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Informator Samorządowy
Gminy Międzyzdroje

• Ścieżki i szlaki wyspy Wolin

• Międzyzdrojskie czwartki organowe
fot. Artur Kubasik
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Program imprez 
w Amfiteatrze 
– sezon 2019
Sierpień:

1.08  - Piękni i Młodzi 

2.08  - Andrzej Grabowski 

3.08  - Eleni

4.08  - Paranienormalni

5.08  - Michał Szpak 

6.08  - Kabaret Pod   
   Wyrwigroszem

8.08  - Kabaret Smile

10.08  - Kabaret Młodych Panów 

12.08  - Boys

13.08  - Kabaret Nowaki 

14.08  - Robert Korolczyk 
   (Kabaret Młodych 
   Panów) solo 

15.08  - Kabaret Skeczów    
   Męczących  

*ORGANIZATOR IMPREZ 
W AMFITEATRZE ZASTRZEGA 

SOBIE PRAWO 
DO ZMIANY PROGRAMU

3 lipca 2019r. jubileusz 90. urodzin ob-
chodziła Pani Halina Naumuk. Z tej oka-
zji burmistrz Międzyzdrojów Mateusz 
Bobek skierował do dostojnej Jubilatki 
życzenia zdrowia i wszelkiej życiowej 
pomyślności, wielu szczęśliwych lat życia 
w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Życze-
nia wraz z bukietem kwiatów i drobnym 
upominkiem na ręce Jubilatki przekazała 
Beata Kiryluk zastępca burmistrza Mię-
dzyzdrojów.

Pani Halina urodziła się w Katynbor-
gu. Dzieciństwo i młodość spędziła na 
wschodzie w okolicach Brześcia. Do 
Międzyzdrojów przyjechała w latach 50., 

4 lipca 2019r. jubileusz 94. urodzin ob-
chodziła Pani Janina Leszkiewicz-Jurga. 
Z tej okazji burmistrz Międzyzdrojów  

LIPCOWA ZAGADKA
Przedstawiamy Państwu kolejną historycz-
ną zagadkę. Proszę podać adres budynku,  
w którym znajduje się symbol przedsta-
wiony na zdjęciu?
  

Do wygrania rodzinny voucher na rejs stat-
kiem Adler - Schiffe.
Odpowiedź, wraz z imieniem i nazwiskiem 
oraz kontaktem telefonicznym, należy prze-
słać do dnia 9 sierpnia 2019 r. na adres: 
konkurs@miedzyzdroje.pl.  Spośród nade-
słanych prawidłowych odpowiedzi  podczas 
losowania wyłonimy jednego zwycięzcę. 
Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża 
chęć wzięcia udziału w konkursie, wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych, a także  na wykorzystanie i publikację 
wizerunku przez organizatorów konkursu w 
celach marketingowych (zgodnie z Rozpo-
rządzeniem 2016/679 o przetwarzaniu da-
nych osobowych RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Informację o zwycięzcy podamy w sierpnio-
wym wydaniu Informatora Samorządowego 
Gminy Międzyzdroje.
Zapraszamy do udziału!

Redakcja

tutaj założyła rodzinę, wychowała dzieci. 
Jubilatka cieszy się doskonałą pamię-

cią oraz dobry zdrowiem, emanuje rado-
ścią i pogodą ducha. 

Jeszcze raz składamy najserdeczniej-
sze życzenia wszelkiej pomyślności.

                  

Dostojne jubileusze

***

Mateusz Bobek skierował do dostojnej 
jubilatki życzenia kolejnych lat życia w 
zdrowiu, spokoju i radości oraz wielu ra-
dosnych chwil w gronie najbliższych. Ży-
czenia wraz z bukietem kwiatów i drob-

ROZSTRZYGNIĘCIE 
CZERWCOWEJ 
ZAGADKI
W czerwcowym wydaniu 

Informatora Samorządo-

wego przedstawiliśmy 

Państwu szyfr,  z którego 

należało odgadnąć hasło: 

LATO Z GWIAZDAMI  

W MIĘDZYZDROJACH.

Zwyciężczynią czerw-

cowej zagadki została 

Pani Elżbieta Bombala, 

mieszkanka Międzyzdro-

jów, która wygrała bilety 

wstępu dla całej rodziny 

do Oceanarium w Mię-

dzyzdrojach.

nym upominkiem na ręce Jubilatki prze-
kazała Beata Kiryluk zastępca burmistrza 
Międzyzdrojów.

Jeszcze raz składamy najserdeczniej-
sze życzenia wszelkiej pomyślności.

Marta Trojan 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Trwały ślad na Alei Gwiazd pozostawili w 
tym roku: Krystyna Tkacz, Anna Wyszkoni, 
Anna Gornostaj, Sławomira Łozińska, Paweł 
Deląg, Mikołaj Roznerski, Zdzisław Kuźniar, 
Krzysztof Gosztyła, Krzysztof Tyniec i Krysty-
na Tkacz. Na Alei pojawiła się również tablica 
poświęcona twórczości Stanisława Barei. Od-
słonili ją córka i syn reżysera. W ten sposób 
organizatorzy uczcili 90. rocznicę urodzin ar-
tysty. 

Nieśmiertelne przeboje zespołu Lady 
Pank rozgrzały festiwalową publiczność do 
czerwoności. Tłum śpiewał razem z Januszem 
Panasewiczem piosenki, które znamy i kocha-
my od lat, m.in. „Kryzysową narzeczoną” czy 
„Mniej niż zero”. Ciekawie wypadli też artyści 

NOWE WEJŚCIE 
DO PARKU CHOPINA
Park Zdrojowy w Międzyzdrojach otrzymał 
nowe atrakcyjne wejście. Na początku lipca 
zainstalowano  bramę przy wejściu do parku. 
Brama jest zdobiona stylizowaną ornamenty-
ką i napisem Międzyzdroje. W ten sposób, co 
można  zaobserwować oglądając stare pocz-
tówki, przywrócono dawne oblicze zabytko-
wego parku.

 „Zależało nam, aby uzyskać stan, jaki był tu 
przed laty. Aby upiększyć otoczenie, przy bra-
mie podczas jej montażu w kamiennych gazo-
nach posadzono róże” - powiedziała zastępca 
burmistrza Beata Kiryluk, pomysłodawczyni 
montażu bramy w Parku Chopina. 

Joanna Ścigała
Arch. i Fot. T. Rychłowski

UM w Międzyzdrojach 

24.Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach – jubileusze i wspomnienia 
Teatr, kino, literatura i muzyka – cztery kulturalne filary złożyły się na program 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Ponad sześciuset widzów 
zobaczyło najciekawsze spektakle teatralne minionego sezonu i wzięło udział w kameralnych  recitalach. Imprezę przygotował Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach we współpracy z Olafem Lubaszenko, Dyrektorem Artystycznym Festiwalu. 

podczas koncertu otwarcia. Klimat piosenek 
Jerzego Petersburskiego i Władysława Szpil-
mana przybliżyli m.in. Katarzyna Cerekwicka, 
Anna Karwan, Lala Czaplicka, Kuba Badach. 
Uroczystą Galę Odciśnięcia Dłoni uświetnił 
występ Anny Wyszkoni.

Wśród niespodzianek teatralnych najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się m.in. spek-
takl „Dwie pary do pary” w reżyserii Olafa Lu-

baszenko i „Wykrywacz kłamstw” w reżyserii 
Roberta Talarczyka z Anną Gornostaj, Olafem 
Lubaszenko i Kacprem Kuszewskim w głów-
nych rolach. Nie zabrakło specjalnych recitali, 
które zaprezentowali Krystyna Tkacz („W dro-
dze pod wiatr”) i Krzysztof Tyniec („Dopokąd”).

Literatura po raz kolejny okazała się moc-
nym puntem w programie imprezy. W ramach 
cyklu „Gwiazdy Bestsellerów”, organizowane-
go przez Hotel Vienna House Amber Baltic,  
z publicznością spotkała się dr Ewa Wojdyłło, 
która przekonywała, jak ważna dla rozwoju 
kobiet jest tzw. własna przestrzeń i zachęcała 
do lektury książki „Własny pokój”. Festiwalo-
wa sobota należała do Katarzyny Grocholi. 
Zdradziła, dlaczego napisała kryminał i w jaki 

sposób wyglądała praca nad nową książką 
„Zranić marionetkę”. 

24. edycja Festiwalu Gwiazd w Międzyz-
drojach stała się okazją, by rozszerzyć współ-
pracę z najbardziej rozpoznawalnymi scenami 
teatralnymi w kraju. Publiczność zobaczyła 
dwa spektakle Teatru Telewizji. Po raz pierw-
szy w ramach Festiwalu wysłuchano spektaklu 
Teatru Polskiego Radia. Prezentowane produk-

cje zostały nagrodzone na festiwalu „Dwa Te-
atry – Sopot 2019”. 

Bardzo dużą popularnością cieszyły się se-
sje autografowe. Ich gośćmi byli w tym roku 
m.in. Artur Barciś, Mikołaj Roznerski, Ania Wy-
szkoni i Krzysztof Gosztyła. Najmłodsi dosko-
nale odnaleźli się w specjalnej strefie dla dzie-
ci utworzonej w amfiteatrze. Cykl „Gwiazdy 
dzieciom” wsparli w tym roku: Joanna Balasz 
i Iwona Piotrowska, Marek Włodarczyk i San-
dra Kościelniak, a także Krystyna Tkacz. Szereg 
konkursów i zabaw przygotowało wydawnic-
two Martel.

