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

W środku Informatora:

• Program 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, str. 3; 

• Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Doroszem, str. 6 - 7.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

100 LAT 
DLA 

NIEPODLEGŁOŚCI

2004 r. Przemarsz delegacji pod pomnik Marynarza

2009 r. Przekazanie symbolu władzy wykonawczej 
Burmistrzowi Miedzyzdrojów

2017 r. Przy kamieniu Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów

2016 r. Uroczystości przy pomniku Marynarza
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Z miejskiego kalendarza  imprez: listopad 2018 r. 
















01 – 15.11.2018r. - wystawa prac  
pt. „Od sieci rybackiej do koronki”,  
I piętro – świetlik,  Międzynarodowy 
Dom Kultury; 

01 – 30.11.2018r. – wystawa malarstwa 
Beaty Jasiewicz, Lucyny Wiatr i Romana 
Daniluka, foyer Międzynarodowego 
Domu Kultury:

Zakres prac obejmował wykonanie pieszej ścież-
ki w formie kładki, w konstrukcji z elementów 
prefabrykowanych, kompozytowych z tworzywa 
sztucznego. W przebiegu kładki wykonano 7 
platform widokowych wykonanych w identycznej 
konstrukcji, co kładka oraz schody, i pochylnie 
umożliwiające skomunikowanie kładki z istnieją-

Nowa kładka w koronach wydm
W ramach projektu pn. „Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne 
potencjały – zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach”, zrealizowano 
budowę ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr „J” do mola.

cymi zejściami na plażę - również w konstrukcji z 
elementów prefabrykowanych. Kładka zabezpie-
czona jest balustradami z elementów kompozy-
towych, a pochylnie - balustradami stalowymi.

Na długości kładki zamontowano oświetlenie 
parkowe na słupach, jak również elementy małej 
architektury w postaci koszy na śmieci i ławek. 

01.11.2018r. – Zaduszki Morskie, godz. 
18:45, klub „Paradise” pod molo;

07.11.2018r. – Rodzinne warsztaty ro-
bienia kotylionów, godz. 16:00, Miejska 
Bibliotek Publiczna;

08.11.2018r. – Rodzinne warsztaty 
robienia kotylionów, godz. 15:00, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy;

11.11.2018r. – Narodowe Święto 
Niepodległości, program na str. 3;
16.11.2018r. – 70-lecie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. W. Szafera w Wap-
nicy, program na str. 8;
24.11.2018r. – Bal Andrzejkowy  
„Z miłości do dzieci”, godz. 20:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury, bilety 
w cenie 99,99 zł od osoby.   

Redakcja

W ramach przedmiotowego zadania wy-
konano również remont chodnika pomiędzy 
zejściem „J” a ul. Bohaterów Warszawy w zakresie 
nawierzchni i podbudowy oraz oświetlenia.  
Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej. 

Wykonawcą robót była firma pn. HANIMAT  
Sp. z o.o., ul. Nowa 3, Rekowo Górne.

Wartość robót: 7 372 623,51 zł brutto. 
Dofinansowanie: 1 922 614,73 zł.

Kornelia Litra
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 

Kierownik Referatu

11 października 2018r. w Międzynarodowym 
Domu Kultury odbyła się ostatnia planowana ro-
bocza sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach rad-
nych VII kadencji. Przypomnijmy, radni VII kadencji 
rozpoczęli swoją pracę  w dniu 28 listopada 2014r., 
składając ślubowanie podczas sesji inauguracyj-
nej. W czasie trwającej 4-letniej kadencji  podjęli  
541 uchwał. Od 2014 roku łącznie odbyło się 50 
sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. 

L sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach była 
też ostatnią planowaną roboczą sesją, w której 
uczestniczył Burmistrz Leszek Dorosz, który po 

Ostatnia sesja robocza radnych VII kadencji
12 latach pracy w samorządzie zdecydował o jej 
zakończeniu.   

Samorządowcy VII kadencji:
Burmistrz – Leszek Dorosz,
Zastępca Burmistrza – Katarzyna Kutereba 

– Gnitecka,
Sekretarz  - Henryk Nogala,
Skarbnik - Agnieszka Sadka,
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Magda,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Anna 

Oleksy,  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -  Mateusz 
Bobek,   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Józef 
Sutyła,  

Członkowie Rady: Iwona Czyż, Adam Jaku-
bowski, Dorota Klucha, Andrzej Kościukiewicz,  
Zbigniew Mittelstädt, Katarzyna Natkańska, 
Janusz Piłat, Ewa Trott, Krzysztof Szlaski, Filip 
Szyszkowski, Jan Węglorz.

Po raz ostatni burmistrz Międzyzdrojów oraz 
radni VII kadencji spotkają się wspólnie podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
w dniu 11 listopada 2018r.            

 Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Wyniki w Gminie Międzyzdroje na podstawie 
protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych.
Wybory Burmistrza Międzyzdrojów

BOBEK Mateusz Witold  - 1100 głosów 
CZYŻ Iwona   - 641 głosów 
MAGDA Jan   - 747 głosów   
RING Stanisław Kazimierz  - 183 głosy      
Gminna Komisja Wyborcza w Międzyzdrojach 

stwierdziła, że liczba głosów ważnych wymagana 
dla wyboru burmistrza wynosi 1336. Żaden z kan-
dydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.  
Do wyborów w ponownym głosowaniu dopusz-
czeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali 
największą ilość głosów: Mateusz Witold BOBEK 
i Jan MAGDA. 

Wybory do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Mandat w okręgu wyborczym - liczba głosów 

ważnych - komitet wyborczy
MAZUR Krystian Stanisław - 47 - PRAWO  

I SPRAWIEDLIWOŚĆ
CZYŻ Iwona - 79 - RAZEM Z MIESZKAŃCAMI
NATKAŃSKA Katarzyna - 77 - RAZEM Z 

MIESZKAŃCAMI

Wybory Samorządowe 21 października 2018 roku w Gminie Międzyzdroje
WĘGLORZ Jan - 74 - NASZE MIASTO NASZ DOM
SZLASKI Krzysztof Jan - 104 - NASZE MIASTO 

NASZ DOM
MAZUR Jarosław Artur - 67 - DIALOG I ZMIA-

NY JANA MAGDY
SZERSZEŃ Jędrzej Antoni - 63 - NASZE MIA-

STO NASZ DOM
KLUCHA Dorota Alina - 76 - NASZE MIASTO 

NASZ DOM
BOBEK Mateusz Witold - 68 - NASZE MIASTO 

NASZ DOM
POSKART Alina - 59 - NASZE MIASTO NASZ 

DOM
SUTYŁA Józef Bogusław - 85 - NASZE MIASTO 

NASZ DOM
JAKUBOWSKA Ewelina - 45 - RAZEM Z 

MIESZKAŃCAMI
SAMOŁYK Mariusz Krzysztof - 119 - DIALOG  

I ZMIANY JANA MAGDY
AKSMAN Ewa Monika - 97 - NASZE MIASTO 

NASZ DOM
IWASZCZYSZYN Grażyna Barbara - 43  

- „NIEZALEŻNI RAZEM”

Liczba uprawnionych do głosowania - 5280 
Liczba kart wydanych do głosowania - 2694 
Frekwencja wyborcza w Gminie Międzyzdroje 
– 51,02 %

Głosy nieważne
Liczba głosów nieważnych w wyborach Burmi-

strza Międzyzdrojów 21 października 2018 roku, 
według protokołu Gminnej Komisji Wyborczej  
w Międzyzdrojach, wyniosła - 21, w tym:

- z powodu postawienia znaku „X” obok na-
zwiska dwóch lub więcej liczby kandydatów – 3

- z powodu niepostawienia znaku „X” obok 
nazwiska żadnego kandydata - 18.

Liczba głosów nieważnych w wyborach do 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 21 października 
2018 roku, według protokołu Gminnej Komisji 
Wyborczej w Międzyzdrojach, wyniosła - 75, w tym

- z powodu postawienia znaku „X” obok 
nazwiska dwóch lub więcej liczby kandydatów  
z różnych list - 10,

- z powodu niepostawienia znaku „X” obok 
nazwiska żadnego kandydata - 65.

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

10:15 – zbiórka uczestników przy Placu Stefana kardynała  
Wyszyńskiego od strony PTTK, wystawienie Warty Honorowej 
przy Pomniku Marynarza, ustawienie pocztów sztandarowych  
i delegacji 
10:30 – uroczyste rozpoczęcie uroczystości, słowo wstępne, 
przejście delegacji do Pomnika Marynarza i złożenie symbolicz-
nej wiązanki kwiatów, Apel Poległych, salwa honorowa
11:40 – przemarsz kolumny do kościoła parafialnego pw. św. Pio-
tra Apostoła
12:00 – spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowni-
czym Międzyzdrojów”

•	 Msza Święta w intencji Ojczyzny
16:00 – Powitanie gości i mieszkańców Gminy Międzyzdroje  
w Międzynarodowym Domu Kultury

•	 Recital Julity Kożuszek-Borsuk pt. „Powróćmy jak za 
dawnych lat”

•	 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach:
- wykład z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości; 
 - nadanie tytułu „Zasłużony dla Międzyzdrojów”;

•	 Występ Teatru Rodzinnego „Fantazja”
•	 Koncerty zespołów śpiewaczych „Bryza” i  „Fale”

Program uroczystości 11 listopada 2018 r.:
11:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie  

Wydarzenia towarzyszące uroczystościom 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości:

W dniach 7 i 8.11.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje 
rodzinne warsztaty w tworzeniu biało-czerwonych kotylionów. 
Przedszkole Miejskiej realizuje akcję pt. „Czytanie dla Przed-
szkolaka”.  W dniu 9.11.2018 r. o godzinie 11:11 przedszkolaki 
będą uczyły się wiersza pt. „Co to jest Polska?”. Realizują projekt  
„Jestem Polakiem, Europejczykiem”. 
Tego samego dnia o godzinie. 11:11 uczniowie ze Szkoły  
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach zatańczą poloneza, 
odśpiewają hymn Polski oraz zasadzą przy szkole dąb na 
100-lecie Niepodległości. 23 listopada odbędzie się „Kon-
kurs wiedzy o sporcie z okazji 100-lecia Niepodległości”.  
Finał 30.11.2018r.
Przez cały listopad zuchy i harcerze z Międzyzdrojów uczestni-
czą w ogólnopolskim programie ZHP i walczą o tytuł „Drużyna  
Niepodległości”. 
                                                                                                       Redakcja 

W spotkaniu udział wzięło około 150 seniorów z 
terenu Gminy Międzyzdroje. Przy kawie i ciastku 
oraz ciepłym posiłku, przygotowanym przez 
Ośrodek Wypoczynkowy „Polino” i sfinansowanym 
z budżetu Gminy Międzyzdroje, można było po-
rozmawiać, spotkać znajomych i miło spędzić czas. 
Spotkanie seniorów poprowadziła Róża Siemak, 
prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Mię-
dzyzdrojach. Oprawę artystyczną imprezy przygo-
towały zespoły: „Fale” i „Bryza”. Gościnnie wystąpił 
również zespół „Keja” ze Świnoujścia – Warszów. 

