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

W środku Informatora:
- Relacja z 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, str. 4;  
- Konkurs fotograficzny „Moje Międzyzdroje”, str. 12.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

LATO Z GWIAZDAMI

fot. A. Ryfczyński

 fot. Ł. Łuszczek
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Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień 2018 r.
 07 – 17.08.2018r. – Letni kiermasz 

pn.” Książka za 1 zł”, od godz. 09:00, 
Miejska Biblioteka Publiczna;


 01 – 31.08.2018r. – Wystawa foto-

grafii Wacława Wantucha pt. „Pla-
tinum”, godz. 09:00 – 17:00, Gale-
ria Stare Muzeum WPN, wystawa 
płatna;


 6,13,20,27.08.2018r. – „Aktywne 

wakacje z Wolińskim Parkiem Na-
rodowym”, od godz. 09:00, plaża 
na wysokości Kawczej Góry za bazą 
rybacką (200 m od zejścia A);


 2,9,16,23,30.08.2018r. – XX Mię-

dzyzdrojskie Czwartki Organowe, 
godz. 20:00 kościół pw. św. Piotra 
Apostoła, program na str. 16 ;


 04.08.2018r. – Piknik strażacki OSP 

Irena Kirszenstein-Szewińska należała 
do najbardziej utytułowanych polskich 
sportowców i najwybitniejszych lekko-
atletek w historii: stawała na podium na 
czterech kolejnych igrzyskach olimpij-
skich (1964r. – Tokio, 1968r. – Meksyk,  
1972r. – Monachium, 1976r. – Mon- 
treal). „Polska Dama Lekkoatletyki” spe-
cjalizowała się w biegach sprinterskich 
oraz w skoku w dal.  Siedmiokrotna me-
dalistka igrzysk olimpijskich, zdobyła 
3 medale złote, 2 srebrne i 2 brązowe, 
oraz dziesięciokrotna medalistka mi-
strzostw Europy (10 medali na otwar-
tym stadionie i 3 w hali). Wielokrotna 
reprezentantka Polski w meczach mię-
dzypaństwowych i Pucharze Europy. 
W latach 1965–1979 zdobyła 24 me-
dale mistrzostw Polski w biegu na 100 
metrów, 200 metrów, 400 metrów,  
w sztafecie 4 × 100 metrów oraz w sko-
ku w dal. Karierę sportową zakończyła  
w 1980 roku. Po zakończeniu kariery 
zajmowała się działalnością na rzecz 
sportu w strukturach Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, jak również re-
prezentowała Polskę w strukturach  
MKOL. W 2016 roku otrzymała  
najwyższe polskie odznaczenie Order 
Orła Białego. 

Międzyzdroje, godz.12:00, skwer re-
kreacyjny przy Alei Gwiazd;


 10 – 12.08.2018r. – Festiwal Indii, 

skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd;

 17.08.2018r. –XVII Bieg Śniada-

niowy, godz. 09:00, start przy Alei 
Gwiazd;


 17.08.2018r. – XX Mityng Lekko-

atletyczny im. W. Komara i T. Ślusar-
skiego, godz. 17:50, Aleja Gwiazd;


 17.08.2018r. – konkurs na rzeźby z 

piasku przedstawiające organizmy 
Bałtyku, godz,10:00, plaża  po lewej 
stronie molo na wysokości zejścia J;

  
 17 – 19.08.2018r. – „Podwórko Ni-

vea na plaży”, godz. 10:00, lewa stro-
na molo, pomiędzy zejściem F-E;

 18 – 19.08.2018r. – „Słoneczna 
Stacja” Telewizji Polsat, godz. 10:00, 
plaża po prawej stronie molo, po-
między zejściem D-C;  



 18.08.2018r. – II Gala MMA, godz. 
20:00, amfiteatr, impreza biletowa-
na;



 19.08.2018r. – X Gala Boksu Zawo-
dowego „Międzyzdroje Seaside Bo-
xing Show”, godz. 20:00, amfiteatr, 
impreza biletowana;



 21.08.2018r. – spotkanie w ramach 
DKK pt. „Muzyczne biografie”, 
godz. 17:00, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna; 


 24 - 26.08.2018r. – „Summer Kite 

Festival”, plaża na wysokości hotelu 
Vienna House Amber Baltic, pomię-
dzy zejściem C-B.

Redakcja

Irena Szewińska była mocno związana 
z Międzyzdrojami. Od 19 lat, kiedy tylko 
mogła, uczestniczyła w organizowanym, 
zawsze 17 sierpnia,  Mityngu Lekkoatle-
tycznym im. W. Komara i T. Ślusarskie-
go. W 2005r. oficjalnie otwierała nowo 
odremontowany stadion miejski przy  
ul. Aleja Róż. W uznaniu zasług za „wkład 
w organizację imprez sportowych w Mię-
dzyzdrojach, przyczynienia się do wzro-
stu promocji miasta w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu, jak również okazywaną 
Gminie życzliwość i przyjaźń” uchwałą  

Odeszła Irena Szewińska 
– Honorowa Obywatelka Międzyzdrojów 

(24.05.1946 r. – 29.06.2018 r.)
nr XVII/170/04 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 12 marca 2004 r. Ire-
nie Szewińskiej nadano  tytuł „Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów”. 

Skromna, zawsze uśmiechnięta i pełna 
pozytywnej energii - tak ją wspomina-
ją  osoby, które miały okazję przebywać  
w jej towarzystwie. Każdy, kto znał Panią 
Irenę, wiedział, że jej postawa wynikała  
z faktu, że była kobietą szczęśliwą i speł-
nioną. Zawsze oddana rodzinie, podkre-
ślała, że nie osiągnęłaby tyle, gdyby nie 
wsparcie rodziny: męża Sławomira –  
„Januszka” (tak go nazywała) i synów  
Andrzeja i Jarosława.    

Jeszcze w ubiegłym 2017 roku pod-
czas XXXV sesji Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach gościliśmy Panią Irenę, która 
była pełna podziwu dla rozwoju miasta 
i dziękowała za kontynuowanie tradycji 
sportowych. Zapowiadała uczestnictwo 
w tegorocznym XX jubileuszowym Mi-
tyngu Lekkoatletycznym im. W. Komara 
i T. Ślusarskiego. Niestety Pani Ireny nie 
zobaczymy 17 sierpnia br. w Międzyz-
drojach, bo ona dotarła już do życiowej 
mety.   

Cześć Jej Pamięci!      
Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje
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W opublikowanym rankingu dotyczą-
cym najbogatszych gmin wiejsko – miej-
skich w Polsce I miejsce w 2017 roku za-
jęła gmina Dziwnów z dochodem na osobę  
w wysokości 9 511,58 zł, drugie miejsce  
- Krynica Morska:  8 785,90 zł, III miejsce  
- Mielno z dochodem na osobę 7 783,42 zł, 
a Międzyzdroje znalazły się na IV wysokim 
miejscu z poziomem zamożności na osobę 
w wysokości  7 372,64 zł. Wśród najbogat-
szych województw – zachodniopomorskie 
zajęło trzecią lokatę.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane 
przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwer-

sytetu Warszawskiego zestawienia wszyst-
kich samorządów analizowane na podsta-
wie obiektywnych danych z GUS pod kątem 
kilku aspektów.  Rankingi Wspólnoty są pu-
blikowane rok po okresie, którego dotyczą 
zebrane w tym zestawieniu dane, ponieważ 
w takim czasie są publikowane dane z GUS. 

Miniony rok przyniósł szybki wzrost 
dochodów w gminach i województwach, 
natomiast znacznie skromniejszy w mia-
stach na prawach powiatu. W 2017 roku 
spośród najważniejszych źródeł dochodów 
gmin najszybciej wzrosły udziały w PIT  
– o prawie 8%. Wzrosły także znacznie wy-

datki inwestycyjne gmin, nakłady na tury-
stykę, wzrosły wpływy do budżetów z tytu-
łu podatków.

- Opublikowany ranking potwierdza słusz-
ność działań naszego samorządu podjętych  
i realizowanych przez ostatnie lata, powo-
dujących zrównoważony poziom dochodów. 
W najbliższych latach planujemy wzrost do-
chodów bieżących, co pozwoli na utrzymanie 
wysokiej pozycji w rankingu - powiedział bur-
mistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz.

Referat Promocji 
i Współpracy z Zagranicą

UM w Międzyzdrojach 

Z uwagi na coraz większe zaintereso-
wanie turniejem, w tym roku organizatorzy 
przygotowali na plaży dwa boiska do gry  
w siatkówkę. Do turnieju zgłosiło się 6 

drużyn. Każda drużyna składała się z 6 za-
wodników, wśród których były rodziny z 
dziećmi, plażowicze, jak również osoby, 
które trenują siatkówkę. O oprawę muzycz-
ną turnieju zadbał DJ „Madej Band”, który 

III Międzyzdroje Family Beach Ball Cup za nami!

rozgrzewał i tak już gorącą atmosferę. Pod-
czas przerwy między meczami dziewczyny 
z drużyny „Fala Międzyzdroje” pokazały, jak 
można bawić się tańcząc na piasku. 