Podczas 24.Festiwalu Gwiazd świętowa-
liśmy również 20. urodziny Reprezentacji Ar-
tystów Polskich. Mimo przegranego meczu 
(3:1) z reprezentacją Samorządowców, RAP 
wspominał, że to od festiwalu w Międzyzdro-
jach zaczęła się historia drużyny. Nie zabrakło 
urodzinowego tortu i uroczyście odśpiewane-
go „Sto lat”. 

Mimo niesprzyjającej pogody cały czas 
działało kino plenerowe.

Z oficjalnych źródeł wiadomo, że rozpoczę-
ły się prace nad jubileuszem 25-lecia Festiwa-
lu Gwiazd. Impreza odbędzie się w terminie 
1-4.07.2020 roku.

Alicja Myśliwiec 
Rzecznik prasowy  

24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach
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Po pokonaniu  pieszo odcinka nr 1 z Ko-
łobrzegu do Świnoujścia, w dniu 28.06. 
2019 r. grupa dziewięciu kobiet, biorących 
udział w projekcie, dotarła do Międzyzdrojów, 
żeby w sobotę wyruszyć na ostatni odcinek do 
Świnoujścia. Panie pochodzą z różnych zakąt-
ków Polski: Konina, Płocka, Gniezna, Gryfic 
i Trzebiatowa, ale organizują się, żeby nieść 
nadzieję innym, żeby pokazać, że z chorobą 
można żyć aktywnie, pokonywać trudności i 
cieszyć się z każdego dnia. 

Nasza gmina już od czterech  lat wspiera 
akcje. Z grupą amazonek w Urzędzie Miejskim 
spotkali się przedstawiciele gminy zastępca 
burmistrza  Beata Kiryluk i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Jan Węglorz. Na pamiątkę 

Płyń z nami na fali życia! Badaj się! 
Wczesne wykrycie raka daję szansę 
wyleczenia. Rak to nie wyrok. Taki jest 
główny cel projektu „Onkorejs Granica-
mi Polski”. 

wszystkie Panie otrzymały książkę „Międzyz-
drojskie inspiracje”. 

Projekt powstał po to, żeby uaktywnić 
osoby z problemami onkologicznymi, które 
nierzadko czują się na marginesie wspólnoty 
lokalnej, i pokazać innym, że choroba nie musi 
izolować i prowadzić do samotności, a wręcz 
przeciwnie – może budzić ludzką solidarność 
i jednoczyć. Ważnym celem projektu jest 
zwrócenie uwagi na wagę profilaktyki i badań 

- Pani Renato kiedy dowiedziała się Pani, że 
jest chora?

- W wieku 27 lat dowiedziałam się, że za-
chorowałam. Nigdy nie przypuszczałam, że 
mnie to spotka. Z perspektywy czasu  przy-
pominam sobie, że pewne objawy już były. 
Ale czy w wieku 27 lat ktoś pomyśli, że 
może zachorować na tak poważną choro-
bę? Że wypadanie włosów albo zmęczenie 
może być objawem choroby nowotworo-
wej? Pracowałam, uczyłam się, zwalałam 
wszystko na przemęczenie.

- Jak przyjęła Pani tę diagnozę?
- Zaczęłam szybko działać. Diagnoza, 

operacja, później chemioterapia. Niedłu-
go potem byłam łysa, chora i wyczerpa-
na dwiema operacjami i czterema turami 
chemioterapii. Ale za to żyłam. Dostałam 
szansę na całkiem nowe życie. Każdego 
dnia miałam wybór: rozmyślać nad uciąż-
liwościami terapii przeciwnowotworowej 
albo czerpać radość z samego faktu, że 
żyję.  Trafiłam w ręce bardzo dobrych specja-
listów, pochodzę z okolic Płocka, leczę się w 
Łodzi.  Pięć lat od operacji uznaje się za czas, 
w którym człowiek z nowotworem sobie po-
radził. Ja po 6 latach dowiedziałam się, że 
mam przerzuty do płuc. Ale nie poddaję się, 
rak sobie tak łatwo ze mną nie poradzi.

- Co jest ważne w walce z chorobą?
- Wsparcie najbliższych, dobra opieka leka-

rza i odpowiednie podejście do całego proce-
su leczenia. Mam swoich lekarzy, którzy pro-
wadzą mnie od początku choroby, więc jest to 
mój komfort psychiczny, nie mam dzięki temu 

stresu. Wiem, że mogę do lekarza zadzwonić, 
zadać pytanie. Ale nie każdy pacjent taki kom-
fort ma. Ludzie, których spotykam na szpital-
nych korytarzach są wręcz sparaliżowani, nie 
wiedzą co ich czeka, chorych non stop przy-
bywa. A lekarze nie mają czasu, aby poświęcić 

go chorym na tyle, na ile oni tego potrzebują. 
Ważną rolę odgrywają również grupy 

wsparcia, które zrzeszają osoby z chorobą 
nowotworową. Bo kto zrozumie osobę chorą 
lepiej niż ktoś, kto miał podobne problemy…?!

- Marsz brzegiem morza jest wyczerpujący. 
Czemu się  Pani na niego zdecydowała?

- Ten marsz jest moim drugim Onko-Mar-
szem Granicami Polski. Idzie nas 9 osób. On 
daje wiarę i nadzieję, że wszystko można 
pokonać. Z każdym kilometrem pokonujemy 
własne słabości. Tak samo jest w chorobie, w 
życiu, nie cofamy się, idziemy do przodu.  Nie 

IDZIEMY DO PRZODU
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Panią Renatą Różycką, najmłodszą uczestniczką 
Onko - Marszu granicami Polski z Kołobrzegu do Świnoujścia.

musimy nic nikomu tym marszem udowad-
niać. Idziemy w nim dla siebie, każda z własny-
mi intencjami, pokazując, że z chorobą można 
żyć pięknie i aktywnie oraz szerząc znaczenie 
profilaktyki.

Jesteśmy dla siebie wsparciem. Każda z 
nas jest indywidualnością, ale tworzymy gru-
pę. Jesteśmy z różnych stron Polski, ale dzięki 
internetowi mamy ze sobą kontakt przez cały 
rok, ciężej jest się jednak spotkać w realu. 
Tym bardziej te marsze są ważne, chociaż-
by dlatego, że możemy się zobaczyć czy też 

wymienić doświadczeniami i „nowinkami” 
dotyczącymi leczenia. W Onko - Marszu 
biorą udział osoby chore na nowotwór i 
osoby zdrowe wspierające te osoby.  Przed  
marszem zapytał mnie kolega, czemu idę w 
marszu czy w nim się wygrywa czy prze-
grywa? Odpowiedziałam mu: ,,Nim poko-
nuje się własne słabości”. Tak jak w życiu 
codziennym pokonujemy chorobę, tak w 
marszu - kilometry i własną słabość.

Rak najpierw zabrał mi zdrowie, siłę, 
wiarę, energię i wolność. Jednak dał coś 
więcej – nauczył mnie jak zatrzymać „koło-
wrotek chomika” – kiedy wolniej chodzisz 
jesteś w stanie zauważyć więcej detali wo-
kół siebie. Skoro widzę na oczy, słyszę na 

uszy, mam dwie ręce i dwie nogi, mogę samo-
dzielnie mówić, pisać, śpiewać i tańczyć… to 
znaczy, że ŻYJĘ i mogę WSZYSTKO!

Nigdy nie zadawałam sobie pytania DLA-
CZEGO ja? Pytałam raczej PO CO? Dziś już 
wiem – żeby inaczej spojrzeć na życie, doce-
nić je i pamiętać o tym, co NAPRAWDĘ w nim 
ważne…

- Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach

diagnostycznych. Z chorobą można żyć i do-
konywać rzeczy (tak jak nasze panie - przejść 
pieszo  ok. 140 km), co niełatwe jest nawet 
dla zdrowego człowieka. Można i warto poko-
nywać własne słabości i życiowe ograniczenia, 
by czerpać radość z każdego dnia.

Jadwiga Bober
Inspektor ds. Społecznych, 

Kultury Fizycznej
i Funduszy Zewnętrznych 
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Zapraszamy na VI Piknik Rodzinny 
„Śledź po Międzyzdrojsku”! 
7 września br. (w sobotę) od godz. 13:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców i tury-
stów do amfiteatru w Międzyzdrojach na VI Piknik Rodzinny „Śledź po Międzyzdrojsku”! 

W programie pikniku, jak co roku, nie za-
braknie warsztatów dla dzieci, prezentacji lo-
kalnych stowarzyszeń i występów na scenie. 
Gościem specjalnym pikniku będzie znany 
bloger kulinarny, który poprowadzi warsztaty 
kulinarne oraz konkurs na „Śledzia po Mię-
dzyzdrojsku”.

Konkurs kulinarny to stały punkt pikniku, 
którego ideą przewodnią jest opracowanie 

i ogłoszenie do publicznej wiadomości naj-
bardziej unikalnego i zapadającego w pamięć 
przepisu na śledzia. Konkurs co roku cieszy 
się sporym zainteresowaniem, bo choć sam 
śledź jest rybką niepozorną, to jednak bardzo 
smaczną. I popularną, o czym świadczy fakt, 
że pomysłów na jego podanie jest tyle, ile jest 
gospodarstw domowych.