 Gratulacje najstarszym mieszkańcom Gminy 
z okazji „Dnia Seniora” składali przedstawiciele 
samorządu, jednostek gminnych (tj. Między-
narodowego Domu Kultury, OPS) oraz goście 
indywidualni, m.in.: Jerzy Mędrek, prezes PZEiR 
Oddziału Okręgowego w Szczecinie, Jan Magda, 
przewodniczący Rady Miejskiej czy Beata Kiryluk, 
nowo wybrana radna powiatu kamieńskiego.  
Z seniorami pożegnali się: ustępujący burmistrz 
Leszek Dorosz oraz przechodzący na emeryturę 
sekretarz Gminy Henryk Nogala, którzy po raz 
ostatni uczestniczyli w spotkaniu jako przedsta-

wiciele samorządu Gminy Międzyzdroje. 
  Zapraszamy już za rok na kolejne spotkanie 

z okazji „Dnia Seniora”.  
 Anetta Czyżak 

UM Międzyzdroje
 

Dzień Seniora w Międzyzdrojach
Coroczne święto seniorów już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń Gminy Międzyzdro-
je. W tym roku „Światowy Dzień Seniora” uroczyście obchodzono w dniu 25 października br.  
w Międzynarodowym Domu Kultury. 
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Uratuj mnie
Syrena alarmowa nie „wyje”, a jednak 
druhny i druhowie z OSP są w akcji. Dzięki 
współpracy OSP Lubin, OSP Międzyzdroje 
oraz OSP Dargobądz udało się przeszkolić 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
kolejnych mieszkańców powiatu kamień-
skiego.

Członkowie OSP Lubin oraz OSP Dargo-
bądz w dniu 21.09.2018r. udzielili w Świetlicy 
Wiejskiej w Dargobądzu ponad 20 osobom 
instruktażu pierwszej pomocy. Wszyscy obec-
ni z wielkim zaangażowaniem i skupieniem 
uczestniczyli w pokazie. Każdy uczestnik otrzy-
mał osobistą apteczkę pierwszej pomocy, a na 
wyposażenie Świetlicy Wiejskiej przekazaliśmy 
apteczkę przemysłową.

2 7 . 0 9 . 2 0 1 8 r .  s t r a -
żacy z Ochotniczej Stra-
ż y Pożarnej  w Lubinie 
przeprowadzili szkolenie  
w zakresie pierwszej po-
mocy wśród pracowników 
Komunalnego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w Sosnowicach. Pracowni-
cy Schroniska mieli okazję 
przeprowadzić resuscytację 
krążeniowo-oddechową na 
ludzkim fantomie, ułożyć 
poszkodowaną osobę w 
pozycji bezpiecznej, pra-
widłowo opatrzyć różnego 
typu rany oraz dowiedzieli 
się jak postępować z osobą, 
która się zakrztusiła. Uczest-
nicy szkolenia otrzymali 
osobiste apteczki pierwszej 

pomocy, dla schroniska przekazano apteczkę 
przemysłową.

29.09.2018r. druhowie z OSP Międzyz-
droje przeszkolili osiem drużyn zuchów i 
harcerzy ZHP z Dziwnowa, Międzyzdro-
jów, Świnoujścia i Wolina w ramach Har-
cerskiego Startu Hufca Ziemi Wolińskiej 
ZHP, prowadzonego przez komendanta  
X Szczepu „Gniazdo” pwd. Tomasza Rychłow-
skiego. Kilkudziesięciu zuchów i harcerzy 
otrzymało osobiste apteczki pierwszej pomocy 
za aktywny udział w szkoleniu.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lubinie 15.10.2018r. w Przedszkolu Miejskim  
nr 1 w Międzyzdrojach oraz w dniu 17.10.2018r.  
w Przedszkolu w Wapnicy przeprowadzili szko-
lenie w zakresie pierwszej pomocy wśród dzieci  
i pracowników. Dzieci mogły zobaczyć wypo-

Przekazania sprzętu ratowniczego, zakupio-
nego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
– Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości, dokonał 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Magda, 
Sekretarz Gminy Henryk Nogala, w obecności 
Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoża-

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 
3 października 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste 
przekazanie jednostkom OSP z Gminy Międzyzdroje sprzętu ratowniczego, zakupionego z środków 
Funduszu Sprawiedliwości.

rowej oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Międzyzdrojach i Lubinie.

Zadanie było realizowane w 99% ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej w ramach programu „Wsparcie 
i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

i świadkom oraz realizacji przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań ustawo-
wych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwemi świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem” – nabycie wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa, oraz w 1% 
ze środków budżetu gminy.

W ramach zadania zakupiono:
Defibrylator AED Plus ZOOL z torbą trans-

portową, bateriami i elektrodami, detektory 
wielogazowe X-am 2500Ex, O2, CO, H2S-Lc 
- wersja akumulatorowa z zestawem ładują-
cym, przenośne zestawy oświetleniowe, piłę 
ratownicza WSC-1, zabezpieczenie poduszek 
Driver Airbag 1, plandekę wielofunkcyjną 
narzędziową, parawan ochronny GT 020 161 
„STRAŻ” do osłony miejsca wypadku i zasła-
niania ofiar wypadków

W ramach powyższego zadania Gmina Mię-
dzyzdroje otrzymała na ten cel z Ministerstwa 
Sprawiedliwości kwotę 19 454,40 zł.

Marian Kowalewski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

sażenie torby medycznej oraz same poćwiczyć 
na fantomie czynności z zakresu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Dużą ciekawość 
wzbudził ubiór strażaka wraz z założeniem 
aparatu powietrznego oraz wyposażenie sa-
mochodu. Obie placówki otrzymały apteczki 
przemysłowe, a każdy uczestnik szkolenia 
otrzymał osobistą apteczkę pierwszej pomocy. 

Takie spotkanie ma na celu zapoznanie dzie-
ci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi  
w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu 
„URATUJ MNIE”, zadania publicznego dofinan-
sowanego ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach Programu Społecznik – Program 
Marszałkowski.

Artur Kubasik i Mariusz Samołyk
 OSP Lubin
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Straż Miejska w Międzyzdrojach 
informuje, że w dniu 1 listopada 
2018 roku w godzinach 7:00 – 22:00 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Międzyzdrojach będą kierowali 
ruchem przy Cmentarzu Miejskim. 
W godzinach 12:00 – 15:00 dojazd 
do bramy cmentarza i na przyległy 
parking będzie ograniczony w 
miarę wolnych miejsc postojowych 
i możliwy przede wszystkim dla 
osób niepełnosprawnych, star-
szych, niesprawnych ruchowo.

Za utrudnienia przepraszam i 
proszę o zastosowanie się do po-
leceń funkcjonariuszy kierujących 
ruchem.

Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej w 

Międzyzdrojach

Bieg na Monte Cassino 2019
8 października 2018 r. w biurze Senator Anny Anders w Warszawie odbyło 
się spotkanie z władzami miasta Cassino we Włoszech. Rozmowy dotyczyły 
organizacji polskich uroczystości na Cmentarzu Monte Cassino, odsłonięcia 
pomnika niedźwiedzia „Wojtka” oraz organizacji „Biegu na Monte Cassino” 
w 2019r. 

W spotkaniu uczestniczyli pomysłodawcy i organizatorzy biegu: Bogusław 
Mamiński - prezes Klubu Biegacza „Sporting” oraz Antoine Tortolano - prezes 
Klubu Sportowego „A.S.D. Aprocis Cassino”.

Klub Biegacza „Sporting” 

Urodziny Pani Danuty
22 października br. przedstawiciele władz miejskich odwiedzili Panią Danutę 
Szubską z okazji jej 92. urodzin. Burmistrza Międzyzdrojów reprezentowali: 

Henryk Nogala,  Sekretarz Miasta  Międzyzdroje, Tomasz Rychłowski , pra-
cownik promocji oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Międzyzdrojach. 
Delegacja  - w imieniu Burmistrza  Międzyzdrojów Leszka Dorosza - przekazała 
życzenia  oraz kwiaty wraz z małymi słodkościami.

Bogumiła Bajek
Kierownik USC

M i a ł  j u ż  z a 
sobą pierwsze 
walki jako za-
wodnik kadry 
Polsk i  U15 i 
reprezentant 
kraju na zawo-
dach Pucharu 
Świata, które 
odbywały się w 
Atenach (Gre-
cja) w dniach 
21-23 września 
2018 r. 

Brazylijskie 
Jiu-Jitsu  (BJJ) 

to sztuka walki wywodząca się z tradycyjnego 
jiu-jitsu, zapasów i judo, którą wyróżnia nacisk na 
walkę w parterze. Jest polecana dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym chcącym poznać skuteczność 
tego sportu, a także poprawić własną kondycję 
i tężyznę fizyczną. Daje wiele frajdy i przy okazji 
uczy. Zaszczepia poczucie własnej wartości i wy-
trwałości w dążeniu do celu. Wpływa korzystnie 
na kontakty interpersonalne i pozwala w zdrowy 
sposób odreagować stres i napięcie.

Do takiego rodzaju sportu walki wiele razy 
namawiał Bartka brat, aż w końcu go przekonał. 
Bartek Trojan trenuje BJJ i zapasy już prawie 4 lata 
pod czujnym okiem trenera Wojciecha Korzemiac-
kiego. Poprzez treningi dostosowane do wieku 
i doświadczenie zdobyte na macie, dorobił się 

pomarańczowego pasa z czterema belkami. Przed 
nim jeszcze do zdobycia pasy koloru zielonego, 
niebieskiego i purpurowego, a gdy osiągnie wiek 
pełnoletni mistrzowskie pasy koloru brązowego, 
czarnego i czerwonego.

Bartek Trojan, oprócz Brazylijskiego Jiu – Jitsu, 
dodatkowo pasjonuje się piłką nożną, uwielbia 
pływać na basenie. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej nie zamierza przerywać treningów. 
Wie, że jak zacznie kolejny etap swojej edukacji w 
innej szkole, ma możliwość trenować w Centrum 
Sportów Walki Energy Gold Team w Policach  
czy w Szczecinie. A za swój życiowy cel obrał 
osiągnięcie poziomu mistrzowskiego i zostanie 
zawodnikiem MMA. 

