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Z miejskiego kalendarza imprez: grudzień 2018 / styczeń 2019 r.

Trzy tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia 
w naszej szkole po raz kolejny odbył się kiermasz 
świąteczny połączony z Drzwiami Otwartymi. 
Na specjalnie przygotowanych stoiskach zna-

W grupie starszych i młodszych 
przedszkolaków w Wapnicy gościli-
śmy  przedstawicieli Straży Miejskiej 
z Międzyzdrojów. Spotkanie odbyło 
się w ramach innowacji pedagogicz-
nej pt.: „Wokół zawodów naszych 
rodziców”.

Goście opowiedzieli na czym 
polega ich praca, dzieci oglądały 
elementy umundurowania oraz 
przedmioty, których strażnicy  uży-
wają podczas pełnienia swoich 
obowiązków.   Strażnicy dużą uwagę 
poświęcili bezpieczeństwu na dro-
dze i noszeniu przez najmłodszych 
odblasków. Ponadto dzieci utrwaliły 

Wizyta Straży Miejskiej w przedszkolu w Wapnicy
sobie numery alarmowe, a także do-
wiedziały się jak należy zachować się 
w czasie różnych niebezpiecznych 
sytuacji oraz w jakich okoliczno-
ściach należy wezwać Straż Miejską 
lub inne służby specjalne.

Na zakończenie spotkania nasi 

goście wręczyli przedszkolakom 
upominki w postaci odblaskowych 
opasek , a dzieci podarowały swoim 
gościom rysunek Świętego Mikołaja. 
Wszystkie dzieci były zaintereso-
wane i chętnie współpracowały 
podczas ciekawych zajęć.

Alicja Grzywaczewska 
Malwina Żardecka

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

 31.12.2018 r. – Sylwester 2018/2019, 
godz. 21:00, amfiteatr;   

 10.01.2019 r. – „Międzyzdrojskie He-
rody”, przegląd kolęd, pastorałek i ja-
sełek, godz. 10:00, Międzynarodowy 
Dom Kultury;

 12.01.2019 r. – VIII Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej WOŚP 2019, godz.10:00, hala 
im. A. Grubby przy Szkole Podstawo-
wej nr 1;

 13.01.2019 r. – 27. finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, godz. 
12:00, Międzynarodowy Dom Kultury;

 16.01.2019 r. – „Wspominamy Razem”, 
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna;

 24.01.2019 r. – „Wspomnień Czar”, 
godz. 18:00, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna;

 28 – 31.01.2019 r. – ferie zimowe 
w bibliotece pn. „Kreatywna Pracow-
nia Plastyczna”, godz. 10:00 – 13:00;

 28 – 31.01.2019 r. – „Fantastyczne 
Ferie Zimowe”, godz. 10:00 – 15:00, 
Międzynarodowy Dom Kultury.

Redakcja

Kiermasz świąteczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

lazły się własnoręcznie wykonane bożonaro-
dzeniowe dekoracje, m.in. choinki z szyszek, 
makaronu, wspaniałe stroiki, bombki, aniołki, 
itp. Ozdoby były bardzo pomysłowe i koloro-
we. Na stoiskach wiele też było smakołyków 

świątecznych (pierogi, krokiety, barszczyk, pier-
niki, sałatki, śledziki, ryba po grecku i wiele, 
wiele innych). Kiermasz wzbudził ogromne zain-
teresowanie zarówno rodziców jak i dzieci. Wszy-

scy dumnie prezentowali swoje rękodzieła. 
Kiermasz przygotowany został  przez uczniów 
naszej szkoły we współpracy  z rodzicami. Dzię-
ki hojności i zaangażowaniu rodziców, gości 
i nauczycieli, udało się zebrać klasom środki 

finansowe na ich potrzeby. Natomiast ze stoiska 
przygotowanego przez  katechetów, zebrane 
środki przeznaczono na Salomona – chłopca 
adoptowanego przez naszą szkołę kilka lat temu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom bio-
rącym udział w naszej akcji. I zapraszamy za rok!

