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

W środku Informatora:

• Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Moje Międzyzdroje”, str. 2;
• Sesja inauguracyjna Radnych VIII kadencji w Międzyzdrojach,  str. 3; 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Fot. Bartosz Kasperkowicz

Fot. Grzegorz Stasiak

Fot. Oskar Przybyszewski

Fot. Remigiusz Stefaniak

Moje Międzyzdoroje
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AKTUALNOŚCI

Z miejskiego kalendarza  imprez: listopad / grudzień 2018 r. 
















28.11.2018r. – Spotkanie z Przemysła-
wem Głową pt. „Gdzie szukać morza 
w Szczecinie? Sposoby miejskiego 
przewodnika”, godz. 18:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

06.12.2018r. – „Mikołajki 2018”, godz. 
17:00, Międzynarodowy Dom Kultury; 

10.12.2018r. – Rodzinne warsztaty 
plastyczne pt. „Fabryka ozdób świątecz-
nych” godz. 16:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;

11 i 12.12.2018r. – Rodzinne warsztaty 

plastyczne pt. „Fabryka ozdób świątecz-
nych” godz. 15:00, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Wapnicy;

13.12.2018r. – Rodzinne warsztaty 
plastyczne pt. „Fabryka ozdób świątecz-
nych” godz. 16:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;

14 i 17.12.2018r. – „Warsztaty z pomy-
słem”, czyli świąteczne warsztaty robie-
nia Aniołków i ozdób choinkowych dla 
dzieci w wieku 8-12 lat, godz. 16:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury;

16.12.2018r. – „Gwiazdkowy Ama-
torski Turniej Piłki Siatkowej”, godz. 
10:00, hala sportowa im. A. Grubby 
przy Szkole Podstawowej nr 1;   

16.12.2018r. – „IV Międzyzdrojski  
Jarmark Świąteczny i Festiwal Choin-
ki”, program na str. 3;

20.12.2018r. – „Koncert Świąteczny” 
w wykonaniu studentów Akademii 
Sztuki w Szczecinie godz. 18:00,  
Międzynarodowy Dom Kultury;

Redakcja

Tuż przed listopadowymi uroczystościami  
z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości 
Polski w Gminie Międzyzdroje Komisja Konkur-
sowa ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego 
pt. „Moje Międzyzdroje”. Przedmiotem konkursu 
fotograficznego było wykonanie zdjęć bu-
dzących dobre skojarzenia z miastem i gminą 
Międzyzdroje w następujących kategoriach: 
przyroda, architektura i zabytki, społeczeństwo 
i mieszkańcy, aktywne życie, z lotu ptaka, a tak-
że patriotycznie. Wszystkie fotografie musiały 
zawierać w tle charakterystyczne elementy dla 
Międzyzdrojów.

Łącznie w konkursie wzięło udział 26 osób. 
Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić 
następujące fotografie:

- Tomasz Kargul - kategoria: przyroda - zdjęcie 
pt. „Kamienista plaża, klif za Białą Górą”;

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Moje Międzyzdroje”
- Remigiusz Stefaniak - kategoria: społeczeń-

stwo i mieszkańcy -zdjęcie pt. „Zachód słońca na 
Alei Gwiazd”;

- Bartosz Kasperkowicz - kategoria: aktywne 
życie - zdjęcie pt. „Postać z deską”;

- Bartosz Kasperkowicz - kategoria: przyroda - 
zdjęcie pt. „Lubin z Karsiborskiej Kępy”;

- Bartosz Kasperkowicz - kategoria: aktywne 
życie - zdjęcie pt. „Jezioro Turkusowe”;

- Grzegorz Stasiak - kategoria: architektura 
i zabytki - zdjęcie pt. „Villa Richter o zachodzie 
słońca”;

- Grzegorz Stasiak - kategoria: architektura  
i zabytki - zdjęcie pt. „Harmonia świateł”;

- Anna Natalia Zadroga - kategoria: spo-
łeczeństwo i mieszkańcy - zdjęcie pt. „Kutrem  
w świat”;

- Anna Natalia Zadroga - kategoria: przyroda 
- zdjęcie pt. „Tuż przed zachodem”;

- Oskar Przybyszewski - kategoria: z lotu 
ptaka - zdjęcie pt. Widok na Wapnicę i Lubin”;

- Oskar Przybyszewski - kategoria: z lotu 
ptaka - zdjęcie pt. Wicko”;

- Oskar Przybyszewski - kategoria: przyroda 
- zdjęcie pt. Wicko-stary pomost”.

Wszystkie zdjęcia dostępne są na stronie www.
miedzyzdroje.pl.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! 
Zdjęcia zostaną zaprezentowane w kalendarzu 

wydanym na rok 2019. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy 
do kolejnych edycji.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z  Zagranicą

Uroczystość rozpoczęła się w sołeckiej świetlicy 
z udziałem gości: wizytator Heleny Zagórskiej, 
która przekazała prezent i życzenia od Magdaleny 

Zarębskiej – Kuleszy, zachodniopomorskiego 
kuratora oświaty, Leszka Dorosza burmistrza 
Międzyzdrojów, Jana Magdy, przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Mateusza Bobka i Bogusława 
Sutyły - radnych VII kadencji, sekretarza miasta 
Henryka Nogali, byłych dyrektorów szkoły w 
Wapnicy, dyrektorów zaprzyjaźnionych palcówek 

oświatowych i instytucji kulturalnych, przedstawi-
cieli instytucji współpracujących i wspierających 
placówkę oraz przyjaciół szkoły i absolwentów. 

Życzenia i pre-
zenty w imieniu 
szacownej jubi-
latki odbierała 
dyrektor Iwona 
Sołtysiak. 

Po części ofi-
cjalnej uczestni-
cy uroczystości 
przeszli barw-
nym, ekologicz-

nym korowodem do budynku 
szkoły, gdzie uczniowie klas 
młodszych przygotowali krótki 
montaż muzyczno-taneczny. Po 
odśpiewaniu pieśni szkoły na-
stąpiło odsłonięcie podobizny 
Władysława Szafera, wykonanej 

70. urodziny SP2 w Wapnicy i 20-lecie nadania imienia 
prof. dra Władysława Szafera 
16 listopada br. Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy obchodziła swoje 70. urodziny oraz 20-lecie nadania imienia 
patrona- światowej sławy botanika i ekologa.

przez zaprzyjaźnioną artystkę Krystynę Marzec. 
Spacer po szkole, oglądanie galerii zdjęć  

i starych kronik szkoły wzbudziły w gościach, 
zwłaszcza w absolwentach,  dużo emocji i refleksji. 

Ostatnimi elementami wspólnego świętowa-
nia był poczęstunek z urodzinowym tortem oraz  
wypuszczenie balonów z informacją o szkole  
i pozdrowieniami w trzech językach. 

Taka uroczystość skłania do refleksji, że:
„W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą 

szkoły – nauczyciele i wychowawcy, wsparciem 
– rodzice, a dumą – absolwenci”.  

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.   
Organizatorzy
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WYDARZENIA

Zgodnie z ustalonym programem przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach, 
Dorota Siarska – Zacharewicz, w towarzystwie 
najmłodszego radnego tej kadencji Jędrzeja 
Szerszenia, wręczyła zaświadczenia o wyborze na 
radnych każdemu z radnych VIII kadencji, po czym 
nastąpiło indywidualne ślubowanie  na radnych. 

Po ślubowaniu przedstawiono porządek 
obrad, podczas których wybrano Przewodni-
czącego Rady Miejskiej  VIII kadencji. W wyniku  
tajnego głosowania  został nim Jan Węglorz, 
który był jedynym kandydatem wśród radnych 
zaproponowanym do objęcia tego stanowiska. 
Powołano również trzech Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej. Zostali nimi: Józef Bogusław Sutyła, 
Iwona Czyż oraz Mariusz Samołyk.    

Radni wybrali również składy w stałych ko-
misjach RM:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
Józef Bogusław Sutyła – przewodniczący, 

Iwona Czyż, Grażyna Iwaszczyszyn, Dorota Klucha, 
Jarosław Mazur, Krystian Mazur, Jędrzej Szerszeń, 
Jan Węglorz.

Komisja Społeczna i Spraw Komunalnych:
Krzysztof Szlaski – przewodniczący, Ewa Ak-

sman, Ewelina Jakubowska, Katarzyna Natkańska, 
Alina Poskart, Mariusz Samołyk.

Oddzielnym punktem programu sesji było 
przekazanie władzy wykonawczej. Wybrany 
burmistrz elekt Mateusz Bobek otrzymał zaświad-
czenie Gminnej Komisji Wyborczej  o wyborze na 
Burmistrza Gminy Międzyzdroje, po czym złożył 
uroczyste ślubowanie. Następnie były burmistrz 
Leszek Dorosz przekazał insygnia władzy wy-
konawczej – łańcuch Burmistrza burmistrzowi 
Mateuszowi Bobkowi.       

Były podziękowania, kwiaty i życzenia. 
Podczas sesji nastąpiło również przekazanie 

łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej przez 
byłego przewodniczącego Jana Magdę nowo 
wybranemu przewodniczącemu VIII kadencji 
Janowi Węglorzowi.    