Konkursowe jury wyłania najlepszy, naj-

Wakacje w naszej wypoczyn-
kowej miejscowości to dla wie-
lu osób czas wytężonej pracy  

Miło upływa wakacyjny czas w Międzyzdrojach
i dlatego część rodziców ma duży 
problem, aby zapewnić dziecku 
opiekę. W tym roku władze mia-

sta podjęły decyzję o organizacji 
opieki nad dziećmi w lipcu i sierp-
niu w Szkole Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach. Zaplanowano 
cztery turnusy zorganizowanych 
zajęć, których koszt w zasadniczej 
części finansuje Gmina.

Pierwsza grupa rozpoczęła 
zajęcia 1 lipca. Dzieci mają za-
pewnioną opiekę kadry pedago-
gicznej od 7:00 do 15:00, cztery 
zdrowe posiłki, napoje i program, 
który obejmuje zajęcia sportowe, 
wyjścia na plażę, wycieczki, zaję-
cia kulinarne, gry i zabawy, zaję-
cia relaksacyjne i szereg innych. 
Staramy się spędzać jak najwię-

cej czasu na świeżym powietrzu  
i bardzo aktywnie.

Dzięki współpracy z Woliń-
skim Parkiem Narodowym dzieci 
odbywają też zajęcia edukacyj-
ne prowadzone na terenie WPN 
przez pracowników Parku – ścież-
ki edukacyjne „Leśne wzgórze” 
oraz „Zagroda żubrów”. W ramach 
współpracy z SP1 Helena Piątek, 
behawiorystka, zoopsycholog, 
właścicielka firmy „Pies potrafi. 
Szkoła na 6 łap” przeprowadza 
bezpłatne zajęcia „Bezpieczny 
kontakt z psem”, w trakcie których 
dzieci poznają zasady zachowań 
w  kontaktach z nieznanym psem.

Dzieci ciekawie spędzają czas!
Organizatorzy

smaczniejszy i najbardziej oryginalny przepis. 
Godnym uwagi jest też fakt, że do konkursu 
stają zarówno profesjonalni kucharze, jak  
i amatorzy, bowiem regulamin konkursu okre-
śla dwie kategorie: PROFI – dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą gastrono-
miczną lub przedstawicieli branży turystycznej 
oraz OPEN – dla osób prywatnych z terenu 
Gminy Międzyzdroje .

Zapraszamy Państwa do udziału w konkur-
sie!

Podziel się z nami swoim ulubionym prze-
pisem na śledzia i wygraj nagrody!

Chcesz wiedzieć więcej? Informacja na 
stronie www.miedzyzdroje.pl/rybactwo i mo-
rze

Anetta Czyżak 
UM Międzyzdroje

Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn. Każda z 
nich składała się z 6 zawodników. O oprawę 
muzyczną turnieju zadbał DJ „Madej Band”, 
który rozgrzewał i tak już gorącą atmosferę 
rywalizacji sportowej. 

Mecze odbywały się równocześnie  na 
dwóch boiskach w systemie „każdy z każdym”  
do 15 punktów i do dwóch wygranych setów. 
Sędziowali: Michał Łukaszczyk i Marian Kowa-
lewski. 

IV Międzyzdroje Family Beach Ball Cup!
Słoneczna pogoda i lekka nadmorska bryza sprzyjała w sobotę 20 lipca br. uczestnikom turnieju siatkówki plażowej 
w Międzyzdrojach. To już 4. edycja organizowanego przez hotel „Aurora Family &SPA”, przy współpracy z Gminą 
Międzyzdroje, amatorskiego turnieju pn. „Międzyzdroje Family Beach Ball Cup”. 

I miejsce zajął zespół „Posejdon”, składa-
jący się z turystów, których większość przy-
jechała do Międzyzdrojów z Dolnego Śląska. 
II miejsce przypadło zespołowi „Borsuki”,  naj-
bardziej dojrzałym zawodnikom zawodów. III 

miejsce wywalczył zespół  „Galaktikos”, który 
o turnieju dowiedział się od tutejszych ratow-
ników reklamujących turniej przez radiowęzeł. 
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe meda-
le, vouchery oraz firmowe gadżety wręczane 

przez zastępcę burmistrza Beatę Kiryluk oraz 
prezesa  hotelu Aurora Mirosława Tyszkiewi-
cza. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację 
turnieju składamy serdeczne podziękowania. 

Zapraszamy na turniej siatkówki plażowej  za 
rok!    

  Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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TURYSTYKA

 
  
   
  

 
kościół pw. św. Piotra Apostoła 

ul. Lipowa 8    
 

1 sierpnia godzina 2000 
Marcel Rode  (Niemcy) 

 
8 sierpnia godzina 2000 

Małgorzata Klorek (Polska) 
 

15 sierpnia godzina 2000 
Tomasz Adam Nowak (Niemcy) 

 
22 sierpnia godzina 2000 
Tore Larsen (Dania) 

 
29 sierpnia godzina 2000 

Andrzej Chorosiński (Polska) 
 

Organizatorzy: 
Międzynarodowy Dom Kultury    Parafia pw. św. Piotra Apostoła 

Kierownictwo artystyczne MAŁGORZATA KLOREK  

Prowadzenie koncertów MAJA PIÓRSKA 
Przygotowanie organów KRZYSZTOF URZYKOWSKI 

 

Darczyńcy: 
 

Repertuar cyklu oparty jest 
na liście najważniejszych pol-
skich filmów, 
sporządzonej 
na zlecenie 
PISF przez spe-
cjalną komisję 
pod przewod-
nictwem prof. 
Tadeusza Lu-
belskiego.W trakcie cyklu 
mieszkańcy i turyści oglądają 
dzieła najwybitniejszych pol-
skich twórców, m.in. Krzysz-
tofa Kieślowskiego, Andrzeja 
Wajdy, Jerzego Kawalerowi-
cza, Krzysztofa Zanussiego 
czy Romana Polańskiego. 
Oprócz filmów fabularnych 
można zobaczyć także filmy 
dokumentalne, animowane, 
jak również krótkie metraże.

Projekcjom towarzyszyć 
będą spotkania z twórcami. 
Wśród gości znajdą się m.in. 
Krzysztof  Zanussi, Wojciech 
Marczewski, Janusz Kondra-
tiuk, Marek i Michał Koterscy, 
Bożena Dykiel, Anna Seniuk, 
Jan Nowicki, Zygmunt Mala-
nowicz, Zbigniew Buczkow-
ski, Piotr Dumała. Przewidzia-

Od lat Międzyzdroje słyną z 
ciekawych muzycznych im-
prez i wydarzeń kulturalnych. 
Już od 20 lat, w miesiącu 
sierpniu ogromnym zainte-
resowaniem cieszą się „Mię-
dzynarodowe Czwartki Or-
ganowe” w światowej klasy 
obsadzie, organizowane przy 
udziale parafii pw. św. Piotra 
Apostoła oraz Miasta i Gminy 
Międzyzdroje. Wydarzenie 
to charakteryzuje się różno-
rodnością muzyczną, gdzie 
możemy usłyszeć muzykę or-
ganową z różnych części Eu-
ropy. Korzystając z wspania-
łej akustyki „piotrowej świą-
tyni” i „króla instrumentów” 

Międzyzdrojskie sierpniowe 
czwartk i  organowe

- w wydaniu 22-głosowym 
z 1914 roku z firmy Barnima 
Grueneberga, opus 712 -  w 
tym roku, po konsultacjach 
ks. prałata dr. ppor. Mariana 
Jana Wittlieba i kierownika 
artystycznego dr Małgorzaty 
Klorek, będziemy gościć i słu-
chać znanych organistów.

Koncerty poprowadzi zna-
na fotograf i redaktor – Maja 
Piórska. Ta muzyczno-ducho-
wa uczta celebrowana jest 
w każdy czwartek sierpnia o 
godz. 20.00 w kościele pw. 
św. Piotra Apostoła w Mię-
dzyzdrojach. Serdecznie za-
praszamy.

x.TT

„Kino Niepodległej. Najważniejsze 
filmy stulecia w Międzyzdrojach”
Od lipca br. ruszył cykl plenerowych pokazów arcydzieł polskiej 
kinematografii pn. „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stu-
lecia”. Organizatorem tych wydarzeń jest Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, który zorganizował letnie pokazy plenerowego kina 
w kilku miastach Polski: w Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, 
Olsztynie, Gdyni, Karpaczu i Międzyzdrojach.

ne są również konkursy oraz 
inne atrakcje.

U d z i a ł 
w  w y d a r z e -
niach jest bez-
płatny. Ideą 
o r g a n i z a c j i 
pokazów jest 
u p o w s ze c h -
nienie i pro-

mocja polskiej klasyki filmo-
wej, zwłaszcza wśród młode-
go pokolenia.

