęcia edukacyjne (prelekcje, wykłady, 
zajęcia kameralne, pokazy filmów) 100,00zł/godz.

- Organizacja ogniska w terenie (2 godz.) 
150,00 zł/godz.

SZLAKI TURYSTYCZNE
Woliński Park Narodowy jest obszarem bardzo 

cennym przyrodniczo. Park został utworzony 
w 1960 roku i objął ochrona, część największej 
polskiej wyspy - Wolin. W 1996 roku obszar 
parku powiększono o przybrzeżny pas wód 
Bałtyku oraz o cenną przyrodniczo Wsteczną 
Deltę Świny wraz z otaczającymi ją wodami 
Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu 
Woliński Park Narodowy stał się pierwszym par-
kiem narodowym o charakterze morskim.  
Szczególnie licznie odwiedzane miejsca w Woliń-
skim Parku Narodowym to:

Jezioro Turkusowe o specyficznym zabarwie-
niu wody, Zagroda Pokazowa Żubrów oraz w 
pobliżu Międzyzdrojów punkty widokowe „Gosań” 
i „Kawcza Góra”. Na rozległą panoramę rozlewisk 
Delty Świny oraz Zalewu Szczecińskiego malow-
niczy widok roztacza się ze wzgórza Zielonka 
koło Lubinia.

Turysta przebywający na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego ma do wyboru  szlaki: 

Szlak czerwony „szlak brzegiem Bałtyku”, 
liczy 19 km. Główną jego atrakcją jest wędrówka 
brzegiem morza, choć warte  zobaczenia są tak-
że: punkt widokowy Kawcza Góra oraz latarnia 
morska Kikut.

Przebieg trasy:
• Brama przy dyrekcji WPN – punkt widokowy 

Kawcza Góra -1,5  km
• Plaża w Międzyzdrojach – plaża w miejsco-

wości Wisełka - 10 km
• Plaża, Wisełka – latarnia morska Kikut - 3,5 km
• Latarnia morska Kikut – Jezioro Koprowo 

- 3,5 km

Atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego
• Jezioro Koprowo – Kołczewo - 1 km
Czarny szlak turystyczny relacji Kawcza Góra 

- Bateria Artylerii Stałej (BAS). Trasa ma długość 
1,34 km.  

Wędrówka ścieżką edukacyjną o charakterze 
przyrodniczo – historycznym daje możliwość 
poznania wartości przyrodniczych Wolińskiego 
Parku Narodowego oraz obrazuje dziedzictwo 
historyczne naszego regionu.

Szlak niebieski szlak turystyczny liczy 26 km.
Do największych atrakcji szlaku należy: sta-

nowisko broni V-3 (Zalesie), Jezioro Turkusowe 
(Wapnica), punkty widokowe: Piaskowa Góra  
i Zielonka oraz wybrzeże klifowe nad Zalewem  
Szczecińskim. Trasa ta jest bardzo atrakcyjna, 
gdyż pozwala turyście na spacerowanie w bliskim 
sąsiedztwie wód Zalewu Szczecińskiego oraz na 
obserwowanie wielu gatunków ptaków charakte-
rystycznych dla tych biotopów.

Przebieg trasy:
• Brama dyrekcji WPN – stanowisko broni 

V3 - 5,5 km
• Stanowisko broni V3 – Jezioro Turkusowe 

-  2, 9 km
• Jezioro Turkusowe – punkt widokowy Zie-

lonka - 1,5 km
• Punkt widokowy Zielonka – kościół w Lubi-

nie - 0,3 km
• Kościół w Lubinie – dąb Wolinian - 4,3 km
• Dąb Wolinian - Karnocice - 2,5 km
• Karnocice – Dargobądz - 2 km
• Dargobądz – Mokrzyca Mała - 4,5 km
• Mokrzyca Mała – 

Wolin - 3, 5 km
 Szlak zielony jest 

szlakiem cieszącym się 
największ ym zainte -
resowaniem ze strony 
turystów. Fakt ten wy-
nika głównie z obecnej 
na jego trasie Zagrody 
Pokazowej Żubrów. Dla 
n i e co  w y t r wa l s z yc h 
wędrowców atrakcyjna 
jest także trasa biegnąca  
w pobliżu jezior WPN  
w okolicach wsi Warno-
wo i Domysłów.  Łączna 
jego długość to 15 km. 

Przebieg trasy:
• Brama dyrekcji WPN 

– Rezerwat Pokazowy 
Żubrów - 2 km

• Rezerwat Pokazowy 
Żubrów – wieś Warnowo 
-  4 km

• Warnowo – Jezioro 
Czajcze (półwysep) - 2 km

• Jezioro Czajcze (pół-
wysep) – Jezioro Kołcze-
wo - 5,8 km

• Jezioro Kołczewo – 
wieś Kołczewo (przysta-
nek PKS) - 1,5 km

ZASADY UDOSTĘPNIANIA WOLIŃSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO

Woliński Park Narodowy jest własnością 
społeczną i służy zachowaniu przyrody w jej 
naturalnej,  najpiękniejszej postaci dla przyszłych 
pokoleń.

 Zgodnie z  art. 15 ust.1 ustawy o ochronie  
przyrody zwiedzających Park uprasza się o:
• zwiedzanie Parku tylko od świtu do  zmierzchu 
tylko  po  oznakowanych szlakach,
• zachowanie ciszy i czystości,
• parkowanie tylko w wyznaczonych  miejscach,
• korzystanie z urządzeń Parku zgodnie z ich 
przeznaczeniem,
• niewchodzenie na wydmy i klify,
• nieuszkadzanie i niezrywanie roślin i grzybów,
• niepłoszenie, niechwytanie i niezabijanie  
zwierząt,
• niewprowadzanie psów,
• niepozyskiwanie skał, w tym torfu oraz skamie-
niałości,
• nieużywanie otwartego ognia w miejscach  
niedozwolonych,
• nieniszczenie gleby, skał i źródeł,
• wędkowanie i uprawianie sportów wodnych  
wyłącznie na wyznaczonych akwenach.

Woliński Park Narodowy
ul Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
tel. 0 91 32 80 727/737
www.wolinpn.pl
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE

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

MOLO – o długości 395 m, najdłuższe beto-
nowe molo w Polsce.Pierwszy drewniany pomost 
został wybudowany w 1884 roku. 

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. 

MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY – budy-
nek z końca XIX w. wpisany do rejestru zabytków, 
usytuowany przy nadmorskiej promenadzie na 
łagodnym wzniesieniu przy Parku im. F. Chopina

PARK im. FRYDERYKA CHOPINA – założony 
przez Arnolda Lejeune w XIX wieku,  rosną w nim 
efektowne okazy dębów,platany pochodzenia 
greckiego, żywotniki i cisy. 

MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO – na wystawach stałych 
i czasowych podziwiać można bogaty świat przy-
rody – roślin i zwierząt wyspy Wolin. 

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW – oddalona 
od miasta o 1,2 km, na terenie Wolińskiego Parku 
Narodowego. Utworzona w 1976 roku jako obiekt 
turystyczno – edukacyjny Parku. 

WZGÓRZA ST. KOZIEROWSKIEGO – punkt z 
widokiem  na panoramę Międzyzdrojów. Wzgórza 
okalają miasto od południowego wschodu. 

PARK LINOWY BLUSZCZ – to ciekawa atrakcja 
dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek i 
adrenalinę. Na nich czekają przygotowane trasy 
dla najmłodszych i tych starszych. Na chodzenie 
po drzewach nigdy nie jest za późno!!! 

BAŁTYCKI PARK MINIATUR – położony przy 
drodze nr 102, miłośnicy zabytków mogą tutaj 
odbyć wyjątkową podróż dookoła Bałtyku. 

PAPUGARNIA – w tym miejscu 41 egzotycz-
nych barwnych osobników przeniesie Cię w inny 
świat, zobaczysz jak papugi się bawią, popisują 
a nawet tulą. Masz wyjątkową okazję spotkać tu 
Romea i Julię… ary zwyczajne. 

KAWCZA GÓRA 61 m.n.p.m. – punkt wido-
kowy na Zatokę Pomorską we wschodniej części 
miasta. Na szczycie postawiono  pamiątkowe 
głazy ze zjazdów leśników z 1892r. – Zjazd Le-
śników Niemieckich i z 1992r. – Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Leśnego a niżej  kamienny obelisk 
upamiętniający zjazdy Światowego Związku 
Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.

OCEANARIUM  – to niepowtarzalna okazja do 
przyjrzenia się podwodnemu światu. Zwiedzający 
mogą na własne oczy zobaczyć egzotyczne ryby 
i inne morskie organizmy, które zazwyczaj mamy 
okazję obejrzeć jedynie w telewizji. 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem św. 
Piotra Apostoła  z 1862 r.  - usytuowany na Kró-
lewskim Wzniesieniu, którego wieża dominuje 
nad krajobrazem miasta. 

KAPLICA STELLA MATUTINA  z 1902 r. z 
ryglową wieżyczką. Siedziba Sióstr Boromeuszek, 
które pełnią swoja posługę w Międzyzdrojach 
nieprzerwanie od ponad 100 lat. 

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – HISTORYCZNA 
BIAŁA GÓRA – umożliwia zapoznanie się z za-
bytkami polskiej architektury militarnej. Na 1300 
m szlaku podziwiać można obiekty 17. Baterii 
Artylerii Stałej zbudowanej na przełomie lat 40. 
i 50. XX wieku.

SCHODY RELACJI PLAŻA – KAWCZA GÓRA  
to obiekt wyjątkowy. Najdłuższe na polskim wy-
brzeżu schody o łącznej długości 128,5 m pozwa-
lają wspiąć się na brzeg klifowy o wysokości  51 m. 

GOSAŃ (94 m.n.p.m) – najwyższe w Polsce 
wzniesienie klifowe. Dojazd drogą nr 102 w kie-
runku Kołobrzegu, (ok. 4 km od centrum Międzyz-
drojów).  Na miejsce dociera się przez malownicze 
wzgórza porośnięte stuletnimi bukami i dębami.  

DROŻKOWE ŁĄKI – wyjątkowa ścieżka przy-
rodnicza, która skrywa tajemniczy świat paproci, 
min.: okazałego długosza królewskiego i wielu 
innych ciekawych roślin. Można tu także zobaczyć 
efekty pracy bobrów. 

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – MIĘDZYZDROJ-
SKIE POMNIKI PRZYRODY  obejmuje 20 drzew 
będących pomnikami przyrody, część drzew 
została ogrodzona, przy wszystkich znajdują 
się tablice informacyjne w 3 językach polskim, 
niemieckim i angielskim. 

STANOWISKO  BRONI V-3 – jedyna w Polsce 
ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z okresu 
II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona 
w  bunkrze , gdzie były składowane pociski V3. 

MARINA WAPNICA – MIĘDZYZDROJE – port 
jachtowy w Wapnicy usytuowany na wschodnim 
brzegu jeziora Wicko Wielkie w północnej zatoce 
Zalewu Szczecińskiego. 

JEZIORO TURKUSOWE – o pięknej turkuso-
wej barwie. Nad jeziorem górują lesiste wzgórza, 
znajduje się  ścieżka edukacyjna, koło ścisłego 
rezerwatu im. prof. Szafera. Do lat 50 tych ubiegłe-
go wieku znajdowała się tu kopalnia kredy, która 
została zalana tworząc  jezioro o oryginalnym 
kolorze. 

WZGÓRZE ZIELONKA – atrakcyjny punkt 
widokowy na Zalew Szczeciński,  Wsteczną Deltę 
Świny oraz panoramę wyspy Uznam. 

GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE – położone 
nad zalewowym klifem. Jest to pozostałość po 
wczesnosłowiańskim grodzie Wolinian (IX-XII w), 
ekspozycja fragmentów  ceramiki.

NEOGOTYCKI  KOŚCIÓŁ pod wezwaniem  
Matki Boskiej  Jasnogórskiej -  (XIXw.) ze strzelistą 
ceglaną wieżą. Do końca II wojny światowej ko-
ściół był świątynią protestancką. Przed wejściem 
granitowa chrzcielnica  z XII w, pochodząca praw-
dopodobnie z poprzedniej świątyni. 

Warto zobaczyć w Międzyzdrojach 
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując na XLIV Sesji w dniu 28.05.2018 r. oraz na XLV Sesji w dniu 14.06.2018 r. 

podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XLIV/474/18
w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 412 

928,86,  a zmniejsza się wydatki o kwotę ogó-
łem 412 928,86.

UCHWAŁA NR XLIV/475/18
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2018-2025

Zmiana dot. załączników.