Wszystkim nowo zaślubionym radnym  życzy-
my wytrwałości i owocnej współpracy. 

Anetta Czyżak 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

 
  

Sesja inauguracyjna Radnych VIII kadencji w Międzyzdrojach
20 listopada br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, wśród licznie przybyłej publiczności,  odbyła się I sesja Radnych VIII kadencji 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję zainaugurował radny senior Jan Węglorz. 

Będzie tu można kupić świeżą choinkę, ozdoby 
świąteczne i dania na wigilijny stół. Na prome-
nadzie przy Międzynarodowym Domu Kultury 
ustawiona zostanie choinka miejska, którą 
będzie można przystroić własnoręcznie wyko-
nanymi podczas jarmarku ozdobami. W progra-
mie jarmarku zaplanowane jest rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego na wykonanie figurki 
Świętego Mikołaja oraz wręczenie nagród w 
organizowanym konkursie fotograficznym pt. 
„Moje Międzyzdroje”. Wszystkich, którzy lubią 
śpiewać kolędy zapraszamy do wspólnego 
kolędowania. 

Chętnych do indywidualnej prezentacji 
podczas jarmarku prosimy o kontakt z biurem 
MDK lub biurem  Referatu Promocji Urzędu 
Miejskiego. 

Program IV Międzyzdrojskiego Jarmarku 
Świątecznego i Festiwalu Choinki: 

12:00 uroczyste otwarcie jarmarku  
13:00 przedszkolaki z przedszkola miej-

skiego „Morskie Skarby” zaśpiewają piosenkę 
świąteczną 

13:00 – 15:00 przedszkolaki zawieszają  
ozdoby świąteczne na  miejską choinkę

14:00 rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go organizowanego przez Międzynarodowy 
Dom Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 
na wykonanie figurki  Świętego Mikołaja, wrę-
czenie nagród laureatom konkursu fotograficz-
nego pt. „Moje Międzyzdroje”  

12:00 – 16:00 wspólne kolędowanie
16:00 zakończenie jarmarku

12:00 – 16:00 stoiska świąteczne:
• sprzedaż choinek 
• sprzedaż ozdób świątecznych i dań 
wigilijnych
• rodzinne warsztaty plastyczne ozdób 
świątecznych 

12:00 – 16:00 
• Niespodzianka z grilla i z kociołka
• degustacja dań z grilla i gorącej zupy 

12:00 – 16:00 wspólne ubieranie miej-
skiej choinki – promenada przy MDK

Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy 

z Zagranicą

IV Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki
Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia należy pomyśleć o specjalnych ozdobach i zakupie świątecznej choinki. Tradycyjnie już  zaprasza-
my Państwa w niedzielę  16 grudnia 2018r. od godz. 12:00  do 16:00 do amfiteatru  na „IV Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki”. 
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W dniu 9 l istopada 2018r. przedszkolaki  
z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby”  
w Międzyzdrojach obchodziły 100-lecie odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Na zajęciach  
uczyły się o Polsce i poznawały polskie zwyczaje.

Ubrane w biało – czerwone stroje z chorągiew-
kami w dłoniach odśpiewały Hymn Państwowy 
oraz piosenkę autorstwa Justyny Tomańskiej  
i Mariusza Totoszki pt. „Jestem Polakiem”.  

Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby”

NR
1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 

38.

DZIAŁANIE
Przygotowanie dekoracji o tematyce niepodległościowej na drzwiach sal.
Gazetki okolicznościowe, dekoracja szkolnego korytarza i przygotowanie plakatów o tematyce niepodle-
głościowej.
Omawianie podczas lekcji języka polskiego literatury o tematyce patriotycznej i ważnych wydarzeniach  
w dziejach Polski.
Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu i odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obejrzenie filmu o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości pt. Opowieści dziadka.
Lekcje historii na temat polskich symboli narodowych, okoliczności odzyskania wolności, postaci ojców 
niepodległości oraz znaczenia słów ojczyzna i patriotyzm.
Taniec flag zaprezentowany z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Sfilmowanie dronem żywej flagi utworzonej przez uczniów trzymających białe i czerwone kartki.
Apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Przygotowanie stoisk promujących regiony Polski, dzięki którym zaprezentowaliśmy różnorodność naszego kraju.
Taniec flag zaprezentowany z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Narodowe czytanie fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. 
Lekcje plastyki mające na celu zapoznanie uczniów z elementami polskiej sztuki ludowej i wykonanie prac 
plastycznych o tej tematyce.
Przeprowadzenie lekcji o Irenie Szewińskiej -honorowej obywatelce naszego miasta.
Udział w warsztatach muzycznych w Operze na Zamku w Szczecinie pt. Polacy nie gęsi, swoje tańce znają.
Nauka piosenki Jesteśmy Polką i Polakiem.
Przygotowanie filmu z wierszem Juliana Tuwima pt. Lokomotywa w dwóch wersjach językowych, jako 
promocja polskiej literatury w ramach projektu Erasmus+.
Wycieczka do Kołobrzegu do Muzeum Oręża Polskiego i udział w aktywnej lekcji muzealnej pt. Kim jest 
współczesny patriota.
Udział w gminnym konkursie plastycznym pt. Piękno Naszej Niepodległej.

Zatańczenie poloneza przed gośćmi z programu Erasmus+ „Hei! Our STEAMM Journey Across Europe”.
Udział w gminnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Archeozdroje pt. Złóż 
życzenia Polsce, uczcij Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości kolorami wolności.
Sonda na temat patriotyzmu przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły przez uczennice 
klasy VI c.
Stworzenie  księgi pamięci z życzeniami dla Polski.
Wykonanie kokard narodowych.
Uroczyste przejście krokiem poloneza na apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Krótki wykład o niepodległości przygotowany przez panią Alinę Poskart.
Wspólne zaśpiewanie piosenki Przybyli ułani.
Bicie rekordu w śpiewaniu hymnu.
Wykonanie zdjęcia z biało-czerwonymi serduszkami.
Wkopanie masztu z polską flagą i zasadzenie Dębu Niepodległości na terenie szkoły.
Zakopanie kapsuły czasu z życzeniami dla Polski napisanymi przez wszystkie klasy.

Taniec flag zaprezentowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Przedstawienie pt. Jestem Polakiem, to brzmi dumnie! z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Udział pocztów sztandarowych w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Udział w gminnych obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy pomniku i w kościele.

Zaangażowanie kółka teatralnego „Magia” w przygotowanie przedstawienia dla wszystkich mieszkańców 
Międzyzdrojów pt. Kocham Cię Polsko.
Obejrzenie polskiej wersji filmu Dywizjon 303.

Konkurs Wiedzy o Sporcie z okazji 100-lecia Niepodległości.

UCZESTNICY
CAŁA SZKOŁA
CAŁA SZKOŁA

KLASY IV-VIII ORAZ GIMNAZJALNE

KLASY IV-VIII ORAZ GIMNAZJALNE
KLASY II i III
KLASY IV-VIII I KLASY GIMNAZJALNE

UCZENNICE UCZĘSZCZAJĄCE 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
CAŁA SZKOŁA
CAŁA SZKOŁA
KLASY VII ORAZ GIMNAZJALNE
UCZENNICE UCZĘSZCZAJĄCE 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NAUCZYCIELE
KLASY IV C  I V B

KLASY VI , VIII I GIMNAZJALNE
KLASY II B, II A, III
KLASA I C
KLASA V B

KLASA VB

UCZNIOWIE KLAS IV-VII
UCZNIOWIE Z KLAS  PANI ANNY MARSZAŁ 
ORAZ PANI IWONY SZCZAWIŃSKIEJ
KLASY IV C I IV B
KLASY IV-VIII

CAŁA SZKOŁA

CAŁA SZKOŁA
UCZNIOWIE KLAS I-III
CAŁA SZKOŁA
UCZNIOWIE KLAS I-III
CAŁA SZKOŁA
CAŁA SZKOŁA
CAŁA SZKOŁA
CAŁA SZKOŁA
UCZENNICE UCZĘSZCZAJĄCE 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
CAŁA SZKOŁA
POCZTY SZTANDAROWE
CHĘTNI NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE
UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W ZAJĘ-
CIACH KOŁA TETRALNEGO „MAGIA”
UCZNIOWIE KLAS VI-VIII 
ORAZ KLAS GIMNAZJALNYCH
UCZNIOWIE KLAS IV-VIII 
ORAZ KLAS GIMNAZJLANYCH
UCZNIOWIE KLAS IV-VIII 
ORAZ KLAS GIMNAZJLANYCH

SP 1

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W MIĘDZYZDROJACH

W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Urodziny Ojczyzny 
w przedszkolu
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11 listopada 1918 roku Piłsudski triumfalnie po-
wrócił do Warszawy i przejął pełnienie władzy nad 
Polskim Narodem. Piłsudski wówczas powiedział: 

(…)„Półtora wieku walk, krwawych nieraz  
i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. 
Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości 
po długiej, ciężkiej nocy cierpień (…). Obdarzeni dziś 
zaufaniem narodu, dać macie podstawy dla jego 
niepodległego życia w postaci prawa konstytucyj-
nego Rzeczypospolitej Polski”.