Międzyzdroje (24.08.2019)

Skwer rekreacyjny przy Alei 
Gwiazd
• 16.15 „Elementarz” reż. 
Wojciech Wiszniewski,
• „Sztuczki”, reż. Andrzej Jaki-
mowski,
• 18.15 „Dziewczyny do wzię-
cia” reż. Janusz Kondratiuk,
• 19.35 Spotkanie ze Zbignie-
wem Buczkowskim, Januszem 
Kondratiukiem, Bożeną Dykiel 
i Łukaszem Maciejewskim,
• 20.00 „Ziemia obiecana” 
reż. Andrzej Wajda.

Zapraszamy!
Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje
(źródło: Polski Instytut Sztuki Filmowej )

„Zależało nam, 
aby turystom i 
mieszkańcom, któ-
rzy zdecydują się 
na wyprawę szla-
kiem rowerowym 
R-10 umożliwić 
bezpieczne pozo-
stawienie rowerów 
i skorzystanie z uro-
ków międzyzdroj-
skiej plaży. Stojaki 
zamontowano w 
części zachodniej 
promenady, m.in.: 
przy ul. Rybackiej, 
Wesołej, Cichej, 
Polnej oraz przy 
zejściu na plażę w 
Lubiewie” – powie-
działa inspektor ds. 
społecznych, kultury fizycznej  
i funduszy zewnętrznych Ja-
dwiga Bober.  

Montaż stojaków wykonał 

MAŁA INFRASTRUKTURA 
W MIĘDZYZDROJACH
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy wybie-
rają aktywną formę wypoczynku, informujemy, że na terenie 
Międzyzdrojów zamontowano 20 stojaków na rowery. 

Zakład Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach 
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AKTUALNOŚCI

Skauci z Niemiec przez dwa 
tygodnie przemierzali polskie 
wybrzeże. Będąc na obozie wę-
drownym zatrzymywali się m.in. 
w Gdańsku i w Kołobrzegu, a 
Międzyzdroje wybrali jako ostatni 
punkt swojej podróży.

W sobotę rano międzyzdroj-
scy harcerze zaopiekowali się 
skautami i oprowadzili ich po 
atrakcjach turystycznych Mię-
dzyzdrojów. Po południu odbyła 
się polsko-niemiecka integracja, 
bawili się razem, śpiewali i jedli 
przy ognisku. Wymieniali się wie-
dzą skautowo-harcerską. 

Europejskie Jamboree 2020 
to wspólne wydarzenie współ-
organizowane przez Światową 
Organizację Ruchu Skautowego 
(WOSM) i Światowe Stowarzy-
szenie Przewodniczek i Skautek 
(WAGGGS), którego gospoda-
rzem jest Związek Harcerstwa 

Polskiego. Organizatorzy przewi-
dują, że udział w Jamboree weź-
mie 15 tys. uczestników, w tym 
ok. 500 z Polski.  Do tej pory po-
nad 35 organizacji skautowych z 
WOSM i WAGGGS zarejestrowa-
ło swój udział.

Zlot Jamboree to młodzi ludzie 
z Europy i świata, którzy spotka-

Po raz czwarty, w ramach akcji 
„Paczka dla Rodaka i Bohatera na 
Kresach”, zorganizowane zosta-
ły w Polsce wakacje dla naszych 
najmłodszych Rodaków z Litwy. 
W dniach 27 czerwca – 6 lipca na 
wypoczynek w zachodniopomor-
skiem, pomorskiem i w Warszawie 
zaproszonych zostało 34 dzieci z 
Wileńszczyzny (Ejszyszki, Solecz-
niki, Rudomina) wraz z opiekuna-
mi. W tym czasie dzieci dwa razy 
odwiedziły wyspę Wolin. 

W poniedziałek (01.07.2019) 
nasi mali Rodacy zwiedzali Mię-
dzyzdroje. Był to dzień pełen 
uśmiechu, różnego rodzaju atrak-
cji oraz wypoczynku na plaży. Dla  

Polsko - niemieckie spotkanie harcerzy 
i skautów w Międzyzdrojach
W dniach 12-14 lipca 2019 r. w Międzyzdrojach gościli 
niemieccy skauci z Mulde - Fuhne w Saksonii (Gemein-
schaft der Pfadfinder an Mulde und Fuhne).

Było widać jedność i brater-
stwo, jakby po polskiej i niemiec-
kiej stronie w ogóle nie istniały 
granice obu państw. Pod wieczór 
na pożegnanie wszyscy wymienili 
się chustami i innymi emblema-
tami skautowo-harcerskimi. Har-
cerze z Międzyzdrojów otrzymali 
od skautów niemieckich zapro-
szenie do Saksonii. Dali słowo, że  
odwiedzą skautów w przyszłym 
roku. 

Czuwaj! Sei Bereit!
Phm. Tomasz Rychłowski 

Komendant 
X Szczepu  „Gniazdo” ZHP

Europejskie Jamboree 2020
Realizując lokalne przedsięwzięcia i działania, harcerze z Międzyzdro-
jów odnieśli swój mały europejski sukces. Zakwalifikowali się do udzia-
łu w polskiej reprezentacji na Europejskim Zlocie Jamboree 2020.

ją się w Gdańsku, aby świętować 
wartości skautowe, wzmocnić 
naszą międzynarodową społecz-
ność, a także wymieniać się do-
świadczeniami i uczyć od siebie 
nawzajem. 

Tematem przewodnim Euro-
pejskiego Jamboree 2020 jest ha-

sło ACT, czyli działaj. Ma zachęcić 
harcerki i harcerzy, by odkryli 
swój potencjał do zmiany świata, 
zwiększyli świadomość wyzwań 
dla Europy i świata, a także byli 
gotowi wziąć odpowiedzialność 
za lokalne społeczności.

Phm. Tomasz Rychłowski
Komendant X Szczepu  

„Gniazdo” ZHP

„Paczka dla Rodaka i bohatera na Kresach” 

Kresowe wakacje
większości dzieci był to pierwszy 
kontakt z morzem.

Pierwszą z zaplanowanych 
atrakcji było zwiedzanie naszego 
pięknego miasta kolejką Holiday 
Express, dzieci oraz ich opieku-
nowie byli zachwyceni. Następnie 
dzieci udały się na plażę, pogoda 
dopisała więc szaleństwom w 
wodzie i na piasku nie było koń-
ca. Po kilku godzinach zabaw 
dzieci udały się na obiad do Baru 
Wczasowego. Po pysznym i obfi-
tym posiłku dzieci wyruszyły na 
oglądanie podwodnego świata w 
oceanarium. Po zwiedzaniu oce-
anarium mali rodacy wyruszyli 
jeszcze raz na plażę, po której cze-

kała na nich jeszcze jedna atrakcja 
– zwiedzanie Bałtyckiego Parku 
Miniatur. 

Kolejnym dniem spędzonym 
na naszej wspaniałej Wyspie była 
środa (03.07.2019). Pierwszym 
etapem wycieczki było zapoznanie 
się z pracą strażaków z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Świnoujściu (Warszów). 
Dzieci miały okazję zapoznać się  
z pracą strażaków. Strażacy 
przeprowadzili także szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dzieci 
opuściły jednostkę zachwycone. 

Następnym etapem wycieczki 
było zwiedzanie Latarni Morskiej 
oraz Fortu Gerharda w Świno-
ujściu. Odbyło się  zwiedzanie, 
musztra oraz ognisko z kiełbaska-
mi na obiad. 

Dzieci oraz ich opiekunowie 
pragną podziękować wszystkim , 
którzy przyczynili się do tego, że 
mogli spędzić tak wyjątkowe dni 
na Wyspie Wolin. Dzięki Wam 
dzieci miały swoje niezapomniane 
„Książęce Wakacje ”. Dziękujemy.

Anna Wodnicka
Koordynator akcji „Wakacje Kresowe 2019” 

Fot. Łukasz Szełemej,  Wojciech Woźniak
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 14.00-16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski   
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan weglorz@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
przyjmuje we wtorki od 14.00-15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
sprawuje swoje  dyżury w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.30-18.30
e-mail: mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Artur Kubasik, sołtys Lubina
tel. 603620073

Katarzyna Auguścik,  sołtys Wapnicy
tel. 603620078

Marian Buśko, sołtys Wicka
tel. 603620079 

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

31.07.2019 r. - Jędrzej SZERSZEŃ

07.08.2019 r. - Krzysztof SZLASKI

14.08.2019 r. - Filip SZYSZKOWSKI

21.08.2019 r. - Ewa AKSMAN

28.08.2019 r. - Iwona CZYŻ

DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ 
ŚRODĘ OD GODZ. 15.30 DO 16.30 

W URZĘDZIE MIEJSKIM, ul. KSIĄŻĄT 
POMORSKICH 5 – POKÓJ NR 14

 W celu usprawnienia dyżurów,  uprzejmie 
prosimy  o wcześniejsze umawianie się na 
spotkania  z radnymi za pośrednictwem 

biura RM, kontakt   tel. 91 327 56 47,  
e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Wśród nagrodzonych były także uczest-
niczki ogłoszonego wiosną konkursu „Najład-
niejsze podwórko wizytówką Gminy”. Podczas 
sesji wręczono nagrody pieniężne dla pań, 
które zajęły trzy pierwsze miejsca: I miejsce - 
Jolanta Nyrkowska, II - Małgorzata Kopeć, III 
-  Irena Lewandowska oraz dyplomy i gadżety 
dla pozostałych uczestników, wśród obecnych 
uczestniczek była Zdzisława Michalak. 