Mecze odbywały się równocześnie w 
systemie „każdy z każdym”, do 15 punktów,  
do dwóch wygranych setów. Sędziowali: 
Michał Łukaszczyk i Marian Kowalewski. 
I miejsce zajął zespół „Poziomki”, fani siat-

Międzyzdroje wśród najbogatszych gmin w Polsce
W kwietniu br.  informowaliśmy Państwa o wysokiej pozycji gminy Międzyzdroje w rankingu pisma terytorialnego ,,Wspólnota”  
w nakładach na kulturę. W tym miesiącu został opublikowany kolejny ranking, tym razem dotyczący najbogatszych gmin, miast,  
powiatów i województw w 2017 roku. 

Słoneczna pogoda i lekka nadmorska bryza, sprzyjała w sobotę 21 lipca br. uczestnikom 
organizowanego turnieju siatkówki plażowej w Międzyzdrojach. To już 3. edycja, organi-
zowanego przez hotel „Aurora Family &SPA” przy współpracy z Gminą Międzyzdroje oraz 
firmą „Cisowianka”, amatorskiego turnieju pn. „Międzyzdroje Family Beach Ball Cup”.    

kówki i zgrany zespół znajomych, którzy 
specjalnie na turniej przyjechali z Widzień-
ska koło Stepnicy. II miejsce przypadło 
dwukrotnym triumfatorom turnieju, zespo-
łowi „Koniewo” z Koniewa koło Wolina. III 
miejsce dla zespołu „Kristoph”, drużyny, 
która składała się z turystów i gości hotelu 
„Aurora Family &SPA”. Zwycięzcy otrzymali 
puchar, okolicznościowe medale, vouchery 
oraz firmowe gadżety. 

Wszystkim zaangażowanym w organi-
zację turnieju składamy serdeczne podzię-
kowania. Zapraszamy na turniej siatkówki 
plażowej już za rok!    

     Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Bisy i owacje na stojąco. W ramach 
koncertu otwarcia „Tango Show z gwiaz-
dami” Międzyzdroje dały się porwać go-
rącym rytmom filmowych tang. W podróż 
po historii tańca zabrali nas Anna Dere-
szowska i Paweł Sztompke. Przejmujące 
wykonania, jakie przygotowały Kayah, 
Olga Szomańska, Stanisław Sojka, Jacek 
Kawalec i Borys Lawreniw, sprawiły, że 
jeszcze długo po zakończeniu koncertu 
publiczność kołysała się jak na najlepszej 
milondze. Największe wrażenie na zebra-
nych zrobiły kultowe już "Tango Milon-
ga", "Memento Vitae", "Tango Warszawo" 
czy "La Cumparsita". Anna Iberszer, Piotr 
Woźniak, Anna Głogowska i Rafał Mase-
rak ośmielili publiczność prezentowany-
mi figurami. 

Absolutne szaleństwo wywołał rów-
nież Andrzej Piaseczny ze swoim zespo-
łem. Bisom nie było końca. 

W programie 23.Festiwalu Gwiazd 
znalazły się również recitale Katarzyny 
Skrzyneckiej i Macieja Miecznikowskie-
go. Akcentem muzycznym Gali Odciśnię-
cia Dłoni był z kolei przejmujący koncert 
Krzysztofa Cugowskiego.

Dobry teatr w Międzyzdrojach to 
już tradycja. W tym roku publiczność 
oszalała na punkcie spektaklu „Kłam-
stwo” (Sambor Czarnota, Joanna Liszow-
ska, Izabela Kuna, Wojciech Malajkat, 
Mikołaj Roznerski, Milena Suszyńska, 
Adriana Kalska, Piotr Szwedes). Bardzo 
szybko zabrakło biletów na„Fridę” (reż. 
Jakub Przebindowski, w roli Fridy Kahlo 
- Martyna Kliszewska) i „Polowanie na ło-
sia” (Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdło-
cha, Piotr Cyrwus, Grażyna Wolszczak, 
Leszek Lichota). Głośne brawa i wybuchy 
śmiechu słychać było podczas spektaklu 

„Alibi od zaraz” (Andrzej Deskur, Katarzy-
na Skrzynecka, Aleksandra Grzelak, Sła-
womira Łozińska, Marcin Troński, Barbara 
Kurzaj, Mateusz Banasiuk). Do Międzyz-
drojów wrócił również Teatr Telewizji.

Swój trwały ślad na Alei Gwiazd zo-
stawili: Iga Cembrzyńska, Mirosław Baka, 
Katarzyna Skrzynecka, Grażyna Wolsz-
czak, Natalia Rybicka, Krzysztof Cugow-
ski i Maciej Miecznikowski. Pojawiła się 
specjalna tablica poświęcona prof. Ada-
mowi Myjakowi. Na swoje miejsce wrócił 
również odcisk dłoni Jarosława Jakimo-
wicza. Kolejna z tegorocznych nowości 
to ławeczka Ireny Jarockiej. 

Już po raz trzeci w ramach Festiwa-
lu Gwiazd odbyły się spotkania z cyklu 
„Gwiazdy Bestsellerów”. O przyjaźni 
Zdzisława Beksińskiego i Normana Leto 
rozmawiali Mirosław Skoczeń, tajemni-
cami powieści kryminalnej podzieliła się 
Katarzyna Bonda, a Andrzej Pągowski 
sprawił, że nasz świat stał się dużo bar-

23.Festiwal Gwiazd przechodzi do historii
Wypełniony po brzegi Amfiteatr, pękające w szwach sale koncertowe i emocje, których zarówno artyści, jak i festi-
walowa publiczność długo nie zapomną. Za nami 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Które elementy programu 
będziemy wspominać najdłużej?

dziej kolorowy, i opowiedział o współpra-
cy z takimi artystami, jak Andrzej Wajda 
czy Krzysztof Kieślowski. 

Na murawie z reprezentacją Samorzą-
dowców zmierzyła się Reprezentacja Ar-
tystów Polskich. Gwiazdy okazały się sil-
niejsze i mecz skończył się wynikiem 4:2. 

Organizatorzy przygotowali również 
szereg wydarzeń dla najmłodszych. Każ-
dego dnia o 11:00 na Skwerze rekreacyj-
nym z dziećmi spotykały się gwiazdy kina 
i teatru. 

Niezmienną popularnością cieszy-
ły się pokazy plenerowe w „Kinie pod 
gwiazdami”. Widzowie biegali razem 
z bohaterami filmu „Najlepszy” Łuka-
sza Palkowskiego, zrywali boki, oglą-
dając „Atak Paniki” Pawła Maślony  
i podśpiewywali podczas projekcji filmu 
„Excentrycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy” Janusza Majewskiego. 

Do zobaczenia w Międzyzdrojach 
podczas 24. Festiwalu Gwiazd. Impre-
za gromadzi również swoją społeczność  
w social mediach: www.facebook.com/
FestiwalGwiazd/.

Alicja Myśliwiec
fot. Łukasz Łuszczek
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Uczestnicy spotkania zapo-
znali się z książkami, które kończą 
się happy endem.  Wywiązała się 
dyskusja na temat serii powie-
ści Katarzyny Michalak pt. „Rok  
w Poziomce”, „Powrót do Poziom-
ki”, „Lato w Jagódce” i „Wiśniowy 
dworek”. To bardzo lekka literatu-
ra, idealna na letnie dni. Kolejną 
serią „owocowych książek”, o któ-
rych była mowa, to pozycje Izabe-
li Sowy, takie jak: „Smak świeżych 
malin”, „Cierpkość wiśni”, „Her-
batniki z jagodami” i „Zielone ja-
błuszko”. Opowiadają one historie 
młodych ludzi, którzy zmagają się  
z pierwszą prawdziwą miłością, 
poszukiwaniem swojego miejsca 

21 lipca Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach znów stał się miejscem 
przeglądu Karawany Kultury – edycji pt. "East 
West of Culture Caravan". 
Na miłośników sztuki cze-
kały występy uczestników 
z Rosji, Białorusi, Ukrainy, 
Polski. Była to muzyka in-
strumentalna (fortepian, 
gitara, cymbały), wokal 
(klasyczny, estradowy, 
ludowy), teatr – recyta-
torzy, taniec, gimnastyka 
artystyczna, folklor, ma-
larstwo.