UCHWAŁA NR XLIV/476/18
w sprawie wyrażenia zgody na przystą-

pienie do projektu pn. „Na dwóch kółkach 
wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-nie-
miecki szlak turystyczny”

Rosnąca popularność roweru jako środka 
transportu w turystyce długodystansowej 
stanowiła podstawę do wprowadzenia zagad-
nienia turystyki rowerowej do dokumentów 
strategicznych oraz wymusiła sporządzenie 
jednego dokumentu koordynującego rozwój 
tras rowerowych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W związku z powyż-
szym Samorząd Województwa przystąpił do 
realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowero-
wych na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego. Inwestycja będzie realizowana  
w ramach projektu pn. „Na dwóch kółkach wo-
kół Zalewu Szczecińskiego – polsko niemiecki 
szlak turystyczny”, pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania z Programu Współpracy In-
terreg VAMaklemburgia-Pomorze Przednie/ 
Branderburgi/ Polska. Przedmiotem planowa-
nej inwestycji jest budowa drogi rowerowej 
prowadzącej od ulicy Gryfa Pomorskiego  
w Międzyzdrojach (skrzyżowanie typu rondo 
ulic Gryfa Pomorskiego – Polna) w Międzyz-
drojach do m. Skoszewo w Gminie Wolin. 
Inwestycja dzieli się na odcinki inwestycyjne, 
gdzie planuje się budowę drogi rowerowej 
lub ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinki 
adaptacyjne, gdzie trasa rowerowa będzie 
wyznaczona poprzez stosowne oznakowanie 
istniejącego układu drogowego. Szczegółowe 
opracowanie Budowy drogi rowerowej wokół 
Zalewu Szczecińskiego w ramach programu 
zostało szczegółowo omówione w Progra-
mie Funkcjonalno – Użytkowym na zlecenie 
Samorządu Województwa. Na terenie gminy 
Międzyzdroje zostały wyznaczone odcinki,  
z podziałem na prawa własności. Część z nich 
stanowi własność (jest zarządzana) Powiatu 
Kamieńskiego, lecz znajdują się w granicach 
administracyjnych gminy Międzyzdroje. 
Inwestycję gmina współfinansować będzie 
poprzez udzielenie Województwu Zachod-

niopomorskiemu i Powiatowi kamieńskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 
wysokości 7,5 % wysokości wkładu własnego 
do projektu w części przypadającej Wojewódz-
twu Zachodniopomorskiemu. Przystąpienie 
gminy Międzyzdroje do realizacji projektu pn. 
„Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczeciń-
skiego – polsko-niemiecki szlak turystyczny” 
ma za zadanie poprawę atrakcyjności terenów 
nadmorskich pod względem turystycznym  
i rekreacyjnym, zarówno dla odwiedzających, 
jak i mieszkańców i jest bardzo zasadne.

UCHWAŁA NR XLIV/477/18
w sprawie skargi Pana T.L z dnia 

16.04.2018 r. na działania Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 11 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna 
rozpatrywała skargę pana  T.L. z dnia 16.04.2018 
r. na Kierownika OPS w Międzyzdrojach, któ-
ra wpłynęła do Burmistrza Międzyzdrojów 
16.04.2018 r., natomiast 18.04.2018 r., zgodnie 
z kompetencjami, została przesłana do zała-
twienia Radzie Miejskiej.

Rada Miejska na XLIII w dniu 19.04.2018 r. 
uznała swoją właściwość do rozpatrzenia 
skargi, przekazując skargę do zbadania Komisji 
Rewizyjnej. Na sesji ustalono również, że skarga 
z przyczyn proceduralnych, nie może zostać 
rozpatrzona w czasie, wynikających z zapisów 
art. 35 § 3 Kpa.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
11.05.2018 r., przy udziale Kierowniczki OPS 
Elżbiety Jakubiak, rozpatrywała skargę dot. 
braku odpowiedzi na pisma skierowane do 
OPS z dnia 26.03.2018 r. oraz 9.04.2018 r.  
W posiedzeniu komisji niestety nie uczestniczył 
skarżący, pomimo zaproszenia, które zostało 
dostarczone.

Komisja w trakcie rozpatrywania skargi 
zapoznała się z dokumentami przedłożonymi 
przez Kierowniczkę OPS Elżbietę Jakubiak  
w przedmiotowej sprawie:

1. Prośbą skierowaną do OPS z dnia  
07 marca 2018 r.

2. Prośbą skierowaną do OPS z dnia  
26 marca 2018 r.

3. Skargą skierowaną do burmistrza z dnia 
16 kwietnia 2018 r.

4. Pismem-skargą skierowanym do burmi-
strza z dnia 30 kwietnia 2018 r.

5. Pismem skierowanym do burmistrza  
z dnia 4 maja 2018 r.

6 .„Potwierdzeniem odbioru” (zwrotka)  
z dnia 30 marca 2018 r. o nie odebraniu listu 
poleconego przez T.L

7.  Postanowienie nr 2/2018 z dnia 27 marca 
2018 r.

W świetle przedstawionych dokumen-
tów oraz rozmowy przeprowadzonej z Kie-

rowniczką OPS Elżbietą Jakubiak, Komisja 
Rewizyjna stwierdziła, iż w odniesieniu do 
zarzutu dot. braku odpowiedzi na pismo 
z dnia 26.03.2018 r. skarżący otrzymał po-
stanowienie nr 2/2018, przesłane na jego 
adres za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Korespondencji tej, pomimo skutecznego 
dostarczenia, adresat nie odebrał. Nie-
mniej jednak skarżący powziął informację 
za pośrednictwem pracownika socjalnego  
o możliwości odebrania odpowiedzi na pi-
smo w siedzibie OPS. Na dzień 11.05.2018 r. 
korespondencja nie została odebrana przez 
skarżącego. Jeśli chodzi o zarzut dot. braku 
odpowiedzi na pismo z dnia 9.04.2018 r. 
komisja stwierdziła, że przedmiotowe pismo 
zostało skierowane do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Międzyzdrojach, natomiast OPS otrzy-
mał pismo jedynie do wiadomości. Wobec 
prz ytoczonych argumentów, w ocenie 
Komisji Rewizyjnej, skarga złożona przez  
p. T.L z dnia 16.04.2018 r. na kierownika OPS 
jest bezzasadna, komisja wnioskuje do Rady 
Miejskiej o takie stanowisko.

UCHWAŁA NR XLV/478/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2017 r.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2017.

UCHWAŁA NR XLV/479/18
w sprawie absolutorium z tytułu wyko-

nania budżetu za rok 2017
Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy 

za rok 2017,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o wniosku Komisji Rewizyjnej, udziela się Bur-
mistrzowiMiędzyzdrojów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2017.

UCHWAŁA NR XLV/480/18
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzyzdroje na lata 2018-2025

Zmiana dot. załączników.
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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

27.06.2018 r. - Adam JAKUBOWSKI

04.07.2018 r. - Dorota KLUCHA

11.07.2018 r. - Andrzej  KOŚCIUKIEWICZ

18.07.2018 r. - Zbigniew MITTELSTADT

25.07.2018 r. - Janusz PIŁAT

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

UCHWAŁA NR XLV/481/18
w sprawie wprowadzenia opłaty pro-

longacyjnej
Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), rada Gmi-
ny może wprowadzić opłatę prolongacyjną  
w wysokości nie większej niż wysokość ob-
niżonej stawki odsetek za zwłokę – z tytułu 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płat-
ności podatków oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód gminy.