„Dzięki Paniom Międzyzdroje są bardziej 
atrakcyjne, miłe dla oka, jest to dla mnie bar-
dzo ważne”  - podkreślił burmistrz Mateusz 
Bobek wręczając nagrody. Następnie prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz wpro-
wadził uchwały do porządku obrad, a radni 
przyjęli nowy porządek.

Sołtys Wicka Marian Buśko zgłosił pro-
blem niewystarczającej dbałości o sołectwa. 
Kolejnym punktem było sprawozdanie burmi-
strza z prac pomiędzy sesjami, do którego rad-
ni zadawali pytania dotyczące m.in.: spotkania 
z Ewą Stanecką Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w Szczecinie, promocji Gminy 
w mediach niemieckich i inne.

W kolejnym punkcie sesji burmistrz M. 
Bobek przedstawił  „Raport o stanie Gminy 
Międzyzdroje za 2018 rok”.  Raport jest doku-
mentem, który dotychczas nie był wymagany. 
Został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycz-
nia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w 
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów gminy - Dz.U.poz.130).

Wśród wielu ważnych, poruszonych w ra-
porcie, spraw znalazły się: budżet - dochody 
i wydatki gminy, działalność spółek miejskich, 
budowa ratusza, promocja gminy, ład prze-
strzenny. Nad raportem o stanie gminy mogły 
dyskutować osoby, które do środy zgłosiłyby 
akces do udziału w dyskusji. Ponieważ nikt z 
mieszkańców nie wyraził takiej inicjatywy, w 
dyskusji mogli wziąć udział tylko obecni radni. 
W głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi 
Międzyzdrojów wotum zaufania radni głoso-
wali następująco: 13 głosów za, 2 – wstrzy-

Burmistrz Mateusz Bobek z absolutorium
27 czerwca br. w sali konferencyjnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się XI Sesja Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję rozpoczęto od miłego akcentu, jakim  jest wręczenie nagród. 
Tym razem została nagrodzona Oliwia Wilczyńska, zwyciężczyni 9. edycji konkursu „Młodzi sa-
morządni”.  Jak powiedziała nauczycielka i radna Alina Poskart, konkurs dotyczył samorządu 
lokalnego, funkcjonowania gminy i ma na celu szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.  
W konkursie wzięło udział 9 osób. Oliwia otrzymała łańcuch Burmistrza Międzyzdrojów i wzięła 
udział w dalszej części sesji absolutoryjnej. A obecni zobaczyli film promocyjny o Międzyzdro-
jach Klaudii Nowak, który uzyskał największą aprobatę jury.

mały się od głosu.  
Następnie radna Grażyna Iwaszczyszyn 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedsta-
wiła radnym i osobom obecnym na sali  spra-
wozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok oraz wnio-
sek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów. 
Po czym radni przystąpili do głosowania nad 
udzieleniem burmistrzowi absolutorium - 13 
głosów za, 2 wstrzymujące się. Burmistrz po-
dziękował skarbnik Gminy Agnieszce Sadce, 
która czuwa nad racjonalnym realizowaniem 
budżetu i bez której nie byłoby możliwe otrzy-
manie absolutorium.  

 Po tym punkcie radni przegłosowali projekt  

uchwały w spawie zmian w budżecie na 2019 
rok – zabezpieczenie środków na przebieral-
nie na plaży, montaż 20 stojaków na rowery w 
części nadmorskiej miasta oraz  montaż toalet 
toi – toi przy zejściach na plażę po stronie za-
chodniej. W okresie jesiennym planowany jest 

montaż kolejnych stojaków na terenie miasta. 
Wśród wielu uchwał, radni przyjęli uchwałę 
dotyczącą przyznania dotacji na wykonanie 
projektu budowlanego zabytku wpisanego do 
rejestru zabytków. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomościach, na których 

znajdują się domki letniskowe była 
kolejną, którą zajęli się radni pod-
czas tej sesji. Poprzednia wersja 
uchwały nie została przyjęta przez 
RIO w tym zakresie, dlatego powró-
cono do poprzedniej stawki. 

Burmistrz omówił projekt uch- 
wały w  sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia warunków 
udzielania bonifikaty od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności nieruchomości, 

poprzez ułatwienie uzyskania bonifikat przez 
mieszkańców naszej gminy pobierających ren-
tę.

Sesja przebiegła sprawnie i wyjątkowo 
szybko, za co wszystkim radnym podziękował 
przewodniczący J. Węglorz.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
Fot. T. Rychłowski
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Na te  pytania próbowali znaleźć od-
powiedź zebrani podczas spotkania 2 lip-
ca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach. Gościem spo-
tkania był Grzegorz Roman – doświad-

czony samorządowiec z województwa 
dolnośląskiego, ekspert Związku Miast 
Polskich, który w swojej obecnej działal-
ności zawodowej koncentruje się na tym 
jak działać aby małe miejscowości (od 
5.000 do 20.000 mieszkańców) były na-
dal atrakcyjne dla swoich mieszkańców  
i nie wymierały  w wyniku przemieszcza-
nia się - szczególnie młodych - do dużych 
miast i aglomeracji. Sam jest pomysło-
dawcą i realizatorem, wraz ze współpra-
cownikami, projektu budowy nowego 
centrum w miejscowości Siechnice. Po-
łożone 13 km od Wrocławia Siechnice 
były miejscowością o niezbyt uporząd-
kowanej zabudowie. Po powodzi w 1997 
roku powstała tam grupa inicjatywna, 
która rozpoczęła realizację projektu – 
utworzenia nowego centrum - z nowym 
ratuszem, placem targowym w środku, 
budynkami mieszkalnymi z usługami  
i innymi funkcjami, które uatrakcyjniły 
ten projekt. Dzięki jego realizacji od 2007 
roku powstało ponad 3 tysiące miesz-
kań. W Siechnicach zaczęli się osiedlać 
młodzi ludzie, 57,25% ludności to osoby  
w wieku produkcyjnym.

Grzegorz Roman przedstawił jak re-
alizacja takich projektów wymaga żmud-

O  m i ę d z y z d r o j s k i m  c e n t r u m
Czy budowa nowego kompleksu administracyjnego pozwoli na stworzenie w przestrzeni naszego miasta nowego 
centrum? O czym należałoby pamiętać aby takie centrum żyło przez cały dzień, miało swój klimat i atmosferę ? Miej-
sce, które nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców poprzez budowę Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, 
nowego urzędu, ale stanie się nowym sercem miasta? Czy jest to możliwe?

nych konsultacji społecznych i wpływa na 
rozwój miejscowości. Podczas spotkania 
nasz architekt miejski - R.Rachuta przed-
stawił informację o propozycjach zmian 
w planie zagospodarowania „Nowe Cen-

trum”, które zostaną wkrótce przedsta-
wione Radzie Miejskiej do uchwalenia, 
a prezes Mateusz Flotyński o projekcie 

budowy ratusza i pozostałej infrastruk-
tury publicznej  - siedzib OPS, Biblioteki 
i MTBS. Budowa ratusza jest obecnie 
w trakcie II etapu, który zakończy się 
w przyszłym roku stanem surowym za-
mkniętym. Przewidywany termin zakoń-
czenia tego etapu to listopad 2020 roku. 

Grzegorz Roman pozytywnie odniósł 
się do rozwiązań planistycznych dla 
międzyzdrojskiego Nowego Centrum  
i potwierdził zasadność stworzenia  
w jednym miejscu kompleksu admini-
stracyjnego z funkcjami towarzyszą-
cymi. Przekazał jednocześnie swoje 
spostrzeżenia dotyczące między innymi  
obsługi komunikacyjnej, parkingowej  
i wzbogacenia międzyzdrojskiego pro-
jektu funkcjami, które mogłyby go do-
datkowo uatrakcyjnić. Taka wymiana  
i konfrontacja doświadczeń z obu bardzo 
zbliżonych projektów poszerzyła wiedzę  
i doświadczenie  uczestniczących w spo-
tkaniu osób. 

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy
Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 
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Szukających ciszy i wytchnienia zapra-
szamy na szlaki Wolińskiego  Parku Narodo-
wego: czerwony biegnący brzegiem morza, 
umożliwiający zobaczenie najatrakcyjniejszej 
części Wybrzeża  prowadzi do Wisełki (dłu-
gość około 11km). Szlak niebieski wiedzie 
przez pagórki i wąwozy ukazując malownicze 
krajobrazy aż do miejscowości Karnocice. 
Turyści, którzy zdecydują się na wycieczkę 
tym szlakiem zobaczą stanowisko broni V-3 
w miejscowości Zalesie, przepiękne jeziorko 
Turkusowe w Wapnicy, będące pozostało-
ścią po dawnej kopalni kredy (długość szlaku 
około 26 km). Szlak zielony prowadzący nad 
urokliwe Jeziora Warnowskie, biegnie przy 
Zagrodzie Pokazowej Żubrów, w której warto 
zatrzymać się na spotkanie z majestatycznym 
żubrem. Następnie przez urokliwe lasy bu-
kowo – sosnowe prowadzi do  miejscowości 
Warnowo nad jeziorem Czajczym gdzie można 
podziwiać imponujący w swoich rozmiarach 
Wydrzy Głaz (długość szlaku ok. 10 km). Szlak 
czarny, z Międzyzdrojów przez Kawczą Górę  

i parking „Kwasowo”, łączy się ze szlakiem zie-
lonym w pobliżu Zagrody Pokazowej Żubrów. 
Poruszając się po czarnym szlaku mamy oka-
zję zwiedzić Baterię Artylerii Stałej (BAS). Są 
to umocnienia z okresu II wojny światowej dla 
Szkoły Artylerii Pokładowej Marynarki Wojen-
nej III Rzeszy oraz z lat 50-tych XX wieku. Trzy 
zamknięte dla zwiedzających stanowiska słu-
żą do zasiedlania dla nietoperzy oraz ropuchy 
szarej. Wzdłuż BAS biegnie szlak turystyczny  
i ścieżka edukacyjna. Do szlaku czarnego  pro-
wadzą schody relacji plaża-Kawcza Góra, nie-
stety po jesiennych sztormach nie wytrzymały 
siły bałtyckiego żywiołu, obecnie są zamknię-
te i czekają na remont.