Prawie pełna widow-
nia domu kultury bardzo 
ciepło witała uczestników 
prezentujących ciekawy 
program. Utwory Chopi-
na, Rachmaninowa, znane 
walce, piosenki ludowe – 
prawdziwa uczta duchowa 
dla melomana. W drugiej 
części przeglądu publiczność podziwiała wy-
stępy wokalistów, którzy świetnie sobie radzili 
z piosenkami w językach angielskim i francu-
skim. Laureatem I stopnia została 12-letnia 

Od 11 lipca br. w Międzyzdrojach 
można oglądać  wystawę pn. ,,Ojco-
wie Niepodległości”. Wystawa ple-
nerowa została przygotowana przez 
szczeciński oddział Instytutu Pamię-
ci Narodowej w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jako jeden z elemen-
tów akcji szlak #Moja Niepodległa. 
Zainteresowani, którzy odwiedzą 
wystawę mogą poznać sylwetki 
najwybitniejszych postaci: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 

„Owocowa seria, czyli książki 
na lato” – spotkanie DKK                                         
19 lipca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odby-
ło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem przewodnim 
były książki z owocem w tytule, czyli „Owocowa seria”.

na ziemi czy problemami finan-
sowymi. 

Uczestnicy DKK polecali sobie 
również inne pozycje książkowe, 
które są warte przeczytania. Duże 
zainteresowanie wzbudziła naj-
nowsza powieść szczecińskiego pi-
sarza i architekta Leszka Hermana 
pt. „Biblia diabła”, która opowiada 
m.in. o skarbie z kamieńskiej kate-
dry i polowaniu na czarownice. Na 
zakończenie wieczoru uczestnicy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Serdecznie zapraszamy na ko-
lejne spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki, które odbędzie się 21 
sierpnia o godz. 17.00.

 Bibliotekarze

Alisa Dounar (Wzorowe Studio Wokalu MIKS, 
Mińsk, Białoruś) z piosenką „S.O.S. d’unterrien 
en détresse”.

Wariacja Esmeraldy w wykonaniu 7-letniej 
Rady Kobenko (Studio Pilates i Ballet, Woro-
neż, Rosja) zyskała ogromny i zasłużony aplauz, 
uczestniczka została Laureatem I stopnia.

Łącząc wypoczynek nad morzem z uczest-
nictwem w „Karawanie Kultury” na zaprosze-
nie Fundacji Teatr Teatr, do Międzyzdrojów 
przyjechał zespół Mała Tęcza i soliści z Ol-
brachtowa. Utwory ludowe tego zespołu uzy-
skały nagrodę Laureata I stopnia.

Najwyższe uznanie jury 
uzyskał zespół wokalny 
IСЛАЧАНКА (Dziecięca 
Szkoła Sztuki, Raków, Biało-
ruś) w kategorii wokalu kla-
sycznego z programem pio-
senek białoruskich, Grand 
Prix należy do nich.

Karawana Kultury staje 
się bardzo popularnym fe-
stiwalem. Świadczy o tym 
poszerzająca się geografia 
uczestników. W przeglądach 
Karawany Kultury w ciągu 
ostatniego roku brały udział 
zespoły i soliści z Republiki 
Południowej Afryki, Ban-
gladeszu, Indonezji, Malezji, 
Grecji, Francji, Malty, Ło-
twy, Estonii, Kazachstanu, 
Niemiec, Białorusi i Rosji. 
Organizatorzy już przyjmują 

zgłoszenia na październik i grudzień.
Fundacja Benefis, Wolin (Organizator)

Foto Robert Tomasz Zięba

Wakacje z Karawaną Kultury

WYSTAWA ,,OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” W MIĘDZYZDROJACH
Ignacego Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Wojciech Korfantego i Ignace-
go Daszyńskiego. To doskonała lekcja 
historii dla najmłodszych i tych troszkę 
starszych.

Wystawa jest dostępna do połowy 
sierpnia, na skwerze przy Informacji 
Turystycznej ,,Balbinka” na międzyzdroj-
skiej promenadzie.  Serdecznie zapra-
szamy. 

Joanna Ścigała
UM w Międzyzdrojach 
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SPORT

SPORTOWY SIERPIEŃ W MIĘDZYZDROJACH
W lipcu Międzyzdroje wypełnia „duch kultury i sztuki”. Sierpień to czas dla „ducha sportu”.  
Jak co roku w sierpniu przygotowaliśmy szereg imprez o charakterze sportowym. 

17 - tego sierpnia zapraszamy wspól-
nie z Klubem Biegacza Sporting na  Ro-
dzinny Bieg Śniadaniowy oraz XX Mityng 
Lekkoatletyczny im. Władysława Komara 
i Tadeusza Ślusarskiego.

Jak co roku spotykamy się na trasie 
Biegu Śniadaniowego i uczestniczymy 
wspólnie z Gwiazdami Sportu w imprezie 
o charakterze czysto rekreacyjnym. 

XX jubileuszowy Mityng Lekkoatle-
tyczny im. Władysława Komara i Tade-
usza Ślusarskiego odbędzie się na Alei 
Gwiazd. 

16 sierpnia 2018 r. 
(czwartek)

Godz. 17:00 – skwer rekreacyjny przy 
Alei Gwiazd. Rejestracja - zapisy uczestni-
ków do biegu śniadaniowego 

Godz. 19:00 Msza Święta w kościele 
p.w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdro-
jach „O pokój duszy Władysława Komara, 
Tadeusza Ślusarskiego i Ireny Szewińskiej”.

17 sierpnia 2018 r. 
(piątek)

Godz. 09:00 – skwer rekreacyjny przy 
Alei Gwiazd 

Rodzinny Bieg Śniadaniowy – start  
ul. Aleja Gwiazd

Godz. 17:50  XX Mityng Lekkoatletycz-
ny  im. Władysława Komara i Tadeusza 
Ślusarskiego – Aleja Gwiazd

- Konkurs skoku o tyczce im. Tadeusza 
Ślusarskiego

- Konkurs pchnięcia kulą im. Włady-
sława Komara

18 sierpnia 2018r. 
(sobota) 

II Gala MMA Druga edycja walk kon-
taktowych, imprezy organizowanej  
w plenerze w amfiteatrze miejskim, 
prowadzonych w oktagonie (na ringu  
w ośmiokątnej klatce), w których zawod-
nicy walczą przy dużym zakresie dozwo-
lonych technik. 

19 sierpnia 2018 
(niedziela)  

X Gala Boksu Zawodowego – „Międzyz-
droje Seaside Boxing Show”, impreza, 
która corocznie przyciąga licznych fanów 
boksu. Sześć pojedynków bokserskich.

Walki mają charakter międzynarodowy  
i odbywają się w różnych kategoriach wa-
gowych. Główną atrakcją wieczoru jest  
walka o pas federacji bokserskich WBC, 
WBA, IBF. 

24 – 26 sierpnia 2018 
(piątek – niedziela) 

„Summer Kite Festiwal” na plaży przy ho-
telu Vienna House Amber Baltic odbędą 
się zawody kitesurfingowe, wraz z aktyw-
nościami sportowymi i pokazem instruk-
tażowym kitesurfingu. Stanowi to nie lada 
gratkę nie tylko dla zawodników, ale tak-
że dla plażowiczów, którzy mogą w ciągu 
dnia oglądać niezwykłe akrobacje z lądu,  
a wieczorem bawić się w sportowym 
gronie na muzycznym plażowym ,,Beach 
Party”.

Zapraszamy wszystkich do czynnego 
uczestnictwa w organizowanych impre-
zach. Gwarantujemy emocje i dobrą za-
bawę. 

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji 

i Współpracy z Zagranicą
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WYDARZENIA

W samo południe 29 czerwca br. po raz 
drugi w Międzyzdrojach był obchodzony 

dzień patrona miasta św. Piotra Apostoła. 
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.  
z udziałem pocztów sztandarowych: Gminy 
Międzyzdroje,  wojska i harcerzy. W uro-

Pobyt dzieci w Polsce trwał dziesięć dni. 
W tym czasie dzieci dwa razy odwiedziły 
wyspę Wolin. W poniedziałek (02.07.2018) 
nasi mali rodacy zwiedzali Międzyzdroje. 
Był to dzień pełen uśmiechu, różnego ro-
dzaju atrakcji, oraz zabaw i nauki na plaży. 
Dla części dzieci był to pierwszy kontakt z 
morzem, niektóre gościły już w naszym mie-
ście w ubiegłym roku.

Pierwszą z zaplanowanych atrakcji było 
zwiedzanie Gabinetu Figur Woskowych, 
dzieci oraz ich opiekunowie byli bardzo 
zadowoleni. Następnie wszyscy udali się 
na plażę, gdzie, oprócz kąpieli i szaleństw 
w morzu, dzięki uprzejmości ratowników 
WOPR Międzyzdroje, dzieci zapoznały się 
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa 
nad wodą. To były niezapomniane chwile, 
większość dzieci po raz pierwszy była nad 
morzem, szaleństwom w wodzie oraz na 
plaży nie było końca. Po kilku godzinach 
zabaw dzieci udały się na obiad do Baru 
Wczasowego. Po pysznym i obfitym posiłku 
dzieci większe ponowienie wróciły na plażę. 
Uśmiech z twarzy młodzieży nie schodził. 
Na zakończenie pobytu w Międzyzdrojach 
goście udali się do Bałtyckiego Parku Mi-
niatur, oczarowane eksponatami. W parku 
miniatur znalazł się także akcent litewski, 
który wszystkich niezmiernie ucieszył.