W wyjątkową rocznicę wypowiedzenia tych 
słów, po 100 latach zawiłej historii, Polacy mogą 
cieszyć się wolnością. Gmina Międzyzdroje także 
włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Międzyzdrojanie tworzyli 
różnorodny program niepodległościowy, który 
sprawił, że międzyzdrojanie świętowali rocznicę  
odzyskania niepodległości przez cały rok. Odbyło 
się szereg imprez i rajdów rekreacyjno-sporto-
wych, zorganizowano wiele konkursów dla dzieci 
i młodzieży oraz spotkań o tematyce patriotycznej. 

Punktem kulminacyjnym gminnych ob-
chodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Międzyzdrojach były uroczy-
stości rozpoczynające się w niedzielny poranek  
11 listopada 2018 roku. Na placu kardynała 
Stefana Wyszyńskiego zgromadzili się 
mieszkańcy, delegacje instytucji admini-
stracyjnych, stowarzyszenia, uczniowie 
szkół, wojsko oraz harcerze.Obecni byli 
przedstawiciele władz miejskich: ustępują-
cy burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz 
i burmistrz elekt Mateusz Bobek oraz radni 
poprzedniej i nowej kadencji.

O godzinie 10.15 wyznaczone zostały 
warty honorowe, ustawiły się poczty sztan-
darowe oraz delegacje składające wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem. Wszystkim zosta-
ły wręczone biało-czerwone chorągiewki  
i kotyliony. Wartę honorową przy pomniku 
pełnili żołnierze 8 Dywizjonu Przeciw-
lotniczego z Dziwnowa oraz harcerze  
z X Szczepu „Gniazdo” ZHP.

Na placu przy trzech masztach doszło do spo-
tkania pocztów flagowych. Międzyzdrojscy harce-
rze przekazali żołnierzom Flagę RP, którą otrzymali 
w sierpniu 2018 r. w Gdańsku na Zlocie Związku 
Harcerstwa Polskiego od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Przy dźwiękach hymnu biało - czerwona 
flaga uroczyście została wciągnięta na maszt. 
Następnie wprowadzono poczty sztandarowe pod 
pomnik Marynarza oraz złożono wiązanki kwiatów 
przez delegacje i mieszkańców.

Po porannych uroczystościach odbył się 
przemarsz ulicami miasta do kościoła pw. św. 
Piotra Apostoła, gdzie przy kamieniu Duchowym 
Budowniczym Międzyzdrojów oddano cześć  
i pamięć. A o godzinie 12.00 na Mszy Świętej 
w intencji Ojczyzny międzyzdrojanie włączając 
się w ogólnopolską akcję uroczyście odśpiewali 
hymn narodowy.

Po południu w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach rozpoczął się program 

artystyczny 
oraz Uroczy-
sta Sesja Rady 
M i e j s k i e j . 
Rozbrzmiały 
przepięk ne 
pieśni okre-
su międz y-
wojennego  
w wykonaniu 
Julity Kożu-
szek – Borsuk. 
Profesor Ka-
zimierz Ko-
złowski wy-
głosił wykład 
o tematyce 

historycznej.  Podczas Uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej nadano tytuł Zasłużonego Mieszkańca Mię-
dzyzdrojów Tamarze Starachowskiej – wieloletniej 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach. 
Zespoły śpiewacze „Fale” i „Bryza” wprowadziły 
widzów w nastrój pieśni patriotycznych. Na za-
kończenie gali Teatr Rodzinny „Fantazja” wraz z 
przedszkolakami z Przedszkola „Morskie Skarby” 
zaprezentowały satyryczny spektakl o Polsce.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji 
i włączenie się w uroczystości w gminie Międzyz-
droje, w tak wspaniałym jubileuszu, jakim jest 
100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Gminne obchody 100-lecia Niepodległości Polski 
Po wielu niepowodzeniach Niemiec w I wojnie światowej i upadku caratu w Rosji, Polska miała ogromną szansę na odzyskanie niepodległości po 
123 latach niewoli. Legiony Polskie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego walczyły na wschodzie z Rosją. Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Pade-
rewski podjęli działania dyplomatyczne na Zachodzie w celu poparcia niepodległości Polski.

  

SP 1
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Czas po wyborach w gminie, to czas zmian i po-
żegnań. 30 listopada jest ostatnim dniem pracy 
Henryka Nogali, pełniącego funkcję Sekretarza 
Gminy Międzyzdroje. Urodził się 13 grudnia 1948 
roku w Czerniewicach w powiecie włocławskim. 
W 1976 ukończył studia na Akademii Wychowania  
Fizycznego w Poznaniu.  W latach 1967 – 1990 
był żołnierzem zawodowym i sportowcem  
Wojskowego Klubu Sportowego ,,Oleśniczanka”  
w Oleśnicy (odszedł w stopniu kapitana). I to wła-
śnie sport ukształtował go jako człowieka i nadał 
ton jego dalszemu życiu.

Wśród najważniejszych sportowych osiągnięć 
wymienić należy: tytuł mistrza Polski na 5000 me-
trów i 10 000 metrów w 1974, i rekordzista Polski 
na 10 km, wicemistrz na 10 000 m w 1975 roku, 
w biegu na 20 kilometrów w 1981 roku i w biegu 
maratońskim w 1982 roku. 

Tomasz Kozłowski, lekkoatleta i trener mara-
tończyków, współpracujący z Henrykiem Nogalą 
od 30 lat, powiedział: 

,,Spotkaliśmy się w WKS ,,Oleśniczanka”, 
gdy moja kariera sportowca się rozwijała,  
a Henryk był już uznanym sportowcem. Był dla 
nas, młodszych zawodników, wzorem. Podpatry-
waliśmy jak trenuje, podczas zgrupowań udzielał 
nam wskazówek, był otwarty i troskliwy. Gdy 
zaczął działać na naszym terenie, to właśnie dzięki 
Henrykowi powstały Wiosenne Biegi Przełajowe 
w Wapnicy. Bardzo się zaangażował w organi-
zację naszych wydarzeń sportowych tj. Biegu 
Śniadaniowego i Mityngu Lekkoatletycznego. 
Nie brakowało go na żadnej imprezie sportowej. 
Chciałbym mu podziękować za te 30 lat, za to, 
że nie mieliśmy żadnych konfliktowych sytuacji.  
A za nami sportowcami ,,stawał murem.” Był także 
w klubie ,,Oleśniczanka” wybitnym trenerem  
i działaczem sportowym. Ma za sobą karierę trene-
ra we włoskim klubie ,,Atletica Bojanese Bojano”, 
gdzie startował Bogusław Mamiński, klubowy 
kolega H. Nogali.

Praca zawodowa Henryka Nogali od 1989 
roku związana była z oświatą. Był nauczycielem 

wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 
w Oleśnicy, a od 1995 roku w Wapnicy. W latach 
2000 - 2005 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Wapnicy. 

Agnieszka Wolf, wieloletnia nauczycielka Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, tak wspomina: 
,,Jako dyrektor szkoły stworzył świetny zespół 
grający do jednej bramki! Stawiał nam wysokie 
wymagania, ale poprzeczkę dla siebie podnosił 
jeszcze wyżej. Zawsze doskonale przygotowany, 
sprawiedliwy, niezwykle pracowity, komunikatyw-
ny, szanujący każdego człowieka. Dla dzieci praw-
dziwy autorytet – uczył, jak stosować  sportową 
zasadę fair play w codziennym życiu.”

Od 1 stycznia 2007 roku był Sekretarzem 
Gminy Międzyzdroje, będąc jednocześnie 
kierownikiem Referatu Spraw Społecznych  
i rzecznikiem prasowym urzędu. Głównym za-
daniem sekretarza gminy, w świetle ustawy, jest 
„organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego 
zasobami ludzkimi”. Zadanie niełatwe i wyma-
gające szczególnych umiejętności. 

,,Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty 
skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie 
woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie 
trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, 
wierność obowiązkom – to wszystko należy do 
cnót sportowca.”  Te słowa Arkadiusza Gołasia, 
nieżyjącego już wybitnego siatkarza i olimpijczy-
ka, najlepiej odzwierciedlają sposób sprawowania 
funkcji Sekretarza przez Henryka Nogalę na prze-
łomie tych mijających 12 lat.

Pracowity, zrównoważony i zawsze ele-
gancki, sprawiedliwy i rzetelny w ocenie.  
W kontaktach z ludźmi wykazujący się taktem 
i ogromną kulturą osobistą bez względu na 
okoliczności. Polubownie załatwiał wszelkie 
sprawy, godząc i mediując. Zgodnie z duchem 
sportowca zawsze dążył do celu czyli realizacji 
powierzonych spraw i zadań. Przez lata spra-
wował samodzielnie niełatwą funkcję redaktora 
naczelnego ,,Informatora Samorządowego”. 
Bardzo uważnie i umiejętnie posługiwał się 

słowem pisanym, drobiazgowo szlifując każ-
dy przygotowywany tekst. Podczas spotkań  
z pracownikami nazywał nas ,,samorządową ro-
dzinką” i choć nie obyło się bez problemów, jak to 
w rodzinie, to śmiało można napisać, że był w niej 
bardziej troskliwym wujkiem niż surowym ojcem.