Po zachodniej stronie międzyzdrojskiej 
promenady czeka kolejna atrakcja – kładka po 
koronach wydm. Jest ona idealnym miejscem 
spacerowym o każdej porze roku i dla osób 
w każdym wieku. Posiada tarasy widokowe  
i podjazdy, dzięki którym dostępna jest dla 

osób niepełnosprawnych.  
Z kładki roztacza się widok na 
Zatokę Pomorską i sąsiednią 
wyspę Uznam.

Przez Międzyzdroje po-
prowadzony jest jeden z naj-
starszych w Europie szlaków 
pielgrzymkowych – szlak św. 
Jakuba, wyznaczają go żółte 
musze na niebieskim tle. Do 
naszej gminy szlak prowadzi 
z Wolina przez Płocin, Kar-
nocice, Lubin, Wicko, Zalesie 
i liczy 24,5 km. Natomiast 
kolejny etap ma swój począ-
tek przy węźle szlaków przy 
siedzibie WPN, prowadzi  
z Międzyzdrojów przez Przy-
tór, Ognicę, Warszów, do 
przeprawy promowej w Świ-
noujściu i liczy 20,5km.

W innej części miasta, przy 
drodze 102 jadąc z Międzyzdrojów w stronę 
Świnoujścia, położna jest wyjątkowo atrak-
cyjna dla wszystkich miłośników przyrody 
ścieżka Drożkowe Łąki. Skrywa ona tajem-
niczy świat paproci oraz cały pakiet wiedzy 
botanicznej. Ścieżka „Paprocie” wiedzie przez 
podmokłe siedlisko, w którym możemy po-
dziwiać piękne kosaćce, firletkę poszarpaną, 
długosza królewskiego, wiciokrzew pomorski, 
turówkę wonną zwaną żubrówką. Lokalizacja 
ścieżki jest wyjątkowo korzystna. Początkowo 
prowadzi wzdłuż nasypu drogowego, jednak 
niedaleko potem skręcamy do lasu i zaczyna-
my przyrodniczą przygodę.

Na terenie miasta znajdują się niesłychanej 
urody drzewa pomnikowe będące świadkami 
tutejszej historii. Są to okazy przyrody wyjąt-
kowe z kilku powodów – sędziwego wieku, 

ZAPRASZAMY NA SZLAK
Co zrobić, gdy wczasy wykupione a za oknem pochmurna chłodna aura? Niektórzy wybierają takie miejsca, gdzie słońce zapewnione. Jednak 
nie brakuje pasjonatów, którzy ruszają na szlak, aby poznać polskie zakątki. Bo nie warto rezygnować z poznania tego, co Polska ma naj-
piękniejszego – przyrody, architektury, historii. Położenie na największej polskiej wyspie Wolin w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego 
powoduje, że Międzyzdroje i okolice to jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków polskiego Wybrzeża. To nie tylko plaża i Aleja Gwiazd.

rozmiarów, a także częstotliwości występo-
wania. Każde z nich posiada charakterystycz-
ną nazwę, która nawiązuje do historii Polski, 
regionu lub nadmorskich atrybutów Międzyz-
drojów. Dzięki tym przyrodniczym atrakcjom 
powstał szlak drzew pomnikowych, na którym 
można spotkać „Jadwigę” wraz z „Jagiełłą”, 
pomorskich książąt z rodu Gryfitów „Barnima”  
i „Warcisława I” i wiele innych. Na rowerzy-
stów czeka szlak rowerowy R10, miłośników 
sportów wodnych zaprasza Zachodniopomor-
ski Szlak Żeglarski i urokliwy port jachtowy  
w Wapnicy. Dla lubiących wypoczywać aktyw-
nie jest tu wiele atrakcyjnych miejsc, serdecz-
nie zapraszamy. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach 
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Podczas pobytu na Węgrzech uczniowie 
wraz z nauczycielami mieszkali w przepięknym 
ośrodku edukacyjnym Hortobágyi Nemzeti 
Park wraz z węgierskimi uczniami. Przez cały 
tydzień wspólnie z nimi zwiedzali park i jego 
okolice nawiązując nowe przyjaźnie.

Wizyta w Parku Narodowym Puszty Wę-
gierskiej była bardzo ciekawa. Uczniowie 
podczas wizyty w ośrodku dla zwierząt mieli 
okazję zaobserwować zwierzęta charaktery-
styczne dla tego rejonu. Szczególne wrażenie 
na uczniach wywarły dziko żyjące konie Prze-
walskiego oraz bydło, które przypomina wy-
marłego już tura.

Ciekawość uczniów wzbudziły informacje 
o wędrówkach żurawi. Ptaki te łączą okolice 
Parku Wolińskiego- miejsce ich gniazdowania 
z Parkiem Węgierskim – miejsce odpoczyn-
ku podczas wędrówki na południe. Podczas 
pobytu na Węgrzech uczniowie wielokrotnie 
zachwycali się różnorodnością gatunków ptac-
twa. Niesamowitym przeżyciem było uczest-
niczenie w obrączkowaniu małych ptaków 
żyjących w trzcinach. Natomiast podczas rejsu 
po rzece i jeziorze Cisa (Tisza-tó) można było 
obserwować różne gatunki czapli, bociany, zi-
morodki, kormorany, jaskółki i wiele innych. 

Tańczące w locie bieliki, 
kolory, energia i urzeka-
jące piękno przyrody. To 
wszystko obejrzeć można 
na wystawie ,,Sztuka na-
tury”. W piątkowe popołu-
dnie 5 lipca miało miejsce 
uroczyste otwarcie wysta-
wy znakomitego fotografa 
Krzysztofa Chomicza. 64 
fotografie idealnie wkom-
ponowane są  w ekspozy-
cje stałe muzeum WPN. 
Odwiedzający wystawę 
mogą także obejrzeć cieka-
wy film złożony z fotografii. 
Zdjęcia charakteryzują się 
dużą dokładnością, poka-
zaniem najmniejszych de-
tali, wykonanie ich to wie-
le godzin spędzonych na 

Tydzień w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej
8 lipca grupa uczniów ze szkół podstawowych z Golczewa, Kołczewa i Wrzosowa rozpoczęła 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny na Węgrzech. 
Wyjazd ten był pierwszą częścią nagrody, którą wywalczyły trzy zespoły uczniów w konkursie „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską 
pusztę”. Został on zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków 
Narodowych”, zainicjowanego we wrześniu 2018 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Woliński Park Narodowy i 
Park Narodowy Puszty Węgierskiej.

Uczestnicy pobytu mieli okazję zapoznać 
się z życiem Czikosów. Obserwowali niezwy-
kłe umiejętności jazdy konnej. Największe 
brawa zbiera popisowy numer czikosów z Hor-

historią miasta, odwiedzili lokalne zoo oraz od-
poczywali w Wodnym Centrum Rozrywki.

W czasie wolnym uczniowie z Polski i Wę-
gier nawiązywali nowe przyjaźnie, dzielili się 

tobágy, zwany pusztańską piątką (puszta ötös) 
– mężczyzna powozi zaprzęgiem trójki koni, 
stojąc na grzbietach dwóch innych rumaków. 
Podczas przejazdu przez bezkresne tereny 
Puszty można było obserwować pasące się 
stada owiec, bydła oraz koni. 

Ciekawym punktem pobytu była wizyta w 
mieście Debreczyn. Uczniowie zapoznali się z 

swoimi doświadczeniami. Spędzali czas przy 
ognisku lub grając w gry zespołowe. Tygodnio-
wy pobyt minął bardzo szybko. Pocieszeniem 
był fakt, że za miesiąc wszyscy spotkają się po-
nownie, tym razem w Polsce w Wolińskim Par-
ku Narodowym. Czekamy z niecierpliwością na 
kolejne wspólne przygody.

WPN

Sztuka natury – piękno przyrody na fotografiach
cierpliwym oczekiwaniu. Ale 
efekt, jaki udało się osiągnąć 
autorowi, jest powalający. 