Kolejnym dniem spędzonym na naszej 
wyspie była środa (04.07.2018). Pierw-
szym etapem wycieczki było zapoznanie 
się z pracą strażaków z Komendy Miejskiej 

czystości wzięli udział mieszkańcy i turyści 
goszczący w Międzyzdrojach.  

Na koniec nabożeństwa proboszcz pa-
rafii ks. prałat kan. dr Marian Jan Wittlieb, 
w imieniu rady parafialnej, nadał tytuły „Za-
służony dla parafii”: Henrykowi Nogali, Ja-

Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu 
(Warszów). Dzieci miały okazje zapoznać 
się z pracą strażaków, ze sprzętem. Straża-
cy przeprowadzili także szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedme-
-dycznej. Dzieci opuściły jednostkę za-
chwycone. 

Następnym etapem wycieczki było zwie-
dzanie Latarni Morskiej w Świnoujściu oraz 
Fortu Gerharda w Świnoujściu. Było zwie-
dzanie, musztra oraz ognisko z kiełbaskami 

II Dzień Patrona Międzyzdrojów nowi Dudzie i Zbigniewowi Chowańskiemu. 
Po wręczeniu wyróżnień, ksiądz proboszcz 
zaprosił wiernych na Piknik Piotrowy. Pik-
nik odbywał się na placu przy kościele, na 
którym częstowano wszystkich zupą rybną 
zwaną Uchą i pieczonymi chlebowymi klu-
czami św. Piotra Apostoła. 

Wieczorem w sali Międzynarodowego 
Domu Kultury odbył się uroczysty koncert 
kameralny pt. „Międzyzdrojska Saxonetta”  
i premiera płyty „Quo  Vadis Domine?”.

Koncert saksofonowy, wykonany przez 
Dariusza Samóla, Ewę Ruszałę, Zhiyin Luo, 
Agnieszkę Jutkiewicz, Joannę Dołęgę, Mi-
leny Palkaj, Michała Maślaka, Cypriana 
Szawrackiego, Pawła Filipowicza i Mirosła-
wa Jędrzejewskiego, odbył się w ramach XI 
Międzynarodowego Festiwalu Saksofono-
wego i spotkał się z dużym uznaniem pu-
bliczności. 

Wydarzeniu towarzyszyła promocja pły-
ty zawierającej wykonanie kantaty koncer-
towej pt. „Quo  Vadis Domine?” pod batu-
tą Karola Borsuka, nagranej 29.06.2017 r.  
z okazji 70-lecia  Międzyzdrojów oraz 
pierwszych obchodów Dnia Patrona miasta 
Międzyzdroje. 

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Fot. Joanna Ścigała

„Paczka dla Rodaka i bohatera na Kresach” – Kresowe wakacje 
Po raz trzeci w ramach akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” zorganizowane zostały w Polsce wakacje dla dzieci na-
szych rodaków z Litwy. W tym roku do Polski przyjechało 22 dzieci wraz z opiekunami.  Nasi młodzi rodacy uczęszczają na co 
dzień do Szkoły Podstawowej w Rakańcach oraz Szkoły Specjalnej w Solecznikach.

na obiad. Na zakończenie pobytu na wyspie 
dzieci po raz ostatni udały się na plażę. 

Dzieci oraz ich opiekunowie pragną po-
dziękować 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 2018” 

Fot. Łukasz Szełemej, Wojciech Woźniak 
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UCHWAŁA NR XLVI/488/18
w sprawie zmiany budżetu i zmian 

w budżecie na rok 2018

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody 
i wydatki o kwotę 53 000 zł. Zmiany pole-
gają na: 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 
53 000 zł z tytułu dywidendy z Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 2/ 
zwiększeniu wydatku w kwocie 13 000 zł na 
pokrycie kosztów okresowego pięcioletniego 
przeglądu technicznego infrastruktury por-
tu w Wapnicy, pomiarów batymetrycznych 
oraz czystości dna basenu portowego (koszt 
przeglądu szacuje się na kwotę 28 000 zł, 
część środków tj. 15 000 zł zostanie zapew-
nionych poprzez zmianę planu finansowego 
Portu Jachtowego), 3/ zwiększeniu wydatku 
w kwocie 40 000 zł na opłaty pocztowe (plan 
przed zmianami wynosi 99 623,15 zł).

UCHWAŁA NR XLVI/489/18
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035

Zmienia się treść załączników.

UCHWAŁA NR XLVI/490/18
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdom-
nym z terenu gminy Międzyzdroje

Określa się szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia, które udzielają schronienia osobom 
bezdomnym, dla których właściwą miejsco-
wością jest Gmina Międzyzdroje. Opłata za 
pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest 
na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach. Opłata za 
pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest 
z dołu w rozliczeniach miesięcznych i sta-
nowi dochód gminy Międzyzdroje. W przy-
padku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie 
obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego 
opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie 
za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty 
wynikającą z § 2 przez liczbę dni w danym 
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 
Ze względu na zwiększone wydatki związane 
z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub re-
alizacją indywidualnego planu wychodzenia 
z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca 
się o skierowanie do ośrodka wsparcia, bądź 
przebywająca w ośrodku wsparcia, może być 
częściowo lub całkowicie zwolniona z po-
noszenia opłat za pobyt za okres wynikają-
cy z okoliczności sprawy.  Zwolnienie czę-
ściowe lub całkowite z opłaty następuje na 
wniosek osoby bądź rodziny ubiegającej się 
o skierowanie lub przebywającej w ośrodku 
wsparcia, albo na wniosek pracownika so-
cjalnego.

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

w dniu 28.06.2018 r., podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XLVI/491/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program 
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 
(materiał w całości do wglądu w BIP).

UCHWAŁA NR XLVI/492/18 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Jednostki organizacyjne Gminy Między-
zdroje, wymienione w § 2 projektu uchwa-
ły, zwróciły się do Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach z prośbą o wyznaczenie 
inspektora ochrony danych, odpowiedzial-
nego za realizację obowiązków jednostek 
związanych z ochroną danych osobowych. 
Potrzeba ta wynika z faktu, że przepisy 
art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 
1000), dalej: UOD, oraz art. 37 ust. 1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 ze zm.), dalej: RODO, nakładają 
na jednostki sektora finansów publicznych 
obowiązek wyznaczenia inspektora ochro-
ny danych Zgodnie z art. 37 ust. 3 RODO, 
jeżeli administrator lub podmiot przetwarza-
jący są organem lub podmiotem publicznym, 
dla kilku takich organów lub podmiotów 
można wyznaczyć - z uwzględnieniem ich 
struktury organizacyjnej i wielkości - jedne-
go inspektora ochrony danych. Biorąc pod 
uwagę powyższe, istnieje możliwość wy-
znaczenia jednego inspektora ochrony da-
nych dla kilku jednostek sektora finansów 
publicznych, aczkolwiek takie wyznaczenie 
musi uwzględniać strukturę organizacyjną 
tych jednostek. Należy mieć na względzie, 
że potrzeba wyznaczenia inspektora ochro-
ny danych obejmuje wymienione jednostki 
organizacyjne, które stanowią odrębne od 
Urzędu Miejskiego zakłady pracy. Aby pra-
cownik Urzędu Miejskiego mógł wykonywać 
na ich rzecz czynności w ramach swojego 
stosunku pracy, niezbędne jest nadanie ta-
kiej obsłudze określonych ram organizacyjno 
– prawnych. Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000), 
dalej: USG, Gmina może zapewnić wspólną 
obsługę, w szczególności administracyjną, 
finansową i organizacyjną jednostkom or-
ganizacyjnym gminy zaliczanym do sektora 
finansów publicznych. Zgodnie z art. 10b 
ust. 1 USG, wspólną obsługę mogą prowa-
dzić m.in. urząd gminy. Przepis art. 10b ust. 
2 USG stanowi, że rada gminy w odniesie-
niu do jednostek obsługiwanych, o których 

mowa w art. 10a pkt. 1, określa, w drodze 
uchwały, w szczególności: jednostki obsłu-
gujące, jednostki obsługiwane, zakres obo-
wiązków powierzonych jednostkom obsłu-
gującym w ramach wspólnej obsługi.