Był członkiem komitetu organizacyjnego odby-
wającej się przez 5 lat Gali Sportu - święta międzyz-
drojskiego środowiska sportowego, podczas które-
go wręczano nagrody dla najlepszych sportowców  
i trenerów. Aktywnie angażował się w organizację 
Jesiennych Biegów Przełajowych przy Gimnazjum 
w Międzyzdrojach.

,,Człowiek - instytucja” – tak  o najbliższym 
swoim współpracowniku mówi Burmistrz Leszek 
Dorosz. – „Ze  swojej funkcji Henryk Nogala wy-
wiązywał się rewelacyjnie. Bardzo dobrze zorga-
nizowany, posiadał najgrubszy notes w urzędzie, 
w którym wszystko miał zapisane. Nie było mowy 
o żadnych poślizgach, doskonały organizator, za-
ufany, lojalny, dobry człowiek. Funkcja Sekretarza 
to jedno, dla mnie honorem jest móc nazywać go 
swoim przyjacielem, bo Henryk to dobry, oddany 
przyjaciel, który pomógł mi w trudnych mo-
mentach mojego życia. Jest moim przyjacielem  
i najważniejszym współpracownikiem. Jest także 
przyjacielem miasta, otwartym na potrzeby jego 
mieszkańców. I choć Jego odejście z urzędu jest 
wielką stratą, to trzeba korzystać z jego wiedzy  
i doświadczenia. Bo znając go, wiem, że nie za-
przestanie aktywnego życia”.

Rozstając się z  Henrykiem Nogalą, jako 
przełożonym, współpracownikiem, kolegą, 
tracimy człowieka, który zostawił cząstkę siebie  
w miejscu, w którym pracował i w sercach ludzi, 
którzy go otaczali. Jednocześnie dziękujemy za 
te 12 owocnych lat. A z okazji zbliżających się 70. 
urodzin składamy życzenia zdrowia, spełnienia 
marzeń, chwil wytchnienia w gronie rodzinnym.  
Aby zasłużony odpoczynek pozwolił cieszyć 
się z tego wszystkiego, na co nie pozwolił czas 
wytężonej pracy.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy  z Zagranicą

POŻEGNANIE Z SAMORZĄDOWĄ RODZINKĄ

Wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach
W związku z wygaśnięciem mandatu radne-
go, Wojewoda Zachodniopomorski zarządził 
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach w okręgu nr 9. Wybory 
te odbędą się w niedzielę 10 lutego 2019 
r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu 
Obwodowej Komisji Wyborczej w Międzyna-
rodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 
Uprawnieni do głosowania będą wyborcy 
zamieszkali przy ulicach: Ignacego Krasic-
kiego, Jana Pawła II, Krótkiej, Morskiej, Par-
kowej, Plac Neptuna, Światowida, Tysiąclecia 
Państwa Polskiego, Zdrojowej.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów 
są umieszczane na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.miedzyzdroje.pl w zakład-
ce WYBORY 2018 oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Mirosława Nowińska

Wyniki Wyborów Burmistrza Międzyzdrojów 
według Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach
PONOWNE GŁOSOWANIE w dniu 4 listopada 2018 roku

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                   – 5270
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania      – 2187
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika               – 1
Liczba kart wyjętych z urny                                                         – 2187
Liczba kart ważnych                                                                     – 2187
Liczba głosów nieważnych                                                                 – 43
- w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów – 31
- w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata – 12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów   – 2144
Na poszczególnych kandydatów na burmistrza oddano następujące liczby głosów ważnych:
BOBEK Mateusz Witold - KWW NASZE MIASTO NASZ DOM – 1245 głosów
MAGDA Jan - KWW DIALOG I ZMIANY JANA MAGDY  – 899 głosów
Razem       – 2144 głosy

Komisja stwierdziła, że na Burmistrza Międzyzdrojów został wybrany
BOBEK Mateusz Witold - KWW NASZE MIASTO NASZ DOM 
Frekwencja II tury wyborów wyniosła – 41,50 procent.

Henryk Nogala 
Sekretarz Gminy Międzyzdroje
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Stanowisko Sekretarza Gminy Międzyzdroje 
objąłem 1 stycznia 2007 roku. Zakres zadań  
i czynności otrzymałem dość rozległy. Jako  
były nauczyciel wychowania fizycz-
nego i dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Wapnicy, nie do końca wiedziałem  
z czym będę musiał się mierzyć.

Myślę, że uprawianie przez 30 
lat biegów długich i kształtowanie 
osobowości poprzez sport, pomogło 
mi przetrwać trudne początki i przez 
12 lat służyć ludziom najlepiej jak 
potrafiłem. Mam jednak świadomość 
niedociągnięć  i porażek. Za wszystkie 
swoje ułomności, za niespełnienie 
oczekiwań, szczerze przepraszam.

Czas mojej pracy w Urzędzie był 
ciekawy, pełen niespodzianek, i upły-
wał intensywnie. Był okresem ciągłej 
nauki, podejmowania często trud-
nych decyzji i mojego spełniania się 
w roli sekretarza. Do swoich obowiąz-
ków podchodziłem zadaniowo, liczyły 
się „urobek” i załatwianie spraw.

Miałem zaszczyt i przyjemność 
współpracować z Leszkiem Doro-
szem, burmistrzem Międzyzdrojów, 
którego zawsze będę cenił za te 
ponad 12 lat życia, które oddał dla 
Gminy Międzyzdroje. Mając mocne 
wsparcie przełożonego, czułem się pewniejszy  
w swych działaniach. Zawsze mogłem liczyć na 
mądrą uwagę czy wskazówkę mojego szefa. 
Czułem tę szczególną więź, która nas łączyła.

Dziękuję pracownikom samorządowym 
Urzędu Miejskiego, za pomoc merytoryczną, 
współpracę i wzajemne słuchanie siebie. Skła-

dam podziękowanie radnym piątej, szóstej i 
siódmej kadencji za dobre relacje i współpracę.

Tą drogą pragnę podziękować wszystkim 
pracownikom jednostek organizacyjnych i bu-

dżetowych Gminy Międzyzdroje, stowarzyszeń 
i gminnych spółek, za wszelką współpracę  i 
pomoc w załatwianiu spraw i rozwiązywaniu 

problemów.
 Dziękuję za satysfakcję współ-

działania, bycie razem i przekazywa-
nie pozytywnej energii. Dziękuję za 
wszystkie zaproszenia na uroczystości  
i imprezy okolicznościowe, które zawsze 
dostarczały dużo wzruszeń i miłych 
wrażeń.

Interesantom Urzędu Miejskiego, 
mieszkańcom i osobom zamiejscowym 
dziękuję  za docenianie urzędniczego 
trudu, za dobre słowo i życzliwy uśmiech.  
Wszystkim osobom, z którymi miałem 
kontakt, bardzo serdecznie dziękuję. 

Dużo podziękowań? Tak, dużo, bo 
dużo było spraw, sytuacji, problemów, 
sukcesów, smutku i radości. Dlatego 
warto było być sekretarzem Gminy Mię-
dzyzdroje.

 Na dalsze  życie zabieram z sobą tylko 
dobre doświadczenia i wspomnienia. Ten 
okres pracy zawodowej, pozostawił na 
tyle trwały ślad w mojej świadomości, że 
będzie mi towarzyszył zawsze.

Pozostaję z wyrazami sympatii do 
wszystkich ludzi, z którymi miałem kon-
takt osobisty, telefoniczny, czy poprzez 

korespondencję.
Pozostaję z  głębokim poważaniem i ser-

decznymi pozdrowieniami. 
 Henryk Nogala

„Służyłem najlepiej jak potrafiłem”
Henryk Nogala z dniem 30 listopada 2018 roku przestaje pełnić funkcję Sekretarza Gminy Międzyzdroje
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Przez dwanaście lat trzech kolejnych kaden-

cji Leszka Dorosza, na którego ramiona, po 

raz pierwszy w dziejach naszej współczesnej 

historii miasteczka łańcuch był nakładany 

(XLVI Sesja RM w dniu 11.11.2009 roku), zdą-

żyliśmy o nim zapomnieć, stąd okazja, aby 

powrócić do krótkiego opisu i przypomnie-

nia, co to takiego owo „insygnium władzy” 

oraz jak powstawał nasz międzyzdrojski jej 

symbol. Rozważania na ten temat podją-

łem w kilkanaście lat wcześniej, najpierw 

powołując  do życia stowarzyszenie zwykłe 

o nazwie – „Konwent Byłych Burmistrzów 

Międzyzdrojów”, zrzeszające moich następ-

ców na stanowisku burmistrza i ich zastęp-

ców. Jednym z pierwszych, dalekosiężnych 

zadań, jakie sobie wtedy stawialiśmy było 

ufundowanie łańcucha burmistrza miasta, 

jako historycznego insygnium jego władzy, 

które powinno być po zakończeniu spra-

wowania urzędu przekazywane uroczyście 

kolejnemu następcy.