Bardzo chciałby zrealizować swój pomysł, by 
w przyszłości zostać Instruktorem BJJ i trenować 
dzieci oraz młodzież w Gminie Międzyzdroje,  
a teraz - zaprezentować ze swoim trenerem upra-
wiany styl walki Brazylijskiego Jiu-Jitsu swoim 
koleżankom i kolegom ze szkoły z Wapnicy. 

Tomasz Rychłowski 

Żeby tego dokonać trzeba trenować!
Bartosz Trojan to trzynastolatek z gminy Międzyzdroje, który jest bardzo dobrym uczniem klasy 
7 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Latem tego roku Bartek - wychowanek trenera klubu 
sportowego „Energy Gold Team” w Kamieniu Pomorskim - został powołany do kadry narodowej 

Wykład Inauguracyjny, dotyczący 
sytuacji Wspólnoty Europejskiej wy-
głosił profesor Bogusław Liberadzki, 
wiceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. W uroczystości udział 
wzięli: Jarosław Rzepa, wicemarsza-
łek Województwa Zachodniopo-
morskiego, Dorota Rybarska-Jarosz, 
dyrektorka Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Jerzy Dembski, 
przewodniczący Rady ds. Seniorów 
oraz przedstawiciele zarządów UTW, 
UTW Szczecina, Stargardu, Świnouj-
ścia i Golczewa.

Wśród zaproszonych gości byli 
także członkowie Rady Programowej 

„Uniwersytetu” z profesorem Stanisławem 
Musielakiem i dyrektorem WPN Wojciechem 
Zyską, ponadto udział w inauguracji wzięli  
obecni i byli urzędnicy Urzędu Miasta, 
wszyscy nasi dotychczasowi darczyńcy. 
Osobnym punktem Inauguracji było uroczy-
ste  pożegnanie Leszka Dorosza, burmistrza 
Międzyzdrojów V, VI i VII Kadencji ST, który 
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 
NUTW w Międzyzdrojach, jako pierwszy 
został laureatem naszej nagrody – „Bielika 
Seniorów” oraz pierwszym Honorowym 
Członkiem Stowarzyszenia. 

Inauguracja przebiegała w pogodnej at-
mosferze, którą uświetniał swoimi szantami 
dr Jerzy Porębski.                Jerzy Neukampf

Rok akademicki rozpoczęty
Inauguracja kolejnego, trzeciego już Roku Akademickiego 2018/19 Nadmor-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach miała miejsce 19 
października 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Aurora Family & SPA”.

1 listopada 
– organizacja ruchu
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- Panie Burmistrzu, początki Pana 
działań  w Międzyzdrojach to 2006 rok. 
Jak widział Pan wówczas  nasze miasto?

- To już 12 lat. Mówiono o mnie wtedy, 

że jestem ,,spadochroniarzem”. Jak to 

określił jeden z radnych -  wylądowałem, 

ale nie połamałem się. Pamiętam jak 

wśród topoli i licznych budek handlowych 

szukałem amfiteatru.Wszędzie unosił się 

dym z kiełbasy i zapach cebuli. Handlujący 

skarżyli się, że otoczenie w jakim pracują 

pozostawia wiele do życzenia. A przecież 

mieli prawo do pracy w odpowiednich 

warunkach, a samorząd był od tego, aby 

im to zapewnić. Co jeszcze pamiętam? 

Wyschnięte trawniki przy molo, ogrodzo-

ne drutem kolczastym. Dlatego jak słyszę 

zarzuty, że zabetonowałem Międzyzdroje, 

to mam zagadkę. Ile drzew było wtedy na 

placu przed molo? Dwa drzewa. A teraz 

jest ich dwadzieścia pięć. Perspektywa 

czasu uświadamia, że ludzie mają krótką 

pamięć.

- Co uważa Pan za sukces tych 12 lat? 
- Największym sukcesem jest dla mnie 

fakt, że w gminie powstało wiele sto-

warzyszeń, sekcji sportowych, Fundacja 

Motywacja i Działanie, Klubik Rodzinny, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby senio-

ra. Międzyzdrojska  społeczność mocno 

się zaangażowała. To nie jest wygodne dla 

władzy wykonawczej, ponieważ  ludzie, 

którzy się zrzeszają, potrafią wyrażać swo-

je nadzieje i pomysły, oczekując pomocy. 

I nasz samorząd przez wszystkie te lata 

mocno wspierał te inicjatywy. 

Piękne wydawnictwo pt.: ,,Międzyz-

drojskie inspiracje”  uświadomiło mi ilu 

utalentowanych ludzi tu mieszka.Wątpię 

czy jest w Polsce drugie takie wydawnic-

two pokazujące miejscowych twórców  

i artystów. Nigdy bym nie przypuszczał, 

że w tak małym środowisku jest aż tylu 

artystów, a wiem, że w tym albumie nie 

wszyscy zostali przedstawieni. Jest w 

planach publikacja drugiego wydania. 

Ten czynnik społeczny jest dla mnie naj-

ważniejszy. Ludzie mogą psioczyć, że na 

jednej ulicy jest za dużo studzienek, że 

scena w amfiteatrze jest za wysoko, a hala 

sportowa nie spełnia olimpijskich wymia-

rów. To są niedociągnięcia, ale sukcesy też 

są i warto o nich wiedzieć.

Nie sposób nie powiedzieć o inwesty-

cjach takich jak: 20 wyremontowanych 

i wybudowanych ulic, 4 budynki MTBS, 

hala sportowa, której nie powstydziłyby 

się duże miasta, amfiteatr, Aleja Gwiazd, 

modernizacja promenady, nowy budynek 

przychodni zdrowia, kładka po koronach 

wydm czy termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Wapnicy.  W trakcie 

jest budowa ratusza, który będzie służył 

mieszkańcom i wiele mniejszych robót, 

które wpisują się w całość gminy. Przez te 

12 lat wydaliśmy na inwestycje 200 mln 

złotych. Życzę serdecznie Międzyzdrojom, 

aby w takim samym tempie rozwijały się 

nadal. 

Mamy pierwsze miejsce w wydatkach 

na oświatę w Polsce. Finansujemy szcze-

pienia dla seniorów, przez lata finansowa-

ne były także dodatkowe szczepienia dla 

młodzieży. Warto podkreślić działania na 

rzecz osób starszych, uzależnionych, nie-

pełnosprawnych. OPS, świadcząc usługi 

szerokiej grupie osób potrzebujących, 

otrzymuje nagrody. Doceniony jest ogrom 

pracy, którą wykonują pracownicy ośrod-

ka. Przedstawia się naszą gminę jako tę, 

która dba o ludzi i to jest prawda.

- A co się nie udało?
- Dziś ludzie widzą ,,rozgrzebane” 

Międzyzdroje, kurz i hałas, szczególnie na 

promenadzie, która powinna być zielona, 

a inwestycje zakończone. Zabrakło nam 

czasu, na co wpływ miał kryzys w 2009 

roku. To wstrzymało rozwój Międzyz-

drojów.  Żałuję, że nie dane mi doczekać 

końca tych inwestycji. Siłami inwestorów 

i gminy promenada będzie wyglądała 

bardzo atrakcyjnie. Obawy mieszkańców, 

że turyści przestaną przyjeżdżać do Mię-

dzyzdrojów, a tym samym oni stracą swój 

dochód, są w mojej opinii bezpodstawne. 

Zawsze będzie tak, że jest grupa, która 

zapłaci dużo za wynajęcie kwatery i tacy, 

którzy mogą wydać mniej. Każdy znajdzie 

swoje miejsce, poprzeczkę powinniśmy 

ustawiać wyżej. Ale o jakość powinniśmy 

dbać wszyscy, bo to już nie są czasy, że 

wystarczyło łóżko, aby turysta przyjechał. 

Dlatego muszą powstawać obiekty o zróż-

nicowanym standardzie.  Międzyzdroje za 

kilka lat będą ,,kompaktowym Sopotem”. 

Nie udało się wszystkim dogodzić  

i rozstać się z sympatią. Słyszę, że po mnie 

trzeba posprzątać i poprawić, a najlepiej 

zapomnieć o tym okresie, gdy zarządza-

łem miastem. Nie udało mi się na bieżąco 

kontaktować z mieszkańcami, wysłuchać 

ich uwag. Część negatywnych opinii 

bierze się z lęku przed nowym i pewnej 

niewiedzy. Moim obowiązkiem było temu 

zapobiegać. 

W pierwszej i drugiej kadencji często 

byłem wśród ludzi, na promenadzie, roz-

mawiałem, słuchałem opinii. W trzeciej 

natomiast częściej byłem za biurkiem, 

wiązało się to z mnóstwem zadań, które 

mnie ,,zasypały”, nie miałem po ludzku 

czasu. Doszło zmęczenie i pewnie rutyna, 

byłem za mało aktywny. Zrozumiałem, że 

nie można opierać się w pełni na innych, 

trzeba czasem znaleźć czas na kontrolę. 

Tej w moim zarządzaniu było za mało. 

Pewne decyzje, patrząc z perspektywy 

czasu, podjąłbym inaczej. 

- Jednym z zawodów jakie Pan wy-
konywał jest zawód nauczyciela. Gdyby 
miał Pan sobie wystawić ocenę za te 12 
lat, to jaka by ona była?

- Silna czwórka. 

- Gmina wydaje duże środki finanso-
we na działalność kulturalną, sportową  

Gminę Międzyzdroje pozostawiam 
w głowie i w sercu



7INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 10/2018

ROZMOWA

i promocyjną. Jak ocenia Pan te dzie-
dziny?

- Kalendarz wydarzeń kulturalnych  

i sportowych jest w Międzyzdrojach bar-

dzo urozmaicony. Wydajemy w ciągu roku 

budżetowego kilka milionów na kulturę, 

sport i promocję. 

Pierwszy Festiwal Gwiazd, gdy zo-

stałem burmistrzem, oglądałem w TV. 

Początki tego festiwalu to najznakomitsi 

aktorzy – Holoubek, Olbrychski. To nie 

było zadanie łatwe, ale wiedziałem, że 

trzeba je kontynuować. Siłą rozpędu, 

przy niewielkim budżecie, starano się 

robić jak najwięcej, aby nie zaprzepaścić 

tego wydarzenia. Ale na przestrzeni lat 

można zauważyć, że coraz mniej jest  

w ludziach chęci współpracy, zdecydo-

wanie bardziej nastawieni są na finanse. 

To generuje wydatki, więc koszty jakie 

ponosiła gmina na to wydarzenie rosły. 

