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AKTUALNOŚCI

OSTATNIE POŻEGNANIE KRZYSZTOFA STEMPNIA (12.12.1928 r. -30.10.2019 r.)
8 listopada 2019 na międzyzdrojskim cmentarzu zebrali się bliscy i znajomi, aby pożegnać Pana Krzysztofa Stempnia, człowieka od wielu lat związanego z naszym miastem.
Krzysztof Stempień urodził się 12 grudnia 1928
roku w Dzietrzkowicach, w województwie
łódzkim. Pochodził z rodziny patriotycznej,
której członkowie brali udział w powstaniach
i obu wojnach światowych. Pomimo młodego wieku podczas II wojny światowej był
gońcem, który roznosił meldunki pomiędzy
oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich, również podczas
walk o Szczekociny. Poznał osobiście majora
Hubala. Po II wojnie światowej odbył trzyletnią
służbę wojskową w wojskach artyleryjskich
w Grudziądzu.
Był człowiekiem wielu talentów i zawodów,
uzyskał dyplom mistrzowski w zawodzie
krawca, ślusarza, spawacza. Do Międzyzdrojów
przyjechał w latach 60. Nabył działkę przy
ul. Zwycięstwa, gdzie sam wybudował dom,
w którym mieszkał wraz z rodziną do końca
swoich dni. Zawodowo związany ze Świnoujściem, gdzie pracował jako główny spawacz.
Został odznaczony: Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Krzyżem Batalionów Chłop-

skich i Odznaczeniem Weterana Walk o Niepodległość. Jako weteran walk o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej został podniesiony do
stopnia Porucznika osobiście przez prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE PAŹDZIERNIKOWEJ ZAGADKI
W październikowym wydaniu Informatora Samorządowego przedstawiliśmy Państwu zdjęcie,
z którego należało odgadnąć pomnik Marynarza, który znajduje się w centrum Międzyzdrojów
na placu Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zwycięzcą zagadki została Pani Karolina Korybut, która
wygrała jednorazowe wejście dla dwóch osób do strefy Wellness & SPA w hotelu Vestina.
***

LISTOPADOWA ZAGADKA

Przedstawiamy Państwu kolejną zagadkę. Proszę podać co brakuje na zdjęciu B?
Należy porównać zdjęcie A do B i odnaleźć trzy różnice.
Do wygrania są gadżety promocyjne Gminy Międzyzdroje.

Odpowiedź, wraz imieniem i nazwiskiem oraz
kontaktem telefonicznym, należy przesłać do
dnia 6 grudnia 2019 r. na adres: konkurs@miedzyzdroje.pl. Spośród nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi podczas losowania wyłonimy jednego
zwycięzcę.
Odpowiadając na pytanie uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobo-
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wych, a także na wykorzystanie i publikację wizerunku przez organizatorów konkursu
w celach marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 o przetwarzaniu danych osobowych RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Informację o zwycięzcy podamy w grudniowym
wydaniu Informatora Samorządowego Gminy
Międzyzdroje. Zapraszamy do udziału!
Redakcja

Przez kilka lat był Prezesem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, Koło w Międzyzdrojach. Synowie Sławomir i Marcin, urodzeni
w 1978 roku,wspominają swojego ojca jako
człowieka, który był wielkim patriotą i tą miłość
do ojczyzny przekazał swoim synom. Jako
wspaniałego ojca, z autorytetem, wyrozumiałego, z poczuciem humoru.
Podczas sesji Rady Miejskiej 31 sierpnia
2018 roku przekazał pod opiekę międzyzdrojskich harcerzy sztandar Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Koło w Międzyzdrojach. Harcerze
wraz ze sztandarem byli także obecni podczas ostatniego pożegnania Pana Krzysztofa
Stempnia.
Był z nami zawsze podczas wszystkich
uroczystości narodowych. Niestety podczas
ostatniego Święta Niepodległości 11 listopada
zabrakło Go wśród nas.
Spoczywaj w pokoju!
Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
W. Szymborska

Ostatnie pożegnanie
Grzegorza Hagaja
(5.03.1940 r. – 15.11.2019 r. )
22 listopada na międzyzdrojskim cmentarzu pożegnaliśmy
naszego Kolegę,
pracownika Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach, Pana
Grzegorza Hagaja.
Od 9.03.2009 r.
do 26.06.2017 r.
był pracownikiem
gospodarczym w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach. Pamiętamy Go również jako
znakomitego kierowcę autokaru. Z Jego usług
korzystało wiele pokoleń międzyzdrojan podczas licznych wyjazdów turystycznych.
Jako pracownik Urzędu dał się poznać jako
solidny, rzetelny, dobry fachowiec. Roztaczał
wokół siebie aurę ciepła i przyjaźni, którą zarażał innych. Zapamiętaliśmy Go przede wszystkim jako człowieka o niesłabnącym poczuciu
humoru, łagodności i spokoju. Straciliśmy
serdecznego, lubianego o szlachetnym sercu,
Kolegę. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
Pozostaniesz w naszej pamięci.
Koleżanki i Koledzy
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach
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11 Listopada w Międzyzdrojach
Uroczystości patriotyczne i inne wydarzenia towarzyszące - tak w tym roku
w Międzyzdrojach świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Obchody rozpoczęły
się przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów". Tradycyjna msza św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez księdza proboszcza
Mariana Wittlieba, rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa
do hymnu”.
Kolejna część uroczystości patriotycznych odbyła się pod pomnikiem
Marynarza i przebiegała zgodnie z
procedurami ceremoniału wojskowego.
Ceremonię pod pomnikiem Marynarza
poprowadzili: Krzysztof Szlaski, Alina
Poskart oraz por. Kamil Chorążyczewski,
o wartę honorową zadbał kmdr. por.

Roman Jadanowski wraz z żołnierzami
8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa oraz harcerze X szczepu „Gniazdo”
Związku Harcerstwa Polskiego w Międzyzdrojach. Uroczystość rozpoczęto
od odśpiewania hymnu narodowego.
Przy pomniku zaprezentowały się
poczty sztandarowe. Liczne delegacje

przedstawicieli instytucji, organizacji,
związków, stowarzyszeń, władz samorządowych, partii politycznych, placówek oświaty i kultury, spółek oraz firm,
złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.
Odczytano Niepodległościowy Apel
Pamięci i oddano salwę honorową.
Po zakończeniu ceremoniału wszyscy
uczestnicy przemaszerowali ulicami do
amfiteatru miejskiego na Piknik Niepodległości. To nowa propozycja towarzysząca obchodom Święta Niepodległości,
zaproponowana przez władze samorządowe mieszkańcom Międzyzdrojów
oraz przebywającym w naszym mieście
turystom. Pożywną grochówkę z kotła
serwowali strażacy z OSP Międzyzdroje, zespół „Bryza” przygotował znane
pieśni patriotyczne, które można było
wspólnie zaśpiewać. Obecne na imprezie rodziny z dziećmi wzięły wspólnie
udział w przygotowanych konkursach
z nagrodami. Niemały uśmiech na twarzach uczestników wzbudził konkurs„na
wąsy Piłsudskiego”.
Miłym zakończeniem dnia był bezpłatny seans filmowy w kinie EVA.
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje zobaczyli film pt. „Piłsudski”. Dziękujemy
wszystkim za wspólne świętowanie
i obecność podczas Narodowego Święta
Niepodległości w Międzyzdrojach.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

8 Dywizjon Przeciwlotniczy

45 lat w służbie ojczyzny

W piątek 22 listopada na terenie Garnizonu Dziwnów obchodzono 45-lecie utworzenia 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego. Jego rolą jest zapewnienie bezpośredniej osłony przeciwlotniczej dla głównych sił i obiektów 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża.
Historia dywizjonu sięga 1 grudnia 1974
roku, kiedy sformowano 8 Dywizjon
Artylerii Przeciwlotniczej. Pod tą nazwą
dywizjon funkcjonował do 2003 roku w
kompleksie koszarowym na Białej Górze
k. Międzyzdrojów. W 2003 r. zmieniła się
nie tylko jego nazwa, ale i miejsce stacjonowania. Od tamtej pory 8 Dywizjon
Przeciwlotniczy przeniesiony został do
Dziwnowa, gdzie stacjonuje do dziś.
Jego dowódcą jest komandor porucznik
Roman Jadanowski.
Więcej na stronie 8.FOW:
https://www.wojsko-polskie.pl/8fow/
Tekst i Foto: 8 FOW
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ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE

Marian Kowalewski
Urodził się 27 kwietnia 1966 roku. Jest
absolwentem Wydziału Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie w specjalności Organizacja i
Zarządzanie (1997-2001) oraz Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi (2016-2018).
Działalność w samorządzie gminnym rozpoczął w 1992 roku poprzez podjęcie pracy
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na
stanowisku podinspektora ds. ogólno administracyjnych. Od 1996 roku prowadzi Archiwum
Zakładowe, a od 2005 roku zajmuje się również
ochroną przeciwpożarową pełniąc funkcję

Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.W latach 2001-2019 zdobywał doświadczenie w sprawach administracyjnych jako
inspektor ds. administracyjnych i archiwum
zakładowego. Od kwietnia br. jest kierownikiem utworzonego Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, w skład którego wchodzą
m. in. Biuro Obsługi Interesanta, działalność
gospodarcza, sekretariat.
Prywatnie, od 1991 roku w związku małżeńskim z Małgorzatą. Ojciec trójki dzieci
(Agnieszki, Bartłomieja i Michała), a od dwóch
lat również szczęśliwy dziadek. Prawdziwą jego
pasją jest piłka siatkowa - sport, którego jest
trenerem, szkoląc zawodników zrzeszonych
w KS. „Fala” Międzyzdroje.

~ * * * ~

Katarzyna Karwan

mi, opracowywanie wniosków kredytowych.

Urodziła się 28 września 1973 roku w Gole-

Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Referatu

niowie. Ukończyła Studia Wyższe kierunek
finanse i bankowość w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim.

Od 1 lipca 2009 roku jest pracownikiem
Budżetu i Finansów (inspektor ds. finansowych). Prowadziła sprawy finansowe związane
z dzierżawą i użytkowaniem wieczystym.

W latach 1995 – 2009 była pracownikiem

Od 1 października 2019 roku objęła funkcję

Działu Księgowości Morskiej Stoczni Remonto-

kierownika Referatu Budżetu i Finansów UM

wej. Do jej obowiązków należało: sporządzanie

w Międzyzdrojach.

okresowych sprawozdań finansowych, dekla-

Prywatnie od 1995 roku żona Tomasza

racji podatkowych, kontrola rozrachunków

i matka dwójki dzieci Marty (16 lat) i Michała

z budżetem państwa, z pracownikami, regulo-

(12 lat). W wolnym czasie lubi dobrą książkę

wanie zobowiązań wobec banków, ewidencja

i podróże z rodziną.

operacji gospodarczych, współpraca z banka-

~ * * * ~

Jarosław Zalewski

kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągów,

Urodził się 9 marca 1973 roku. Jest absol-

dziu. Od 01.07.1999 r. do 31.10.2017 r. pełnił

wentem Technikum Budowlanego im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie (1988 -1993)
oraz Politechniki Szczecińskiej Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej w specjalności Aparatura w Ochronie Środowiska
(1993-1998 r.) W 1996 r. ukończył roczny
kurs The Baltic Uniwersyty – The Baltic Sea
Environment.
Uczestniczył w szkoleniach i kursach
związanych z pracą zawodową m. in. z zakresu
zamówień publicznych, prawa budowlanego,
planowania przestrzennego, postępowań
administracyjnych etc.
Swoją drogę zawodową z samorządami
rozpoczął w 1998 roku pracując w gminie Dziwnów w dziale inwestycji. Był to gorący okres
w związku realizacją w samym Dziwnowie
4

jak również budowy wielu dróg w Międzywofunkcję inspektora do spraw planowania przestrzennego w ratuszu miejskim w Kamieniu
Pomorskim. Przez ostatnie trzy lata zdobywał
doświadczenie jako Naczelnik Wydziału
Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa. Do jego obowiązków należało
m.in.: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tworzenie
nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Od 1 listopada 2019 roku jest kierownikiem Referatu Infrastruktury, w skład którego
wchodzą dawne działy inwestycji, geodezja,
nieruchomości i planowanie przestrzenne.
Prywatnie od 1997 roku mąż żony Urszuli
i ojciec trójki dzieci - Justyny (19 lat), Alicji (15
lat) i Cezarego (6 lat). Obecnie mieszka w Jarszewie w gminie Kamień Pomorski. Lubi dobrą

literaturę faktu, fantasty, historyczną. Pasjami
pogrywa na gitarze basowej i akustycznej.
Joanna Ścigała Rzecznik Prasowy UM
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PRZED ŚWIĘTAMI

Świąteczne jarmarki
Coraz bliżej święta, coraz bliżej nas i czas pomyśleć o świątecznych prezentach i zakupie choinki. W tym roku będziemy
mieli podwójną okazję. Jak?

Od 21 grudnia br. do 06 stycznia 2020r. na promenadzie
przy ul. Bohaterów Warszawy (naprzeciw oceanarium)
zorganizujemy jarmark świąteczno – noworoczny.
W świątecznie przystrojonych drewnianych domkach,
przy nastrojowej muzyce, wystawcy zaproponują ciekawe rękodzieło, grzane wino oraz świąteczne wypieki. Na
jarmark świąteczno – noworoczny zapraszamy codziennie
w godz. 10:00 – 22:00.
Choinki i ozdoby świąteczne będzie można również
zakupić podczas organizowanego, jak co roku, jednodniowego „V Międzyzdrojskiego Jarmarku Świątecznego
i Festiwalu Choinki”. Jarmark odbędzie się w sobotę

21 grudnia br. w amfiteatrze miejskim w godz. od 12:00
do 16:00.
Tradycyjnie na promenadzie przy Międzynarodowym
Domu Kultury ustawimy choinkę miejską, którą można
będzie przystroić własnoręcznie wykonanymi podczas
jarmarku ozdobami.
Chętnych do indywidualnej prezentacji podczas
„V Międzyzdrojskiego Jarmarku Świątecznego i Festiwalu
Choinki” prosimy o kontakt z biurem MDK tel. 91 32 82 600.
Przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem domku
na jarmark świąteczno – noworoczny prosimy o kontakt
z biurem promocji Urzędu Miejskiego tel. 91 32 80 441
lub 609 519 590. Osoba kontaktowa: Anetta Czyżak.