W poprzednio obowiązującym stanie praw-
nym stawka opłaty prolongacyjnej nie mogła 
przekroczyć 50% stawki odsetek za zwłokę 
od zaległości podatkowych ogłaszanej przez 
Ministra

Finansów. Na terenie Gminy Międzyzdroje 
opłata prolongacyjna została wprowadzona 
Uchwałą Nr 316/XXXVIII/98 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 24 lutego 1998 r.,  
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyj-
nej, w wysokości 40% stawki odsetek za zwłokę.

Powiązanie opłaty prolongacyjnej z ob-
niżoną stawką odsetek za zwłokę powoduje 
konieczność uchwalenia przez Radę Miejską 
nowej uchwały wprowadzającej opłatę pro-
longacyjną, na podstawie, której traci moc 
dotychczas obowiązująca uchwała wiążąca 
wysokość opłaty prolongacyjnej z podstawową 
stawką odsetek za zwłokę.

UCHWAŁA NR XLV/482/18
w sprawie zmiany ,,Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Międzyzdroje

Zgodnie z Uchwałą nr LI/503/14 Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach z dnia 29 kwietnia 2014 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje uchwala się zmianę „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Międzyzdroje”, przy-
jętego Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/483/18
w sprawie zasad usytuowania na terenie 

gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych

W związku z ustawą z dnia 10 stycznia 
2018 r. (data wejścia w życie: 9 marca 2018 r.) 
dotyczącą nowelizacji ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
rada gminy musi ustalić zasady usytuowania na 
terenie gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych, w okresie 
nie dłuższym jak 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli do 9 września 2018 r., 
dlatego proponuje się projekt przedmiotowej 
uchwały. Projekt uchwały uwzględnia posta-
nowienia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2018, podjętego uchwałą nr XL/423/17 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
14 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym Burmistrz Międzyz-
drojów przygotował projekt uchwały w sprawie 
zasad usytuowania na terenie gminy Międzyz-
droje miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Projekt uchwały został również 
zaopiniowany przez jednostki pomocnicze 
gminy – Wicko, Wapnica, Lubin.

UCHWAŁA NR XLV/484/18
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na te-
renie gminy Międzyzdroje

W związku z ustawą z dnia 10 stycznia 
2018 r. (data wejścia w życie: 9 marca 2018 r.) 
dotyczącą nowelizacji ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
rada gminy musi ustalić maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy Międzyzdroje, w okresie nie 
dłuższym jak 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli do 9 września 2018 r., dlatego 
proponuje się projekt przedmiotowej uchwały.

Ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży 
ustalona została na podstawie:

- funkcjonujących zezwoleń na dzień 
31.08.2017 r.,

- zezwoleń jednorazowych oraz cateringo-
wych wydanych w roku 2017,

- wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
z funkcją handlową oraz podpisanych umów 
dzierżaw w roku 2017,

- rezerwy związanej z rozwojem turystycz-
nym miasta, a także zmianą przepisów dotyczą-
cych zezwoleń cateringowych, wydawanych  
w miejscu organizowania przyjęć.

Projekt uchwały uwzględnia postanowienia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na rok 
2018, podjętego uchwałą nr XL/423/17 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 
2017 r.

W związku z powyższym Burmistrz Mię-
dzyzdrojów przygotował projekt uchwały  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Międzyzdroje. Projekt uchwały został 
również zaopiniowany przez jednostki pomoc-
nicze gminy – Wicko, Wapnica, Lubin.

UCHWAŁA NR XLV/485/18
zmieniająca uchwałę Nr XLII/457/18  

z dnia 15.03.2018 r. w sprawie powołania do-
raźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowa-
nia zmian do statutu Gminy Międzyzdroje

Zmienia się treść § 2 ust.2, który otrzymuje 
brzmienie: ,,Komisja zobowiązana jest zakoń-
czyć prace do 30.09.2018 r. przedkładając na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt zmian 
do zaopiniowania przez Radę Miejską”.

UCHWAŁA NR XLV/486/18
w sprawie uznania właściwości Rady 

Miejskiej do rozpoznania skargi AMW 
Rewita Sp. z o.o. na działalność Burmistrza 
Międzyzdrojów

Rada Miejska postanawia uznać swoją 
właściwość do rozpoznania skargi AMW Rewita 
Sp. z o.o. z dnia 15.05.2018 na działalność Bur-
mistrza Międzyzdrojów i przekazać ją Komisji  
Rewizyjnej w celu zbadania zasadności za-
rzutów. 

UCHWAŁA NR XLV/487/18 
w sprawie zawiadomienia AMW Rewita 

Sp. z o.o. o niezałatwieniu skargi w terminie.
Zawiadamia się skarżącego, że skarga  

z dnia 15.05.2018 r. na działalność Burmistrza 
Międzyzdrojów nie może zostać załatwiona 
w terminie, wynikającym z art. 237 § 1 Kpa. 
Przyczyną jest konieczność przekazania skargi 
uchwałą do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
zgodnie z § 49 ust. 2 Statutu Gminy Międzyz-
droje oraz zbadanie jej zasadności w trybie § 43 
ust. 3 Statutu Gminy Międzyzdroje. Wyznacza 
się nowy termin załatwienia Pana skargi na 
dzień 30.08.2018 r. po odbyciu kolejnej Sesji 
Rady Miejskiej.

Jan Magda
Przewodniczący Rady miejskiej
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SPORT

Rewelacyjny występ żaczek 
UKS Chrobry Międzyzdroje
Wspaniałe wyniki osiągnęły nasze dwie zawodniczki podczas Mistrzostw 
Polski Żaków w tenisie stołowym w Kraśniku w dniach 8-10 czerwca  
2018 r. Oliwia Osińska po bardzo dobrej grze została brązową medalistką w 
grze podwójnej grając w parze z Iwoną Kolasą (UKS Tornado Waksmund). 
Julia Bartkiewicz zajęła 5. miejsce zarówno w grze pojedynczej jak i po-
dwójnej. Julia Bartkiewicz w grze podwójnej dosłownie otarła się o pozycje 
medalową i zabrakło niewiele, żeby stanąć na podium. Oliwia Osińska 
indywidualnie zajęła 21. miejsce. Wyjazd na zawody został dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

W zawodach udział wzięli zawodnicy z trzech Federacji Karate wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w kategorii kata, kumite i grappling. Zmagania 
zawodników we wszystkich konkurencjach były bardzo wyrównane i zacięte, 
a większość z nich  finałowych  kończyła się dopiero po drugiej dogrywce. 
Dekoracji zwycięzców Zachodniopomorskiej Olimpiady dokonali  p. Krystyna 
Rytlewska oraz prezes Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin Andrzej Sawicki.