Odkąd jest zainteresowanie TV naszym 

festiwalem skala tego wydarzenia jest 

coraz większa. Powstało też kilka nowych 

projektów: Kite Surfing, Gala Boksu. Mie-

liśmy wydarzenie, które się nie obroniło,  

a było związane z muzyką poważną. Jed-

nak nie znalazło zainteresowania wśród 

odbiorców, choć brali w nim udział fina-

liści Konkursu Chopinowskiego.  Przykro 

było i trochę wstyd, gdy na widowni było 

20 osób, a na scenie grali najwybitniejsi 

muzycy. Jednak środki finansowe prze-

znaczone na kulturę, sport i promocję 

dają pozytywne efekty dla gminy, która 

ma mocną markę w Polsce. 

- Spotykał  się Pan z różnymi opiniami, 
oskarżeniami. Jak nauczył się Pan na to 
reagować?

- Na tym stanowisku podejmuje się 

wiele decyzji,dużych i małych, które 

dotyczą  ludzi. Niektórzy czują się po-

minięci, nawet dotknięci, są zarzuty  

o faworyzowaniu innych. Gdy zarzuty 

są prawdziwe łatwiej sobie z nimi po-

radzić, choć nawet przed samym sobą 

ciężko przyznać się do błędu. Początki 

pracy to był czas życzliwości, uśmie-

chów, rozmów z ludźmi. Potem zaczęły 

się zarzuty, które znalazły swój finał  

w sądzie. Próbowano mi dorobić ,,gębę”, 

posądzano o romanse. Wiele zarzutów 

trudno było przyjąć. Tym bardziej, że  

dotykały moją rodzinę. Żona też czytała 

informacje, pewnie nie było jej łatwo, ale 

na szczęście przetrwaliśmy próbę czasu.

Pamiętam jak dzieci były małe, a teraz to 

dorośli ludzie. Zgubiłem gdzieś te lata, 

nie miałem dla nich dość czasu. To jest 

gorzki owoc i jeden z powodów mojej 

decyzji, aby nie kandydować. Jednak nie 

przestałem lubić  ludzi i miasta. Nie ma 

we mnie złości czy frustracji, raczej ra-

dość, że będę mógł w końcu odpocząć .

- Przyznaje się Pan w rozmowach, że 
ma problem z dziękowaniem innym. Po 
tych 12 latach są może powody i osoby, 
którym chciałby Pan podziękować?

- To prawda, zapominam o dziękowa-

niu. To wynika m.in. z modelu wychowa-

nia. Byliśmy w rodzinie nakarmieni, czyści  

i ubrani, ale nie okazywało się w niej uczuć. 

Chciałbym podziękować mieszkańcom 

za wiele życzliwości, ciepłych słów i po-

zytywnej energii, którą mi przekazywali  

podczas tych spotkań, pomimo nawet 

wielu cierpkich uwag. To było zawsze dla 

mnie bardzo ważne. Dziękuję współpra-

cownikom za pracę, którą wykonywali.  

Zakres obowiązków nakładanych przez 

rząd latami wzrastał, a w raz z nimi  wyma-

gania wobec pracowników także wzrasta-

ły. Wszyscy sprostaliśmy tym wyzwaniom  

i za to bardzo dziękuję. A za niecierpliwość 

i  za upór, które czasami okazywałem, 

przepraszam. Chciałbym, aby mieszkańcy 

po latach wspominali mnie jako tego, kto 

dla miasta jednak  zrobił dużo dobrego.  

I ja, gdy odpocznę, z pewnością zatęsknię 

za Międzyzdrojami.

- Co będzie Pan robił po przekazaniu 
fotela burmistrza swojemu następcy?

- Pomysłów było kilka, ale ten który 

najbardziej mi się spodobał to napisanie 

książki. Już zbieram do niej materiały, 

czeka mnie sporo pracy. Kocham histo-

rię, więc będzie to książka historyczna  

z wątkiem sensacyjnym, taki ,,Pan Samo-

chodzik” w nowych realiach historycz-

nych. Książka będzie pisana w urokliwym 

otoczeniu Beskidu Śląskiego, który stanie 

się już niedługo moim domem. To będzie 

moje drugie podejście do książki, kiedyś 

już ,,popełniłem pewną”, ale nie byłem  

z niej w pełni zadowolony.

- Gdyby miał Pan podsumować jed-
nym zdaniem te 12 lat, to…

- …Pomimo wielu trudnych chwil, 

uważam, że życie jest piękne, pełne 

niespodzianek i doświadczeń, wzlotów  

i upadków, ale dzięki temu człowiek wie, 

że naprawdę żyje.

-Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
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Podziękowanie
Zuchy i harce-

rze z Międzyz-

drojów składają 

serdeczne po-

dziękowanie Pani Alicji Gospo-

darek za okazanie dobrego ser-

ca i przekazanie na stan drużyn  

X Szczepu „Gniazdo” ZHP rowerów 

oraz sprzętu turystycznego. 

Z harcerskim pozdrowieniem 

Czuwaj!

Zuchy i harcerze 

X Szczepu „Gniazdo” ZHP
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Szkoła Podstawowa w Wapnicy w tym roku 
obchodzi dwa szczególnie ważne jubileusze: 
70- lecie powstania szkoły oraz  20-lecie 
nadania imienia prof. dra Władysława Szafe-
ra. Uroczystość obchodów tych jubileuszy 
zaplanowana jest na 16 listopada. Serdecznie 
zapraszamy absolwentów i wszystkich przyja-
ciół naszej Szkoły.

Program uroczystości: 

8.00 - rozpoczęcie I części obchodów w 

sali  „Wiklina”,

10.30 -  przejście do szkoły – Korowód,

11.00 -  II część obchodów w szkole: Wspo-

mnień czar, zwiedzanie szkoły, odsłonięcie 

rzeźby prof. dra Władysława Szafera,

13.00 -  zakończenie – niespodzianka  „Leć 

historio”.

Szkoła w Wapnicy ma długą i bogatą histo-

rię, jest centralnym miejscem Sołectw, może 

również poszczycić się liczną rzeszą absolwen-

tów, którzy teraz przyprowadzają do niej swoje 

dzieci i wnuki. Dzięki zaangażowaniu lokalnej 

społeczności jest coraz piękniejsza i tętni 

życiem! Uczcijmy wszyscy ten Jubileusz! Za-

praszamy 16 listopada w nasze szkolne progi!

Iwona Sołtysiak

Dyrektor SP nr 2 w Wapnicy

Jubileusze w SP 2

Posługę kapłańską w parafii Matki Bożej 
Jasnogórskiej sprawował 15 lat. Brał udział w 
organizowanych w gminie modlitwach przy 
krzyżu katyńskim, wigiliach miejskich, współ-
organizował Dzień św. Ottona, który odbywa 
się od 3 lat w Lubinie. W 2014 roku  odbyła się 
na terenie naszej gminy doniosła uroczystość 
pochówku wydobytych w Lubinie podczas 
prac archeologicznych szczątków. Wydarze-
nie to otrzymało swoją rangę i zapisało się 
w dziejach historii Międzyzdrojów i całego 
regionu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie i poświęcenie ks. 
Michałowskiego.

ZMIANY W LUBIŃSKIEJ PARAFII
Choć znane są  słowa, że ,,wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem…”  to jednak dużym zaskoczeniem było 
dla wielu to pożegnanie. Msza św. w dniu 30 września br. była ostatnią jaką odprawił  ks. proboszcz Waldemar Michałowski w lubińskiej świątyni. 

 W rozmowie do Informatora w 2015 roku 
ks. proboszcz opowiedział o trudnych dla 
kapłanów latach 70. i 80. XX wieku. O tym, że 
kapłaństwo to dla niego przede wszystkim 
ogromna odpowiedzialność. 

W niedzielne słoneczne przedpołudnie 
księdza Waldemara pożegnali licznie zgroma-
dzeni parafianie, przedstawiciele samorządu, 
delegacje. Nie  jest łatwo pożegnać kogoś, kto 
był wśród nas i był jednym z nas.

Ksiądz Waldemar będzie sprawował dalszą 
posługę w parafii pw. Św. Stanisława Kostki  
w Szczecinie. Na dalszą kapłańską drogę życzy-
my Księdzu zdrowia, spokoju i niesłabnącego 
hartu ducha.

Joanna Ścigała

W niedzielę 7 października br. swoją pierwszą 
mszę św. w kościele pw. MB Jasnogórskiej w 
Lubinie, odprawił nowy proboszcz, którym 
został ks. Grzegorz Jankowiak. Parafia w Lu-
binie to pierwsza samodzielna placówka ks. 
Grzegorza. Dotąd pracował on jako wikariusz 
w parafiach w Stargardzie i w Szczecinie 
oraz w archidiecezji Bamberg. Ks. Grzegorz 
Jankowiak pochodzi z Wielkopolski. Urodził 
się w 1973 roku w Jarocinie. Jednak swoją 
edukację szkolną rozpoczął już w Szczecinie. 
Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące oraz 

seminarium duchowne. Nowy proboszcz 
podczas uroczystej mszy św. w Lubinie, 
przy licznym udziale wiernych, otrzymał od 
parafian klucz do świątyni oraz fioletową 
stułę jako znak sakramentu pojednania, 
który będzie sprawował. Nowemu Probosz-
czowi lubińskiej parafii życzymy zdrowia, 
życzliwości i wszelkiej pomyślności.

Referat Promocji 
i Współpracy z Zagranicą 

Na podstawie informacji prasowych
Fot. Andrzej Ryfczyński

Nowy proboszcz w Lubinie
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Około 70 procent powierzchni naszej pla-
nety pokrywają morza i oceany, a odpady w 
środowisku morskim można znaleźć niemal 
wszędzie. Odpady, w szczególności tworzywa 
sztuczne, stanowią zagrożenie nie tylko dla 
mórz i wybrzeży, ale także dla gospodarki i spo-
łeczeństwa. Większość odpadów w środowisku 
morskim powstaje na lądzie i trafia do morza. 
Jak zatrzymać zjawisko zaśmiecania naszych 
mórz? Aby rozwiązać ten globalny problem 
należy zacząć od podjęcia działań na lądzie. 
Trudno ocenić wszystkie skutki obecności 
odpadów w wodach mórz i oceanów. Wyróżnia 
się dwa podstawowe negatywne skutki dla 
morskiej fauny i flory: przedostawanie się czą-
stek do przewodu pokarmowego i przypadki 
zaplątania w utworzone przez odpady, pływają-
ce pułapki.Wystawa przedstawia problematykę 
wpływu zanieczyszczeń środowiska na świat 
bałtyckich organizmów.