Program V Międzyzdrojskiego Jarmarku Świątecznego i Festiwalu Choinki:
12:00 uroczyste otwarcie jarmarku
13:00 przedszkolaki z przedszkola miejskiego„Morskie Skarby” zaśpiewają piosenkę
świąteczną
13:00-15:00 dzieci zawieszają ozdoby świąteczne na miejską choinkę
14:00 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Międzynarodowy Dom Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na wykonanie bombki
świątecznej
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. Degustacja dań z grilla
12:00-16:00 wspólne ubieranie miejskiej choinki – promenada przy MDK
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – OSP Międzyzdroje
To już 6. edycja ogólnopolskiej akcji niosącej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach. Przez te lata, dzięki Państwa wsparciu,
udało się uzbierać około 60 ton darów. W tym roku organizatorzy akcji planują dotrzeć z pomocą do naszych Rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Łotwie.
Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje
już po raz czwarty przystąpiła do akcji. W
poprzednich latach, dzięki państwa zaangażowaniu, w naszym powiecie udało się
uzbierać prawie tonę darów. W tym roku do
zbiorki przyłączyła się także Szkoła Podstawowa nr 2 im. Prof. dra Władysława Szafera
w Wapnicy.
W związku z akcją w SP2 oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej Międzyzdroje zor-
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ganizowana zostanie zbiórka darów.
Prosimy tradycyjnie o: produkty spożywcze
o długim terminie ważności (konserwy,
makarony, oleje, mąka, cukier, itp), słodycze, artykuły szkolne, chemię, artykuły dla
najmłodszych.
Dary można przynosić do Szkoły Podstawowej w Wapnicy lub - po telefonicznym
umówieniu - do remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Telefony kontaktowe: 505 307 515
(Anna), 503 997 306 (Łukasz)
Tegoroczny termin trwania akcji jest
bardzo krótki, zakończenie zbiórki zaplanowano 07.12.2019 r., a 10.12.2019 odbędzie
się wielkie pakowanie w Szczecinie.
Dodatkowe informacje dotyczące akcji
można uzyskać: www.polskiewartosci.pl/
kresy
Dh Wodnicka Anna
Koordynator akcji, OSP Międzyzdroje
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Wernisaż prac Anny Wińskiej oraz dyskusja dotycząca
dziedzictwa kulturowego Gminy Międzyzdroje
8 listopada br. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się wydarzenie upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy Międzyzdroje. Spotkanie rozpoczął wernisaż prac Anny Wińskiej (1906-1974) – malarki z Lubina, który stał się przyczynkiem do dyskusji dotyczącej historii
i dziedzictwa naszej Gminy.
Powojenna historia Gminy najlepiej wyraża się
w losach wielu rodzin mieszkających na jej terenach. Opowieści części najstarszych mieszkańców
regionu przepełnione są opisami procesów i wydarzeń, które po drugiej wojnie światowej kształtowały nową, powojenną rzeczywistość Pomorza
Zachodniego. Wiele z nich nie jest powszechnie
znana. Funkcjonują one przede wszystkim
w domowych zaciszach, stanowiąc pamiątkę
dawnych lat. Niejednokrotnie, z czasem, odchodzą
w zapomnienie, zacierając tym samym niezwykłe
ślady dziedzictwa kulturowego.
Niewątpliwie historia Anny Wińskiej, artystki
z Lubina, jest dowodem na to, że w domach wielu
mieszkańców naszej Gminy skrywają się nieodkryte skarby, stanowiące nieopisane dziedzictwo –
zarówno materialne, jak i niematerialne – naszego
regionu. Dzięki uprzejmości córki malarki, Wenaty
Piechotowej możliwe było zorganizowanie wystawy prac artystki.
Anna Wińska była aktorką Teatru Wileńskiego
Lutnia, wkrótce po drugiej wojnie światowej wraz
z mężem i córką zamieszkała w Lubinie. Rodzina
z artystycznych kręgów Wilna i Grodna musiała
odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości.
W trudnych powojennych czasach, na odległej
wyspie, dopiero zasiedlanej przez Polaków, to
właśnie sztuka stała się dla nich ostoją, dającą poczucie bezpieczeństwa i sensu życia. Małżeństwo
stworzyło teatrzyk objazdowy, który odwiedzał
okoliczne wsie i miasteczka. „To był żaden pieniądz, ale przynajmniej trochę śmiechu, trochę
zabawy no i ludzie się spotykali” – wspomina pani
Wenata. Anna Wińska rozwijała swe malarskie
pasje współpracując między innymi ze słynnym

międzyzdrojskim malarzem, hrabią Erykiem von
Zedtwitzem. Wśród jej zachowanych prac znajdziemy pejzaże, motywy biblijne, portrety, a także

dziedzictwa kulturowego. Spotkanie miało konstruktywną i pozytywną atmosferę. Wyraźnie
dało się wyczuć, że w naszej społeczności jest

szkice nawiązujące do działalności artystycznej
i natury człowieka.
Tocząca się po zakończeniu wernisażu dyskusja pokazała jak istotne są wątki historyczne
dla mieszkańców Gminy. Przedstawiciele władz
miasta, członkowie organizacji pozarządowych
i instytucji kultury, osoby związane z branżą
turystyczną, a także reprezentanci lokalnej
społeczności z duż ym zaangażowaniem
dyskutowali kwestie dotyczące regionalnego

duże zainteresowanie własną historią oraz chęć
jej promowania.
Wystawa będzie dostępna w MDK do 30 listopada 2019 roku. Wnioski ze spotkania zostaną
wkrótce przedstawione w raporcie przygotowanym przez Fundację. Organizatorem wydarzenia
była Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych
i Międzynarodowych. Projekt finansowany był ze
środków Gminy Międzyzdroje.
Piotr Oleksy, Mateusz Sikora

Dzień Seniora w Międzyzdrojach

6

„Życzymy Wam Seniorzy tak aktywnego życia,
aby nie było czasu na starzenie się” - tymi słowami swoją wdzięczność i gratulacje z okazji
Dnia Seniora składali przedstawiciele samorządu Gminy Międzyzdroje oraz jednostek
gminnych: Międzynarodowy Dom Kultury
i Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jak co roku pod koniec października, w tym
roku 29 października, odbył się „Dzień Seniora”.
Spotkanie miało miejsce w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, gdzie około 150
seniorów z terenu Gminy Międzyzdroje uczciło
swoje święto.
Przy kawie, ciastku oraz ciepłym posiłku
przygotowanym przez AMW Rewita, można było
porozmawiać, spotkać znajomych i miło spędzić
czas. Spotkanie seniorów poprowadziła przewodnicząca Rejonowego Oddziału Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów koło w Międzyzdrojach
– Róża Siemak. Seniorzy mieli przyjemność posłuchać arii operowych oraz repertuaru muzyki
klasycznej w wykonaniu Leonardy Paczkowskiej.
Uroczystość uświetniły występy zespołów: „Bryza”
oraz zaprzyjaźnionego zespołu z Warszowa „Keja”,
a lekkie biesiadne piosenki zaśpiewał p. Roman.
Na koniec spotkania na wszystkich uczestników
czekała „słodka niespodzianka”: mleczna tabliczka
czekolady. Uroczystość współfinansowała Gmina
Międzyzdroje.
Anetta Czyżak UM Międzyzdroje
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie z Robertem Makłowiczem

„Nie jestem kucharzem”
13 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, wspólnie z Międzyzdrojskim Stowarzyszeniem „Rodzina”, zorganizowała w Międzynarodowym Domu
Kultury niezwykłe spotkanie z pasjonatem kulinarnym - Robertem Makłowiczem.
Zaproszony gość jest autorem książek m.in.: „Cafe Museum”, „C.k. kuchnia”, „Dalmacja.
Książka kucharska”, „Fuzja smaków”. Spotkanie poprowadził pisarz i animator kultury
Dariusz Rekosz.

Robert Makłowicz przyznał, że z wielką
sympatią powrócił po latach do Międzyzdrojów. Pierwszy raz odwiedził nasze miasto w
1997 roku, gdzie podczas Festiwalu Gwiazd
miał poprowadzić dyskusję kulinarną,
która niestety nie doszła do skutku. Miał
wtedy okazję przyjrzeć się z bliska znanym
osobom. Dziś sam jest rozpoznawalnym
człowiekiem. Makłowicz ma duży dystans
do siebie. Stwierdził, że jeśli tworzą o nim
kabarety, memy, a nawet utwory rapowe,
najwidoczniej jest pozytywnie odbierany.

Rozbawił publiczność opowiadając o 10-letnich studiach na wydziale prawa. Żartował,
że musiał tak długo się edukować, bo bał
się pójścia do wojska, gdyż groziła mu tylko
służba na łodzi podwodnej.
Dziennikarz opowiedział przybyłym
gościom o swoim pochodzeniu. Przyznał,
że jest „mieszańcem” korzeni polskich,
ukraińskich, ormiańskich, węgierskich
i austriackich. Ogromnym zaskoczeniem dla
widowni było stwierdzenie, że wszystkie
potrawy, jakie dotąd uznawaliśmy za polskie