Wzór łańcucha, jego elementy i funkcje, 

które powinien spełniać, układałem sobie  

w głowie przez wiele, wiele miesięcy, dysku-

tując o tym z byłymi burmistrzami naszego 

miasteczka na kolejnych posiedzeniach 

stowarzyszenia oraz Janem Stefankiem, 

przyjacielem Międzyzdrojów, kiedyś dyrek-

torem hotelu Amber Baltic w budowie, prze-

wodniczącym Rady Narodowej Warszawa-

-Śródmieście, warszawskim rzemieślnikiem 

artystycznym.

W połowie 2008 roku zamysł był gotowy 

ze szczegółami. Ustaliliśmy ponad wszelką 

wątpliwość, że Łańcuch Burmistrza Międzyz-

drojów powinien spełniać kilka podstawo-

wych funkcji: 

- po pierwsze reprezentacyjną, zatem nie 

może to być łańcuch kupiony w interneto-

wym sklepie za kilkaset złotych, musi być to 

łańcuch, który wypełni właściwie znaczenie 

słów – insignio;

- po drugie symboliczną, zatem jego wzór 

i jego elementy powinny symbolizować 

przynależność do tego właśnie otoczenia,  

w którym będzie funkcjonował, a materiały, 

z których będzie wykonany, powinny być 

również, o ile jest to możliwe, charaktery-

styczne dla tego terenu;

- po trzecie dokumentacyjną, co oznacza, 

że powinien dokumentować określony prze-

dział czasowy, w którym będzie używany,  

a po zakończeniu jego stosowania nie będzie 

mylony z innymi łańcuchami burmistrza tej 

lub innej gminy;

- po czwarte wreszcie archiwalną co 

oznacza, że po okresie jego użytkowania 

nie stanie się pamiątką osobistą, a  zostanie 

zdany do archiwum regionalnego lub miej-

skiego, stanowiąc, poza wartością artystycz-

ną, dokument zawierający określone dane 

dotyczące funkcjonowania samorządowej 

władzy wykonawczej gminy Międzyzdroje 

w określonym przedziale czasu.

Uzgodnioną wizję łańcucha burmistrza 

przedstawiłem, za namową Jana Stefanka, 

artyście plastykowi, absolwentowi Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie Mieczysławowi 

Szulcowi, prowadzącemu w Izabelinie firmę 

medalierską,  który przeniósł ją na papier 

i narysował łańcuch w skali 1:1. Niestety, 

po wykonaniu rysunku artysta plastyk nie 

zdążył podpisać umowy, odchodząc nagle 

z tego świata, a po kilku miesiącach jego 

rolę przejęła absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie Agnieszka Teresa 

Orłowska, prowadząca po ojcu warsztat 

medalierski „GRAVART Zygmunta Olszew-

skiego”, która zgodziła się zrealizować za-

mówienie za kwotę 15 tys. zł wraz z gablotą 

i dębową tubą.

Wykonany przez nią łańcuch składa się z 

11 połączonych ze sobą ogniw spinających 

się u skrzydeł orła, godła Rzeczpospolitej 

Polskiej, do którego szpon podłączona jest 

wstęga  z napisem „MIĘDZYZDROJE”, a pod 

nią -emaliowany herb miasta z podłączoną 

do niego wstęgą z napisem „BURMISTRZ”. 

Każde ogniwo łańcucha ma kształt ażu-

rowej elipsy z dołączonymi po jej obwodzie 

zewnętrznym, rozmieszczonymi symetrycz-

nie nad i pod osią wielką elipsy czterema 

uszkami pozwalającymi osadzać zaczepy  

łączące kolejne ogniwa. Wewnętrzna część 

elipsy wypełniona jest wyciętymi sześcioma 

odcinkami łączącymi środek elipsy z jej ob-

wodem, który stanowi gniazdo i podporę do 

osadzenia  wypełnienia elipsy.  

Na dolną i górną część każdego ogniwa 

nałożone są wstęgi wykonane z wypo-

lerowanej blachy mosiężnej, a na nich 

wygrawerowane są daty odpowiadające 

czasowi trwania poszczególnych Kadencji 

Samorządu Terytorialnego III RP, zatem 

każde ogniwo symbolizuje jedną kadencję 

samorządową, a połączone ze sobą ogniwa 

trwałość i ciągłość władzy.

Odwracając ogniwo łańcucha na „lewą 

stronę” w ułożeniu poziomym, znajdziemy 

na ich rewersach: po lewej stronie wstęgi 

z napisem „Burmistrz”, a  na górnym łuku 

obwodu ogniwa napis dotyczący imienia  

i nazwiska burmistrza oraz  szczegółową 

datę pełnienia funkcji, po prawej stronie dru-

giej wstęgi z napisem „Zastępca Burmistrza” 

oraz napis wygrawerowany na dolnym łuku, 

który dotyczy imienia i nazwiska zastępcy 

burmistrza oraz szczegółową datę pełnienia 

funkcji. Przyjmując „regulamin stosowania 

łańcucha”, każdy kolejny burmistrz będzie 

zobowiązany przesłać łańcuch do pracow-

ni wykonawcy w celu wygrawerowania 

kolejnych napisów, dotyczących minionej 

kadencji, realizując w ten sposób funkcję 

dokumentacyjną łańcucha.    

Centralnym elementem każdego ogniwa 

jest umieszczony w jego gnieździe stylizo-

wany kwiat mikołajka nadmorskiego, który 

Łańcuch Burmistrza Międzyzdrojów
Pierwsza uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach VIII Kadencji Samorządu Terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej, 
która odbyła się 20 listopada br. była, poza oczywistymi dla takiej chwili ślubowaniem Radnych oraz ukonstytuowaniem się Rady 
Miasta, potem przyjęciem ślubowania od kolejnego Burmistrza Międzyzdrojów, pierwszą w dziejach polskich Międzyzdrojów 
uroczystością przekazania przez zdającego swoje obowiązki burmistrza najważniejszego  insygnium władzy, jakim jest – Łańcuch 
Burmistrza Międzyzdrojów.  
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jest symbolem nadmorskiej roślinności wy-

dmowej, występującej również na terenach 

Wolińskiego Parku Narodowego. Kwiaty 

składają się z łodygi   i sześciu liści oraz 

umieszczonego centralnie kwiatostanu. 

Liście emaliowane są w kolorze zbliżonym 

do naturalnego (sinozielony), a kwiaty 

emaliowane są na przemian w kolorze ma-

lachitowym i amarantowym 

poczynając od koloru malachi-

towego pierwszego ogniwa.      

Kolejnym elementem sym-

bolicznym są kaboszony czyli 

osadzone w metalu  półkoliste 

oczka bursztynu, stanowiące 

łącznik pomiędzy ogniwami. 

Połączone zaczepami z uszka-

mi ogniw stanowią nie tylko 

efektowną ozdobę jubilerską, 

ale również symbolizują nad-

morskie złoto, jakim od wie-

ków jest bursztyn. Za pomocą 

kaboszonów łańcuch ogniw 

łączy się   ze skrzydłami orła 

– godła RP, leżącego central-

nie w osi pionowej łańcucha 

oraz osoby, na którą łańcuch 

jest nakładany.  Orzeł, który 

spina ogniwa jest wykonany 

z metalu. 

Oprócz symboliki naro-

dowej orzeł bielik (w innej 

postaci) jest symbolem WPN, 

który leży w granicach Gmi-

ny Międzyzdroje. Orzeł w 

szponach trzyma wstęgę z 

napisem „Międzyzdroje” (tu 

należy dodać, że łańcuchy 

burmistrzów wielu polskich 

miast nie zawierają godła na-

rodowego,  a jedynie herb miasta). Wstęga 

z napisem „MIĘDZYZDROJE” wykonana jest 

z polerowanej blachy mosiężnej i umiesz-

czona bezpośrednio nad herbem i z nim 

połączona. 

Herb Międzyzdrojów wykonany jest z 

plastycznie ułożonej emalii położonej na 

metalowej tarczy herbowej. Wersja graficz-

na herbu odpowiada ściśle wersji przyjętej 

przez Radę Narodową Miasta i Gminy Mię-

dzyzdroje na XVI sesji w dniu 28 stycznia 

1986 roku Uchwałą  Nr XVI/76/86 o ustano-

wieniu herbu miasta i gminy  Międzyzdroje. 

Pod herbem miasta przyczepiona jest 

wstęga z napisem „BURMISTRZ” wykonana w 

podobnym kształcie jak wstęga nad herbem. 

Ze względu na możliwość ufundowania  w 

późniejszym czasie łańcucha dla Przewod-

niczącego Rady Miasta  należało zaznaczyć 

za pomocą wstęgi funkcję osoby stosującej 

to insygnium.