Izabela Suchłabowicz 
Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska

 
Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,  

pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia   
 życzą 

Dyrektor i Pracownicy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Międzyzdrojach 
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Na wigilii miejskiej, która odbyła się  
w piątek 14 grudnia br., w świątecznym 
nastroju spotkali się przedstawiciele 
wszystkich środowisk Gminy Międzyzdro-
je oraz zaproszeni goście. Przy choince  
i odświętnie nakrytych stołach, jak jedna 
międzyzdrojska rodzina, wspólnie śpie-
waliśmy kolędy oraz przełamaliśmy się 
opłatkiem.  Podczas wigilii gościliśmy 
Olgierda Geblewicza, marszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego, który,  
w towarzystwie międzyzdrojskiego du-
chowieństwa, przełamał się z nami opłat-
kiem i wraz z burmistrzem Międzyzdrojów 
Mateuszem Bobkiem  i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Janem Węglorzem, złożył 
mieszkańcom Międzyzdrojów świąteczne 
życzenia.  

Program artystyczny przygotowały: chór 
„Impresja” ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod 
kierunkiem Anny Sobierajskiej, zespół „Sin-
gerella” pod kierunkiem Iny Zholudevej,   
zespoły śpiewacze „Fale” i „Bryza” oraz 
dzieci z Przedszkola Miejskiego „Morskie 
Skarby” pod kierownictwem Joanny Kie-
ler. Było bardzo uroczyście i świątecznie. 
Kolację wigilijną przygotował Hotel Aurora  
Family & SPA. 

W niedzielę 16 grudnia br. w amfiteatrze 
miejskim już po raz czwarty  odbył się  „Mię-
dzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal 
Choinki”. Z roku na rok impreza staje wyda-

rzeniem, w którym uczestniczą już nie tyl-
ko mieszkańcy naszej Gminy, lecz również 
osoby z regionu. Na jarmarku, jak co roku, 
można było kupić choinkę oraz skosztować 
grillowanych dań przygotowanych przez 
Nadleśnictwo Międzyzdroje. Liczne stowa-
rzyszenia z terenu Gminy Międzyzdroje, 
instytucje i osoby prywatne przygotowały 
atrakcyjne świąteczne stoiska. Przy dźwię-
kach muzyki i zapachu choinek można było 

Świątecznie w Międzyzdrojach
W przedświąteczny weekend w Międzyzdrojach odbyło się tradycyjne miejskie spotkanie opłatkowe oraz  
„IV Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki.”

nabyć świąteczne dekoracje, damską biżu-
terię lub skosztować i kupić potrawy wigilij-
ne np. pierogi, barszcz, uszka czy „herbatkę 
z prądem”. Różnorodność stoisk i prezen-

towanych artykułów na jarmarku mogła 
zaspokoić gusta każdego odwiedzającego 
amfiteatr.    

Podczas jarmarku  na scenie wystąpi-
ły przedszkolaki  z przedszkola „Morskie 
Skarby”, które zaśpiewały wspólnie świą-
teczne piosenki i zawiesiły przygotowany 
w przedszkolu łańcuch na miejską choinkę, 
która stanęła przy MDK. Dzieci miały rów-

nież okazję przygotować podczas jarmarku 
ozdoby świąteczne, które dzięki Enei Mię-
dzyzdroje  zawieszały na choince. 

Tego dnia odbyło się wręczenie nagród 
w konkursie fotograficznym pn. „Moje Mię-
dzyzdroje”. Konkurs trwał od maja do paź-
dziernika 2018r., a jego zwieńczeniem bę-
dzie wydany przez Urząd Miejski kalendarz 
na rok 2019  z ciekawymi zdjęciami laure-
atów.   Następnie burmistrz Międzyzdrojów 

wręczył nagrody w konkursie na  figurkę 
Świętego Mikołaja organizowanym przez 
MDK przy współpracy z OPS.  Do konkursu 
przystąpiło 10 rodzin. Komisja konkurso-

wa najwyżej oceniła figurkę Św. Mikołaja, 
przygotowaną przez rodzinę Krupińskich  
i Jankowskich. 