Pasowanie Przedszkolaka
21 listopada 2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 Morskie Skarby
w Międzyzdrojach w grupie Rybki odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Najmłodsi z wielkim przejęciem i wzruszeniem recytowali
wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Pani Dyrektor uroczyście pasowała dzieci, które składały obietnicę bycia dzielnym przedszko-
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takimi nie są. Nasz wyśmienity rosół, bigos,
kotlet schabowy czy gołąbki były znane
dużo wcześniej w innych krajach. Możemy
jednak pochwalić się żurkiem, który możemy
nazwać polskim, pod warunkiem, że zakwas
żuru będzie z mąki żytniej. Czernina także
zasługuje na uwagę, gdyż to regionalny
przysmak. Robert Makłowicz uznał, że najlepsza kuchnia to kuchnia oszczędna, dostosowana do klimatu, pozbawiona udziwnień
i ulepszeń smakowych, jakich często się dopuszczamy. Z pełną świadomością przyznał
przed zgromadzonymi słuchaczami, że nie
jest kucharzem, a jedynie wielkim pasjonatem gotowania.
Gość opowiedział także o swojej miłości
do Dalmacji. Z tą chorwacką krainą Robert
Makłowicz związał się już dawno i kiedy
nadarzyła się okazja, kupił tam dom. Wioska,
w której spędza kilka miesięcy w roku jest
niemal wyludniona. Znajduje się kilka kilometrów od morza pośród pięknych winnic.
Podróżnik mieszka w Krakowie oraz nad
Adriatykiem i nie zamierza rezygnować ze
swoich miejsc na ziemi. Po spotkaniu można
było kupić książkę i ustawić się po autograf.
Każdy chciał choć przez chwilę porozmawiać
z naszym gościem i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.
Bibliotekarze

lakiem. Na pamiątkę pasowania dzieci odrysowały swoje dłonie
i umieściły na pamiątkowej tablicy. Dodatkową atrakcją była foto-budka. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
pluszowe misie. Poczęstunek został przygotowany przez Rodziców
oraz Panie z kuchni przedszkolnej.
A. Kania, K. Droszcz
Wychowawczynie
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Ważne decyzje podczas XV Sesji
w Międzyzdrojach
XV Sesja Rady Miejskiej odbyła się 15 listopada 2019 rok. Minutą ciszy uczczono pamięć Krzysztofa Stempnia, prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Międzyzdrojach. Sołtys Wapnicy Katarzyna
Auguścik podziękowała za pomoc pogorzelcom z Wapnicy oraz poinformowała o
kolejnej wystawie fotograficznej Sołtysa Lubina Artura Kubasika. Kolejnym punktem
było sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami. Pytania radnych dotyczyły
m.in. organizacji 25.Festiwalu Gwiazd, zasobów wody dla Międzyzdrojów w ramach
Związku Gmin Wyspy Wolin, remontu trasy rowerowej R-10, transportu mieszkańców
do sołectw oraz transportu do Świnoujścia.
Następnie radni zajęli się uchwałami związanymi ze zmianami w budżecie oraz wieloletnią prognozą finansową. Zwiększono stawki
podatku od nieruchomości, od środków
transportowych oraz stawkę opłaty miejscowej. Spowodowane to jest zwiększoną
ilością zadań kierowanych przez rząd na
samorządy. W ślad za tymi zadaniami nie są
niestety przyznawane wystarczające środki
z budżetu Państwa na ich realizację. Jednocześnie nastąpił wzrost wskaźnika inflacji
na podstawie, którego ustalane są stawki
podatków maksymalnych. Podwyżka była
więc nieunikniona.
„Środki pozyskane z tego tytułu do
budżetu gminy zostaną przeznaczone na
realizację zadań takich jak remonty ulic,
chodników, sprzątanie miasta, dotacje dla
szkół – poinformował Burmistrz Mateusz
Bobek. Uchylamy podatek od posiadania
psów, mając na uwadze fakt iż większość
osób płacących ten podatek to osoby
starsze”.
Zwiększono opłaty za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim z 80 zł do 140 zł za miesiąc.
Dotychczasowe stawki międzyzdrojskie były
najniższe w całym województwie zachodniopomorskim.
Przegłosowano program współpracy
gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok.
Kolejne uchwały dotyczyły odstąpienia
od obowiązkowego przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości
oraz wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzier-

żawienie nieruchomości. Dyskusję wywołał
punkt dot. wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości na tereny
plaży, który zakładał 9-letni okres dzierżawy
tych terenów.
Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie
zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Międzyzdrojach, od dnia 1 września
2020 roku poprzez wyłączenie ze struktur
placówki budynków przy ul. Kolejowej 29
i 33. Od 1 września 2020 planowane jest
prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tylko w budynku
przy ul. Leśnej 17.
Burmistrz zgłosił dwie autopoprawki
do uchwały dotyczącej zmiany planu
z a g o s p o d a rowa n i a p r ze s t r ze n n e g o
gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. Radna Iwona Czyż i Grażyna
Iwaszczyszyn podziękowały za przyjęcie
tej uchwały.
Kolejnym punktem była informacja
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Węglorza dot. spraw wniesionych do Rady
Miejskiej oraz o podjętych działaniach pomiędzy sesjami. Jednym z nich był udział
przedstawicieli naszej Rady Miejskiej w
nadzwyczajnej sesji w Świnoujściu, która
dotyczyła wyrażenia zgody na lokalizację
inwestycji związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na
swoim terenie. Przez spółkę z Kanady. Rada
Miejska w Świnoujściu wyraziła stanowczy
sprzeciw wobec proponowanej lokalizacji
inwestycji, która miałaby wpływ także na
Gminę Międzyzdroje.

NOWY SPRZĘT DLA ZOŚ
W końcu jest! Po wielu tygodniach nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
na dostawę nowej przegubowej zamiatarki. 13 listopada nowy sprzęt dotarł do bazy ZOŚ
w Międzyzdrojach. Przetarg wygrała firma mLeasing Sp. z o.o. Oddział Szczecin, a sprzęt
dostarczyła firma Hako Polska Sp. z o.o. Całość zamówienia to 432.783,37 zł brutto.
sprzęt do Międzyzdrojów. Pracownicy ZOŚ
„Zamiatarkę Citymaster 1600 cechuje niskie
od razu po dostarczeniu zamiatarki, przeszli
zużycie paliwa i niska emisja spalin. Silnik z
szkolenie z jej obsługi.
filtrem sadzy i ultra nowoczesna technologia
Maszyna nie posiada praktycznie żadnych
zamiatania umożliwiają stosowanie maszyny
ograniczeń. Stabilne kierunkowo sterowanie
nie tylko na terenach miejskich, ale także na
przegubowe, napęd na wszystkie koła oraz
drogach i poza nimi” - informuje Daniel Płumocny i wyjątkowo sprawny napęd doczepiaciennik z firmy Hako Polska, który dostarczył
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PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę od
godz. 15.30 do 16.30 w urzędzie miejskim,
ul. książąt pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie
prosimy o wcześniejsze umawianie się na
spotkania z radnymi za pośrednictwem
biura RM, kontakt tel. 91 327 56 47,
e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

04.12.2019 r. - Ewelina JAKUBOWSKA
11.12.2019 r. - Dorota KLUCHA
18.12.2019 r. - Jarosław MAZUR
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 15.00
oraz w pozostałe dni po uprzednim umówieniu na spotkanie, pok. nr 14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan weglorz@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
sprawuje swoje dyżury w Wiklinie
w Wapnicy, w każdą środę od 17.30 - 18.30
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Artur Kubasik, sołtys Lubina
tel. 603620073
Katarzyna Auguścik, sołtys Wapnicy
tel. 603620078
Marian Buśko, sołtys Wicka
tel. 603620079

Treść uchwał dostępna jest na www.bip.
miedzyzdroje.pl w zakładce System Rada,
a relację można obejrzeć na stronie https://
miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce
„Sesje rady”.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach
nych narzędzi zapewniają wspaniałe właściwości użytkowania na drogach i poza nimi. To
jedna maszyna bazowa, która ma wiele opcji.
„Jest to maszyna w pełni wielofunkcyjna. Po
zakupie dodatkowego wyposażenia sprzęt ten
może służyć również do koszenia trawników.
Znajdzie też zastosowanie w „akcji zima” jako
pług. Dlatego cieszę się, że ZOŚ ma w końcu
ten sprzęt. Przed nami jeszcze zakup hakowca
i ciągnika” – powiedział burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach
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AKTUALNOŚCI

MASZ POMYSŁ – MASZ GŁOS
Dwadzieścia projektów – ciekawych, różnorodnych, przedstawionych z pasją przez tych, którzy
przelali swoje pomysły na papier. W czwartek14
listopada w Międzynarodowym Domu Kultury w
Międzyzdrojach nastąpiła prezentacja projektów
zakwalifikowanych w ramach naszego pierwszego
obywatelskiego budżetu. Pomysłodawcy przy-

gotowali profesjonalne, ciekawe, merytoryczne
prezentacje. Wykazując się przy tym zapałem,
zaangażowaniem i wiedzą.
Burmistrz Mateusz Bobek przedstawił historię
budżetu obywatelskiego i podziękował wszystkim
mieszkańcom, którzy złożyli projekty oraz koordynatorce MBO Jadwidze Bober, która odpowie-