Dodatkowo integralną częścią łańcucha 

Burmistrza Międzyzdrojów jest wykonana z 

dębowego drewna z mosiężnymi okuciami, 

przeszklona kryształową szybą, wyściełana 

zielonym aksamitem, zamykana na kluczyk 

gablota, w której przechowywany i ekspo-

nowany będzie ten łańcuch. Pod gablotą 

umieszczona jest tuba wytoczona z drewna 

dębowego z mosiężnym dnem  i pokrywą 

oraz ozdobiona na obwodzie stylizowanymi 

kwiatami mikołajka nadmorskiego (jak na 

ogniwach łańcucha). W tej właśnie tubie 

znajdzie się napisany ozdobnie w formie 

rulonu opis zdarzenia, dotyczącego fundacji 

łańcucha oraz jego przekazania go Burmi-

strzowi Międzyzdrojów.

Intencją fundatorów było i jest  

przyjęcie ogólnych zasad stosowania 

noszenia łańcucha burmistrza oraz 

jego uroczystego przekazywania 

osobiście przez Burmistrza Międzyz-

drojów, kończącego swoją pracę 

samorządową, nowemu Burmistrzowi 

w asyście zaproszonych radnych, 

fundatorów, gości i mieszkańców w 

trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej, 

co ich zdaniem byłoby istotnym czyn-

nikiem podnoszenia poziomu kultury 

przekazywania władzy, podkreślania 

szacunku dla niej oraz utrwalania 

właściwych relacji międzyludzkich 

pomiędzy kolejnymi burmistrzami 

naszej gminy.

 Przedstawiłem Państwu w dużym 

skrócie zamysł i motywacje, których 

realizacja doprowadziła do ufundo-

wania Łańcucha Burmistrza Gminy 

Międzyzdroje. 

Fundatorzy łańcucha:Jadwiga 

Bober, Jacek Barełkowski, Kazimierz 

Ciuruś, Stanisław Chabinka,  Andrzej 

Drewnikowski, Mirosław Drzewiecki, 

Sławomir Gorący, Krzysztof Górski, 

Andrzej Hebel, Henryk Jabłoński, 

Ryszard Jakimowicz, Ireneusz Lewicki, 

Andrzej Mleczko, Jerzy Neukampf, 

Piotr Rogowski, Stanisław Sapała, Jan 

Stefanek, Eugeniusz Suchłabowicz, Bogu-

sław Tomczyk, Zbigniew Wolny, Włodzimierz 

Zasadzki, Lech Żużałek. 

Jerzy Neukampf

Przewodniczący byłego Konwentu Byłych 

Burmistrzów Międzyzdrojów

Więcej informacji na 

stronie: www.miedzyzdroje.pl/

strefa turysty /historia/dzieje miasta
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Uchwały Rady Miejskiej
Na Sesjach Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniach 11.10.2018 r.  oraz 30.10.2018 r. podjęto następujące uchwały:  

Uchwała Nr L/529/18 w sprawie zmiany 
budżetu i zmian w budżecie na rok 2018.

Uchwała Nr L/530/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyz-
droje na 2018 rok.

Uchwała Nr L/531/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035.

Uchwała Nr L/532/18 w sprawie zmiany 
uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr L/533/18 w sprawie zmia-
ny uchwały nr LV/567/10 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 
pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek za pierwsze półrocze. 

Uchwała Nr L/534/18 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie aportem nieruchomości 
do spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością 
„Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego”.

 
Uchwała Nr L/535/18 w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr L/536/18 w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości  opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr L/537/18 w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Międzyzdroje.

Uchwała Nr L/538/18 w sprawie wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości, obowiązujących na 
terenie Gminy Międzyzdroje.  

Uchwała Nr L/539/18 w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Międzyzdrojów” (Tamara 
Starachowska).

Uchwała Nr L/54/18 w sprawie uznania 
właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania 
skargi pana I. P. na działalności Burmistrza 
Międzyzdrojów.

Uchwała Nr L/541/18 w sprawie zawia-
domienia pana I. P. o niezałatwieniu skargi w 
terminie.

Uchwała Nr LI/542/18 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości.

 
Uchwała Nr LI/543/18 w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 
Uchwała Nr LI/544/18 w sprawie umorze-

nia postępowania skargowego.
Jan Magda

Sołtysi zapraszają mieszkańców sołectw: 
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;
mail soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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7 listopada 2018 r. w Bibliotece w Międzyzdro-
jach i 8 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Wapnicy odbyły się „Rodzinne Warsztaty 

Robienia Kotylionów”. Zanim przystąpiliśmy do 
pracy, dyrektor biblioteki Andżelika Gałecka, 
wyjaśniła co to jest kotylion, a właściwie ko-

karda narodowa. Dzieci wiedziały, że 
tegoroczne obchody 11 listopada są 
szczególne, ponieważ w tym roku przy-
pada 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczestnicy warsztatów 
stworzyli piękne kokardy narodowe 
z białych i czerwonych wstążek ozna-
czające białego orła na czerwonym tle. 
Powstało wiele kotylionów, które dzieci 
i dorośli będą dumnie nosić podczas 
obchodów 11 listopada oraz obdarują 
nimi najbliższych. 

Organizatorami warsztatów byli: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowa-
rzyszenie „Rodzina”, Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Wapnicy. Część materiałów plastycznych 
na warsztaty w bibliotece zakupił Ośrodek Po-
mocy 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 zrealizowano w ramach pro-
jektu „Klubik Rodzinny – Od Juniora Do Seniora” 
dofinansowanego ze środków gminy Międzyz-
droje. Realizatorem projektu jest Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina”. 

Już dziś zapraszamy na kolejne rodzinne 
warsztaty plastyczne, które odbędą się grudniu 
2018 r. w Bibliotece w Międzyzdrojach i w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Tym razem będzie-
my dekorować pierniczki oraz robić świąteczne 
postacie z koralików HAMA. Jak zawsze będzie 
dobra zabawa!                                       Bibliotekarze

Rodzinne Warsztaty Robienia Kotylionów w Gminie Międzyzdroje

26 października br. harcerki i harcerze z 34 DH 
„Orlęta” odwiedzili Przedszkole Miejskiej nr 1 
„Morskie Skarby” w Międzyzdrojach. Na zapro-
szenie dyrektor Elwiry Korcz drużyna udała się na 
spotkanie z przedszkolakami.

Druhny i druhowie opowiadali dzieciom kim 
tak naprawdę są, przedstawili jak wygląda umun-
durowanie polskiego harcerza, a także czytali im 

Harcerze w odwiedzinach 
u przedszkolaków

bajki, wiersze i różne opowiastki. Pomiędzy 
czytankami zachęcali maluchy do wspólnej 
zabawy.

Serdeczne podziękowania należą się: dh. 
Amelii Falbie, dh. Oliwii Wesołowskiej, dh. 
Olafowi Rochowiczowi, dh. Adrianowi Kos 
i dh. Aleksandrowi Deja. Czuwaj!          

Pwd. Tomasz Rychłowski

Pierwszego dnia dary od mieszkańców gminy Międzyzdroje przyjmowali harcerze 34 
DH „Orlęta” przed wejściem do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. 
Dzięki hojności międzyzdrojan udało się zebrać dużo potrzebnych materiałów. Harcerze 
otrzymali od mieszkańców mnóstwo koców, poduszek i materacy, kilka śpiworków i lego-
wisk, worki suchej karmy, puszek z jedzeniem, zabawek i gryzaków. Drugiego dnia zuchy  
z 44 GZ „Pracowite Pszczółki” oraz harcerze 24 MDSH „Feniksy” i 34 DH „Orlęta” przewieźli 
wszystkie zbiory do Sosnowic. 

Na miejscu dzieci i młodzież serdecznie powitała Marta Tysiąc-Stępień,  kierownik 
Schroniska w Sosnowicach, która oprowadziła i opowiedziała o działalności całej placówki.

Kolejna najbliższa zbiórka dla zwierząt planowana jest na początku grudnia w gminie 
Wolin. Zbiórkę poprowadzą harcerze z 3 DH „Gryfy Wolińskie” .

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Międzyzdroje za okazanie serca  
i przekazanie darów dla bezdomnych czworonogów.

Zuchy i harcerze X Szczepu „Gniazdo” ZHP, 
fot. ZHP, Schronisko w Sosnowicach

Dzieci i młodzież występująca w przedstawieniu 
pochodzi z Domysłowa, Kodrąbia, Kołczewa, 
Ładzina, Wisełki, Warnowa i uczestniczy w pro-
jekcie „Kocioł Wyobraźni” -  otwartych warsztatach 
edukacyjnych i artystycznych. Głównym celem 
realizacji projektu jest wyrównywanie szans  
w dostępie do edukacji artystycznej dzieci i mło-
dzieży ze środowisk wiejskich oraz aktywizacja 
środowiska wiejskiego. Spektakl przygotowała  
i poprowadziła Jolanta Janczykowska, a muzykę 
do niego skomponował Szymon Wysocki. 