Patronat medialny zawodów objął portal internetowy - zka.pl.  Organizacja 
zawodów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wolin.

Zawodnicy Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Bushido zajęli nastę-
pujące miejsca:

Martyna PALUCH – I miejsce w kumite dziewcząt 7-8 lat do 27 kg, I miejsce  
w grapplingu dziewcząt 8 lat OPEN

Zofia STASIEWICZ – III miejsce w kumite dziewcząt 9-10 lat do 32 kg,  
I miejsce  w grapplingu dziewcząt 9 lat OPEN

Antonina SIDORUK – II miejsce w kumite dziewcząt 9-10 lat +32 kg,    
III miejsce w grapplingu dziewcząt 9 lat OPEN

Nicola SAWICKA – II miejsce w kumite juniorek 11-12 lat +43 kg
Adrian CZACHERSKI – I miejsce w kumite chłopców 8 lat +30 kg,  

II miejsce  w kata chłopców  do 8 lat, I miejsce w grapplingu chłopców 8-9 
lat do 34 kg

Michał KARWAN – I miejsce w kumite chłopców 9-10 lat do 32 kg,  
III miejsce w kata chłopców 10 lat

Jakub PIWIŃSKI – II miejsce w kumite juniorów 15-16 lat +67 KG.
Gratulujemy naszym zawodnikom zdobytych miejsc medalowych i 

życzymy kolejnych sukcesów oraz Tomaszowi Karwanowi za opiekę nad 
naszymi zawodnikami.

Zarząd MKS Bushido

Zachodniopomorska olimpiada

KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY
W sobotę 9 czerwca 2018 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej,  ul. Spokojna 1 w Wolinie odbyła się „Zachodniopomorska 
Olimpiada Karate Dzieci   i Młodzieży” połączona z 10. rocznicą powsta-
nia klubu karate w Wolinie. Z okazji jubileuszu na ręce prezesa klubu,  
w imieniu Burmistrza Wolina, Radna Rady Miejskiej Krystyna Rytlewska 
złożyła gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych  
w działalność Klubu oraz życzyła dalszych sukcesów.

Były to już siódme zawody, które rozpoczęły się 
jesienią 2017 r. W sumie we wszystkich „czwart-
kach” wystartowało łącznie 180 dzieci i młodzieży 
z powiatu kamieńskiego. W zawodach startowali 
reprezentanci z SP 1 Międzyzdroje, SP Dziwnów, 
PSP Kołczewo, SP 2 Wapnica, SP Wysoka Kamień-
ska. Po zakończeniu rywalizacji podczas Finału 
Miejskiego „czwartków” udekorowani zostali 
najlepsi zawodnicy w poszczególnych konku-
rencjach i kategoriach wiekowych. Największe 

Finał Miejski Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych
Finałem Miejskim w dniu 7 czerwca 2018 r. zakończyła się IV edycja Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych oraz Grand Prix Gimnazjum 
pod patronatem Burmistrza Międzyzdrojów. Organizatorem Międzyzdrojskich Czwartków LA byli UKS Chrobry Międzyzdroje, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Międzyzdrojach oraz Gmina Międzyzdroje. 

szanse na medale mieli ci, którzy wystartowali 
we wszystkich zawodach ponieważ głównym 
założeniem „czwartków” jest systematyczna 
praca. Do punktacji zliczane były punkty z pięciu 
najlepszych startów. Najlepsi zawodnicy mieli za-
szczyt odbierać medale od Filipa Szyszkowskiego 
Radnego Gminy Międzyzdroje oraz Jadwigi Bober 
inspektora ds. społecznych i kultury fizycznej  
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim 
osobom zaangażowa-
nym w organizację zawo-
dów, a przede wszystkim 
nauczycielom, rodzicom, 
wolontariuszom z Funda-
cji Motywacja i Działanie 
oraz ratownikom WOPR 
Międzyzdroje. 

Już teraz pragniemy 
zaprosić na piątą edycję 
Czwartków LA, która roz-
pocznie się we wrześniu 
tego roku.

WYNIKI  GRAND PRIX SZKÓŁ:
1. SP Wysoka Kamieńska – 7308 pkt.
2. SP 1 Międzyzdroje – 7212 pkt.
3. SP Dziwnów – 6667 pkt.
4. PSP Kołczewo – 4586 pkt.
5. SP 2 Wapnica – 4282 pkt.

WYNIKI GRAND PRIX GIMNAZJUM:
1. Gimnazjum Międzyzdroje – 3844 pkt.
2. Gimnazjum Dziwnów – 2529 pkt.
3. PSP Kołczewo – 2438 pkt.
Najlepsze Wyniki Czwartków Lekkoatletycznych:
1. Hanna Szymańska (SP 1 Międzyzdroje) – 60m 
– 8,48
2. Kornelia Orszulak (SP Wysoka) – skok w dal 
– 4,13
3. Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) – 300m 
- 46,71
Najlepsze Wyniki Grand Prix Gimnazjum:
1. Anna Rejchert (Gim. Dziwnów) – 300m – 45,74
2. Weronika Stefańska (PSP Kołczewo) – 100m 
– 13,54
3. Andżelika Piorun (SP 1 Międzyzdroje) – 100m  
– 13,92                                                      Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje
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SPORT, OGŁOSZENIE

TERENY MIEJSKIE 
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
 (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
 Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, 

odpady zielone)

TERENY WIEJSKIE 

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)
Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha)
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria-

łowe)
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domo-

wych, 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 tygodniu – sobota 

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 07.07.2018 r.                      04.08.2018 r.

07.07.2018 r., 14.07.2018 r., 21.07.2018 r., 28.07.2018 r.

04.08.2018 r., 11.08.2018 r., 18.08.2018 r., 25.08.2018 r.

W dniach 15-17.06.2018 we Włodawie Natalia 
Jaworska zdobyła brązowy medal Mistrzostw 
Polski juniorek w zapasach. Jest to już 6. medal 
Mistrzostw Polski zdobyty przez naszą najbardziej 
utytułowaną sportsmenkę z Międzyzdrojów! 
Serdeczne gratulacje! Przypomnijmy, że Natalia  
w tym roku zdobyła również 5. miejsce MP Senio-
rek w zapasach kobiet. Wyjazd na zawody możliwy 
był dzięki wsparciu gminy Międzyzdroje. 