Dzień Otwarty Wystawy pracownicy Wo-
lińskiego Parku Narodowego przygotowali 
wspólnie z EUCC, z X Szczepem „Gniazdo”  
z Międzyzdrojów Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP 
oraz z wolontariuszami Błękitnego Patrolu 
WWF Polska. Podczas trwania imprezy, oprócz 
nieodpłatnego zwiedzania wystawy,przygo-

towane były ekologiczne stoiska edukacyjne, 
na których uczestnicy eventu, mogli sprawdzić 
swoją wiedzę i otrzymać nagrody w prowadzo-
nych konkursach. 

Uczestnicy warsztatów mikroskopowych 
mogli przyjrzeć się skarbom ukrytym w mor-
skim piasku. Jakie było ich zdziwienie, gdy 
wśród ziaren piasku, szczątków roślin, muszli 
i bursztynów odnaleźli ślady działalności 
człowieka – mikroplastik, szkło, fragmenty 
nylonowych sieci. Na kolejnym stanowisku 
przygotowanym przez WPN, sprawdzali swoją 
wiedzę, rozwiązując karty pracy związane z te-
matyką brzegu morskiego i jego mieszkańców. 
Szczególną sympatią cieszyły się morskie ssaki 
prezentowane przez WWF.

Najmłodsi goście chętnie wyrażali swe arty-
styczne wizje na przygotowanych tablicach, kon-
trastując obraz morza marzeń z zanieczyszczo-
nym i zaśmieconym przez działalność człowieka.

Międzyzdrojscy harcerze i zuchy z X Szcze-
pu „Gniazdo” z Międzyzdrojów Hufca Ziemi 
Wolińskiej ZHP, dołączyli do naszego projektu 
w ramach harcerskiej akcji „Miłuję przyrodę  
i staram się ją poznać”. Przygotowali na słonecz-
nym tarasie CEM liczne aktywności i zabawy 
w oparciu o gry edukacyjne w rozmiarze XXL. 

Poprzez swoją obecność dostarczyli dużo ru-
chu i świetnej zabawy uczestnikom spotkania.

Podczas imprezy ogłoszono wyniki konkur-
su plastycznego pt. ”Człowiek Odpady Morze”. 
Na konkurs wpłynęło 28 prac, z których 12 
zostało nagrodzonych. Marek Dylawerski, za-
stępca dyrektora WPN, główny specjalista ds. 
ochrony przyrody oraz Elżbieta Waliszewska - 
Lorent, główny specjalista ds. edukacji wręczyli  
laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody.

Impreza połączona była z akcją sprząta-
nia plaży pod Kawczą Górą. Po zakończeniu 
części związanej ze zwiedzaniem wystawy, 
grami i animacjami, nadszedł czas na część 
terenową. Wspólnie z harcerzami i zuchami  
z X Szczepu „Gniazdo” z Międzyzdrojów Hufca 
Ziemi Wolińskiej ZHP wyruszyliśmy na odcinek 
szlaku czerwonego WPN, aby przeprowadzić 
obserwację plaży. Uczestnicy zapisywali na 
kartach obserwacje dotyczące m. in. stanu pla-
ży, warunków środowiskowych, jakości i ilości 
zebranych śmieci. Na odcinku plaży od bazy 
rybackiej pod Kawczą Górę, napotkaliśmy na 
swojej drodze głównie odpadki pokonsump-
cyjne: ogryzki, nakrętki od butelek, papierosy 
oraz drobne śmieci.

Dziękujemy wszystkim współorganiza-
torom za pomoc w przygotowaniu imprezy,  
a uczestnikom za liczne przybycie i dobra za-
bawę. Do zobaczenia na szlakach Wolińskiego 
Parku Narodowego.

Anna Mysińska 
Dział Edukacji WPN

Dzień otwarty wystawy
21 września br. odbył się Dzień Otwarty Wystawy pt. ”Człowiek Odpady Morze”. Organizatorami 
wystawy są: Woliński Park Narodowy oraz EUCC - The Coastal Union Germany. Ekspozycja udo-
stępniona jest w Muzeum Przyrodniczym WPN do 03.11.2018 r.

Przedszkola, które wykonają zadania prze-
widziane regulaminem konkursu, otrzymają 
certyfikaty „Przedszkole młodych patriotów” 
oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem 
konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw 
patriotycznych w kontekście historii państwa i 
narodu polskiego.

Przedszkola przystępujące do konkursu 
przyjmą na siebie zadania, których wykona-
nie będzie oceniane przez jury punktowo, w 
skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania 

dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” 
jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za  
5 spośród 7 zadań. W skład jury wchodzą przed-
stawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Przedszkole młodych 
patriotów”:

Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patrio-
tyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 
patriotą”. Przygotowanie plakatu „100. roczni-
ca odzyskania przez Polskę niepodległości”. 
„Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie 

przedszkolnego konkursu recytatorskiego o 
tematyce patriotycznej. Zorganizowanie przed-
szkolnego konkursu pieśni patriotycznych. 
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycz-
nych. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw 
patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. 

Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udzia-
łu w kursie „Przedszkole młodych patriotów”, 
który w okresie od 15.10.2018 r. do 15.01.2019 r.,  
przeprowadzi w formule e-learning Studium 
Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie 
obowiązkowe).    

Serdecznie zapraszamy dzieci do włączenia 
się w działania przedszkola na rzecz konkursu. 
Zapraszamy również rodziców do współpracy  
w zakresie realizacji zadań konkursowych. 

Elwira Korcz

Przedszkole młodych patriotów VIII edycja
Przedszkole „Morskie Skarby” zostało zgłoszone do udziału w Ogólnopolskim Konkursie: 
„Przedszkole młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 
października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. 
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 28.09.2018 r. 

podjęła następujące uchwały  

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

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

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

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

Dyżury odbywają się w środy 
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  

-  tel. 91 327 56 47,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

31.10.2018 r. - Ewa TROTT

07.11.2018 r. - Jan WĘGLORZ

14.11.2018 r. - Iwona CZYŻ

UCHWAŁA NR XLIX/525/18
w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

Międzyzdroje
Rada Miejska przyjęła statut Gminy 

Międzyzdroje, opracowany przez doraźną 
komisję Rady Miejskiej ds. opracowania 
zmian statucie, która  dostosowała zapisy 
statutu do zmian wynikających z innych 
ustaw.

UCHWAŁA NR XLIX/526/18
w sprawie ustanowienia tytułów 

„Zasłużony dla Międzyzdrojów” i „Ho-
norowy Obywatel Międzyzdrojów” oraz 
określenia zasad ich nadawania

Rada Miejska w Międzyzdrojach,  
w celu uhonorowania osób i instytucji, 
które swoją działalnością, dokonaniami 
zawodowymi i społecznymi przyczyniły 
się do rozwoju Gminy Międzyzdroje, 
ustanawia tytuły:„Zasłużony dla Międzyz-
drojów” i „Honorowy Obywatel Międzyz-
drojów”.

Zasady nadawania tytułów: „Zasłu-
żony dla Międzyzdrojów” i „Honorowy 
Obywatel Międzyzdrojów” określa Regu-
lamin nadawania tytułów: „Zasłużony dla 
Międzyzdrojów” i „Honorowy Obywatel 
Międzyzdrojów”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XLIX/527/18
w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie przez Burmistrza Międzyzdro-
jów porozumienia z Zarządem Powiatu 
w Kamieniu Pomorskim w sprawie 
przejęcia obowiązków zarządcy drogi 
powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapni-
ca-Lubin

W związku z planowanym przeję-
ciem i zaliczeniem drogi powiatowej 
nr 1001Z Zalesie - Wapnica - Lubin  
o długości 6,115 km do kategorii dróg 
gminnych przez Gminę Międzyzdroje, 
zostały przeprowadzone rozmowy po-
między Burmistrzem Międzyzdrojów  
i Starostą Kamieńskim. Ustalono, że Gmina 
Międzyzdroje przejmie od III kwartału 
2018 roku zadanie zarządzania drogą  
nr 1001Z Zalesie - Wapnica - Lubin oraz za-
danie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1001Z Zalesie – Wapnica-Lubin”.

W celu sprawnego i prawidłowego 
przejęcia zadań ustalono zasadność pod-

pisania porozumienia, w którym zostaną 
określone warunki i zakres działania stron 
w procesie przejęcia, zarządzania i prowa-
dzenia inwestycji na drodze powiatowej  
nr 1001Z Zalesie - Wapnica - Lubin.

UCHWAŁA NR XLIX/528/18
w sprawie przejęcia dotychczasowej 

drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie 
- Wapnica – Lubin) i zaliczenia jej do 
kategorii dróg gminnych

Droga powiatowa nr 1001Z Zale-
sie - Wapnica - Lubin o długości 6,115 
km łączy wieś sołecką Lubin i Wapnica  
z miejscowością Międzyzdroje, w której 
znajduje się siedziba Gminy Międzyzdroje. 
Droga powiatowa nr 1001Z obsługuje 
ruch o znaczeniu lokalnym oraz stanowi 
dojazd do  nieruchomości zabudowanych 
i niezabudowanych zlokalizowanych 
wzdłuż drogi.

Droga powiatowa nr 1001Z nie spełnia 
definicji drogi powiatowej określonej  
w ustawie o drogach publicznych, na-
tomiast spełnia definicję drogi gminnej 
określonych w ustawie o drogach publicz-
nych. Zmiana kategorii drogi i przejęcie jej 
w zarządzanie przez Gminę Międzyzdroje 
stanowi element porządkowania systemu 
drogowego dróg publicznych na terenie 
gminy Międzyzdroje.

W dniu 04 października 2017 r. Sta-
rosta Powiatu Kamieńskiego wystą-
pił z wnioskiem o wyrażenie opinii  
w sprawie pozbawienia drogi powiato-
wej nr 1001Z kategorii drogi powiatowej  
i zaliczenia tej drogi do kategorii dróg 
gminnych.

W dniu 16 października 2018 r. Gmina 
Międzyzdroje wyraziła wolę przejęcia do 
swojego zasobu wyżej wymienionego 
odcinka drogi obsługującej ruch o zna-
czeniu lokalnym.

W związku z art. 10 ust.1, 2 i 3 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz.U. z 2005 r. poz. 460 z późn. zm.) 
organem właściwym do pozbawienia 
drogi dotychczasowej kategorii jest organ 
właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej 
kategorii oraz pozbawienie drogi jej kate-
gorii dokonuje się w trybie właściwym do 
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Pozbawienie drogi dotychczasowej 
kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji 

jednoczesnego zaliczenia tej drogi do 
nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie 
nie może być dokonane później niż do 
końca trzeciego kwartału danego roku,  
z mocą od dnia 1 stycznia roku następ-
nego.