Zieleń dla Międzyzdrojów
Mieszkańcy i turyści w niedługim czasie będą mogli skorzystać z 9 różnorodnych parków, miejsc
rekreacji, jakie w ciągu 2 lat powstaną na terenie Międzyzdrojów. 18 listopada br. w Urzędzie
Miejskim w Międzyzdrojach podczas konferencji prasowej Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz
Bobek, przy udziale Skarbnik Gminy Agnieszki Sadki, podpisał umowę z wykonawcą GORBUD
ze Świdwina na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”.
Podpisując umowę burmistrz Mateusz Bobek
powiedział o istniejących w Międzyzdrojach
terenach zielonych, z których nikt nie korzysta.
Dlatego realizacja projektu pozwoli w ciekawy,

oryginalny sposób zagospodarować takie właśnie
tereny.
- Realizacja projektu to przeciwwaga dla dotychczasowej zabudowy i betonowania miasta,
której przeciwni są i mieszkańcy
i odwiedzający nasze miasto
turyści. Chcemy, aby tereny zielone nie tylko upiększały miasto,
ale przede wszystkim służyły
ludziom. W odpowiedzi na liczne
głosy mieszkańców, duży nacisk
kładziemy na realizację atrakcyjnego, rozbudowanego placu
zabaw, który mamy nadzieję,
spełni oczekiwania najmłodszych – powiedział burmistrz
Międzyzdrojów.
Prezes spółki GORBUD Kamil Skoczny poinformował, że

dzialna jest za wdrożenie i realizację programu
w naszej Gminie.
Na wybrane projekty można było głosować do
22 listopada 2019 roku.
Wszystkie informacje na temat głosowania,
oraz prezentacje projektów dostępne na www.
miedzyzdroje.pl w zakładce Budżet Obywatelski
– aktualności.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
Fot. Przemysław Winiarski MDK

harmonogram prac będzie realizowany w taki
sposób, aby wykonanie projektu nie utrudniało
funkcjonowania miasta podczas okresu letniego.
- Większość prac realizowanych przy międzyzdrojskiej promenadzie, będzie wykonywana poza
ścisłym sezonem. Projekt jest wyjątkowy i wyróżniający się ogromną atrakcyjnością na tle innych
realizowanych przez naszą spółkę projektów - powiedział Kamil Skoczny.
Całkowity koszt projektu to 10 957 281,00 PLN,
dofinansowanie projektu wyniesie 5 142 338,16
PLN i pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z
którym gmina podpisała umowę w 2017 roku.
Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym
roku, przy ul. Bohaterów Warszawy, przy dawnym
,,Gryfie”. Powstaną tam Park Popołudniowy i Park
Aktywności. Więcej informacji na stronie miejskiej
www.miedzyzdroje.pl w zakładce: Międzyzdroje
- morze zieleni.
O międzyzdrojskim budżecie obywatelskim
oraz wydarzeniach kulturalnych, które czekają
nas w 2020 roku, Burmistrz Mateusz Bobek
opowiedział w rozmowie z dziennikarką Barbarą
Jesiołkiewicz – Kowalczyk w studiu TVP.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM

SMOG NIE BIERZE SIĘ ZNIKĄD
Nadszedł sezon grzewczy. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, dbając o
zdrowie swoje i swoich bliskich, zwrócą uwagę na to czym palą w swoich piecach. W ubiegłym
sezonie reagowaliśmy na zgłaszane przez Państwa sygnały dotyczące spalanych paliw stałych
przez mieszkańców.
Poradzimy sobie z problemem spalania śmieci
tylko wtedy, kiedy będziemy świadomi, jak wiele
zależy od nas samych. Spalanie paliw złej jakości,
odpadów węglowych lub co gorsze śmieci w
piecach domowych wywołuje choroby typu
astma dziecięca, coraz częściej występujące
alergie, śmiertelnie groźną postępującą obturacyjną chorobę płuc, niespotykanie dużą
liczbę nowotworów, ale też po prostu „drapiące”
gardła i oczy oraz powracające zapalenia górnych dróg oddechowych. Dodatkowo szacuje
się, że z powodu zanieczyszczenia powietrza
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umrze w Polsce w ciągu najbliższego roku 50 tys.
osób. Uciążliwym, zarówno dla mieszkańców jak
i turystów jest to, że zimą nie można spokojnie
wyjść na spacer i oddychać czystym powietrzem.
Nie palmy śmieci – dbajmy o zdrowie i przyrodę, której jesteśmy częścią.
Paulina Ścisłowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
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KULTURA

Polska – Korea, koncert muzyki współczesnej
5 listopada 2019 r. w Sali Teatralnej im. Prof. Jana Szyrockiego odbył się wspaniały koncert Chungbuk Philharmonic Orchestra. Ciekawostką jest fakt, iż w listopadzie br. mija 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Korei.
W programie listopadowego koncertu pojawiły się utwory kompozytorów koreańskich
i polskich: Shin Man-Sik, Seo Hong-Jun, M.
Borkowskiego, D. Pajdzika. Główni wykonawcy koncertu: KohSung-Hun – skrzypce,
Tomasz Szczęsny - wiolonczela, Chungbuk
Philharmonic Orchestra oraz Yang Seung
Don – dyrygent. Publiczność w Międzyzdrojach podziękowała orkiestrze owacjami
na stojący. Była to wspaniale spędzona
chwila przy dźwiękach muzyki na żywo w
wykonaniu zawodowych muzyków z Korei.
Chungbuk Philharmonic Orchestra w
Polsce był po raz pierwszy. Zespół powstał
w czerwcu 2009 r. i jest niezwykle popularny w swoim regionie. Głównym celem
działalności orkiestry jest popularyzowanie
idei muzyki – rozbudzanie zainteresowań
muzycznych, twórczych oraz artystycznych
wśród mieszkańców miast i powiatów
prowincji Chungbuk. Orkiestra prowadzi
aktywną działalność koncertową – każ-

dego roku realizuje około 60 koncertów
prezentując różne style i gatunki muzyczne.
Zespół, oprócz występu w Międzyzdrojach, zagrał również w Szczecinie w Sali

Kameralnej Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza.
Artur Duszyński
Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury

Grand-Prix jesiennej Karawany Kultury jedzie do Łotwy
26 października w domu kultury w Międzyzdrojach odbyły się przesłuchania konkursowe jesiennej edycji międzynarodowego
projektu „Karawana Kultury“ pt. „Autumn MIX of Culture Caravan“.
Jesienna edycja festiwalu pt.„Autumn MIX of
Culture Caravan“ to impreza, która tradycyjnie połączyła uczestników z różnych krajów
i miast, różne kierunki twórczości, pokolenie
starszych i młodszych i, jak zawsze, stworzyła
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niesamowitą atmosferę zdrowej rywalizacji,
integracji i ogólnej przyjaźni.
Koncert trwał około 4 godzin: muzyka
instrumentalna (fortepian, skrzypce, flet),
wokal (zespoły, duety i soliści) i taniec

(współczesny, estradowy, stylizacja tańca
ludowego, balet, taniec dziecięcy).
W foyer sali teatralnej goście festiwalu
mogli obejrzeć wystawę uczestników
kategorii sztuki plastyczne: malowanie na
drewnie w stylu Połchowskiego
Majdanu, gorodzieckie naczynia, borecki wazon, szkatułki i
matrioszki, kolaż zdjęć“Łapki
show“.
Swoje talenty pokazała młodzież oraz dzieci z Polski (Międzyzdroje, Kodrąbek, Wolin,
Dziwnów, Kamień Pomorski,
Świnoujście), Białorusi (Mińsk),
Rosji (Gelendżyk), Portugalii (Corroios, Seixal), Niemiec
(Berlin, Norymberga), i Łotwy
(Pinki, Ryga).
Międzynarodowe Jury miało
podjąć bardzo trudną decyzję:
po emocjonalnych rozmowach
nie obeszło się bez głosowania.
Grand-Prix jesiennej „Karawany
Kultury“ jedzie do łotewskiej
stolicy z grupą Vokālā studija
NOTS (kierownik artystyczny
– Raimonds Bičus, Ineta Bičus,
Rūta Lauce).
Fundacja Benefis, Wolin
Fot. Robert Tomasz Zięba
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AKTUALNOŚCI