MKS "Gimsport"

W hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy Szkole 
Podstawowej nr 1, ul. Leśna 17 została oddana do 
użytku nowa salka fitness dedykowana przede 
wszystkim kobietom. Salka wyposażona jest  
w rowerki treningowe, bieżnię, ergometr wio-
ślarski, duże lustra, hantle, piłki, gumy oraz maty 

fitness. Jest to nowe miejsc, w którym zarówno ko-
biety jak i mężczyźni będą mogli wykonać trening 
aerobowy. Obok salki fitness nadal funkcjonuje 
druga sala siłowni, w której znajdują się maszy-
ny na różne partie mięśni, wolne ciężary, gryfy, 
uchwyty, hantle. Nowością w sali siłowni będzie 
podłoga ochronna typu puzzle, nowe większe 
lustro oraz maszyna na łydki. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich pasjonatów sportów siłowych 
oraz fitness do hali sportowej. Szczegóły odnośnie 
godzin otwarcia, oferty oraz cennika można zna-
leźć na stronie internetowej www.hala.sp1.com.pl.

Rafał Błocian
SP 1 Międzyzdroje

Nowa salka fitness w hali sportowej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje

w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

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 – I sobota miesiąca 

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani 
są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu 
odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością 
wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożli-
wiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

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

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, 
Garażowa, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, 
Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomor-
skiego, Kościuszki, Krasickiego, Ludowa, 
Pomorska, Promenada Gwiazd, Światowida, 
Książąt Pomorskich, Traugutta, Tysiąclecia  P.P., 
Campingowa, Turystyczna, działki ogrodowe.

 Bohaterów Warszawy, Parkowa, Komunal-
na, Kopernika, Mickiewicza, Rybacka, Krótka, 
Morska, Zdrojowa , Plac Neptuna, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Bałtycka, Wolińska 1, Buko-
wa, Gintera, Kolejowa, Przy Wodociągach, 
Stroma, Wiejska, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater, Norwida. 

Niepodległości, Skłodowskiej,  Dąbrow-
skiej, Orzeszkowej, Słowiańska, Ustronie 
Leśne, Za Torem, Cmentarna, Góra Filaretów, 
Mieszka I, Zwycięstwa.

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

Dzień 
Tygodnia

poniedziałek
czwartek

wtorek
piątek

środa
sobota

poniedziałek 
piątek 

Lokalizacja odbioru

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

Dzień 
Tygodnia

środa

Brąz na
Mistrzostwach Polski!
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Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 i poz. 1566), oraz art.3 ust.1, pkt. 11 i 14, art. 39, art. 40 
pkt.1, art.41, art. 46 pkt. 1, art. 51 i art. 54 ust 3, w związku  
z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1999  
i poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Międzyzdrojach:

1) Uchwały Nr XXXVII/397/17 z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyz-
droje, obejmującego obszar położony w części wschodniej 
miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomię-
dzy ulicami: Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, 
Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasickiego, 
Książąt Pomorskich, Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Romualda Traugutta, której przedmiotem jest: 
ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony kształ-
towania ładu przestrzennego i parametrów zagospodarowa-
nia, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i zabytków 
(historyczna zabudowa kurortowo-pensjonatowa);

2) Uchwały Nr XXXIII/334/17 z dnia 25 maja 2017 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyz-
droje obejmującego obszar miasta Międzyzdroje na terenie 
ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, 
Nowomyśliwską, Komunalną, której przedmiotem jest:

- przekwalifikowanie części dróg publicznych na drogi 
wewnętrzne, 

- poszerzenie zakresu dopuszczalnych funkcji na części 
terenów MW i U, 

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

- korekta granic części terenów elementarnych,
- zmiana kwalifikacji części drzewostanu do zachowania,
- zmiana zasad obsługi komunikacyjnej części terenów 

elementarnych,
- zmiana przebiegu części linii zabudowy,
- zmiana niektórych parametrów zabudowy;
3) Uchwały Nr XLI/435/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje, której 
przedmiotem jest:

- zmiana przebiegu linii zabudowy, w związku ze zmia-
ną zasięgu chronionego siedliska przyrodniczego na 

podstawie decyzji RDOŚ Nr WOPN-OS.610.187.2016.MP  
i WOPN-OS.410.251.2016.MP z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

- wprowadzenie dodatkowej drogi wewnętrznej wydzielo-
nej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr 11/11 
z dnia 18.01.2011 roku, wydanej przed wejściem w życie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Przy WPN w Lubinie” na obszarze obejmu-
jącym część miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje.

Granice obszarów objętych projektami miejscowych 
planów określone zostały na załączniku graficznym do ww. 
uchwał.

Informuję również o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
przedmiotem której będzie sporządzenie prognoz oddzia-
ływania na środowisko dla potrzeb wyżej wymienionych 
opracowań.

Z dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt 
Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje w godzinach: od 9.00 
do 15.00 (piątek do 13.00) w pok. nr 8, oraz mogą też złożyć 
wnioski do przedmiotowych opracowań wyłącznie w zakresie 
terenu objętego granicami ww. planu/-ów.

Informuję, że ww. Uchwały wraz z załącznikami graficznymi 
dostępne są również na stronie internetowej BIP Urzędu w za-
kładce Rada Miejska/Uchwały 2017 rok lub Uchwały 2018 rok.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej 
wymienionych opracowań, tj. poszczególnych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prognoz 
oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla potrzeb ww. 
dokumentów, jak również każdy ma prawo do zapoznania się 
z niezbędną dostępną dokumentacją spraw.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych opracowań można 
składać w formie pisemnej i za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w ter-
minie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na 
adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 
5, 72-500 Międzyzdroje lub e-mailem: um@miedzyzdroje.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Międzyzdrojów. 

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Mię-

dzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową;
2) miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną;
3) w miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyjnej, gmina Międzyzdroje;
oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań.

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje  
A - kursuje codziennie  
C - kursuje w soboty, niedziele i święta  
D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Kamień Pomorski                    
ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.                    

INFORMACJA: 91/ 382-05-52        
e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl         www.pkskamienpom.pl      

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  
ważny od 24.06.2018r.

MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

PRZYSTANKI A A A

MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 06:15 09:15 09:40 12:00 13:50 15:25 16:20 17:10 19:25

MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:17 09:17 09:42 12:02 13:52 15:27 16:22 17:12 19:27
06:19 09:19 09:44 12:04 13:54 15:29 16:24 17:14 19:29

WICKO,SKRZ. 06:20 09:20 09:45 12:05 13:55 15:30 16:25 17:15 19:30
ZALESIE 06:22 09:22 09:47 12:07 13:57 15:32 16:27 17:17 19:32
WICKO 06:24 09:24 09:49 12:09 13:59 15:34 16:29 17:19 19:34
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:26 09:26 09:51 12:11 14:01 15:36 16:31 17:21 19:36
WAPNICA 06:27 09:27 09:52 12:12 14:02 15:37 16:32 17:22 19:37
LUBIN NŻ 06:29 09:29 09:54 12:14 14:04 15:39 16:34 17:24 19:39
LUBIN 06:30 09:30 09:55 12:15 14:05 15:40 16:35 17:25 19:40

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE

PRZYSTANKI A A A

LUBIN 06:30 09:55 09:55 12:20 14:10 15:40 16:35 17:25 19:40

LUBIN NŻ 06:31 09:56 09:56 12:21 14:11 15:41 16:36 17:26 19:41
WAPNICA 06:34 09:59 09:59 12:24 14:14 15:44 16:39 17:29 19:44

WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:35 10:00 10:00 12:25 14:15 15:45 16:40 17:30 19:45
WICKO 06:37 10:02 10:02 12:27 14:17 15:47 16:42 17:32 19:47

ZALESIE 06:39 10:04 10:04 12:29 14:19 15:49 16:44 17:34 19:49
WICKO,SKRZ. 06:41 10:06 10:06 12:31 14:21 15:51 16:46 17:36 19:51

06:42 10:07 10:07 12:32 14:22 15:52 16:47 17:37 19:52

MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:44 10:09 10:09 12:34 14:24 15:54 16:49 17:39 19:54

MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:45 10:11 10:11 12:36 14:25 15:55 16:50 17:40 19:55

Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)

AGm DGm CGm AGm AGm AGm

MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)

A - kursuje codziennie Spółka z o.o. Kamień Pomorski

C - kursuje w soboty, niedziele i święta ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

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

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

www.pkskamienpom.pl

   →   Międzyzdroje - Dworzec PKP

0) Dworzec PKP 6 30W 6 50  -  -
1) Wolińska - Odra 7 40 7 30 7 10
2) Przytór - Dworzec PKP 8 10  50 8 10  50 8 30
3) Łunowo - Rondo 9 30 9 35 9 30
4) Przystań żeglarska (N/Ż) 10 15 35P 55 10 15  55 10 15  55
5) Lubiewo PKP (N/Ż) 11 15 35 55 11 35P 11 35
6) M-je - Nowomyśliwska 12 35  55 12 15  55 12 15  35
7) Międzyzdroje - Polna 1 13 15  55 13 35 13 15  55
8) Międzyzdroje - Polna 2 14 15  35 14 15  55 14 30P
9) M-je - Gryfa Pom. 1 15 06 25 55 15 35 15 15  35
10) M-je - Gryfa Pom. 2 16 35 16 15  55P 16 15  50
11) M-je - Niepodległości 17 15 55 17 35 17 50
12) Międzyzdroje - Szkoła 18 30 18 15  50  -  -
13) Międzyzdroje - Dw. PKP 19 10  30 19 30 19 10

20 50 20 50P 20 10

(N/Ż) - przystanek na żądanie
Oznaczenia kursów:
W - kurs przez Warszów
P - kursy przez Przytór - Łunowo
Rozkład jazdy obowiązuje od 01 lipca do 31 sierpnia

10
"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o

72-600 Świnoujście   ul.Karsiborska 33a - tel. 91 321 4540

Dworzec PKP  → 

przystanki
dni robocze soboty

niedziele i
 święta 0) Międzyzdroje - Dw. PKP 5 50 5 50  -  -

1) Międzyzdroje - Szkoła  -  - 6 50 6 30
2) M-je - Gryfa Pomorskiego 1 7 10 7 20 7 40
3) M-je - Gryfa Pomorskiego 2 8 10  40 8 00  40  -  -
4) Międzyzdroje - Polna 1 9 20 9 20 9 00
5) Międzyzdroje - Polna 2 10 00  45 10 05  45 10 00P 45
6) M-je - Nowomyśliwska 11 10  25  45 11 25 11 25
7) Lubiewo PKP (N/Ż) 12 05  25 12 10  45 12 05  45
8) Przystań żeglarska (N/Ż) 13 05 25 45 13 25 13 05  45
9) Łunowo - Rondo 14 25  45 14 05  45P 14 25
10) Przytór - Dworzec PKP 15 05 35P 55 15 25 15 05  45
11) Wolińska - Odra (N/Ż) 16 25 16 05  45 16 05P 45
12) Świnoujście - Dw. PKP 17 05  45 17 30 17 20

18 25 18 05  45 18 20
19 00  40 19 20 19 40
20 00P 20 00P 20 40
21 20P 21 20P  -  -

(N/Ż) - przystanek na żądanie
Oznaczenia kursów:
P - kurs przez Łunowo - Przytór
Rozkład jazdy obowiązuje od 01 lipca do 31 sierpnia

przystanki
dni robocze soboty niedziele i

 święta

10
 "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o
72-600 Świnoujście   ul.Karsiborska 33a - tel. 91 321 4540

Międzyzdroje - Dworzec PKP  →
→  Świnoujście - Dworzec PKP

ROZKŁAD  LINII NR 10 ważny od 01.07.2018r. do 31.08.18 r.

   →   Międzyzdroje - Dworzec PKP

0) Dworzec PKP 6 30W 6 50  -  -
1) Wolińska - Odra 7 40 7 30 7 10
2) Przytór - Dworzec PKP 8 10  50 8 10  50 8 30
3) Łunowo - Rondo 9 30 9 35 9 30
4) Przystań żeglarska (N/Ż) 10 15 35P 55 10 15  55 10 15  55
5) Lubiewo PKP (N/Ż) 11 15 35 55 11 35P 11 35
6) M-je - Nowomyśliwska 12 35  55 12 15  55 12 15  35
7) Międzyzdroje - Polna 1 13 15  55 13 35 13 15  55
8) Międzyzdroje - Polna 2 14 15  35 14 15  55 14 30P
9) M-je - Gryfa Pom. 1 15 06 25 55 15 35 15 15  35
10) M-je - Gryfa Pom. 2 16 35 16 15  55P 16 15  50
11) M-je - Niepodległości 17 15 55 17 35 17 50
12) Międzyzdroje - Szkoła 18 30 18 15  50  -  -
13) Międzyzdroje - Dw. PKP 19 10  30 19 30 19 10

20 50 20 50P 20 10

(N/Ż) - przystanek na żądanie
Oznaczenia kursów:
W - kurs przez Warszów
P - kursy przez Przytór - Łunowo
Rozkład jazdy obowiązuje od 01 lipca do 31 sierpnia