W tym roku po raz pierwszy z inicjatywą 
wspólnej akcji podczas jarmarku wystąpiły 
hotele: Vienna House Amber Baltic, Aurora 
Family & SPA oraz AMW Rewita, które cały 
dochód ze sprzedaży świątecznych dań wi-
gilijnych przeznaczyły dla potrzebujących 
z Gminy Międzyzdroje. Mamy nadzieję, że 
ta szczytna akcja na stałe zagości w progra-
mie jarmarku.  Swój debiut sceniczny pod-
czas jarmarku miał zespół „Osada Pieśni – 
Grodno”, który pięknie zaśpiewał  a’capella 
kolędy i tradycyjne pieśni ludowe. 

Niedzielny „Międzyzdrojski Jarmark 
Świąteczny i Festiwal Choinki” jest suk-
cesem wszystkich osób i  instytucji, które 
wzięły udział w organizacji tego wydarze-
nia. Po raz kolejny, dzięki zaangażowaniu 
organizatorów i licznie uczestniczących 
partnerów wydarzenia, udało się zorgani-
zować wspólnie przedświąteczną imprezę. 
Dzięki współpracy z Radiem Szczecin, które 
było patronem medialnym, jarmark świą-
teczny w Międzyzdrojach stał się imprezą  
o zasięgu regionalnym.  

Za serce, zaangażowanie oraz pracę 
- organizatorom, partnerom i wszystkim 
Państwu składamy serdeczne podzięko-
wania. Mamy nadzieję, że będziecie z nami  
w przyszłym roku, w którym zorganizujemy 
jubileuszową, piątą edycję jarmarku.

Mieszkańcom i Turystom życzymy  
Wesołych Świąt!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy

z Zagranicą
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Wśród zaproszonych gości były osoby najbliż-
sze Dostojnym Jubilatom - synowie z rodzina-
mi, wnuczęta i prawnuczki oraz przedstawiciele 
samorządu Gminy Międzyzdroje. Podczas uro-
czystości burmistrz Międzyzdrojów Mateusz 
Bobek wręczył medale nadane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń Jubila-
ci i goście wznieśli symboliczną lampkę szam-
pana. Następnie w miłej atmosferze przy kawie 
i słodkim poczęstunku wspominano pierwsze 
spotkanie, ślub i inne uroczyste chwile z życia 
Państwa Ryfczyńskich.

Jeszcze raz gratulujemy zacnego jubileuszu 
i życzymy dalej „Złotej” i pięknej miłości na 
dalszą drogę wspólnego życia.

Marta Trojan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

***
Już po uroczystości obchodów 50-lecia 

pożycia małżeńskiego, spotkałam się z Panią 
Haliną i Panem Andrzejem w ich przytulnym 
domu w Lubinie, aby opowiedzieli trochę 
więcej o sobie.

Pani Halina pochodzi z Sejn, mieszkała 
w Szczecinie u rodziny, pracując w Szczeciń-
skim Przedsiębiorstwie  Inspekcji Sanitarnej 
przyjechała w delegację do Świnoujścia. Pan 
Andrzej przyjechał do Świnoujścia z Polic, 
pracował w Stoczni Remontowej, zajmował się 
kulturą, od zawsze interesował się fotografią. 
Poznali się dzięki wspólnej znajomej Zosi, a na 
pierwszą randkę umówili się  wiosną 1967 roku, 
w restauracji ,,Gryfia” w Świnoujściu.  24 lute-
go 1968 roku odbył się ich ślub. Na początku 
mieszkali u mamy Pana Andrzeja na  poddaszu, 
przy ul. Wielkopolskiej.