„Ces’t la vie, Polsko!”, czyli o początkach
niepodległości na wesoło
12 listopada w Międzynarodowym Domu Kultury młodzież z klas VII- VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowała się
w przedstawieniu pt. „Ces’t la vie, Polsko!”. Pasjonaci historii stworzyli grupę teatralną promującą ten szkolny przedmiot z humorem, o roboczej nazwie HISTA czyli Historyczna I Satyryczna Trupa Artystyczna. Opiekunem grupy, autorem tekstów i reżyserem
jest nauczycielka historii - Dorota Sielewicz.
Pierwszym tematem wziętym na warsztat
była Konferencja Pokojowa w Paryżu - okres
tuż przed rozpoczęciem i w trakcie, przed
podpisaniem przez Niemcy Traktatu Wersalskiego. Widzowie mogli zobaczyć kto
„rozdawał karty” po I wojnie światowej, jakie
było stanowisko USA wobec pokonanych
Niemiec i rodzącej się wolnej Polski, na czym
polegał antagonizm francusko - brytyjski,
kto kibicował polskiej delegacji w osobach
Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, a kto Niemcom oraz oczywiście
dowiedzieć się dlaczego.
Niemcy odgrażali się, że zbyt ograbieni
z ziem nie będą w stanie spłacić odszkodowań wojennych, Polacy zwracali uwagę na
potrzebę istnienia silnej Polski ze względu
na nadciągających ze wschodu bolszewików. Ostatecznie Polsce przyznane będzie
Pomorze Gdańskie bez Gdańska oraz Wielkopolska i tak już zajęta przez nas w wyniku
Powstania Wielkopolskiego. Gdańsk zostanie
ogłoszony Wolnym Miastem, a o losie Górnego Śląska, Warmii i Mazur będą decydować
plebiscyty.
W przedstawieniu fakty historyczne pomieszane były z fantazją na temat tego, jak
te rozmowy mogłyby wyglądać nieoficjalnie,
w kuluarach. Stąd postać Hanki Ordonówny
jako atutu strony polskiej i jakiejś niemieckiej Rity – atutu strony niemieckiej.
Staraliśmy się podkreślić rolę Thomasa
Woodrowa Wilsona, prezydenta USA, który
jako pierwszy uznał powstanie wolnej Pol-
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ski jako jeden z filarów powojennego ładu
w Europie (Orędzie Wilsona do Kongresu
amerykańskiego z 8 stycznia 1918 roku).
Uczniowie z klas V- VI dowiedzieli się kto z
kim walczył w I wojnie światowej, kto wygrał
i dlaczego nie był to żaden z naszych zaborców oraz dlaczego dzięki temu był to dobry
moment, byśmy zawalczyli o niepodległość.
Uczniowie starszych klas mieli lekcję powtórzeniową z materiału dotyczącego I wojny
światowej, jak i kształtowania się granic II RP.
Emocje na sali były duże, zwłaszcza gdy
strona polska i niemiecka przekonywały
Wielką Trójkę co do przyszłości Warmii,
Mazur i Górnego Śląska. Widzowie krzyczeli,
że plebiscyty powinna wygrać Polska ! Obu-

rzali się, gdy premier W. Brytanii powiedział
słynne: „dać Polakom Śląsk to jak dać małpie
zegarek”, a przez cały czas sprzyjał Niemcom
(uwaga! Max był tylko w roli! proszę mu nie
dokuczać!).
Takie satyryczne ujęcie tematów związanych z drogą Polaków do niepodległości
to bardzo dobra metoda nauczania historii.
Jest wesoło, ale i merytorycznie, ma miejsce
rozwijanie kompetencji językowych (na scenie wybrzmiewało 6 języków), kompetencji
społecznych (sztuka autoprezentacji, w
dzisiejszych czasach bezcenna !), a przede
wszystkim jest to walka z mitem, że historia
to tylko nudne fakty i daty.
Na pewno tak nie uważają aktorzy przedstawienia, a granych przez siebie postaci
nigdy nie zapomną.
Wystąpili: Szymon Skorupka jako minister
spraw zagranicznych Republiki Weimarskiejhrabia Ulrich von Brockdorff- Rantzau, Artur
Herodziński jako prezydent USA- Thomas
Woodrow Wilson, Łukasz Zakrzewski jako
premier Francji- Georges Clemenceau,
Maximilian Gembała jako premier Wielkiej
Brytanii- David Lloyd George, Nadia Kastrau
jako Ignacy Paderewski, Julia Tarabczyńska
jako Roman Dmowski, Dawid Dymarski jako
doradca prezydenta USA- Edward M. House
,Oliwia Witek jako Rita, Natalia Kazaniecka
jako Hanka oraz Brajan Koźlak – Szumiejko
jako bolszewik Sasza.
Dorota Sielewicz
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AKTUALNOŚCI

Spotkanie z poezją i muzyką Wojciecha Młynarskiego
7 listopada 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Dyskusyjny Klub Książki zorganizowali „Jesienny wieczór poezji”.
Głównym tematem spotkania była twórczość Wojciecha Młynarskiego – poety, artysty kabaretowego, znakomitego autora tekstów piosenek,
twórcy takich przebojów, jak: „Jesteśmy na wczasach”, „Jeszcze w zielone gramy”, „Och, życie kocham cię nad życie”.
Współorganizatorami imprezy byli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach pod
kierunkiem Bogusławy Bursy. Wieczór otworzył
finisaż wystawy „Od sieci rybackiej do koronki”.
Jolanta Szarłowicz, Renata Szarłowicz, Aleksandra
Miodońska ze Stowarzyszenia „Archeozdroje”
i Kazimiera Waniel, mieszkanka Międzyzdrojów
opowiedziały, jak połączyła je pasja do koronek.
Dzięki wystawie w bibliotece artystki mogły pokazać swoje zainteresowania i udowodnić innym,
że nie warto chować swoich marzeń do szuflady.
To był dopiero początek atrakcji, jakie czekały
na przybyłych gości. Bibliotekarze zaskoczyli
widownię własną interpretacją mało znanego

utworu Wojciecha Młynarskiego pt. „W razie czego przypomnijcie sobie Zdzisia”. Dzięki
przygotowanej scenografii,
rekwizytom i strojom, w których wystąpili odgrywający
scenkę, można było poczuć
klimat z lat siedemdziesiątych.
Następnie prowadzący zaprosili na główną część spotkania poświęconej Wojciechowi
Młynarskiemu – jego życiu
i twórczości. Natalia Kazaniecka, Nadia Kastrau, Julia Tarab-

czyńska, Maksymilian Gembała i Kacper Sobierajski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
przedstawili interpretacje utworów takich jak:
„Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Nie mów jaką
przyjdziesz porą”, „Ballada o dzikim zachodzie”,
czy „Och ty w życiu”.
Nie zabrakło również stałego punktu wieczoru,
czyli prezentacji własnych utworów. Mieszkańcy
mogli odczytać swoje teksty, które piszą. Wysłuchaliśmy wierszy międzyzdrojskich poetek
– Marianny Kargul i Haliny Kowalskiej. Wisienką
na torcie był występ Janusza Kalemby z zespołu
instrumentalno – śpiewaczego „Bryza”. Mogliśmy
wysłuchać m. in. utworów Bułata Okudżawy
czy Leonarda Cohena w aranżacji pana Janusza.
Widownia bawiła się znakomicie i jak zwykle
sala czytelni w naszej skromnej bibliotece była
wypełniona po brzegi.
Bibliotekarze

Warsztaty plastyczne „Morskie stwory”
14 listopada br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” zaprosiły dużych i małych na
warsztaty plastyczne z cyklu „Gry i zabawy bez prądu”.
Bibliotekarze i członkowie „Rodziny” chcieli
oderwać dzieci choć na chwilę od komputera,
telefonu czy telewizji i zaproponować inną, bardziej twórczą metodę spędzenia wolnego czasu.
Tym razem uczestnicy mieli za zadanie wykonać
morskie stwory. Z papierowych talerzyków i rolek
po papierze toaletowym oraz przy użyciu bibuły,
kolorowych papierów i farb, powstały niesamowite wodne żyjątka – kraby, ośmiornice i różnego
rodzaju ryby. Na ochotników czekały przygotowane wcześniej przez bibliotekarzy makiety dużych
ryb, które trzeba było pomalować. Kreatywność
była tutaj na pierwszym miejscu.
Okazało się, że dzieci wraz z opiekunami potrafią świetnie współpracować i tworzyć piękne
prace. Wyobraźnia jaką się wykazali, przeszła
najśmielsze oczekiwania pracowników biblioteki.
Większa część wykonanych morskich stworów została przekazana jako dekoracja na Charytatywny
Bal Andrzejkowy „Z miłości do dzieci”, organizowany w Międzynarodowym Domu Kultury przez
12