„Mały Książę” mocno zapada w pamięć, ale 

przede wszystkim dotyka głębo-
ko serce. Takie właśnie przeżycie 
wywołuje opowieść o chłopcu, za-
mieszkującym małą planetę, który 
z pozoru tylko zachowuje się jak 
typowe dziecko - zadaje dużo py-
tań, ale przede wszystkim uczy nas 
właściwego postrzegania świata. 
Pokazuje życiowe prawdy, które 
wydają się bardzo skomplikowane,  
a które w codziennym biegu ciągle 
nam umykają. Pozwala dostrzec ludz-

„Mały Książę” w MDK 
16 listopada br. na scenie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz goście obejrzeli spektakl pt. „Mały Książę” 
na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupery’ego, w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z „Kotła Wyobraźni” w Domysłowie.

kie ułomności, ale także najważniejsze uczucia - miłość, przyjaźń 
i poświęcenie dla drugiej osoby.

 Opracowanie muzyczne, scenografia i kostiumy znakomi-
cie budują nastrój spektaklu, który skierowany jest do widza  
w każdym wieku.                                                                            MDK

Zuchy i harcerze z Międzyzdrojów pomagają bezdomnym zwierzętom
Pomału w całej Polsce schroniska dla bezdomnych zwierząt przygotowują się do nadchodzącej zimy. W związku z tą okolicznością międzyzdrojscy 
harcerze i zuchy prowadzili przez dwa dni (2 i 3.11.2018r.) zbiórkę potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska w Sosnowicach koło Golczewa.
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W zawodach udział wzięli zawodnicy z różnych 
federacji województwa zachodniopomorskiego, 
dolnośląskiego i wielkopolskiego. Poziom walk 
był bardzo wyrównany, a walki finałowe bardzo 
zacięte i kończyły się dopiero po drugiej dogryw-
ce. Dekoracji zwycięzców mistrzostw dokonał 
kierownik Ośrodka MKS Bushido.

Organizatorem turnieju był Międzyzdrojski 
Klub Sportowy Bushido, a współorganizatorem 
Polska Federacja Kyokushin Karate, przy wsparciu 
finansowym Gminy Międzyzdroje. Patronat me-
dialny nad zawodami objęli portal internetowy: 
naszemiastomiedzyzdroje.pl oraz zka.pl  

Zarząd Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
serdecznie dziękuje członkom klubu, wolonta-
riuszom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
zawodów.

Zawodnicy naszego klubu zajęli następujące 
miejsca medalowe:

Martyna PALUCH – II miejsce w kumite 
dziewcząt 8-9 lat open, II miejsce w grapplingu 
dziewcząt 8 lat do 37 kg

Zofia STASIEWICZ – III miejsce w kumite 
dziewcząt 9-10 lat do 32 kg

Antonina SIDORUK – III miejsce w kumite 
dziewcząt 9-10 lat do 38 kg

Nicola SAWICKA – III miejsce w kumite junio-
rek 11-12 lat + 48 kg

Mistrzostwa KYOKUSHIN KARATE W Międzyzdrojach
W sobotę 27 października 2018 r. w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach odbyły się „Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomorskiego” Kyokushin Karate. 

Julia KARWICKA – I miejsce w kumite juniorek 
15-16 lat do 60 kg, I miejsce w kata juniorek 14/15 lat

Adrian CZACHERSKI – II miejsce w kumite 
chłopców 7-8 lat +32 kg, III miejsce w kata chłop-
ców do 8 lat i II miejsce chłopców 7-8 lat +32 kg

Michał KARWAN – I miejsce w kumite chłop-
ców 9-10 lat do 35 kg

Kacper DOMITRZ – I miejsce w kumite junio-
rów 15-16 lat +60 kg

Oliwer OLESKI – I miejsce w kumite student 
18-21 lat open

Antoni SZYMKO – II miejsce w kumite student 
18-21 lat open

Oliwer RUDNICKI – I miejsce kata juniorów 
do 14 lat

Andrzej Sawicki 
Kierownik Ośrodka MKS Bushido

Poziom walk był bardzo wyrównany, a większość  
z nich kończyła się po zaciętych dogrywkach.   
Czasem również one nie rozstrzygały walki, wów-
czas decydowała waga zawodników. 

W Mistrzostwach nie zabrakło także zawod-
ników z Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego 
Bushido, którzy zajęli następujące miejsca:

Julia KARWICKA – IV miejsce w kategorii kata 
juniorek 16 lat.

Oliwer RUDNICKI – V miejsce w kategorii kata 
juniorów 14 lat.

Marcel PALUCH – III miejsce w kumite junio-
rów 13-14 lat w kategorii +65 kg.

Niestety jeden z zawodników naszego klubu 
Kacper DOMITRZ musiał uznać wyższość prze-
ciwnika, przegrywając i kończąc zaciętą walkę 
w półfinale. 

Dziękujemy i gratulujemy zawodnikom 
osiągniętych wyników podczas bardzo trudnych  
i wyrównanych mistrzostw.

MKS Bushido

Mistrzostwa Polski Juniorów 
W dniu 17 listopada 2018 r. w Solcu Kujawskim odbyły się „Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 
18 Shinkyokushin Polskiej Federacji Kyokushin Karate”.  W mistrzostwach wzięli udział zawod-
nicy z klubów karate z całej Polski. W kategorii kata i kumite z podziałem na kategorie wiekowe  
i wagowe wystartowało  197 zawodników. 
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SPORT

I Liga Kobiet tenisa 
stołowego
Pierwszoligowa drużyna kobiet tenisa stołowego 
rozegrała w dniach 27-28 października dwa wyjaz-
dowe spotkania. Pierwszy mecz z drużyną MLUKS 

DWÓJKA Rawa Mazowiecka do samego końca był 
bardzo zacięty. W ostatnim pojedynku Joanna 
Kiedrowska uległa jednak Paulinie Stacheckiej 
2:3 i  mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 5:5  
i zdobyciem jednego punktu. W niedziele został 
rozegrany kolejny mecz z drużyną GLKS Nada-
rzyn, która w rankingu przed meczem zajmowała  
3. miejsce. Od początku nasze zawodniczki wie-
działy, że ich przeciwniczki łatwo nie pozwolą im 
wywieźć punktów. Mecz był pełen pięknych akcji 
i sportowej rywalizacji, a ostatecznie CHROBRY 
wygrał 6 :4 i wrócił na fotel lidera!  

Wyjazd na zawody dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje. Dziękujemy również za 
wsparcie Baltic Home Międzyzdroje, który po 
raz kolejny wsparł cały klub, a co najważniejsze 
naszych najmłodszych zawodników.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

WTK juniorów
04.11.2018 r. w Stepnicy został rozegrany  
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów  
w tenisie stołowym. Nasz klub reprezentowała  
Julia Bartkiewicz i Michał Wandachowicz, którzy 
 rywalizowali z dużo starszymi przeciwnikami.  
W finale, po bardzo zaciętym pojedynku, Julia 
przegrała 2 :3 (w ostatnim secie 11:13) i ostatecz-

nie zajęła bardzo wysokie 2. miejsce.  Michał po 
raz kolejny udowodnił, że może rywalizować na 
równym poziomie z zawodnikami o 5 lat starszy-
mi. Po wyrównanym pojedynku tym razem uległ 
starszemu koledze i ostatecznie zajął wysokie  
3. miejsce! 

Wyjazd na zawody dofinansowany z budżetu 
Gminy Międzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Siłownia zewnętrzna została zrealizowana  
i sfinansowana przez Lokalną Grupę Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie, 
przy współpracy z gminą Międzyzdroje, w ra-
mach operacji „Przygotowanie i realizacja działań  
w zakresie współpracy z lokalna grupa dzia-
łania, objętego PROW na lata 2014-2020.  
W ramach projektu „Strefy Aktywności Społecznej” 
powstały w każdej gminie Powiatu Kamińskiego. 
W dniu 13 listopada 2018 r. nastąpiło uroczyste 
przekazanie sprzętu rekreacyjnego dla mieszkań-
ców sołectwa, które reprezentował Jan Radzimski 
– sołtys Lubina i Marian Krajewski z Rady Sołeckiej, 
przy udziale dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2  
z Wapnicy. 

W ramach projektu odbyły się również 
szkolenia w zakresie animatora czasu wolnego, 
które ukończyła Andżelika Gałecka z Międzyz-

Nowe miejsce rekreacji i sportu w Lubinie
Siłownia plenerowa w Lubinie przy ul. Głównej została, w ramach projektu „Strefy Aktywności Społecznej”, doposażona w kolejne sześć nowych urzą-
dzeń sprawnościowych: orbitrek, twister +piechur + wahadło, krzesło do podnoszenia masy ciała – siedzący przewodziciel nóg +prasa ręczna dolna. 

drojów, oraz zakupiono 
narzędzia animacyjne, 
które przekazane zo-
staną każdej gminie 
(profesjonalna chusta 
animacyjna AKSO 2,5 
m oraz gra integracyjna 
Wieża (l iczba graczy 
6-24).

Zapraszamy miesz-
kańców sołectwa do 
czynnego odpoczynku 
i korzystania z nowych 
urządzeń.