Pozbawienie kategorii drogi powia-
towej nr 1001 Z o długości 6,115 km 
zostało dokonane w związku z uchwałą  
Nr XXX/198/2018 Rady Powiatu w Ka-
mieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018  
roku.                                 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Pierwszą część uroczystości przygotowała Mał-
gorzata Budzyńska wraz ze swoimi uczniami  
i ich rodzicami. Prowadzenie tej części uroczysto-
ści powierzono uczniowi kl. V  Kacprowi Rębkowi. 
Pierwszoklasiści przedstawili wiersze i piosenki, 
wykazali się niezwykłą dojrzałością, pomysłowością 
i profesjonalizmem. Doceniła to cała brać szkolna, 
na czele z dyrektor. To właśnie z jej rąk uczniowie 

klasy pierwszej przyjęli uroczyste pasowanie. 
Otrzymali też podarunki od swoich młodszych 
kolegów i koleżanek. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego, 
z którymi szkoła już drugi rok realizuje projekt  
pt. „Bliżej przyrody” - współorganizowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Pierw-
szoklasiści otrzymali drobne upominki oraz 

sadzonkę grabu pospolitego, który mają wspól-
nie posadzić. Drzewko jest symbolem bliskości  
z przyrodą WPN. 

Drugą część uroczystości zorganizowały 
wspólnie klasa V i VI wraz z wychowawczyniami, 
a całość prowadziła uczennica klasy VI - C. Anto-
now. Kilka słów o KEN zaprezentowała uczennica 
kl. VI - Aleksandra Śmiałek. Wiersze dla nauczycie-
li przedstawiły uczennice kl. V - M. Andrearczyk, 
P.Jakubowska, K.Sawuła,  K.Szafranowicz. Wszyscy 
pracownicy szkoły i nauczyciele otrzymali różę  
i dołączony do nich limeryk. Za ten prezent  
serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców. 

Anna Podhorodecka-Nurkowska

Dzień Nauczyciela i pasowanie pierwszaków
12 października br. społeczność szkolna SP 2 w Wapnicy zebrała się aby świętować z dwóch 
powodów. Pierwszym z nich było uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Drugim Dzień  
Edukacji Narodowej - czyli potocznie mówiąc - Dzień Nauczyciela. 

Spotkanie odbyło się w dwóch  turach na auli 
szkolnej: najpierw  przyszły klasy I- III ze swoimi 
wychowawczyniami,  a potem starsze oraz ich 
wychowawcy, pozostali nauczyciele , pracownicy 
szkoły oraz zaproszeni emeryci.

Na początku, przywitano  wszystkich utwo-
rem „Początek”  Korteza, Podsiadły i Zalewskiego.  
Dziewczynom śpiewającym   akompaniował  
na gitarze wychowawca świetlicy Piotr Frysiak 
oraz Szymon Oswald na tamburynie. Następ-
nie  prowadzący  (Oliwia Wilczyńska i Dawid 
Wojtyś) przypomnieli dlaczego 14 października 
jest świętem ludzi pracujących w oświacie oraz 
cechy jakie powinien posiadać nauczyciel wg 

wszystkich, którzy ten zawód oceniają (rodzice, 
uczniowie, środowisko lokalne, MEN). Trochę 
tego było. Jednak kompetencje społeczne i 
nieustanny rozwój zdecydowanie zwyciężyły. 
Podsumowano to myślą Konfucjusza „Kto nabytą 
wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy nabywa, 
ten może być nauczycielem innych”.  

Do ideału można dążyć i powinno się, jednak 
czasem w zderzeniu z rzeczywistością okazuje 
się, że bardzo ważna cechą chyba każdego czło-
wieka, a nauczyciela przede wszystkim, powinna 
być też cierpliwość. O takim nauczycielu odpa-
rowującym ciosy niezadowolonej mamy ucznia 
opowiedział skecz  napisany przez opiekuna 

grupy „ Otwarte drzwi szkoły” (wystąpili: Klaudia 
Nowak, Szymon Oswald i Marta Karwan). Po 
skeczu publiczność miała okazję obejrzeć taniec 
Sary Cisowskiej i Karoliny Różyckiej, samodzielnie 
przez dziewczyny opracowany, do utworu  Black 
Pink „Bombaya”. W dalszej części uczniowie nie 
oszczędzili  satyrycznie swoich nauczycieli czy-
tając typy pedagogów wg klasyfikacji jakiegoś 
autora znalezionego w internecie. I tak Nauczy-
ciel Filozof będzie przy ocenianiu używał zwrotu: 
„Wiem, że nic nie wiesz”, Nauczyciel – Humanista: 
„No, może będzie z Ciebie człowiek !” , Nauczyciel 
Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo dobrze!  
Trzy plus!”, itd. 

Życzeniami od wszystkich uczniów prowa-
dzący  pożegnali się i opuścili scenę. Pojawiły 
się na niej znów śpiewające dziewczyny i Piotr 
Frysiak. Utwór będący  kiedyś hymnem Wyrobu 
Kabaretopodobnego, z tekstem napisanym przez 
Dorotę Sielewicz do utworu zespołu Shocking 
Blue  „Venus”, zakończył część artystyczną. Osta-

nia zwrotka brzmiała  „Widzu grom-
kie brawa bij! Aktor swoje prawa 
ma. Ta dzisiejsza młodzież, widzisz! 
Nie jest taka zła”. I braw publiczność 
nie szczędziła w trakcie całego wy-
stępu. I tych nagradzających i tych 
klaskanych w rytm utworów. Cała 
grupa występujących wraz z opie-
kunem i gitarzystą bardzo dziękują 
za gorące przyjęcie i docenienie.  
Na wokalu mogliście usłyszeć   
i zapewne jeszcze usłyszycie: Julię 
Bączek, Patrycję Żur, Karolinę Ró-
życką, Nikolę Rówczyńską, Klaudię 
Nowak i  Wiktorię Kalembę.

Szkoła Podstawowa nr 1

Dzień Edukacji Narodowej
12 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Jednym z elementów obchodów tego dnia była część artystyczna 
przygotowana przez klasy trzecie gimnazjalne uczęszczające na zajęcia artystyczne pod 
kierunkiem Doroty Sielewicz. 

W międzyczasie uczczono pamięć przy grobach harcerzy i żołnierzy, 
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Odwiedzili grób założyciela 
pierwszej drużyny harcerskiej w Międzyzdrojach hm. Bronisława Chmie-
lowskiego. Harcerze 34 DH „Orlęta” zapalili znicz na grobie phm. Mariana 
Wysockiego, to jeden z ich bohaterów drużyny, który jako harcerz „Orlątko 
Lwowskie” walczył o polskie miasto Lwów w 1918r. Byli też przy grobie 
druhny Alicji Zachewicz – harcerki z ich drużyny. 

Zuchy i harcerze uczcili pamięć przy krzyżu katyńskim i mogile żołnierzy 
polskich walczących w okresie II wojny światowej. Byli przy grobach komba-
tantów, których międzyzdrojskie sztandary kombatanckie zostały przekazane 
pod harcerską opiekę.   

Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski

trop. Ewelina Wancisiewicz 
X Szczep „Gniazdo” ZHP

Harcerskie porządki na cmentarzu w Międzyzdrojach
13 października 2018 r. zuchy i harcerze z X Szczepu „Gniazdo” ZHP udali się na cmentarz komunalny w Międzyzdrojach. Na cmentarzu  
w ten słoneczny popołudniowy dzień wszyscy zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Robili porządki, grabili liście pomiędzy alejkami, 
podlewali drzewka przy nagrobkach oraz myli i sprzątali zaniedbane i zabrudzone groby. 
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AKTUALNOŚCI

17 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Wapnicy i 18 października 2018 r. w Bibliotece w 
Międzyzdrojach odbyły się „Rodzinne Warsztaty 
Plastyczne - Gniotki antystresowe”. Zainteresowa-
nie było tak duże, że zabrakło miejsc dla spóźnial-
skich. Jednak pracownicy biblioteki i członkowie 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina” 
stanęli na wysokości zadania i dla każdego, kto 
przyszedł, znalazł się skrawek stanowiska do pracy. 
Dzieci wraz z rodzicami wykonywały antystresowe 
gniotki z balonów i mąki ziemniaczanej, a także z 
przezroczystych balonów wypełnionych żelatyną i 
ozdobionych cekinami. Nie obyło się jednak bez… 
małej katastrofy! Gniotki podczas zawiązywania 
wyślizgiwały się z rąk, co powodowało, że wszyst-
ko wokół kleiło się od żelatyny. Nikomu to jednak 
nie przeszkadzało i każdy bawił się przy tym 
świetnie. Najważniejsze, że gniotki antystresowe 
spełniły swoje zadanie - odstresowały przybyłe 
rodziny, a taki właśnie był cel tych zajęć. Wszyscy 
zabrali swoje gniotkowe stworki do domu.

Ogromne podziękowania należą się nauczy-
cielom z Wapnicy i rodzicom, którzy pomagali 
w warsztatach. Dzięki temu praca poszła bardzo 
sprawnie, a dzieci były szczęśliwe.

Organizatorami warsztatów byli: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Mię-
dzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy. Część materiałów 
plastycznych na warsztaty w bibliotece zakupił 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2018 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece w 
Międzyzdrojach. Warsztaty w Wapnicy zrealizo-
wano w ramach projektu „Klubik Rodzinny – Od 
Juniora Do Seniora” dofinansowanego ze środków 
gminy Międzyzdroje. Realizatorem projektu jest 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.

Już dziś zapraszamy na kolejne rodzinne 
warsztaty plastyczne, które odbędą się 7 listopada 
2018 r. w Bibliotece w Międzyzdrojach i 8 listopada 
2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. 
Tym razem, z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, będą to „Rodzinne 
Warsztaty Robienia Kotylionów”. Jak zawsze bę-
dzie dobra zabawa!

Bibliotekarze

Gniotkowe szaleństwo w Gminie Międzyzdroje

Jacek Fedorowicz ukończył studia na Wydziale 
Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w 
Gdańsku. Podczas studiów stwierdził, że z malar-
stwa nie da się wyżyć, chyba że ma się pieniądze, 
dlatego chwytał się różnych profesji. Jest aktorem, 
satyrykiem, karykaturzystą, radiowcem, felie-
tonistą, reżyserem. Rzec można człowiek wielu 
talentów. Jednak sam zainteresowany twierdzi, że 

talentu nigdy nie miał, a różne profesje, których 
się podejmował wynikały z prób zarobienia pie-
niędzy. Mówi, że ma jedynie „ćwierć-talenciki”. Na 
III roku studiów był jednym z lepiej zarabiających 
studentów. Wtedy też spodobała mu się piękna 
studentka I roku. Wiedział, że nie miał u niej szans 

ze swoją aparycją. Wywodziła się z niższej klasy 
społecznej, tak jak on i potrzebowała pieniędzy. 
Pożyczał jej niewielkie kwoty, a gdy zadłużenie 
doszło do 1000 zł… oświadczył się jej. Obecnie 
są 60 lat po ślubie.