W pierwszym własnym mieszkaniu, w wie-
żowcu na 9 piętrze przy ulicy Staszica, za-
mieszkali w 1969 roku. Z okien mieli piękną 
panoramę na  port oraz na lubińskie wzgórza, 
na których teraz mieszkają. A że budynek, 
w którym zamieszkali, był pierwszym wybu-

W dniu Św. Mikołaja 6 grudnia br. nastąpił oficjalny 
odbiór inwestycji miejskiej, pn. „Termomoderniza-
cja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyz-
droje”. Prace inwestycyjne obejmowały wykonanie 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. prof. dr.  Władysława Szafera w Wapnicy 
przy ul. Jodłowej 3.  Zgodnie z harmonogramem 
i zakresem prac wykonano izolacje pionowe 
przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, 
izolacje termiczne ścian fundamentowych z płyt 
poliestrowych, ścian zewnętrznych z płyt styro-
pianowych, stropu nad poddaszem z płyt wełny 
mineralnej, zewnętrzną instalację odprowadzenia 
wód opadowych. Częściowo wymieniono wyeks-
ploatowaną technicznie stolarkę otworową oraz 
oprawy oświetlenia wewnętrznego na ledowe. 

Wykonawcą wszystkich robót, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, była firma 
„LUX-DOM Iwona Fogt-Busler” z siedzibą przy  

Termomodernizacja SP 2 zakończona!

ul. Kazimierza Pułaskiego 2/1 w Świnoujściu.  
Termin wykonania zadania, zgodnie z umową, 
obejmował okres od 14 maja 2018 r. do 30 listopa-
da 2018 r., a wartość wykonanych robót wyniosła 
977 629,63 zł brutto. 

Już dzisiaj uczniowie i nauczyciele mogą w peł-
ni korzystać z walorów zmodernizowanej szkoły.  

Antoni Łozowski,  Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Fot. SP2 w Wapnicy

Przed termomodernizacją Po termomodernizacji

dowanym w Świnoujściu wieżowcem, zjeżdżali 
się tam ludzie z całego miasta, aby  pojeździć 
pierwszą w mieście windą. Takie zaintereso-
wanie powodowało hałas, czasami nie można 
było dostać się na górę, bo z windy korzystało 
dużo ludzi.

Po 5 latach zmienili mieszkanie na spokoj-
niejsze. Trudne czasy wymagały ciężkiej pracy 
i kreatywności. Wspominają  jak własnym sta-
raniem zrobili wspólnie karnisze, bo nie było za 

ich co kupić. I tak żyją do tej pory - skromnie, 
z pracy własnych rąk.

Mają dwóch synów - starszego Sławka, 
który urodził się w 1968 roku i młodszego o 6 
lat Wojtka. Sławek ma jedną córkę Grację, od 

której mają 2 prawnuczki. Wojtek ma 19-letnią 
córkę Sarę, która studiuje we Wrocławiu, oraz 
Michała i Agatkę. 

Prowadzili wspólnie przez 33 lata znany 
w Świnoujściu Zakład Fotograficzny „Fotos”. Po 
50 latach w Świnoujściu przeprowadzili się na 
kilka lat do Otwocka, gdzie Pan Andrzej odzie-
dziczył po swoim ojcu ziemię. Jednak tęsknota 
za rodziną była tak silna, że zdecydowali się 
na powrót. Mieszkają w Lubinie od 2013 roku. 
Dzięki pomocy dzieci żyje im się łatwiej.

Mówią o sobie, że stanowią typ małżeń-
stwa włoskiego. Zapytani o  patent na udane 
małżeństwo odpowiadają, że każdy musi robić 
to co kocha, a jedno drugiemu nie powinno 
przeszkadzać w realizacji swoich zamierzeń. 

Chociaż przyznają, że czasami 
trudno jest to pogodzić. Cenią 
uczciwość, która jest podstawą 
nie tylko w małżeństwie, ale 
i w życiu. 

Pani Halina kocha ogród, 
kwiaty, jest domatorką. Pan An-
drzej nadal aktywny zawodowo, 
fotografuje.