UCHWAŁA NR XLVI/493/18
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości

Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie 
nabycia od Międzyzdrojskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dziesię-
ciu lokali mieszkalnych wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi, usytuowanych przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 41 AB w celu 
zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy 
Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XLVI/494/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości

W związku ze zwolnieniem przez dotychcza-
sowego najemcę mieszkalnego lokalu komu-
nalnego nr 4 położonego przy ul. Zwycięstwa 
37 w Międzyzdrojach, którego stan tech-
niczny wymaga znacznych nakładów na re-
mont umożliwiający przydział przedmioto-
wego lokalu w  ramach zasobu mieszkanio-
wego gminy oraz zgodnie z zapisami § 4 pkt 
d) uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Międzyzdroje w latach 
2015-2019, który brzmi: „d) przewiduje się 
wyłączenie z mieszkaniowego zasobu gminy 
i przeznaczenie ich do zbycia w trybie prze-
targu nieograniczonego tych lokali, które zo-
stały zwolnione przez najemców, a ich stan 
techniczny wskazuje na konieczność ponie-
sienia znacznych nakładów finansowych na 
ich przygotowanie do kolejnego przydzia-
łu”, proponuje się przeznaczyć ww. lokal do 
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczo-
nego.

UCHWAŁA NR XLVI/495/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości

W związku z wnioskiem właściciela nieru-
chomości usytuowanej przy ul. Turkusowej 
38 w Wapnicy, stanowiącej działkę nr 
128, w sprawie sprzedaży na poprawienie 
warunków zagospodarowania posiadanej 
nieruchomości, gminnej nieruchomości 
przyległej, stanowiącej działkę nr 129/2 
o powierzchni 64 m², proponuje się podjęcie 
przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
sprzedaży ww. działki w trybie bezprzetar-
gowym.
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UCHWAŁA NR XLVI/496/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 
maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimal-
nych stawek czynszu za dzierżawę nieru-
chomości położonych na terenie Gminy 
Międzyzdroje

Ze względu na zawierane corocznie umowy 
dzierżawy terenów gminnych na działania 
promocyjne, proponuje się wprowadzenie 
zmian w uchwale w sprawie ustalenia mini-
malnych stawek czynszu za dzierżawę nie-
ruchomości położonych na terenie Gminy 
Międzyzdroje w zakresie wysokości mini-
malnych stawek za dzierżawę terenów na: 
imprezy promocyjne i wystawiennicze, targi 
i inne działalności związane z promocją na 
okres nie dłuższy niż 14 dni.

UCHWAŁA NR XLVI/497/18
w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem Enea Operator 
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności 
przesyłu na części działki gminnej nr 73, 
położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Międzyzdrojach, w pasie o łącznej długo-
ści 11 m i szerokości 0,5 m, w celu ułożenia 
i użytkowania kabla elektroenergetycznego 
oraz szafki kablowej i złącza kablowo-po-
miarowego, proponuje się podjęcie przedło-
żonego projektu uchwały dotyczącego usta-
nowienie na czas nieokreślony odpłatnej słu-
żebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XLVI/498/18
w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem Enea Operator 
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności 
przesyłu na części działki gminnej nr 92, 
położonej w Wicku, w pasie o łącznej długo-
ści 22 m i szerokości 0,5 m, w celu ułożenia 
i użytkowania kabla elektroenergetycznego, 
proponuje się podjęcie przedłożonego pro-
jektu uchwały dotyczącego ustanowienie 
na czas nieokreślony odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XLVI/499/18
w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu

W związku z wnioskiem Enea Operator 
Spółka z o.o. o ustanowienie służebności 
przesyłu na części działki gminnej nr 8/4, 
położonej w Lubinie, w pasie o łącznej dłu-
gości 64 m i szerokości 0,5 m, w celu ułoże-
nia i użytkowania kabla elektroenergetycz-
nego, proponuje się podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały dotyczącego ustanowienie 
na czas nieokreślony odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XLVI/500/18
w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Międzyzdroje w latach 2015 – 2019

Zmienia się treść § 4 pkt b) załącznika do 

uchwały nr XI/100/2015 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca  
2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletnie-
go programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 
2015 – 2019, który otrzymuje brzmienie: 
„Planowane zmiany wielkości mieszkanio-
wego zasobu gminy w latach 2015 - 2019: 
a) przewiduje się prowadzenie sukcesyw-
nej sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców lokali w budynkach, w których 
gmina nie jest stu procentowym udziałow-
cem, b) przewiduje się wyłączenie z miesz-
kaniowego zasobu gminy i przeznaczenie do 
zbycia w trybie przetargu nieograniczonego 
tych lokali, które zostały zwolnione przez 
najemców, a ich stan techniczny wskazu-
je na konieczność poniesienia znacznych 
nakładów finansowych na ich przygotowa-
nie do kolejnego przydziału, c) przewiduje 
się zwiększenie mieszkaniowego zasobu 
gminy Międzyzdroje o ok. 10 lokali, które 
przewiduje się nabyć od Międzyzdrojskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 41”.

UCHWAŁA NR XLVI/501/18
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych

Zmienia się treść § 2 uchwały nr 
XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Między-
zdrojach z dnia 19 listopada 2015 r. w spra-
wie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, któ-
ry otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, usy-
tuowanych w budynkach, w których gmina 
nie jest stu procentowym udziałowcem, na 
rzecz ich najemców.” Zmienia się treść § 5 
uchwały nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada  
2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych, który otrzymuje brzmienie: „1. 
Sprzedaż lokali w budynkach wybudowanych 
przed 1945 r., w których w ciągu ostatnich 5 
lat liczonych do dnia sprzedaży nie odbył się 
remont lub nakłady poniesione na remont 
nabywanego lokalu i części wspólnych nie 
przekroczyły 5 % wartości odtworzeniowej 
lokalu, odbywa się z uwzględnieniem §3 ust. 
2, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości: 
1) 40 % ceny sprzedaży – w przypadku lokali 
w budynkach jednorodzinnych (jednoloka-
lowych), 2) 60 % ceny sprzedaży – w przy-
padku lokali w budynkach dwurodzinnych 
(dwulokalowych), 3) 80 % ceny sprzedaży 
– w przypadku lokali w budynkach wieloro-
dzinnych. 2. W przypadku uiszczenia przez 
nabywcę całej ceny sprzedaży lokalu najpóź-
niej w dniu sprzedaży, nabywcy przysługuje 
dodatkowa bonifikata w wysokości 10 % 
ceny sprzedaży lokalu.”

UCHWAŁA NR XLVI/502/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Międzyzdroje

Przystępuje się do sporządzenia zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Międzyzdroje uchwalonego 
uchwałą Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 14.06.2018 r. 
Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Międzyzdroje w odniesieniu do 
działek 80 i 81.

UCHWAŁA NR XLVI/503/18
w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej

Wybiera się Iwonę Czyż jako członka Komisji 
Rewizyjnej.

Jan Magda 
Przewodniczący Rady Miejskiej

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

25.07.2018 r. - Janusz PIŁAT

01.08.2018 r. - Krzysztof SZLASKI

08.08.2018 r. - Filip SZYSZKOWSKI

22.08.2018 r. -  Ewa TROTT

29.08.2018 r. - Jan WĘGLORZ
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Historia miasta od małej rybackiej 
wioski do nowoczesnej nadmorskiej 
stolicy kultury związana jest z Mo-
rzem Bałtyckim, bogactwem przyrody 
i atrakcjami, które na przełomie wie-
ków tworzyli ludzie  z pasją i miłością 
do tego miasta.  Tradycje wczasowe 
Międzyzdrojów sięgają 1830 roku, 
kiedy to radca sanitarny dr Oswald 
z Berlina rozsławił w swoich publika-
cjach walory lecznicze nadmorskiej 
miejscowości Misdroy. W tym okresie 
pierwsi letnicy dotarli do Międzyzdro-
jów.  W 1835 roku urządzono pierwsze 
obiekty kąpieliskowe na plaży. Osobno 
dla pań i panów. W latach późniejszych  
wraz  z pojawieniem się kolei, nastąpił 
rozwój Międzyzdrojów. Kolej  umoż-
liwiała dojazd letników ze Szczecina 
i Berlina. Ogromne znaczenie dla roz-
woju miasta miała założona  w roku 
1857 przez szczecińskiego przemy-
słowca i filantropa, Johannesa Quistor-
pa cementownia w Lubinie. Johannes 
Quistorp, jak również jego syn Martin, 
spadkobierca fortuny, nader hojnie 
wspierali  okoliczne miasta i gminy. 
W Międzyzdrojach budowano luksuso-
we wille, powstała stacja benzynowa, 
liczne sklepy i zakłady usługowe, mia-
sto miało swoją gazetę. 