Nie uważa się za aktora, choć zarabiał jako 
aktor. W filmie „Nie ma róży bez ognia”  nikogo nie 
udawał, grał siebie. Jako współscenarzysta sam 

układał sobie teksty i nie musiał uczyć się tego, co 
ktoś napisał. Twierdzi, że „ma naturę belfra” i rola 
nieśmiałego nauczyciela bardzo mu pasowała. 

Przybyłym na spotkanie słuchaczom zapre-
zentował próbkę swojego ulubionego talenciku 
radiowego pod postacią Kolegi Kierownika  

i Kolegi Kuchmistrza z programu „60 minut na go-
dzinę”. Jacek Fedorowicz stwierdził, że satyryczna 
audycja była czymś w rodzaju zbrodni doskonałej. 
Wraz  z kolegami w zabawny sposób krytykowali 
komunistyczne władze, aby po chwili, subtelnie 
się jej podlizując,  skrytykować jej przeciwników. 
Gdy 13 grudnia 1981 r. audycja radiowa nie została 
wyemitowana na antenie Programu III Polskiego 
Radia niektórzy dowiedzieli się o wprowadzonym 
stanie wojennym, co potwierdzili przybyli goście.

Jacek Fedorowicz wydał kilka książek, m.in. 
„Porady estradowca dla kolegów dramatycznych”, 
„Wielka encyklopedia kapitalizmu. Wydanie dla 
początkujących i polityków”, „Święte krowy na kół-
kach”. W 1976 r. w „Paryskiej Kulturze” ukazała się 
pozytywna recenzja jego książki „W zasadzie tak”. 
Stefan Kisielewski napisał wtedy, że to „najbardziej 
antykomunistyczna w historii książka wydana za 
pieniądze komunistów”.

Słuchacze proponowali artyście aby tworzył 
programy w internecie, jednak Jacek Fedorowicz 
przyznał, że nie potrafi się przemóc do tej formy 
medialnej. Kiedyś za namową Ryszarda Petru 
nagrał 2 odcinki „Nowych lepszych wiadomości”, 
które są dostępne w serwisie youtube.pl. Niestety 
zraził się, gdy mało ambitne nagrania innych osób 
miały większą oglądalność niż jego program, nad 
którym pracował ok. miesiąca. Wychodzi z zało-
żenia, że nigdy nie daje się wrócić do dawnych 
sukcesów.

W 2001 roku Jacek Fedorowicz odcisnął swoją 
dłoń w międzyzdrojskiej Alei Gwiazd. Jako jedyny 
przybył w smokingu, gdyż powiedziano mu, że 
obowiązują stroje wieczorowe. Pozostali artyści 
pojawili się na uroczystości  w niezobowiązują-
cych strojach. 

Na zakończenie przybyli goście zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie i otrzymali  autografy do 
zakupionych książek. Osoby, które chciałyby 
przeczytać książki Jacka Fedorowicza zapraszamy 
do międzyzdrojskiej biblioteki. 

Bibliotekarze

Człowiek wielu „ćwierć-talencików”
11 października 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z 
aktorem i satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, które poprowadził dziennikarz Marcin Michrowski. 
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KULTURA

Beata Jasiewicz - Międzyzdrojanka od urodzenia, 
bowiem urodziła się w budynku przy ul. Koperni-
ka. Z zawodu nauczyciel, z zamiłowania malarz, 
ceramik. Maluje od 1995 
roku różnymi technikami: 
olej i akryl na płótnie, farby 
ceramiczne na szkle. Tema-
tyka obrazów to głównie 
pejzaże, kwiaty, martwe 
natury  i sceny rodzajowe.

Lucyna Wiatr - mię-
dzyzdrojska artystka. Uro-
dziła się w Łańcucie, ale 
prawie całe życie związa-
na jest z Międzyzdrojami. 
Uczęszczała do  Liceum 
Plastycznego w Szczeci-
nie, ukończyła studia na 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ulubioną 
techniką pani Lucyny jest ołówek, pastel, olej. 
Eksperymentuje również w innych technikach: 

decoupage, ceramika. Inspirują ją :  chwile, światło, 
wspomnienia. Zawodowo realizuje się w terapii 
osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Roman Daniluk - ur.1938 r. zm. 2003 r. - na-
uczyciel, marynarz, miłośnik Międzyzdrojów. Był 
pracownikiem Zespołu Szkół Morskich w Świnouj-
ściu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyzdrojach, 
Polskiej Żeglugi Morskiej. Pasjonował się żeglar-
stwem i twórczością marynistyczną.   

Po otwarciu wystawy, Teatr „My”, działający 
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, 
zaprosił widzów na wspaniałą komedię kostiu-
mową „Stiepan Stiepanowicz”. Sztukę napisała i 
wyreżyserowała Bożena Daniluk. 

Spektakl ukazujący ludzkie kompleksy i sła-
bości, jest próbą odpowiedzi na pytania: czym 
jest prawdziwa miłość? Czym jest bogactwo?  
W spektaklu wystąpili: Bożena Daniluk, Magdalena 
Gniadek, Beata Skierska, Anna Winnicka, Anna 
Wrzodak, Małgorzata Szczygieł, Marek Deja. Akto-
rzy w wolnej chwili szkolą się w Łodzi pod okiem 
najlepszych aktorów polskich. Stroje do spektaklu 
stworzyła Krystyna Szczawińska.                     MDK

Wernisaż lokalnych twórców
8 października br. w Międzynarodowym Domu Kultury otwarto wystawę malarstwa Beaty Jasie-
wicz, Lucyny Wiatr oraz Romana Daniluka.  

Na wystawie przedstawione są fragmenty ory-
ginalnych sieci rybackich wykonanych w naszej 
gminie oraz rekonstrukcja sieci lnianej i koronki 
na bazie sieci rybackiej, w tym koronka sakralna, 
a także koronki wykonane na drutach z różnych 
nici i kordonków. Prezentacja malutkiej cząstki 
koronkarstwa na naszych wyspach i w Polsce – z 
Koniakowa i Bobowej, wzorów angielskich i słowac-
kich zachwyca pięknem tego niszowego, trudnego 
rzemiosła. Szczególne miejsce zajmują na wystawie 
koronki z ręcznika ludowego z Podlasia –zdjęcia 
zostały udostępnione przez Muzeum Podlaskie. 

- W wielu domach po wojnie były wyroby 
z koronki siatkowej zdobione haftem. Dzisiaj 

Od sieci rybackiej do koronki
9 października 2018 r. w Międzynarodowym Domu Kultury otwarto wystawę „Od sieci 
rybackiej do koronki”. Jest to kolejna wystawa rzemiosła dawnego, przedstawiona 
przez Stowarzyszenie Archeozdroje. Ekspozycja prezentuje krótką historię od sieci 
rybackiej do koronki. 

bardzo mało osób potrafi posługiwać 
się iglicą do wyrobu sieci. Produkty 
fabryczne wyparły unikalne ręcznie 
robione koronki - firanki, bieżniki, 
serwetki – opowiada Jolanta Szarło-
wicz ze Stowarzyszenia Archeozdroje, 
współtwórczyni wystawy.

Stowarzyszenie Archeozdroje działa 
na terenie Gminy Międzyzdroje i uczest-
niczy w imprezach historycznych na 
terenie całej Polski. Zajmuje się rekon-
strukcją historyczną, w tym głównie 
rzemiosłami dawnymi i ginącymi.    

MDK

W ramach projektu 17 i 19 września 2018 r. w 
MDK odbyły się bezpłatne warsztaty z pirografii 
pt. „Ogniem malowane”, czyli jak desce nadać 
drugie życie. To kolejny pomysł Ani Piecyk i Moniki 
Jakubowskiej z Pracowni Rękodzieła Artystyczne-
go„Impresje” działającej w MDK. Pierwszego dnia 
warsztatów uczestnicy wypalali napis „Międzyz-
droje” na brelokach w kształcie nut, gwiazd i rybek, 
które zostaną przeznaczone na cele promocyjne 

naszej gminy. Kolejnego dnia powstały wypalone 
obrazy na herbaciarkach, doniczkach, serwetni-
kach oraz deskach. Uczestnicy „malowali ogniem” 
ptaki, kwiaty, ważki, psy, sowy z książką, statki, jele-
nie, starodawne rzymskie gry, itp.  Dzięki realizacji 
projektu „Ogniem malowane” powstały i mogą być 
tworzone oryginalne, ręcznie wyrabiane pamiątki 
promocyjne gminy Międzyzdroje.  Była to wspa-
niała inicjatywa, która pobudziła chęci twórczej 

działalności i rozwój 
artystycznych talen-
tów. Radość tworzenia 
była tak ogromna, że 
grupa domagała się 
kolejnych takich zajęć. 
Instruktorki zapewnia-
ją, że za kilka miesięcy 
zorganizują kolejne 
„ogniste” warsztaty. 

S tow a r z ys ze n i e 
Archeozdroje zrealizo-
wało też nowy projekt 
„Tkactwo jako jedno 

z ginących rzemiosł” w ramach Programu Spo-
łecznik.W ramach projektu zostały zakupione 
dwa krosna tkackie. To ciekawa forma powrotu 
do historii rękodzielnictwa, prezentacji dawnych 
urządzeń tkackich i wyrobów, które można wyko-
nać. Odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży oraz dorosłych. Udział w warsztatach 
pozwolił  uczestnikom zapoznać się z zasadami 
działania i pracy krosna tkackiego oraz technik 
powstawania tkanin. Jest to promocja amatorskiej 
sztuki rękodzielniczej, promocja dziedzictwa  
kulturowego i tradycji, którą prezentuje Stowa-
rzyszenia Archeozdroje.

Takie działania potwierdzają, że można pozy-
skać środki zewnętrze na małe projekty, trzeba 
tylko mieć dobry pomysł, chęci, trochę wolnego 
czasu, żeby zaoferować naszym mieszkańcom 
ciekawą ofertę artystyczną na zagospodarowanie 
czasu wolnego.  To kolejny dowód, że w gminie 
Międzyzdroje mieszka wiele utalentowanych 
osób. 

Prace uczestników  warsztatów można oglądać 
na wystawie w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach do końca października br. 
Zapraszamy.