Na pytanie za co się naj-
bardziej kochają, odpowiadają 
żartobliwie, pani Halina kocha 
męża za to, że jest ,,wariat”, bo 
trudno za nim nadążyć, nie wia-
domo gdzie jest, cały czas w roz-
jazdach. Pan Andrzej z uśmie-
chem odpowiada: ,,Żona kocha 
mnie  ,,za wzięcie” a ja ją za-żar-
cie”. Jest dobrą żoną i świetną 
gospodynią. Stwierdzając na 

koniec naszego spotkania: ,,Miłość polega na 
takim życiu, że jedna osoba uzupełnia drugą”. 

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy 

z Zagranicą 

9 grudnia br. pani Anna Powajbo, mieszkanka 
Międzyzdrojów, obchodziła wyjątkowy jubile-
usz 100. urodzin. Z tej okazji na ręce Dostojnej 
Jubilatki list gratulacyjny skierował Mateusz 
Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Serdeczne gratulacje  

Setne urodziny pani Anny
i życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu, spokoju 
i radości oraz wielu radosnych chwil w gronie 
najbliższych złożył Mateusz Bobek, burmistrz 
Międzyzdrojów.

Marta Trojan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

ZŁOTY JUBILEUSZ
W środowe popołudnie 28 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyła 
się uroczystość złotych godów małżeńskich Państwa Haliny i Andrzeja Ryfczyńskich.
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- Pani Prezes proszę powiedzieć kto 
zakładał MTBS?

- W oparciu o podjętą Uchwałę Rady 
Miejskiej nr 285/XXXIV/97 z dnia 1997 r. 
w sprawie utworzenia Spółki Międzyzdroj-
skie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego w dniu 09.01.1998 ówczesny Zastępca 
Burmistrza  Ryszard Jakimowicz oraz Członek 
Zarządu Miejskiego Halina Staszczyk doko-
nali utworzenia i podpisania aktu założy-
cielskiego Spółki. Na mocy zawartej umowy 
na stanowisko pierwszego Prezesa Zarządu 
powołano Mariana Matysiaka, którego za-
daniem było stworzenie struktury prawnej 
i organizacyjnej nowej firmy.

- Jak wyglądały początki działalności 
MTBS?

- Powołana do życia Spółka Prawa Han-
dlowego działająca w oparciu o Kodeks 
Handlowy oraz  na podstawie Ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego 

20 L AT MTBS
W tym roku mija 20 lat działalności Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Prezes Spółki MTBS Dorotą Siarską-Zacharewicz. 

została zarejestrowana przez powołanego 
prezesa Mariana Matysiaka  w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 
w Szczecinie.  Jej podstawowym zadaniem 
była, i jest do chwili obecnej, budowa oraz 
nabywanie obiektów mieszkalnych i usłu-
gowych, eksploatacja i wynajem lokali 
oraz sprawowanie zarządu nad różnego 
rodzaju budynkami w oparciu o zawarte 
umowy. W ramach zmian organizacyjnych 
w Spółce w 1999 r. na Prezesa Zarządu 
Spółki powołano Ewę Sulicką-Scholz, któ-
ra, w ramach swoich pierwszych zadań, 
rozpoczęła inwestycję na terenie dawnego 
składu opału przy ul. Emilii Plater. Zadanie 
to współfinansowane było ze środków za-
ciągniętych z kredytu Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Kolejna zmiana organizacyjna 
we władzach Spółki nastąpiła w roku 2001, 
w którym to na prezesa powołano Maura 
Pilarczyka, dotychczasowego kierownika 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Mię-
dzyzdrojach. Natomiast od 2009 r. do dnia 

dzisiejszego funkcja prezesa Spółki pełniona 
jest przeze mnie.

- Co udało się dokonać przez 20 lat 
działalności?