Najstarszą atrakcją miasta jest molo. 
Pierwszy drewniany pomost został wy-
budowany w 1884 roku. Obecne jest 
najdłuższym betonowym pomostem 
w Polsce o długości 395 m, miejscem 
spacerów zakochanych i miłośników 
ciekawych krajobrazów. Z molo rozta-
cza się wyjątkowa panorama na Zatokę 
Pomorską. Ku zachodowi ciągnie się ni-

Międzyzdroje – warto zobaczyć
Międzyzdroje – to  jedna z najpopularniejszych, najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowość położona nad 
Morzem Bałtyckim i na największej polskiej wyspie Wolin. Wyspiarskie położenie daje korzyści w postaci licznych 
atrakcyjnych punktów widokowych, urozmaiconego położenia, pięknej szerokiej plaży. Międzyzdroje to liczne 
kawiarnie, restauracje, tętniąca życiem promenada. Ale także morze zieleni Wolińskiego Parku Narodowego, szlaki i 
ścieżki turystyczne, które zapraszają do aktywnego wypoczynku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

frowego projektora trójwymiarowe 
obrazy pochodzące z kosmosu. W tym 
samym miejscu jest także kino Eva oraz 
kawiarnia.

Poniżej promenady miłośnicy ciszy 
i wytchnienia mogą odpocząć w Parku 
im. Fryderyka Chopina, założony przez 
Arnolda Lejeune w XIX wieku. Rosną 
w nim efektowne okazy dębów, plata-
ny pochodzenia greckiego, żywotniki 
i cisy. W parku posadowione jest po-
piersie wybitnego kompozytora Fryde-
ryka Chopina oraz kamień poświęcony 
malarzowi maryniście Erykowi von Ze-
dtwitz. 

Położony na obrzeżu parku Między-
narodowy Dom Kultury, zabytkowy 
budynek z połowy XIX w.  usytuowany 
przy nadmorskiej promenadzie na ła-
godnym wzniesieniu przy Parku im. F. 
Chopina jest miejscem, w którym przez 
cały rok organizowane są liczne wyda-
rzenia kulturalne.

W pobliżu Parku przy ul. Parkowej 
mieści się Oceanarium dające  niepo-
wtarzalną okazję do przyjrzenia się 
podwodnemu światu. Zwiedzający 
mogą na własne oczy zobaczyć egzo-
tyczne ryby i inne morskie organizmy, 
które zazwyczaj mamy okazję obejrzeć 
jedynie w telewizji. 

Przy Promenadzie Gwiazd w okoli-
cach bazy rybackiej znajduje się wej-
ście do Wolińskiego Parku Narodo-
wego, schodami, czarnym szlakiem 
wchodzimy na punkt widokowy Kaw-
cza Góra 61 m.n.p.m. roztacza się z niej 
widok na Zatokę Pomorską i sąsiednią 
wyspę Uznam. Z Kawczej Góry można 
zejść na plażę najdłuższymi na polskim 

zinna Mierzeja Przytorską, wieczorami 
widać w oddali światła latarni morskiej 
w Świnoujściu oraz terminalu LNG.

Atrakcją najliczniej odwiedza-
ną przez turystów jest Aleja Gwiaz-
d,dzieło prof. Adama Myjaka związane 
z organizowanym od 1996r. Festiwa-
lem Gwiazd. Jest na niej około 200 
odcisków dłoni polskich artystów oraz 
pomniki –  ławeczka G. Holoubka, sto-
lik K. Kolbergera i inne.

W centrum  międzyzdrojskiej pro-
menady znajduje się kompleks atrakcji 
Gabinet Figur Woskowych  - wystawa 
woskowych postaci naturalnej wielko-
ści ludzi ze świata nauki polityki, sztuki 
i bajki, Planetarium - na 7 metrowej 
kopule wyświetlane są za pomocą cy-
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wybrzeżu  schodami. Ich łączna dłu-
gość wynosi 128,5 m. 

Przy drodze nr 102, kilka kilometrów 
za Międzyzdrojami w stronę Wisełki 
znajduje się najwyższe w Polsce wznie-
sienie klifowe Gosań (94 m.n.p.m). Na 
miejsce dociera się przez malownicze 
wzgórza porośnięte stuletnimi bukami 
i dębami.  Na wzgórzu znajdują się po-
zostałości umocnień wojskowych z po-
przedniego stulecia.

W centrum miasta przy ul. Krótkiej 
znajduje się kaplica Stella Matutina 
z 1902 r. z ryglową wieżyczką. Siedzi-
ba Sióstr Boromeuszek, które pełnią 
swoją posługę w Międzyzdrojach nie-
przerwanie od ponad 100 lat. Kaplicę  
w 1952 r. odwiedził Prymas Polski  
S. Wyszyński. ,,Stella Matutina” po pol-
sku oznacza gwiazdę zaranną, tą która 
pozwalała rybakom na bezpieczny po-
wrót do portu.

Przy ul. Gryfa Pomorskiego znajdu-
je się egzotyczna atrakcja Papugarnia. 
W tym miejscu 41 egzotycznych barw-
nych osobników przeniesie odwiedza-
jącychw inny świat. To okazja do spo-
tkania  Romea i Julii… ar zwyczajnych. 

Przy ul. Niepodległości 3 ma swoją 
siedzibę dyrekcja i muzeum przyrodni-
cze Wolińskiego Parku Narodowego. 
Na wystawach stałych i czasowych po-
dziwiać można bogaty świat przyrody 
– roślin i zwierząt wyspy Wolin. 

Jedną z najczęściej odwiedzanych 
przez turystów atrakcją jest Zagroda 
Pokazowa Żubrów - oddalona od mia-
sta o 1,2 km, na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego. Podziwiać tu moż-
na stado żubrów oraz piękne okazy je-
leni, saren, dzików i bielika.

Nad miastem góruje wieża neo-
gotyckiego kościoła parafialnego 

pod wezwaniem św. Piotra Apostoła  
z 1862 r. usytuowany na Piastowskim 
Wzgórzu. Architektem był Friedrich 
August Stüler, a współautorem pro-
jektu i znaczącym sponsorem był król 
pruski Fryderyk Wilhelm IV.

W południowo-wschodniej części 
miasta znajdują się Wzgórza St. Ko-
zierowskiego – punkt z widokiem  na 
panoramę Międzyzdrojów. Nazwa ich 
upamiętnia polskiego uczonego, hi-
storyka, który szczególnie zasłużył się  
w ustalenie nazw miejscowości na Zie-
miach Odzyskanych. Każdy kierowca 
wjeżdżający do Międzyzdrojów drogą 
nr 3 może zobaczyć je w całej ich uro-
dzie.

Przy drodze nr 102 kierując się 
z stronę Świnoujścia, po prawej stronie 
drogi jest usytuowany Bałtycki Park 
Miniatur. Miłośnicy zabytków mogą 
tutaj odbyć wyjątkową podróż dooko-
ła Bałtyku. Chętnym do zwiedzania 
przewodnicy opowiedzą o zabytkach 
państw położonych nad Bałtykiem. 

Kierując się ulica Kolejową w kie-
runku dworca PKP skręcamy w lewo 

w ul. Przy Wodociągach, gdzie mieści 
się park linowy ,,Bluszcz”, to ciekawa 
atrakcja dla wszystkich lubiących ak-
tywny wypoczynek i adrenalinę. Na 
nich czekają przygotowane trasy dla 
najmłodszych i tych starszych. Na cho-
dzenie po drzewach nigdy nie jest za 
późno!

To nie koniec turystycznych atrakcji, 
Międzyzdroje to także sołectwa z uni-
kalnymi walorami i mnóstwem atrakcji 
Wicko, Wapnica i Lubin.

Około 2 km od centrum miasta 
w miejscowości Wicko nad jeziorem 
o tej samej nazwie okazałe zalesione 
wzgórze skrywa 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. 

Nad jeziorem Wicko Wielkie w Wap-
nicy położony jest mały, ale urokliwy 
port jachtowy, usytuowany w północ-
nej zatoce Zalewu Szczecińskiego. To 
idealne miejsce do rekreacji i turystyki 
wodnej dla każdej grupy wiekowej.

Na pasjonatów historii czeka Gro-
dzisko w Lubinie z X-XII wieku. Bada-
nia archeologiczne prowadzone w la-
tach 2008-2011 pod kierunkiem prof. 
dr hab. Mariana Rębkowskiego wzbo-
gaciły informacje o najstarszej  historii 
miejscowości i potwierdziły, że w X-XIII 
wieku funkcjonował w Lubinie jeden 
z ważniejszych ośrodków grodowych 
Pomorza Zachodniego.

Różnorodność atrakcji i duża liczba 
wydarzeń kulturalnych i sportowych 
powodują, że Międzyzdroje są nadmor-
ską stolicą letniego wypoczynku. Ser-
decznie zapraszamy, u nas warto być!

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy

 z Zagranicą 
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Pierwsza sobota lipca to tradycyjny termin,  
w którym rozgrywany jest w Amber Baltic 
Golf Club „Turniej Lata o Puchar Burmistrza 
Międzyzdrojów”. W tegorocznej edycji wy-
startowało ponad 70 golfistów z całej Polski. 
Turniej rozgrywany był w formacie stroke play, 
w kategorii brutto i netto. 