Serdecznie zapraszamy 
na wystawę od 5 lipca do 30 
września. Muzeum mieści się 
przy ul. Niepodległości 3 w 
centrum Międzyzdrojów. Od 
maja do 30 września muzeum 
czynne od 9.00 do 17.00 co-
dziennie z wyjątkiem ponie-
działków. Ceny biletów: bilet 
ulgowy -  5,00 zł, bilet nor-
malny - 7,00 zł. Bilet rodzinny 
za okazaniem Karty Dużej Ro-
dziny  2,00 zł/os. Zwiedzanie 
wystawy w cenie biletu do 
muzeum. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach 
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Rankiem 29 czerwca br. po raz trzeci w Mię-
dzyzdrojach obchodzony był Dzień Patrona 
Międzyzdrojów św. Piotra Apostoła. Uroczy-
stości rozpoczęły się od poświęcenia nowo po-
stawionego Krzyża Katyńskiego na cmentarzu 
Komunalnym w Międzyzdrojach. Odnowienia 
krzyża i konserwacji metalowych zdobień pod-

jął się krewny jednej z nieżyjących inicjatorek 
powstania międzyzdrojskiego miejsca pamięci.   

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mleczko, 
który przedstawił całą genezę powstawania 
krzyża. Święcenie, z udziałem pocztów sztan-
darowych, władz samorządowych i mieszkań-
ców, poprowadził proboszcz parafii św. Piotra 
Apostoła ks. prałat kan. dr Marian Jan Wittlieb.  

W pikniku wzięła udział także Jednostka 
Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Po-
żarnej Międzyzdroje, Funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim  
i Komisariatu Policji w Międzyzdrojach, Pomor-
ski Dywizjon Straży Granicznej Świnoujście, 
Zachodniopomorski Oddział Ruchu Drogo-
wego z Koszalina, Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stanowisko Zachodniopomorskiego Od-
działu Ruchu Drogowego z Koszalina, na któ-
rym była możliwość  skorzystania z symulatora 
zderzeń, gdzie, przy prędkości około 30 km/h, 

dochodziło do nagłego wyhamowana (symu-
lującego zderzenie). Większość osób, które 
skorzystały z tego urządzenia stwierdzała, że 
już zawsze będzie zapinała pasy w czasie jazdy. 

Zainteresowaniem cieszył się pokaz pojaz-
du GBA Posterunku PSP Międzyzdroje oraz 
łodzi ratowniczej, a także pojazdu oraz łodzi 
Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w 

Dzień Patrona Międzyzdrojów św. Piotra Apostoła
Symbolicznego odsłonięcia krzyża dokonali 
państwo Jakuczunowie, którzy byli jednymi 
z ostatnich żyjących inicjatorów powstania  
w 1982r. Krzyża Katyńskiego. 

W południe w kościele św. Piotra Aposto-
ła odbyła się msza święta z udziałem pocz-
tów sztandarowych: Gminy Międzyzdroje  

i międzyzdrojskich harcerzy. W uroczystości 
wzięli udział nie tylko mieszkańcy, ale i turyści 
goszczący w Międzyzdrojach. Po mszy świętej 
ksiądz proboszcz zaprosił wiernych na Piknik 
Piotrowy. Piknik odbywał się na placu przy ko-
ściele, na którym częstowano wszystkich zupą 
rybną zwaną uchą i pieczonymi chlebowymi 
kluczami św. Piotra Apostoła.

Po południu w sali Międzynarodowego 
Domu Kultury odbył się uroczysty koncert ka-
meralny z udziałem instrumentów dętych pt. 
„II Międzyzdrojska Saxonetta”. Koncert sakso-
fonowy wykonany przez Dariusza Samóla, Ewę 
Ruszałę, Zhiyin Luo, Iwonę Grysak, Małgorzatę 
Sochę, Rafała Pikusę, Cypriana Szawrackiego, 

Pawła Filipowicza, Kingę Chmielewską, Elwirę 
Kamińską i Mirosława Jędrzejewskiego, odbył 
się w ramach Dnia Patrona Miasta i spotkał się 
z dużym uznaniem publiczności.

Zapraszamy serdecznie na kolejny Dzień 
Patrona już za rok. 

 Tomasz Rychłowski 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Fot. Joanna Ścigała, Andrzej Ryfczyński

III Piknik Strażacki OSP Międzyzdroje 2019
Realizując podstawowe działania statutowe: ochrona życia, zdrowia i mienia oraz informowanie o zagrożeniach i sposobach za-
pobiegania, Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje zorganizowała w dniu 13.07.2019 r. III Piknik Strażacki OSP Międzyzdroje. 

Świnoujściu. Dzieci ustawiały się w kolejce aby 
moc choć przez chwilę przymierzyć hełm i po-
siedzieć w wozie strażackim czy na łodzi straż-
ników granicznych. Strażacy Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej przygotowali także gry  
i zabawy dla dzieci. W trakcie pikniku można 
było skorzystać ze  szkolenia z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej zor-
ganizowanego przez druhów z OSP Międzyz-
droje. Funkcjonariusze policji propagowali bez-
pieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi uczestnicy pikniku, dzięki uprzej-
mości OSP Gostyń, mogli poczuć się prawdzi-
wymi strażakami i ugasić „pożar”. Duża liczba 

osób skorzystała także z możliwości oddania 
krwi w krwiobusie należącym do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze 
Szczecina. 

Podczas pikniku można było skosztować 
przepysznej grochówki strażackiej, dań z gril-
la, ciast upieczonych przez druhny oraz dru-
hów OSP Międzyzdroje, a także schłodzić się 

zimnym piwkiem. Jak przystało na prawdziwy 
piknik organizowany przez ochotniczą straż 
nie mogło także zabraknąć tańców i szaleństw 
przy muzyce.

W tym roku jednym z głównych celów na-
szej zbiorki było uzyskanie środków na zakup 
GBA (średniego pojazdu ratowniczego) oraz 
wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka. 
Kwota jaką udało nam się uzbierać to 2 250 zł. 
Wszystkim obecnym na pikniku bardzo dzię-
kujemy za wsparcie naszej jednostki.

Jako organizator Ochotnicza Straż Pożarna 
Międzyzdroje pragnie podziękować partne-
rom, którzy wsparli nas swoimi siłami w dniu 

trwania pikniku. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zapra-
szamy Was oraz Wasze rodziny za rok – druh-
ny oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
Międzyzdroje.

 Anna Wodnicka
OSP Międzyzdroje 

Fot. Wodnicka Anna
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AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów jednolite 
druki obowiązują na terenie całego kraju. 

Osoby fizyczne obowiązane są składać formularze – „In-
formacje” wraz z załącznikami (IN-1, IR-1,IL-1). Osoby prawne 
oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomo-
ści z osobą prawną (np.: Jan Kowalski spółka z o.o.) składają 
druki – ,,Deklaracje”(odpowiednio: DN-1,DR-1 lub DL-1).

Nowe druki winny być składane w sytuacji wystąpienia 
okoliczności powodującej powstanie obowiązku podatkowe-
go mającego miejsce od 01 lipca 2019 r., np. osoba fizyczna 
kupiła lokal mieszkalny 2 lipca 2019 r. to zgłoszenia należy 
dokonać na nowym druku. Jeżeli zakupu dokonano do 30 
czerwca 2019 r. to zgłoszenie winno być na dotychczasowym 
druku określonym przez Radę Miejską w Międzyzdrojach 
Uchwałą Nr XXVI/247/16 z dnia 04 listopada 2016 r.

Druki można pobrać ze strony www.bip.miedzyzdroje.pl w 
zakładce Budżet – Podatki i opłaty – 2019   

Wzory druków dotyczących podatku od nieruchomości zo-
stały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek 
od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Wzory druków dotyczących podatku rolnego zostały okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 
2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklara-
cji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Wzory druków dotyczących podatku leśnego zostały okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 
2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji 
na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Robert Hagaj
Inspektor ds. wymiaru podatków

Toalety przenośne typu toi – toi, usytuowane 
są:

• przy ul. Niepodległości, w pobliżu nowej 
przychodni,

• przy wjeździe na małą promenadę zejście 
na plażę I,

• przy zejściu na plażę J od Gryfa Pomor-
skiego Las,

Ponadto 2 toalety usytuowane są przy 
zejściu na plażę L od Gryfa Pomorskiego 

Zawsze z początkiem sezonu letniego  
i natężeniem ruchu turystycznego w Mię-
dzyzdrojach wzdłuż drogi nr 102 w stro-
nę Wisełki parkował sznur samochodów. 
I ten krajobraz nie zmieniał się aż 
do zakończenia sezonu. Parko-
wanie przy drodze wojewódzkiej 
wzdłuż Wolińskiego Parku Na-
rodowego wzbudzało wiele dys-
kusji. Jednak przede wszystkim 
postój bezpośrednio przy krawę-
dzi jezdni, która jest intensywnie 
uczęszczana, stanowiło zagroże-
nie dla bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi, zarówno pieszych 
jak i kierowców.

„Nie mogliśmy bezczynnie 
czekać, aż dojdzie do tragedii. 
Dlatego pracownicy Referatu 
Infrastruktury naszego urzędu, 
podjęli stosowne działania. Pa-
trząc z boku, zamontowanie słupków 
blokujących wydaje się zajęciem na kilka 
dni. Owszem, ale nie możemy stawiać w 

ZMIANA DRUKÓW PODATKOWYCH
Uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze podatkowe 

dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

BEZPŁATNE TOALETY W MIĘDZYZDROJACH
Turystów odwiedzających Międzyzdroje informujemy, że na terenie naszego miasta, poza 
toaletami płatnymi, znajdują się także toalety bezpłatne.