- Na przestrzeni 20-letniej działalności 
na terenie miasta Międzyzdroje Spółka wy-
budowała 10 obiektów, w których powstały 
łącznie 152 lokale mieszkalne. Lokale te 
w części stanowią zasób mieszkaniowy 
MTBS sp. z o.o., zasób mieszkaniowy mienia 
komunalnego Gminy Międzyzdroje oraz 
indywidualną własność osób fizycznych. 
Ponadto w części parterowej 3 budynków 
zlokalizowanych jest łącznie 29 lokali 
usługowych, prowadzących różnorodną 
działalność związaną z handlem i usługami 
dla mieszkańców naszego miasta.

W ramach prowadzonej działalności i po-
siadanych uprawnień Spółka zarządza nie-
ruchomościami wspólnot mieszkaniowych, 
których ilość w chwili obecnej wynosi 73, 
oraz od 2002 r. do chwili obecnej, z przerwą 

w latach 2003-2006, w imieniu Gminy Mię-
dzyzdroje zarządza i nadzoruje eksploatację 
mieszkaniowego zasobu komunalnego.

- Jak wygląda struktura organizacyjna 
zarządzanej przez Panią spółki?

- Spółka zarządzana jest jednoosobowo 
przez Prezesa Zarządu, a w jej osobowy 
skład struktury organizacyjnej wchodzi 9 
osób wykonujących swoje obowiązki w za-
kresie sfery finansowej  i technicznej. Nasz 
personel to kadra, która zatrudniona jest od 
wielu lat i posiada już duże doświadczenie 
oraz wiedzę.

- Z jakimi trudnościami spotykacie się 
państwo w codziennej pracy?

- Podstawowy problem jaki jest związany 
z realizacją przez Spółkę nowych obiektów 
budowlanych to ograniczenia powierzchnio-
we Gminy Międzyzdroje. Brak dostępności 
działek budowlanych pozwalających na 
budowę budynków wielorodzinnych o para-
metrach zapewniających racjonalne koszty 
finansowania inwestycji, przy utrzymaniu 

dotychczasowego poziomu cen jest najwięk-
szą naszą bolączką. Ścisła i gęsta istniejąca 
zabudowa miasta  oraz małe powierzchnio-
wo działki nie pozwalają na budowę obiek-
tów zapewniających opłacalność inwestycji. 
Ponadto często ukształtowanie samych 
nieruchomości wymaga poniesienia przez 
inwestora dużych nakładów finansowych na 
przygotowanie i zabezpieczenie inwestycji. 
Innym poważnym problemem przy zarzą-
dzaniu nieruchomościami jest występujący 
na rynku lokalnym niedobór wykonawstwa. 
Prowadzenie prac remontowych na rzecz 
Wspólnot oraz zarządzanego przez nas za-
sobu mieszkaniowego, zarówno w ramach 
remontów kompleksowych, jak i drobnych 
napraw, wymaga zapewnienia dużej ilości 
fachowców w różnorodnym zakresie branżo-
wym. Niestety nasz rynek firm budowlano-
-instalacyjnych jest bardzo skromny i bardzo 
często stwarza nam poważne utrudnienia 
w szybkiej lub terminowej ich realizacji.

- Jakie są plany na przyszłość w dalszej 
działalności?

- Mamy nadzieję, że, przy owocnej współ-
pracy z władzami miasta, w najbliższym 
czasie rozpoczniemy kolejne inwestycje 
w naszej Gminie, które w dalszym ciągu będą 
mogły zaspakajać rosnące potrzeby miesz-
kaniowe mieszkańców. W chwili obecnej 
prowadzone są przez nas procedury formal-
no-prawne dla dwóch  nieruchomości, na 
których, po uzyskaniu od Gminy Międzyz-
droje prawa do dysponowania przedmio-
towymi terenami, planujemy wybudować 
budynki mieszkalne wielorodzinne. Ponadto 
dla kilku kolejnych nieruchomości przygoto-
wywane są wstępne założenia i mamy na-
dzieję, że po przeprowadzonej analizie finan-
sowej oraz uzyskaniu wytycznych zabudowy  
będziemy mogli podjąć działania związane 
z rozpoczęciem cyklu projektowego.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Program Ferii 2019 
w bibliotece:

Zajęcia odbywają się od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r. 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00 – 13:00

 aktywne czytanie bajek i zajęcia teatralne
zabawy z tablicą interaktywną, mini-dyskoteka
„Jak bawić się z psem – bezpieczeństwo dziecka i psa” 
 (zajęcia poprowadzi pani Helena Piątek - „Szkoła na 6 łap”)
warsztaty plastyczne: wykonujemy maski karnawałowe, gniotki 
 antystresowe, zakładki, anioły, szkatułki na „tegesy” i „tentegi”, 
 szachy z filcu, 
pamiętamy o Walentynkach – moc prezentów 
warsztaty z koralikami Hama – postacie z Krainy Lodu
quizy i zagadki przyrodnicze, „mikroskopowanie” w Muzeum 
 Wolińskiego Parku Narodowego
wtorkowe zajęcia pt. „Gry bez prądu” w godz. 16:00-18:00
zabawa z recyklingiem – łapacze snów
integracyjne zabawy z chustą Klanza i grą „Wieża”
robimy tor wyścigowy z przeszkodami i gramy w kapsle
„Z Falą na sportowo” – gry i zabawy na hali (KS Fala) 
nauka tkania na krośnie (Stowarzyszenie Archeozdroje)
prace zespołowe - wykonywanie makiet „Latarnia morska na wyspie”, 
 „Świat dinozaurów”, „Zimowe miasteczko”
obchodzimy Światowy Dzień Kota i Dzień Dinozaura
seans w kinie Eva
słodkie poczęstunki, konkursy z nagrodami
na koniec, jak co roku, odbędzie się wernisaż prac wykonanych 
 przez dzieci

W związku z pozytywnym rozpa-
trzeniem wniosku o dofinansowanie  
w ramach działania „Realizacja lokal-
nych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” realizowanych  
w ramach programu operacyjnego  

Pierwsza umowa o dofinansowanie podpisana

„Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020,   
w dniu 14 grudnia 2018 r.  nastąpiło  ofi-
cjalne podpisanie umowy o dofinanso-
wanie przez Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego i Gminę Mię-
dzyzdroje. Umowa została podpisana 
przez wicemarszałka Jarosława Rzepę 
i burmistrza Międzyzdrojów Mateusza 
Bobka. Jest to pierwsza umowa o dofi-
nansowanie podpisana przez  burmistrza 
M. Bobka. W ramach umowy w 2019r. 
Gmina Międzyzdroje zorganizuje im-
prezę pn. „VI Piknik Rodzinny – Śledź po 
Międzyzdrojsku”. Kwota dofinansowania 
wynosi 42 551 zł. 

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wapnicy, mimo wielu trudności jakie napo-
tykała w tym długim, a niekiedy burzliwym 
czasie, ciągle się rozwijała. Miała 
szczęście do dobrych dyrektorów 
i nauczycieli poszukujących no-
woczesnych metod nauczania, 
a także wspaniałych rodziców, 
którzy byli otwarci na nowe pro-
jekty, pomysły i przedsięwzięcia. 
Wystarczy przejrzeć kroniki z lat 
ubiegłych, archiwalne zdjęcia czy 
pamiątkowe wpisy. 

Z okazji jubileuszu 70-lecia 
istnienia szkoły i 20-lecia nadania 
imienia prof. dra Władysława Szafe-
ra nauczyciele i rodzice postanowili 
nawiązać do tej tradycji i wyposażyć szkołę 
w nowoczesne środki dydaktyczne. Nauczy-
ciele wybrali, a rodzice sfinansowali zalążek 
nowoczesnej pracowni złożonej z iPadów firmy 
Apple dla uczniów i nauczycieli. Po skonfiguro-
waniu sprzętu uczniowie i nauczyciele otrzy-
mali swoje własne konta, na których zapisują 

wyniki ich pracy. Wraz z iPadami otrzymaliśmy 
dostęp do ponad 60 tys. programów edukacyj-
nych, tysięcy opracowań i książek dla uczniów 

oraz nauczycieli do nauczania i uczenia się. 
Teraz stworzenie własnej książki, prezentacji 
czy filmu nie stanowi  dla ucznia żadnego 
problemu. Programowanie, sterowanie ro-
botem, czy zdobywanie wiedzy, nie wymaga 
przenoszenia się do pracowni komputerowej. 
Obejrzenie w wymiarze 3D budowy kwiatu, 

serca, czy dinozaura chodzącego po klasie stało 
się dostępne za pomocą kilku kliknięć. 