10
"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o

72-600 Świnoujście   ul.Karsiborska 33a - tel. 91 321 4540

Dworzec PKP  → 

przystanki
dni robocze soboty

niedziele i
 święta

Świnoujście -
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20:30 Spotkanie Autorskie „60 minut na  
godzinę”
Krzysztof Jaroszyński, Marcin Wolski – prowa-
dzenie Wiktor Świetlik (Trójka – Program Trzeci 
Polskiego Radia)
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
22:00 Koncert Andrzeja Piasecznego
Amfiteatr
24:00 Kino pod gwiazdami „NAJLEPSZY”
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd

06.07.2018 r. (piątek)

11:00 „Gwiazdy Dzieciom” – czytanie bajek
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
11:30 Warsztaty teatralno – muzyczne dla 
dzieci „Małe Hollywood z Duetem Jaha”
sala pomarańczowa MDK
12:00 Sesje autografowe
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Chopin
13:00 Gwiazdy Bestsellerów – Andrzej Pągow-
ski z książką „Być jak Pągowski”
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Chopin
14:00 Spektakl „Bóg Mordu”
Katarzyna Maciąg, Lesław Żurek, Katarzyna 
Misiewicz-Żurek, Marcin Chochlewa
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
15:00 Uroczyste odsłonięcie „Ławeczki Ireny 
Jarockiej”
Aleja koło Informacji Turystycznej
16:00 i 19:00 Spektakl „Alibi” Teatr Capitol
Andrzej Deskur, Katarzyna Skrzynecka, Alek-
sandra Grzelak, Sławomira Łozińska, Marcin 
Troński, Barbara Kurzaj, Mateusz Banasiuk
sala teatralna MDK
17:30 Spektakl „Życiorys” monodram poetycki 
na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta 
połączony z plenerową wystawą wielkofor-
matowych, artystycznych fotografii autorstwa 
Emilii Gowin z dobranymi i wkomponowanymi 
w nie literniczo cytatami z utworów poetyckich 
Zbigniewa Herberta 
scenariusz, reżyseria i wykonanie: Wojciech 
Wysocki 
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
18:00 Mecz Artyści kontra Samorządowcy 
stadion miejski
20:30 Spotkanie Autorskie „La La Poland”
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
24:00 Kino pod gwiazdami „ATAK PANIKI”
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd

07.07.2018 r. (sobota)

11:00 „Gwiazdy Dzieciom” - czytanie bajek
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
11:30 Warsztaty teatralno – muzyczne dla 
dzieci „Małe Hollywood z Duetem Jaha”
sala pomarańczowa MDK
12:00 Sesje autografowe
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Chopin
13:00 Gwiazdy Bestsellerów – Katarzyna Bonda 
z książką „Czerwony Pająk”
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Chopin
13:00 Spotkanie z Teatrem Telewizji
Spotkanie autorskie oraz prezentacja trzech 
spektakli Teatru Telewizji 
w tym przedstawienia – zdobywcy Grand Prix 
festiwalu Dwa Teatry
Międzynarodowy Dom Kultury – sala zielona
14:00 Recital Macieja Miecznikowskiego
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
17:30 Spektakl „Frida” 
Scenariusz i reżyseria – Jakub Przebindowski,  
w roli Fridy Kahlo – Martyna Kliszewska
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
16:00 i 19:00 Spektakl „Polowanie na łosia”
Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Piotr 
Cyrwus, Grażyna Wolszczak, Leszek Lichota
sala teatralna MDK
21:00 Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni oraz 
recital Krzysztofa Cugowskiego
scena przed Vienna House Amber Baltic Międzyz-
droje przy Alei Gwiazd
• Lista odciskających dłoń
Iga Cembrzyńska, Paweł Deląg, Katarzyna 
Skrzynecka, Grażyna Wolszczak, Mirosław 
Baka, Maciej Miecznikowski, Krzysztof 
Cugowski, Natalia Rybicka, Adam Myjak 
– tablica, Idol Publiczności, Piotr Gawron-
-Jedlikowski

24:00 Kino pod gwiazdami „EKSCENTRYCY”
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd

• • •
Ze względu na odbywające się w tym samym 
czasie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, nie-
które godziny wydarzeń festiwalowych mogą 
ulec zmianie. 

Organizatorzy

PROGRAM 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach
04.07.2018 r. (środa)

12:00 Konferencja prasowa
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
– briefing prasowy
21:30 Otwarcie 23. Festiwalu Gwiazd w Mię-
dzyzdrojach
22:00 Koncert – "TANGO SHOW Z GWIAZDAMI"
Kayah / Olga Szomańska / Anna Dereszowska 
/ Stanisław Soyka / Jacek Kawalec / Borys 
Lawreniw
oraz tancerze: Anna Iberszer i Piotr Woźniak
Anna Głogowska i Rafał Maserak 
SAWARS TANGO ORQUESTA
Anna Wandtke – skrzypce, Grzegorz Lalek  
– skrzypce, Joachim Łuczak – skrzypce, Grze-
gorz Bożewicz - bandoneon, Piotr Kopietz 
– bando neon, Piotr Malicki – gitara, Hadrian 
Filip Tabęcki – fortepian, Krzysztof Łochowicz 
– gitara elektryczna, Kuba Szydło – perkusja, 
Sebastian Wypych – kontrabas 
Prowadzenie: Anna Dereszowska i Paweł 
Sztompke
Scenariusz i reżyseria: Sebastian Wypych / 
Marcin Kołaczkowski 
Aranżacje: Hadrian Filip Tabęcki
Kierownictwo artystyczne: Sebastian Wypych
Amfiteatr

05.07.2018 r. (czwartek)

11:00 „Gwiazdy Dzieciom” – czytanie bajek
skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd
11:30 Warsztaty teatralno – muzyczne dla 
dzieci „Małe Hollywood z Duetem Jaha”
sala pomarańczowa MDK
12:00 Sesje autografowe
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
– sala Chopin
13:00 Gwiazdy Bestsellerów – Jarosław Mikołaj 
Skoczeń z książką „ Detoks”
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje  
– sala Chopin
14:00 Spektakl "St. Nicholas" 
Symon Kuśmider, reżyseria Weronika Kuśmider. 
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino
16:00 i 19:00 Spektakl Komedia Małżeńska 
„Kłamstwo”  Kompania Teatralna
Sambor Czarnota, Joanna Liszowska, Izabela 
Kuna, Wojciech Malajkat, Mikołaj Roznerski, Mi-
lena Suszyńska, Adriana Kalska, Piotr Szwedes. 
sala teatralna MDK
17:30 Recital Katarzyny Skrzyneckiej 
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje – sala 
Casino