Jadwiga Bober
Urząd Miejski w Międzyzdrojach 

Artystyczne warsztaty dla mieszkańców
Grupa nieformalna „Pracowite rączki”, której opiekunem było Stowarzyszenie Archeozdroje,  
zrealizowała projekt pt. „Ogniem malowane”, a  Stowarzyszenie Archeozdroje  - projekt  
pt. „Tkactwo jako jedno z ginących rzemiosł”. Projekty dofinansowano ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Program Społecznik 2018.
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SPORT

W swoim wystąpieniu dyr. Banachowicz pod-
kreśliła, że  Jesienne Biegi Przełajowe w Międzyz-
drojach to efekt pracy i  zaangażowania Tamary 

Starachowskiej, wieloletniej dyrektor Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach, oraz 
nauczycieli tej szkoły.

XXI JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
W pierwszą sobotę października w Międzyzdrojach wystartowało ponad 200 osób! Tegoroczne 
zawody zostały otwarte przez Iwonę Banachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bole-
sława Chrobrego w Międzyzdrojach. 

Zawody rozpoczęli najmłodsi, czyli w Biegu 
Malucha wystartowały dzieci do szóstego roku 
życia. Drugim był Bieg Niepełnosprawnych, a na-
stępne w kolejności to: Bieg Szkół Podstawowych, 
Bieg Pracowników Oświaty, Bieg Szkół Gimnazjal-
nych, Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych,  Bieg Open 
i Bieg Na Wysokich Obcasach.

W trakcie zawodów Rada Rodziców zapraszała 
na smaczną grochówkę dla wszystkich, którzy 
chcieli spędzić dzień w sportowej atmosferze 
przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dziękujemy 
też rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy przy-
gotowali słodki poczęstunek i ufundowali nagrody 
rzeczowe dla najmłodszych uczestników. Każda 
klasa przygotowała blachę domowego ciasta, 
uczestnicy imprezy nie opierali się tym smako-
witościom  i szczodrze obdarowali Samorząd 
Uczniowski datkami na jego funkcjonowanie.

Wyniki biegów oraz galeria zdjęć na stronie:   
www.sp1.com.pl

Dziękujemy, że byliście z nami! Do zobaczenia 
za rok!                                                     Organizatorzy 

Miting zakończenia sezonu 
w Białogardzie
Zawodniczki i zawodnicy UKS Chrobry Międzyzdroje zaliczyli ostatni start w 
tym sezonie na stadionie. Miting w Białogardzie w dniu 29 września 2018 r. od-
był się przy chłodnej pogodzie 13 stopni C. Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych niektórym zawodnikom udało się uzyskać rekordy życiowe. 
Wyniki naszych zawodników i zawodniczek:

Anna Rejchert 100m-13.30 PB, 600m-1:45,24 PB
Dominik Kujda 100m-12,30, skok w dał-5,57 PB, 200m-25,04
Artur Udycz 100m-12,06 PB, skok w dal-5,52 PB
Amelia Kujda Rogowska 100m-15,90 PB, skok w dal-3,33
Marta Wołkow 100m-17,34 PB skok w dal-3,43 
Kacper Sobierajski 100m-17,23 PB, skok w dal-3,30
Piotr Soiński 100m-17,23 PB, skok w dal-2,86
Szymon Kozłowski 600m-2:08, skok w dal-3,45
Dawid Małolepszy 600m-2,13 PB, skok w dał-3,43

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Żaczek
Magda Idzik i Jagoda Sokołowska pierwszy 
raz w tym sezonie uczestniczyły w swojej 
kategorii wiekowej żaczek czyli do  10 lat 
w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym 
Żaczek w Trzebiatowie, który odbył się 
14.10.2018 r. Turniej był zacięty i po bardzo 
dobrej walce dziewczynki zajęły kolejno 
5. miejsce Magda i 6. miejsce Jagoda. 
To początki turniejów dla tych kategorii 
wiekowych, a każde zawody dla młodych 
uczestników to kolejne cenne doświad-
czenie. Zawody dofinansowane z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Za nami trzecie zawody V Edycji cyklu „Międzyz-
drojskich Czwartków Lekkoatletycznych” oraz 
„Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patronatem 
Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się  
04 października 2018 r. na Stadionie Miejskim  
im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. 

W zawodach rywalizowało 94 uczniów z SP 1 
Międzyzdroje, SP Dziwnów, SP Wysoka Kamień-
ska, SP 2 Wapnica, SP Przytór, PSP Kołczewo oraz 
Gimnazjum Społecznego w Dziwnowie. Kolejne 
zawody odbędą na wiosnę 2019 r. Więcej infor-
macji, zdjęć oraz wyniki można znaleźć na stronie 
internetowej organizatora w zakładce Czwartki 
Lekkoatletyczne www.uks.jupe24.pl. 

Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub 
Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. Zawody 
dofinansowane z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Najbardziej wartościowe rezultaty Czwart-
ków LA:

dziewczęta:
Nela Zygmunt (SP 9 Przytór) 2008 r. – 300m 

– 53,36
Marta Wołkow (SP 1 Międzyzdroje) 2007 r.  

– skok w dal – 3,58
chłopcy:
Szymon Kozłowski (SP 1 Międzyzdroje) 2007 r. 

300m – 53,12

Oskar Lewandowski (SP 2 Wapnica) 2006 r.  
– skok w dal – 3,93

Najbardziej wartościowe rezultaty Grand Prix:
Anna Rejchert (SP Dziwnów) 2004 r. – 100m 

– 12,89
Artur Udycz (Gim. Społ. Dziwnów) 2003 r.  

– 300m – 39,85
Dominik Kujda (UKS Chrobry Międzyzdroje) 

2001 r. – skok w dal – 5,22
Aurelia Burza (SP 1 Międzyzdroje) 2004 r. 

pchnięcie kulą 3kg – 9,17
Natalia Lewandowska (SP Dziwnów) 2005 r.  

– 300m – 47,67                                       Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

III Zawody z cyklu Międzyzdrojskich Czwartków Lekkoatletycznych

W dniu 12 października 2018 r. odbyło się pod-
sumowanie Szkolnej Ligi Biegowej. Szkolna Liga 
Biegowa to cykl trzech biegów przełajowych 
na dystansie ok. 850m.  Podczas całego cyklu 
dzieci zbierały punkty za poszczególne miejsca 
zdobyte w biegach. Najlepsi uczniowie otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale i dyplomy, nato-
miast klasy, które zgromadziły największą liczbę 
punktów otrzymały nagrody w postaci piłek do 
siatkówki oraz rugby. Podsumowując, w trzech 
biegach Szkolnej Ligi Biegowej wystartowało  
55 zawodników. 

Organizatorami biegów byli Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach 
oraz UKS „Chrobry” Międzyzdroje. 
Podziękowania dla nauczycieli wy-
chowania fizycznego: Leszka Nyr-
kowskiego, Zdzisława Piątkowskiego 
oraz Pawła Nogali za pomoc we wzo-
rowym przeprowadzeniu zawodów. 
Zawody dofinansowane z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Szkolna Liga Biegowa
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OGŁOSZENIA

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA  

W MIĘDZYZDROJACH   

informuje, że w dniach  
 

12-17 listopada 2018 r.  
wypożyczalnia będzie nieczynna  

w związku z obowiązkową  
inwentaryzacją księgozbioru. 

 

 
Czytelnia oraz kafejka internetowa,  

w tych dniach,  
będą funkcjonowały  

bez zmian. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, poz. 1566, z 2018 r. poz. 
1496 i poz. 1544), a także art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt. 3 pkt.4  
i pkt.5, art. 40 pkt. 1 i pkt. 2, w nawiązaniu do art. 54 ust 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz.1999, poz. 1566 
i z 2018 r. poz. 1089, poz. 810, poz.1496, poz. 1563, poz. 1590, 
poz. 1722 i poz. 1669) oraz podjętej Uchwały Nr XLI/435/18 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-
ści Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje, 
obejmującej swym zakresem obszar o powierzchni 1,73 ha, 
oznaczony symbolem MN.11 w dotychczas obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
nazwą „Przy WPN w Lubinie na obszarze obejmującym część 
miejscowości Lubin Gminy Międzyzdroje” przyjętym Uchwa-
łą nr L/492/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dania 27 
marca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 marca 2014 r. 
poz. 2022), którego przedmiotem jest: 

1) zmiana przebiegu linii zabudowy, w związku ze 
zmianą zasięgu chronionego siedliska przyrod-
niczego;

2) wprowadzenie dodatkowej drogi wewnętrznej 
wydzielonej na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy nr 11/11 z dnia 18.01.2011 roku, 
wydanej przed wejściem w życie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Przy WPN  w Lubinie” na obszarze 
obejmującym część miejscowości Lubin gminy 
Międzyzdroje;

3) ustalenie przeznaczenia terenów, a także 
określenie sposobów ich zagospodarowania  
i zabudowy oraz dostosowanie ustaleń planu do 
kierunków obecnie obowiązującego studium.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy 
Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 18 października 
2018 r. do 07 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5 (pok.
Nr.8), 72-500 Międzyzdroje w godzinach od 900 do 1400.

Informuję również, że w dniach w dniach od 18 paź-
dziernika 2018 r. do 07 listopada 2018 r. projekt ww. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko będący przed-
miotem niniejszego wyłożenia, dostępny będzie również na 
stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdro-
jach w dziale Informacje/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 
2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach - w sali konferencyjnej, o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 
1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu 
miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko, 
może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elek-
tronicznej wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem zaufanym, do Burmistrza Międzyz-
drojów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
21 listopada 2018 r.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów
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Czuwaj!

Zuchy i harcerze z Miêdzyzdrojów og³aszaj¹ jesienn¹ zbiórkê 

zwierzêcej karmy, zabawek, kocy i poduszek dla zwierz¹t 

z Miêdzygminnego Schroniska w Sosnowicach.

Czekamy na wasze podarunki w Miêdzynarodowym Domu Kultury 
w Miêdzyzdrojach

2 listopada 2018 r. - o godzinie 15.00

3 listopada 2018 r. - o godzinie 12.00

 
RRROOODDDZZZIIINNNNNNEEE      

WWWAAARRRSSSZZZTTTAAATTTYYY      
RRROOOBBBIIIEEENNNIIIAAA      

KKKOOOTTTYYYLLLIIIOOONNNÓÓÓWWW   

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach  

oraz Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina”  
zapraszają na warsztaty do 

Biblioteki  
w Międzyzdrojach  
7 listopada 2018 r.  

(środa)  
w godz. 16.00 – 18.00 

 

Warsztaty współfinansowane ze środków Gminy Międzyzdroje w ramach projektu 
„Klubik rodzinny – od juniora do seniora” 

Organizatorzy:  

Szkoły Podstawowej nr 2 
w Wapnicy  

8 listopada 2018 r. 
(czwartek) 

w godz. 15.00 – 17.00 
 