Jadwiga Bober
Urząd Miejski  

w Międzyzdrojach
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AKTUALNOŚCI

Były Szef MON - Antoni Macierewicz – podczas uroczystości wrę-
czenia patentów, przypomniał, iż w latach 1959-1980 władze PRL, 
naruszając zawarte z Kościołem porozumienie, wcieliły do wojska 
ok. 3 tys. studentów seminariów duchownych, z których formowano 
kompanie kleryków. Zmuszano ich do ciężkich prac, uniemożliwiano 
praktyki religijne, poddawano socjalistycznej indoktrynacji, próbując 
nakłonić kleryków do rezygnacji z powrotu do seminarium. – Ustrój 
PRL utrudniał drogę do kapłaństwa – mówił Antoni Macierewicz. 
Prawda o tym, że w latach 1959-80 około 3 tys. studentów teologii 
zostało przymusowo wcielonych do Ludowego Wojska Polskiego, 
upowszechniła się po roku 1984, gdy został zamordowany ks. Jerzy 
Popiełuszko, także były żołnierz-kleryk. Swoim wysiłkiem, swoim cier-
pieniem, swoją determinacją stanowiliście i stanowicie wzór dla całej 
armii, dla całego narodu. Armia dzisiaj Wam dziękuje. Jestem dumny, 
że mogę w imieniu armii i państwa polskiego wręczyć te patenty, (…) 
które są tylko symbolem.

Wśród grona kleryków wcielonych przymusowo do wojska 
w latach 1966-1968 był ks. Marian Jan Wittlieb. Przez dwa lata słu-
żył on w Jednostce Wojskowej 4413 w Bartoszycach wraz z bł. Ks. 
Jerzym Popiełuszką. Tak wspomina ten czas: „Z powodów, które tu 
nie są ważne, zostałem wcielony do Ludowego Wojska Polskiego już 
po czasie terminowego poboru. Trzy plutony II kompanii rozlokowa-
nej na II piętrze były w tym czasie na zajęciach. Przypisano mnie do  
II plutonu – „Raz na wozie, raz pod wozem”. Taki „model wychowawczy” 
obowiązywał  we wszystkich strukturach tej jednostki, od luzu „na 
wozie” – I pluton, przez „plus/minus” II pluton i do III plutonu zawsze 
„pod wozem”. Jerzy należał do plutonu „zawsze pod wozem”. Kapral 
właśnie tresował Alka (Jerzego) w tworzeniu na nowo 70-kilogramo-

wego, rozrzuconego po izbie słomianego siennika po tzw. „lotniku”.  Nie 
odzywaliśmy się ani słowem. Wystarczyło patrzeć. Po latach można 
rozumieć „proroctwo” dowódcy trzeciego  plutonu: „Popiełuszko ma 
brzydkie łóżko!”. [Dobrze, że na śmierć dano mu chociaż worek…]. 
Moim zdaniem, Jerzy wraz  z  innymi żołnierzami-alumnami został 

obdarowany Jezusowym przywilejem: „Jeśli Mnie prześladowali, to  
i was prześladować będą”(por. J 15,20); Jerzy jednak przywilejem miary 
nadzwyczajnej świętości.  On potrafił ściągać na siebie całą niena-
wiść  przeznaczoną dla nas wszystkich. Pozostali, w czasie przeznaczo-
nym na złośliwe szykany,  mogli od nich „odpocząć  i, na przykład, spać 
z otwartymi oczami stojąc na wieczornym apelu (młodych żołnierzy 
często nazywa się „zającami”)."

Były szef resortu MON podkreślał: „Wtedy, gdy były tylko szyki za-
ciężne, to wy tworzyliście armię duchową. Dzięki temu żołnierze polscy, 
bez względu na to, jakie musieli wykonywać rozkazy, zawsze pamiętali, 
że mają obowiązek służyć Bogu i Ojczyźnie. Ta myśl przetrwała i stała się 
źródłem odbudowy polskiej armii, to dzięki  Wam w olbrzymim stopniu.

Prezydent Andrzej Duda w 2017 r. – jako sprawiedliwość dziejową 
–  podpisał patenty na pierwszy stopień oficerski byłym studentom 
teologii przymusowo wcielonym do wojska. 

Minister zaznaczył, że: „tak jak powracamy do znaków polskiej 
armii, do jej historii do jej fundamentów, żołnierzy niezłomnych, tak 
przywracamy też księży niezłomnych, czyli Was”. 

Po Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, wraz  
z biskupem polowym gen. bryg. Józefem Guzdkiem, wręczył akty 
mianowania na stopień podporucznika. Ks. biskup nazwał byłych 
alumnów-żołnierzy: rycerzami wolności, żołnierzami Chrystusa, któ-
rzy pozostali niezłomni, nie dali się złamać ani przemocy, ani pokusie. 
Ten przymusowy pobyt w wojsku był czasem represji, poniżania 
waszej godności i próbą łamania waszych sumień. Jednak oparliście 
się tej próbie i wyszliście zwycięsko z tamtych doświadczeń. Zyska-
liście wiele, nie tylko umocniliście się w wierności Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie, ale niejako od środka poznaliście śmiertelnego wroga, 
jego metody i ludzi służących bezbożnej ideologii.

Proboszcz otrzymał także, odznaczenie Wojskowej Komisji 
Uzupełnień z okazji „100-lecia Terenowych Organów Administracji 
Wojskowej”.

Jak podkreśla MON, mianowanie na stopień podporucznika 
rezerwy nie wiąże się z żadnymi przywilejami przewidzianymi dla 
oficerów zawodowych. Jest to przecież podstawowa służba hono-
rowa „Bogu i Ojczyźnie”.

x.TT

Patent oficerski dla międzyzdrojskiego proboszcza
W przeżywanym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP  i Święta 
Wojska Polskiego, ks. prałatowi dr. Marianowi Janowi Wittlieb w międzyzdrojskiej plebanii wręczono patent oficerski w stopniu 
podporucznika od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Z racji usprawiedliwionych nieobecności na uroczystości nadania stopni 
wojskowych w Warszawie, nominację, w imieniu Zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych RP, przekazali mjr Piotr Suski i mjr Maciej 
Król z Jednostki Wojskowej w Świnoujściu.
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OGŁOSZENIA

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa 
poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna 
Międzyzdroje już po raz trzeci przystąpiła 
do ogólnopolskiej akcji “Paczka dla Rodaka  
i Bohatera na Kresach”. W ubiegłorocznej akcji, 
dzięki Państwa zaangażowaniu, udało się 
uzbierać 350 kg darów. W tym roku również 
liczymy na Państwa wsparcie.   

W związku z akcją w jednostce OSP Mię-
dzyzdroje będzie organizowana zbiórka da-
rów (produkty spożywcze o długim terminie 
ważności, artykuły szkolne, słodycze, chemia). 
Zebrane dary trafią między innymi do szkół 
w tym szkoły specjalnej oraz do Naszych 
Rodaków, którym nie dane było powrócić do 
ojczystej ziemi.

Informacje o zbiórce:
O c h o t n i c z a  S t r a ż 

Pożarna Międzyzdroje, 
ul. Kolejowa 25, 72-500 
Międzyzdroje, od godziny 
15-20 po umówieniu te-
lefonicznym. Data zakoń-
czenia zbiórki 04.12.2018.

Koordynatorzy:  
• Łukasz Wodnicki, tel. 503997306 
• Wojtek Krupiński, tel. 695965243
• Robert Sołtysiak, tel. 693370217
• Anna Wodnicka, tel. 505307515 (weekend)

“Paczka dla Rodaka i Bohat era na Kre sach” 
to akc ja Szczecini an. Pomysł akcji zrodz ił się 
pod czas lip cowej XXIV Między nar o dowej 
Piel grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak cie 
marszu do Wilna piel grzymi spo tykali na swo jej 
drodze wielu rodaków mieszka ją cy ch na Litwie, 
którzy częs towali wszys t kich pąt ników, czym 
tylko mogli. W 2014 roku Woj ciech Woź ni ak 
spotkał na swo jej drodze panią Alek san drę, 
która witała piel grzymów kilko ma kanap kami 
oraz marchewkami z przy do mowe go ogro du. 
Wzrusza jące zdję cie, które wtedy wykon ał, 
zainicjowało plan pomo cy naszym rodakom.

Nazwa akcji “Paczka dla Rodaka i Bohat era 
na Kre sach” naw iązu je do poświęce nia Polsce, 
pamię ci naszy ch korzeni, pielęg nowa niu 
trady cji i nar o dowe go dziedz ict wa. Jesteśmy 

Włącz się do akcji!
Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje 
przystąpiła do V Edycji ogólnopolskiej akcji 
„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

wdz ięczni naszym Rodakom na Kre sach  
za rozpowszech ni an ie pol skiej mowy, za utr-
walanie his torii, za trud życia. Naszą akcją  
odd a je my hołd Rodakom, tym którzy od poko-
leń wiernie przestrze ga ją maksymy “Bóg, Hon-
or, Ojczyz na”. To hołd dla naszy ch współczes-
ny ch Bohaterów zachowu ją cy ch Pol skość  
w najczyst szej postaci.”

Dalsze informacje dotyczące akcj i  
można uzyskać na stronie: http://rodakom-
nakresach.pl

Głęboko wierzymy w to, iż Międzyzdrojanie 
mają ogromne serca i pomogą nam wesprzeć 
tą szlachetną akcję.

OSP Międzyzdroje 
źródło plakatu: rodakomnakresach.pl/szczecin/

historia/
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