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zo-
stali: kategoria brutto: Robert Karbowniczek, 
kategoria netto hcp 0-18: Mariusz Śniegocki , 
kategoria netto 18.1-36: Ewa Kawka. Konkurs 
na najdłuższe uderzenie na dołku nr 18 wy-
grał: Jan Konieczny, natomiast najbliżej dołka 
nr 14 była: Małgorzata Januszonek. 

W imieniu Burmistrza trofea oraz nagro-

Dotychczas odbyły się cztery spotkania, 
którym towarzyszyły gry, zabawy i zaję-
cia edukacyjne dla uczestników. Na każde 
spotkanie zapraszani są pracownicy WPN 
– leśniczy, strażnik czy specjalista, którzy 
opowiadają zainteresowanym o walorach 
przyrodniczych WPN oraz prowadzą zajęcia 
tematyczne.

nerowym stoisku edukacyjno-promocyjnym  
w każdy wakacyjny poniedziałek od godziny 
9.00 do 14.00. Będziemy czekać na Was, pod 
Kawczą Górą w Międzyzdrojach (200 m na 
wschód od zejścia „A” – za bazą rybacką).

Wstęp i uczestnictwo we wszystkich zaję-
ciach są bezpłatne.                               

        WPN

Masz w sobie żyłkę fotografa? Mieszkasz lub 
przyjechałeś na wypoczynek do Międzyzdro-
jów? Widzisz urzekający Ciebie krajobraz lub 
wydarzenie? Jeśli tak, to nie możesz przegapić 
konkursu „Moje Międzyzdroje“, którego orga-
nizatorem jest Gmina Międzyzdroje.

Celem konkursu jest zebranie najciekaw-
szych zdjęć związanych z Międzyzdrojami. 
Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane  
w kalendarzu na rok 2019 wydanym przez 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

Prace wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym można zgłaszać przez stronę 
internetową  www.miedzyzdroje.pl/konkurs 
w sześciu kategoriach: przyroda, architektura  
i zabytki, społeczeństwo i mieszkańcy, aktyw-
ne życie, z lotu ptaka, patriotycznie.

Przyjmowane będą prace tylko z wypełnio-
nym formularzem. Regulamin konkursu „Moje 

Dla miłośników fotografii 
Konkurs „Moje Międzyzdroje”
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Turniej Lata o Puchar Burmistrza Międzyzdrojów

dy wręczył Jan Magda, Przewodniczący Rady 
Miejskiej. Klub Golfowy Amber Baltic serdecz-
nie zaprasza zarówno golfistów na kolejne tur-

nieje, jak i osoby jeszcze nie grające na lekcje  
i trening. Zapisy w recepcji klubu tel. 91 326 
51 10.                             Małgorzata Marchelak

Aktywne wakacje z Wolińskim Parkiem Narodowym
Woliński Park Narodowy od 25 czerwca prowadzi co tygodniowe spotkania edukacyjno-promocyjne na stoisku,w specjalnie przygoto-
wanym miejscu, na plaży pod Kawczą Górą w Międzyzdrojach (200 m na wschód od zejścia „A” – za bazą rybacką). Realizacja projektu 
możliwa jest dzięki Partnerowi - Gaz-System S.A.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są za-
jęcia z kartami pracy, są też kolorowanki, le-
śna skocznia, na której można sprawdzić, jak 
daleko skaczą wybrane zwierzęta, oraz liczne 
upominki rzeczowe za udział w zajęciach i kon-
kursach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w spotkaniach na ple-

Międzyzdroje” dostępny na stronie: www.
miedzyzdroje.pl/konkurs.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Przedstawiamy Państwu rozmowę 
z panią Anitą Cieślak, najdłużej pracu-
jącą  bibliotekarką Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach.

- Proszę opowiedzieć o sobie.
- Urodziłam się w Międzyzdrojach, 

w maju 1953 roku. Młode lata, a były to 
lata 70-te, były szczęśliwe. Miałam fajną 
grupę przyjaciół, razem chodziliśmy 
do szkoły, razem spędzaliśmy wol-
ne chwile. W tamtych latach było 
w Międzyzdrojach mnóstwo miejsc 
dla młodych ludzi: kawiarni, lokali, 
Dom Kultury, były otwarte dla mło-
dych. Pan Gnitecki, który miał lokal 
w centrum miasta, organizował przez 
całą zimę imprezy dla młodzieży. Do 
20-tej bawili się młodzi, a potem 
zaczynał się dancing dla dorosłych. 
Bardzo miło to wspominam. Mam 
dwójkę dzieci. 40-letnia Sandra, 
mieszka w Anglii i ma 8-letnią córkę. 
Syn Piotr, ma 30 lat, studiował w Po-
znaniu, wrócił do Międzyzdrojów, 
gdzie pracuje, mieszkamy razem. 

- Jak to się stało, że została Pani 
bibliotekarką?

- Życiem każdego często rządzą 
przypadki, tak było i u mnie z za-
wodem bibliotekarza. Rozpoczęłam 
swoje życie zawodowe jako pracow-
nik recepcji. Gdy urodziłam córkę 
przeniosłam się do pracy do biura. 
Jednak taka praca nie była dla mnie, 
chciałam pracy ciekawej, twórczej. 
No i zaczęłam mówić o tym, że 
szukam innej pracy. Pracowałam 
w ośrodku wypoczynkowym ,,Bu-
dowlani”, w tym budynku mieściła się 
także całoroczna filia międzyzdrojskiej 
biblioteki.  I tak ktoś rezygnował z pracy 
w tej filii i mnie zaproponowano pracę bi-
bliotekarza. Najpierw miałam obawy czy 
sobie poradzę, ale w 1981 roku rozpo-
częłam pracę w tej właśnie filii. Podlega-
liśmy pod bibliotekę w Świnoujściu, Dy-
rektor Wójcik załatwił wtedy wszystkie 
formalności związane z moim przenie-
sieniem. Miałam szczęście, że trafiłam na 
dwie panie Jadzie – Antończyk i Wuttke, 
które wprowadziły mnie w pracę, dużo 
się od nich nauczyłam.  

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 Bie-
niek, 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 bi-
blioteki 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 za-
interesowaniem wysłuchali prezentacji o jej historii. Ale chcieli więcej… Wychodząc naprzeciw licznym głosom mieszkań-
ców Międzyzdrojów przedstawiamy Państwu rozmowy z osobami, które tworzyły historię biblioteki, a tym samym zapisa-
ły się w dziejach Międzyzdrojów. Bo śmiało można napisać, że historia biblioteki i naszego miasta są ze sobą ściśle związane.

- Jak wyglądała wtedy Pani praca?
- Filia w ,,Budowlanych” miała księ-

gozbiór liczący 10 tysięcy książek.  To 
był pokaźny zbiór, który, gdy zaczęłam 
pracę, układałam 3 razy! Po tej żmudnej 
pracy poznałam wszystkie książki, wie-
działam gdzie jaką można znaleźć.  Po li-
kwidacji filii przeszłam do biblioteki przy 
ul. Norwida. W filii pracowałam sama, 

a w nowym miejscu musiałam wpasować 
się w zespół, do którego przyszłam. Pra-
ca bibliotekarza wymaga dużej wiedzy 
merytorycznej, której nie widać. Wszyst-
kim przychodzącym do biblioteki wydaje 
się, że nasza praca polega na podawaniu 
książek. A to tylko jeden z elementów. 
Trzeba je zakupić, opracować, trzeba się 
z książką zapoznać, sklasyfikować. Jak 
trafia na salę, to jest już efekt finalny. 
Pamiętam, że to Ula Jakuczun powie-
działa, że będę robić katalogi i robię je 
40 lat, choć na początku bardzo tego nie 
chciałam. Pracując ukończyłam Studium 

Bibliotekarskie w Szczecinie. Szkoła dala 
mi wiedzę, poszerzyła horyzonty. Jednak 
praktyka weryfikuje zdobytą wiedzę. Ta 
praca daje możliwości ciągłego rozwoju. 
Kiedyś była bardziej statyczna, była to 
praca z książką…

- A jak jest obecnie?
- Trzeba podkreślić, że praca w czytel-

ni to zdecydowanie inny rodzaj pracy niż 
praca w wypożyczalni. Do czytelni 
przychodzili ludzie, którzy praco-
wali z książką. Internet zabrał nam 
trochę czytelników i czytelnia 
musiała zmienić charakter pracy. 
Pierwsze zmiany wprowadziła Ola 
Andraszewicz – Lewandowska, 
która ożywiła bibliotekę, przewar-
tościowała tę pracę.  Andżelika 
Gałecka obecna dyrektor, kon-
tynuuje to. Organizujemy przed-
stawienia, zajęcia z dziećmi, ferie, 
spotkania z pisarzami. 