Radę Rodziców z Przedszkola „Morskie skarby”
w Międzyzdrojach. Po warsztatach wszystkie
dzieci wraz z rodzicami zrobiły sobie pamiątkowe
zdjęcie. Dziękujemy wolontariuszom za pomoc w
prowadzeniu warsztatów.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.
#PomorzeZachodnie, #społecznik, #ProgramSpołecznik, #KARR
Bibliotekarze
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie z autorkami prac

RZECZY PIĘKNE - HAFT

Stowarzyszenie Archeozdroje, wraz z Międzynarodowym Domem Kultury w Międzyzdrojach, zorganizowało 15 listopada 2019r.
spotkanie z autorkami prac wystawionych na wystawie pt. „Rzeczy Piękne – Haft” prezentowanej od 26 października 2019r. w MDK.
Zaprezentowano opracowania i wzornictwo
haftów Pomorza, hafty Hazów na tiulu oraz
hafty kwiatów z ręczników ludowych obrzędowych z rejonu Podlasia - dzięki współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku
i Oddziałem Muzeum w Bielsku Podlaskim.
Jedną z tablic poświęcono haftom sakralnym
na albie i ornatach z Międzyzdrojów. Do
powstania wystawy włączyły się mieszkanki
naszych wysp i członkinie Archeozdroje ze
swoimi zbiorami.
Podczas kameralnego spotkania Ewa
Truskolaska ze Świnoujścia opowiadała o
żmudnej pracy nad haftowaniem prac wg
obrazów czeskiego przedstawiciela secesji,
którym jest Alfons Mucha. Obraz „Wiosna”
został wykonany z niezwykłą precyzją, a nad

obrazem„Dama z piórem” autorka pracowała
trzy miesiące. Zachwyt budzi również fragment obrazu z Kaplicy Sykstyńskiej. Grażyna
Małaszko z Międzyzdrojów, wielbicielka
twórczości malarzy flamandzkich, podzieliła
się tajemnicami powstawania obrazów z
pawiami, obrusów z haftem płaskim, łańcuszkowym, krzyżykowym, koralikowym
oraz richelieu. Obraz pt. „Paw biały w parku”
wymagał precyzji wykonania, doskonałego
wzroku i kunsztownego doboru muliny.
Monika Jakubowska zaprezentowała komplet biżuterii wykonanej haftem soutache.
Zdradziła tajemnicę powstawania tego
typu biżuterii, niezwykle pięknej i według
własnego pomysłu. Inspiruje się twórczością
prekursorki biżuterii ze sznureczków sutasz

- projektantki Dori Csengeri. Pani Monika
podkreśliła, że sznureczki do haftu soutache
produkowane są w różnych krajach, również
w Polsce.
Na naszych wyspach niepodzielnie króluje haft krzyżykowy, półkrzyżykowy, haft
płaski i richelieu.
Dziękujemy autorkom za przyjęcie zaproszenia na spotkanie, mogliśmy porozmawiać
przy kawie, herbacie i ciastku o trudach
powstawania haftowanych prac, ogromnej
satysfakcji i radości z ukończenia swoich
dzieł. Życzymy wielu radości i pomysłów
w trudnej i pięknej sztuce haftu.
Zapraszamy w 2020 roku na II edycję
opowieści o Rzeczach Pięknych z haftem
w roli głównej.
Stowarzyszenie Archeozdroje

Dofinansowanie dla Międzyzdrojskiego
Stowarzyszenia „Rodzina”
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 tys. złotych na realizację projektu „Gry i zabawy
bez prądu” w ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik” na lata 2019-2021.
Wielu rodziców ma problem z oderwaniem dziecka od komputera,
smartfonu i telewizora. Wiele dzieci jedyne lekarstwo na nudę widzi
w grach komputerowych. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”
chce zaproponować alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu, z którego płynąć będzie wiedza, pogłębianie więzi rodzinnych,
przyjaźni, a przede wszystkim świetna zabawa. Gry i zabawy bez
prądu, czyli „planszówki” oraz zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne
rozwijają wyobraźnię, uczą rywalizacji w duchu fair play, koncentracji,
strategicznego myślenia, współpracy w grupie, ćwiczą pamięć.
W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt animacyjny do zabaw integracyjnych, gry planszowe, które będzie można bezpłatnie
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wypożyczać w Wiklinie i międzyzdrojskiej bibliotece oraz materiały
plastyczne na warsztaty.
„Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”
#PomorzeZachodnie, #społecznik, #ProgramSpołecznik, #KARR
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina"
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SPORT

„Rusz śmiało swoje ciało”
Najmłodsi zawodnicy i zawodniczki Akademii
Lekkoatletycznej Międzyzdroje wystartowali w
dniu 11 listopada w Kamieniu Pomorskim w biegach „Rusz śmiało swoje ciało”. Dzieci w wieku od
4 do 12 lat rywalizowały w biegach na dystansach
100-200m. Naszą Akademię reprezentowało 17
zawodników: Hanna Wańkowska, Miłosz Caban,
Lena Wańkowska, Kalina Stolarczuk, Lilianna Duchińska, Hanna Mierzejewska, Franciszek Nogala,
Mateusz Jeziorny, Maja Kucharczyk, Weronika
Ilczenko, Gabriela Sobańska, Maria Rutkowska,
Oliwia Cicholińska, Kacper Caban, Marcel Gondek,
Patryk Jeziorny, Piotrek Soiński.

Najlepiej wystartowali:
Miłosz Caban I miejsce - 5-6 latki
Hania Wańkowska II miejsce - 5-6 latki
Franek Nogala III miejsce - 7-9 latki
Maja Kucharczyk III miejsce - 10-12 latki
Kacper Caban II miejsce - 10-12 latki
Pozostali zawodnicy również dzielnie
walczyli o jak najlepsze miejsca. Każdy
uczestnik biegu otrzymał pakiet startowy
oraz pamiątkowy medal. Wyjazd na zawody dofinansowany był z budżetu Gminy
Międzyzdroje.
Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

Wyspa Tańca
26 października w sali dawnego gimnazjum odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca
o Puchar Burmistrza Wolina - Wolin - Wyspa Tańca 23. edycja.
W turnieju rywalizowało 160 par, głównie z okręgu
zachodniopomorskiego, zachwycając swoimi
umiejętnościami jurorów i publiczność. Jantaro-

we pary, zarówno z Wolina jak i Międzyzdrojów,
w pełnej mobilizacji sięgały po najwyższe trofea
ku radości rodziców i przyjaciół klubów.

W kategoriach HGF (rekreacja) złote i srebrne
medale zdobyli:
Martyna Makowczyńska, Hania Ratajczak,
Emilka Dobrowolska, Maja Mazur, Oliwer Zygmunt, Kasjana Sar, Michalina Dobrowolska,
Mateusz Jeziorny, Natalia Tereszczyk, Olga
Herodzińska, Eryk Ludwicki, Iga Kiszkunas, Antoni Ziemgowski, Liliana Leszczyńska, Kacper
Skorupiński, Clementine Albert, Larysa Sumera,
Ethienne Albert, Zuzanna Ziemgowska, Krzysia
Pietruszewska, Kacper Bombala, Hanna Wołkow,
Mateusz Bochna, Martyna Kowalska, Amelia
Mazur, Kamil Stachewicz, Martyna Krzączkowska,
Maria Rozpłoch, Patryk Jeziorny, Julia Krzemińźniak, Ola Marchelak, Oskar Michałowski, Hanna
Tereszczyk, Paulina Stolarewicz.
W kategoriach sportowych:
Kuba Lichowski- Julia Zwierzchowska 12-13 E
II m, Marek Kuśnierek- Julia Krużyńska 12-13 E V
m, Nikodem Denega - Amelia Mazur 12-13 D IIm
ST, Kornel Przybyłek- Martyna Brzezicka 12-13 D
LA III m, Piotr Włosek - Agata Kowalewska 14-15
D II m LA ST, Mikołaj Dajlid - Nadia Kastrau 14-15
D LA I m, 14-15 C ST III m, Bartek Ligęza - Amelia
Kokot 14-15 D ST- I m, Przemek Wojdalski- Estera
Przybylińska pow.15 C ST III m LA Im.
Turniej był współfinansowany przez Gminę
Wolin, przy wsparciu instytucji i osób prywatnych
oraz rodziców TKS Jantar Wolin.
Anna Zjawińska