Las oraz 2 przy zejściu na plażę M, przy  
szlabanie.

Informujemy również, że bezpłatnie 
można też korzystać z toalety przy zejściu 
na plażę G ul. Cicha (żółty budynek). 

Toalety są opróżniane 5 razy w tygo-
dniu.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach 

BEZPIECZNIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 102
przestrzeni publicznej czegokolwiek bez 
uzgodnień i odpowiednich pozwoleń” 
- powiedział burmistrz Międzyzdrojów 
Mateusz Bobek. 

Dlatego montaż słupków blokujących 
wymagał przygotowania zmiany stałej 
organizacji ruchu odcinka drogi woje-

wódzkiej. Dokonano stosownych uzgod-
nień z Zachodniopomorską  Dyrekcją 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz 
Komendą Wojewódzką Policji w Szczeci-

nie. Wynikiem tych działań, w 
dniu 27.06.2019 r. Marszałek 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, zatwierdził stałą 
organizację ruchu polegają-
cą na umieszczeniu w ciągu  
ul. Zwycięstwa drogi nr W102 
słupków blokujących od skrzy-
żowania z  ul. Turystycznej do 
ul. Campingowej.

Montaż ok. 200 słupków 
blokujących trwał kilka dni, 
zajęli się nim pracownicy Za-
kładu Ochrony Środowiska  
w Międzyzdrojach.

Joanna Ścigała 
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach
Fot. A.Widorowski
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SPORT

14 zawodników z klubów województwa 
zachodniopomorskiego, jako reprezen-
tacja Polski, w dniach 3-8 lipca 2019 
roku przebywała w szwedzkiej miej-
scowości Karlstad. W dniu 6 lipca 2019 
roku na stadionie lekkoatletycznym 
wzięli oni udział w XI Igrzyskach Kra-
jów Nadbałtyckich (XI Baltic Sea Youth 
Games). W zawodach uczestniczyło 8 
reprezentacji z Rosji, Białorusi, Łotwy, 2 
reprezentacje z Niemiec i Szwecji oraz 
z Polski. Nasza reprezentantka Ania 
Rejchert zajęła 6. miejsce w biegu na 
300m-42,79 II klasa sportowa (rekord 
życiowy oraz rekord klubu), w sztafecie 
4 x 80m Ania wraz z koleżankami zajęły 
5. miejsce 40,53 (0,16 straty do brązo-
wego medalu). Brawa dla Ani za start w 
pierwszych poważnych zawodach za-
granicznych. Na zdjęciu Ania Rejchert 
(czwarta od prawej) wraz z kolegami i 
koleżankami z reprezentacji. 

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna 

Międzyzdroje

Od 23 do 25 sierpnia Międzyzdroje kolejny raz 
zmienią się w stolicę kitesurfingu pełną kolo-
rowych latawców oraz widowiskowych trików 
wykonywanych przez zawodników z całej 
Polski! W 10. jubileuszową edycję rozegrany 

zostanie Finał Pucharu Polski w Formuła Kite 
Open, drugą konkurencją będzie Freestyle. Ta 
dwudniowa impreza na dobre zagościła w ka-
lendarzach zarówno wielu czołowych zawod-
ników,  jak i amatorów z różnych zakątków 

kraju. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji, 
koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę festi-
walu www.summerkitefestival.pl oraz na nasz 
fanpage na FB www.facebook.com/Summer-
KiteFestival.

Organizator

Anna Rejchert wystartowała w Igrzyskach Krajów Nadbałtyckich

Summer KITE FESTIVAL
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OGŁOSZENIA

Na słowo ,,rak”, prawie wszyscy reagujemy strachem, 
a jednak rak jelita grubego jest trzecim najczęściej roz-
poznawanym nowotworem u mężczyzn i drugim co do 
częstości u kobiet. Większość raków stanowią gruczola-
koraki rozwijające się ze zmian łagodnych, tzw. polipów. 
Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Ani poli-
py, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodu-
ją objawów. Dzięki badaniu – kolonoskopii możliwe jest 
odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian 
i, o ile to możliwe, ich usunięcie. 

Centrum Medyczne SONOMED w Szczecinie, zapra-
sza wszystkich mieszkańców Powiatu Kamieńskiego na 
profilaktyczne badania kolonoskopowe. 

,,Zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału  
w projekcie, a także do poinformowania o nim rodziny, 
bliskich, sąsiadów. Jeśli zbierze się grupa powyżej 3osób, 
Sonomed zapewnia bezpłatny transport do ośrodka”  - 
powiedziała nam Katarzyna Kozłowska – Petriczko, koor-
dynator projektu.W ramach projektu każdy pacjent otrzy-
ma nieodpłatnie lek przeczyszczający przygotowujący do 

 ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA
,,Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz aż się zepsujesz”, - wszyscy znamy te słowa J. Kochanowskiego, 
ale faktów o zagrożeniach dla naszego zdrowia nie zawsze chcemy wysłuchać. Kilka minut zajmie Państwu przeczyta-
nie tego tekstu, a dzięki niemu możecie zrobić coś ważnego dla swojego zdrowia lub dla zdrowia swoich najbliższych.

badania kolonoskopowego oraz zostanie przeszkolony  
w kwestii jego stosowania.

Projekt obejmuje bezpłatne profilaktyczne badania ko-
lonoskopowe dla pacjentów w wieku od 55 do 64 lat lub 
w wieku od 25 do 65 lat dla pacjentów pochodzących 
z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem 
genetycznym).

Szczegółowe informacje na temat projektu realizowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach profilaktyki 
raka jelita grubego znajdą Państwo na dedykowanej stro-
nie www.kolonovita.pl oraz na specjalnej infolinii: 91 484 
21 47 (także rejestracja na badania pod tym numerem 
telefonu).

W imieniu organizatorów proszę o przekazanie tej 
informacji jak największej liczbie osób. Warto zadbać  
o zdrowie swoje i innych. 

Na podstawie materiałów od organizatorów
Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 
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Z miejskiego kalendarza  imprez:  sierpień 2019 r.  
 
 01 – 16.08.2019r. – Letni kiermasz pn.” Książka za 1 zł”, 

od godz. 09:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
 01 – 31.08.2019r. – Wystawa fotografii Krzysztofa 

Chomicza pt. „Sztuka Natury”, godz. 09:00 – 17:00, 
Muzeum Przyrodnicze WPN, wystawa płatna w ramach 
zakupu biletu do muzeum;
 01.08.2019r. – Poznaj historię, tajemnice i legendy Jeziora 

Gardno razem z Franzem Lischką, godz. 17:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;
 5,12,19,26.08.2019r. – „Leśne wzgórze”, od godz. 10:00, 

Muzeum Przyrodnicze WPN;
 1,8,15,22,29.08.2019r. – XXI Międzyzdrojskie Czwartki 

Organowe, godz. 20:00, kościół pw. św. Piotra Apostoła, 
program na str. 6;
 07.08.2019r. – Indiańskie warsztaty plastyczne, godz. 

16:00, Miejska Biblioteka Publiczna;
 09 – 11.08.2019r. – Festiwal Indii, skwer rekreacyjny przy 

Alei Gwiazd;
 12.08.2019r. – „Odrobina humoru, szczypta miłości, 

 

Jeziora Gardno  
 Jordansee 

1 sierpnia 2019 r. (czwartek) 

godz. 17.00 wstęp wolny 

razem z Franzem Lischką 

Poznaj historię,  
tajemnice i legendy 

Organizatorzy:  

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach 

garść tajemnicy, czyli co kochamy w książkach na lato”, 
spotkanie w ramach DKK, godz. 17:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;
 16.08.2019r. – III Gala MMA, godz. 20:00, amfiteatr, 

impreza biletowana;
 17.08.2019r. –XVII Bieg Śniadaniowy, godz. 09:00, start 

przy Alei Gwiazd;
 17.08.2019r. – XX Mityng Lekkoatletyczny im. W. 

Komara i T. Ślusarskiego, godz. 17:50, Aleja Gwiazd;
 21.08.2019r. – Biesiada literacko – muzyczna pt. „Pod 

słońcem Toskanii”, godz. 17:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna; 
 23 - 25.08.2019r. – „Summer Kite Festival”, plaża na 

wysokości hotelu Vienna House Amber Baltic, pomiędzy 
zejściem C-B;
 24.08.2019r. – „Kino Niepodległej”, projekcja filmów 

arcydzieł polskiej kinematografii, od godz. 16:15, skwer 
rekreacyjny przy Alei Gwiazd, program na str. 6  

Redakcja

Partner:

„Leśne wzgórze”
plenerowa ścieżka edukacyjna 

WPN

W każdy poniedziałek, 
na terenie Muzeum Przyrodniczego WPN 

w Międzyzdrojach, organizujemy spotkania 
edukacyjno-przyrodnicze o tematyce leśnej. 

Partnerem projektu jest GAZ-SYSTEM S.A.
Zajęcia organizowane są bezpłatnie dla grup oraz rodzin.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje Dział Edukacji WPN.
Zajęcia prowadzimy w poniedziałki (do 30.09.2019), w godz. 10.00-14.00.

Woliński Park Narodowy, tel. 91 328 07 27 wew. 50, www.wolinpn.pl