Księgozbiór wypożyczalni to 
45 tysięcy książek, w czytelni oko-
ło 11 tysięcy. To pokaźny zbiór, 
dlatego konieczny jest nowy lo-
kal, który dałby komfort pracy. 
Tak duża ilość książek w obecnym 
budynku, w którym nie ma otwie-
ralnych okien, aby wywietrzyć po-
mieszczenia, powoduje, że jeste-
śmy narażeni na działanie kurzu, 
walczymy z uczuleniami. 

Poprawiliśmy wygląd biblioteki 
poprzez zmianę mebli, otworzyli-
śmy przestrzeń w czytelni. Dla nas 
to też jest ważne, aby było jasno, 
przestronnie. Myślę, że swoją pra-
cą uzupełniamy działalność domu 

kultury. Dzięki organizowanym przedsta-
wieniom dzieci przychodzą z chęcią do 
biblioteki, bo dobrze nas kojarzą. Jak tyl-
ko robimy spotkania z autorami książek, 
dzieci od razu przychodzą, aby je wypo-
życzyć.  

Dla mnie bardzo ważna jest dobra at-
mosfera w pracy, aby przychodzić do niej 
chętnie. Praca nadaje sens naszemu ży-
ciu. A praca z młodymi ludźmi powoduje, 
że człowiek, nie chcąc stać się reliktem 
przeszłości, stale się rozwija.

cd. na str. 14
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W tej chwili pracuje w bibliotece taka 
grupa osób, która stanowi zespół, a jed-
nocześnie każdy jest wyjątkową osobo-
wością. Monika Jakubowska jest prze-
wodnikiem turystycznym, w bibliotece 
zajmuje się organizacją cyklu wspomnień 
o historii miasta i świetnie się w tym 
sprawdza. Ania Piecyk pod wpływem 
spotkań z pisarzami sama zaczęła pisać. 
Szymon Głod ma świetny głos, bierze 
udział w przedstawieniach, dzieci go ko-
chają.

Andżelika Gałecka pisze wszystkie 
teksty do naszych przedstawień, spełnia 
się w tym. Każdy w naszym 7-osobowym 
zespole, nawet pani księgowa i pani, 
która sprząta bibliotekę, biorą udział we 
wspólnych projektach i ma okazję wyka-
zać się nowymi umiejętnościami. 

Gdy pojawił się pomysł wystawienia 
sztuki o smerfach, od razu zapowiedzia-
łam, że ja nie maluję się na niebiesko, 
nie ma w ogóle opcji, abym wzięła udział 
w tym przedstawieniu. Odłożyłyśmy 
to na jakiś czas. A jednak wystawiliśmy 

,,Smerfy”, spektakl wypadł świetnie. Przy-
znam się do czegoś – ten smerf  Maruda 
w naszym jubileuszowym przedstawieniu 
w MDK, to byłam ja… Lubię mieć swoje 
zdanie, ale ta praca uczy mnie elastycz-
ności. Cały czas poznaję nowe rzeczy,np. 
system elektroniczny MAK. Służę radą 
moim młodszym koleżankom, ale daję im 
wybór w podjęciu decyzji. Ja też uczę się 
od nich. 

- Po co czytamy książki?
- Raz po raz pojawiają się opinie, że era 

książki się kończy. Wchodzą nowinki, np.: 
audiobooki. Jednak głos, który słyszymy, 
nadaje charakter temu, co przedstawia. 
Nowinki są na chwilę, a książka zawsze 
się obroni. Czytając książkę człowiek za-
nurza się w inny świat. 

Nie wyobrażam sobie życia bez ksią-
żek, one nas kierunkują. Jest dużo ksią-
żek, z których możemy czerpać wiedzę 
życiową, zobaczyć jak żyją inni. Trzeba 
poznawać i otwierać się na inne poglą-
dy, różne od naszych, czerpać od ludzi, 
których poznajmy. Praca w bibliotece po-
zwala na poznawanie pisarzy, których nie 
mielibyśmy okazji poznać w innej pracy, 

np.: Marię Czubaszek, Tomasza Raczka, 
Jarosława Kreta, jest szansa porozma-
wiania z nimi. A od tego jakich ludzi po-
znajemy zależy jakość naszego życia. 

- Jak jest Pani ulubiona książka?
- Ponieważ sama maluję obrazy olejne, 

bardzo bliscy są mi pisarze, którzy malują, 
m.in.: William Wharton, Roma Ligocka. 
Ponadto lubię Krystynę Jandę, książki 
z cyklu ,,Jeździec miedziany”.  Lubię ludzi, 
którzy robią coś innego, nie tylko jedzą 
i piją, takich, którzy mają pasje, i tym się 
kieruję, gdy pomagam wybierać książki 
czytelnikom.  

W wolnym czasie odnawiam meble, 
projektuję ogród, uwielbiam robić takie 
prace w domu, mam manię wprowadza-
nia zmian, tworzę swój dom. 

Każdy z nas powinien poznać swoje 
możliwości i w tym się realizować. Trze-
ba szukać pracy, która daje możliwości 
rozwoju, a nie czekać i marzyć o idealnej 
pracy. Trzeba się odważyć.

- Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy 
z Zagranicą 

13 lipca w Stacji Morskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Międzyzdrojach odbył 
się piknik naukowy pod tytułem „Dzień 
Plaży”. W jego ramach można było do-
wiedzieć się, a także zobaczyć w jaki 
sposób powstają i dlaczego tak ważne są 
aerozole morskie, dlaczego plaży ubywa 
lub przybywa oraz dlaczego klimat Mię-
dzyzdrojów jest wyjątkowy i jak należy 
z niego bezpiecznie korzystać. Wszyscy 
odwiedzający z zainteresowaniem oglą-
dali poprzez binokulary mikroorganizmy 
żyjące w Bałtyku oraz różnice pomiędzy 
ziarenkami piasku z plaży w Międzyzdro-
jach a piaskami z różnych plaż świata. 

Dzień Plaży w Międzyzdrojach
Najmłodsi wspaniale bawili się przy wy-
konywaniu gipsowych odlewów skamie-
niałości. Wykłady prowadzone równole-
gle w sali konferencyjnej prezentowały 
aktualne badania prowadzone przez Wy-
dział Nauk o Ziemi w oparciu o placówkę 
w Międzyzdrojach.

Z okazji Dnia Plaży Stację Morską US 
w Międzyzdrojach odwiedziło około 200 
osób. 

Wydarzenie odbyło się dzięki zaanga-
żowaniu Pracowników Wydziału Nauk o 
Ziemi U.S. prof. dr. hab. Romana Marksa, 
mgr Sylwii Wochny-Bartnik, dr. Dominka 
Zawadzkiego oraz mgr. Pawła Osócha. 

Koordynatorem pikniku był dr Tomasz 
Olechwir kierownik Stacji Morskiej U.S. 
w Międzyzdrojach. 

Partnerem naukowej imprezy była 
Gmina Miasta Międzyzdroje. Wydarzenie 
odbyło się w ramach projektu Edukacja 
Geośrodowiskowa na Wydziale Nauk  
o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego  
w 2018r. dofinansowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
I Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Tomasz Olechwir 
Kierownik Stacji Morskiej 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w Międzyzdrojach

ROZMOWA, AKTUALNOŚCI
cd. ze str. 13
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Miejska Biblioteka Publiczna 

w Międzyzdrojach 
oraz 

Dyskusyjny Klub Książki 
 
 

zapraszają wszystkich miłośników książek 
na spotkanie pt. „Muzyczne biografie” 

222111   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa 2018 r. 

godz. 111777...000000   

Organizatorzy: 

XX Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny

MIĘDZYZDROJE
Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY

BIEG ŚNIADANIOWY
17.08.2018 r. godz. 9.00 rejestracja odbywa się w przeddzień Biegu

od godz. 17.00 na skwerze przy Alei Gwiazd

Projekt
współfinansuje:

Partnerzy: Organizator:

im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego

17.08.2018 r.
czwartek, godz. 17.50

 
  
   
  

 
kościół pw. św. Piotra Apostoła 

ul. Lipowa 8    
2 sierpnia godzina 2000 

Kseniya Pogorelaya  (Białoruś ) 
9 sierpnia godzina 2000 

Ennio Cominetti (Włochy) 
16 sierpnia godzina 2000 

Tomasz Adam Nowak (Niemcy) 
23 sierpnia godzina 2000 

Ursula Grahm (Szwecja) 
30 sierpnia godzina 2000 

Andrzej Chorosiński (Polska) 
SERVI  DOMINI  CANTORES 
oj. Rafał Kobyliński - tenor 
ks. Zdzisław Madej – tenor 

ks. Paweł Sobierajski - tenor 
Organizatorzy: 

Międzynarodowy Dom Kultury    Parafia pw. św. Piotra Apostoła 
Kierownictwo artystyczne MAŁGORZATA KLOREK  

Prowadzenie koncertów MAJA PIÓRSKA 
Przygotowanie organów KRZYSZTOF URZYKOWSKI 

Darczyńcy: 
 