Zapaśnicy
w Osielsku
W dniach 08-09.11.2019 r. W Osielsku odbył się międzynarodowy
turniej zapaśniczy młodzików i dzieci w zapasach w stylu wolnym.
W zawodach uczestniczyło ponad 300 zawodników z całego kraju
oraz drużyny z Niemiec, Ukrainy i Rosji, a wśród nich zawodnicy
międzyzdrojskiego klubu ASI BIELIK MIĘDZYZDROJE w składzie: Alan
Trzelkiewicz, Brajan Szumiejko, Tomasz Wiśniewski oraz Jakub Iskra
pod wodzą Natalii Jaworskiej.
Każdy z zawodników stoczył po kilka zaciętych walk w swoich kategoriach wagowych i wyniósł doświadczenie, co na pewno przyniesie
efekt w dalszym szkoleniu, ponadto dla Alana i Brajana był to ostatni
sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Młodzików.
Zarząd klubu jest bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników.
Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi do sali gimnastycznej obok straży pożarnej - w poniedziałki, środy i piątki od 16.30,
a zainteresowane firmy do współpracy.
ASI Bielik
14
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KULTURA, TURYSTYKA

ZOBACZ JAK TU PIĘKNIE
O tym jak piękna i fascynująca jest przyroda naszej gminy, przekonać się mogli wszyscy, którzy 30 października pojawili się
w „Wiklinie” w Wapnicy na wystawie fotografii Jana Magdy pod takim właśnie tytułem.
Na wystawie zaprezentowano niewielką
część z bogatej kolekcji zdjęć Jana Magdy leśniczego, wieloletniego pracownika Wolińskiego Parku Narodowego i miłośnika przyrody, który nie tylko pięknie ją uwiecznia,
ale z pasją o niej opowiada. Poza zdjęciami
J. Magdy zaprezentowano zdjęcia pięciorga
innych lokalnych fotografów.
W codziennym pośpiechu i zagonieniu
rzadko mamy okazję na zauważenie tak
szczegółowo przyrody, jak obejrzeć można
na prezentowanych zdjęciach. Wielobarwny
motyl, sarny zastygłe w bezruchu, zachody
słońca zachwycające kolorami. Urzekająca
magia przyrody. Te zdjęcia świadczą o głębokiej wrażliwości autora na otaczający świat.
A okazji do zdjęć nie brakuje w otaczającym
nas Wolińskim Parku Narodowym, z mnóstwem punktów widokowych, pięknych
krajobrazów i bogactwem żyjących zwierząt.
Wystawa Jana Magdy jest pierwszą
z trzech, które organizowane będą w wapnickiej „Wiklinie” w ramach programu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
,,Społecznik”, pn.” Zobacz jak tu pięknie”.
Wernisaż był doskonałą okazją do spotkania
mieszkańców naszej Gminy, a oni nie zawiedli licznie przybywając do Wapnicy.

Sołtys Wapnicy, Katarzyna Auguścik
składa podziękowania firmie Printis J. Lewandowskiego za wydruk dodatkowych zdjęć i
jednocześnie zaprasza na obecną wystawę
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00. Kolejną wystawą,
którą można podziwiać w ramach projektu
jest pokaz fotografii Artura Kubasika, pasjo-

nata fotografii i sołtysa Lubina.
Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto
oderwać się choć na chwilę od codzienności i zanurzyć w piękno przedstawione na
fotografiach.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach
Fot. Artur Kubasik

Kurort okiem turysty
Przez cały wrzesień br. trwały badania turystyczne realizowane w ramach zadań promocyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Celem ich było poznanie opinii turystów o Międzyzdrojach oraz określenie celów i kierunków promocji turystycznej na
kolejne 4 lata. Forma badań obejmowała ankietę z przygotowanymi 10 pytaniami w konwencji otwartej i zamkniętej. Pytania
dotyczyły pobytu turysty w Gminie Międzyzdroje oraz jego pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń. Badania prowadzone były
w formie ankiety elektronicznej oraz stacjonarnej, na terenie Gminy Międzyzdroje, w języku polskim i niemieckim. Łącznie w
ankiecie udział wzięło 671 osób, w tym: w systemie elektronicznym 351 osób i stacjonarnie 262 osoby. Podsumowanie ankiet
przeprowadzono odrębnie na podstawie analizy uzyskanych wyników z ankiety stacjonarnej i elektronicznej.
Po przeprowadzonej analizie okazało się,
że w części prowadzonych badań w formie
elektronicznej i stacjonarnej widoczne były
podobieństwa, ale i różnice. Podobnie
wypowiedzieli się ankietowani w kwestiach
długości pobytu, celu przyjazdu czy skojarzeń z Międzyzdrojami. Różnice dotyczyły
szczególnie wieku ankietowanych oraz
rodzaju ich zakwaterowania.
Analiza wyników ankiety elektronicznej
wskazała, że najwięcej ankietowanych
33% to osoby w wieku 31 – 40 lat, których
celem był wypoczynek rodzinny, od 2 do
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5 dni (28%), latem – najchętniej w sierpniu.
Ankietowani przyjeżdżali własnym środkiem
transportu – samochodem (72%) i na nocleg
wybierali kwaterę prywatną (36%).
Najwięcej osób wśród ankietowanych
stacjonarnie to seniorzy w wieku powyżej
61 lat (35%), których celem była turystyka
wypoczynkowa i wypoczynek rodzinny (po
36%). Długość pobytu od 2 do 5 dni (38%)
we wrześniu. Ankietowani przyjeżdżali własnym środkiem transportu – samochodem (
68%) i na nocleg wybierali najchętniej pobyt
w hotelu (40%).

Z czym kojarzą się Międzyzdroje? Wśród
ankietowanych najczęściej wymieniane
były: molo, plaża, wypoczynek, Aleja
Gwiazd, wakacje, piękna przyroda i krajobrazy. Negatywne spostrzeżenia z pobytu
w naszej gminie to głównie brak miejsc
parkingowych.
Szczegółowe wyniki z przeprowadzonych badań można przeanalizować na stronie www.miedzyzdroje.pl/strefa turysty/
promocja/ analizy i statystyki.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Z miejskiego kalendarza imprez: grudzień 2019 r.

01.12.2019r. – Mikołajkowy Amatorski 
16.12.2019r. – Rodzinne warsztaty plaTurniej Piłki Siatkowej, godz.10:00, hala
styczne pt. „Pierniczkowa kraina” godz.
sportowa im. A. Grubby;
16:00, Miejska Biblioteka Publiczna;

06.12.2019r. – „Mikołajki 2019”, godz. 
18.12.2019r. – Rodzinne warsztaty pla17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
styczne pt. „Pierniczkowa kraina”, godz.
15:00, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wap
08.12.2019r. – Mikołajki Lekkoatletycznicy;
ne z Akademią, godz.10:00, hala sportowa im. A. Grubby;


21.12.2019r. – „V Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki”,

09.12.2019r. – Rodzinne warsztaty plagodz. 12:00, amfiteatr;
styczne pt. „Fabryka ozdób świątecznych” godz. 16:00, Miejska Biblioteka 
21.12. – 31.12. – Międzyzdrojski JarPubliczna;
mark Świąteczno – Noworoczny, godz.
10:00, promenada naprzeciw oceana
11.12.2019r. – Rodzinne warsztaty plarium;
styczne pt. „Fabryka ozdób świątecznych” godz. 15:00, Szkoła Podstawowa 
31.12.2019r. – Sylwester Miejski 2019
nr 2 w Wapnicy;
/ 2020, godz. 21:00, amfiteatr, wstęp
wolny.

13.12.2019r. – Wigilia Miejska, godz.
Redakcja
17:00, Międzynarodowy Dom Kultury;
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