Technologia stwarza nam niesamowite  
możliwości. Zdobywanie wiedzy, nauka 
i nauczanie staje się atrakcyjną i fascynującą 
przygodą.

Za nami już pierwsze lekcje, na których 
uczniowie zakładali swoje prywatne konta 

i próbowali wykorzystywać oraz uru-
chamiać najprostsze programy edu-
kacyjne. 

Teraz uczniowie będą uczyć się, 
jak stawiać pytania i gdzie szukać 
odpowiedzi, aby odkrywać świat dla 
siebie. A nauczyciele opanują orga-
nizację nauki tak, by każde dziecko 
samo odkryło jak fantastyczne jest 
życie wokół nas. 

Rodzicom i darczyńcom, dzięki 
którym możliwy był zakup tego wspa-
niałego prezentu - dziękujemy!

A ponieważ jest to czas świątecz-
nych życzeń – składamy najlepsze życzenia 
wszystkim naszym przyjaciołom, nauczycie-
lom, pracownikom, rodzicom, uczniom i dzie-
ciom oraz pracownikom instytucji, które nam 
pomagają i z którymi współpracujemy.   

Jarosław Mikołajczuk

iPady dla 70-latki 
70 lat to piękny jubileusz i szmat czasu. Jest to okazja do wielu wspomnień i chwili 
zadumy, ale przede wszystkim do zadania sobie pytania:  I co dalej?

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 
rozpoczęło realizację projektu Akademia 
Zdrowego Przedszkolaka. Ten pomysł otrzy-
mał dofinansowanie Fundacji „Orlen – Dar 
serca” w konkursie grantowym „Moje miejsce 
na Ziemi”. Projekt jest realizowany w Punkcie 
Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Wapnicy 
i dotyczy kształtowania właściwych nawyków 
żywieniowych. Możemy zaobserwować, 
że dzieci spożywają bardzo dużo słodyczy 
i napojów kolorowych. Niezbyt chętnie 
jedzą warzywa, a ich dieta często jest mało 
zróżnicowana. Nie zawsze chętnie piją wodę. 
Ten projekt pomoże zmienić tę sytuację. 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Wierzymy, iż wykształcenie prawidłowych 
nawyków żywieniowych w dzieciństwie 
zaprocentuje zdrowiem w życiu dorosłym.  
W tym celu organizujemy szkolenia z zakresu 
zdrowego żywienia dla dorosłych i warsztaty 
kulinarne dla dzieci prowadzone przez orga-
nizatorów ogólnopolskiego programu Aka-
demia Zdrowego Przedszkolaka. 22 listopada 
dietetycy z Akademii Zdrowego Przedszkolaka 
przeprowadzili warsztaty dla dzieci (w grupie 
przedszkolnej i „zerówkowej”). Tematyką 
warsztatów były “Zdrowe słodycze”. Tego dnia 
miało miejsce również szkolenie dla rodziców 
i dla personelu szkolnego. 

www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowa-
rzyszenie.rodzina 
www.zdrowyprzedszkolak.pl 
www.orlendarserca.pl/…/Po…/Strony/Moje-
-miejsce-na-ziemi.aspx

Iwona Samołyk
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 

„Rodzina”
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Uchwały Rady Miejskiej
Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 29.11.2018 r.  podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr II/7/18
w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie na rok 2018

W niniejszej uchwale zwiększa się do-
chody o kwotę  92 397,02 zł i zmniejsza się 
wydatki o kwotę 1 907 602,98 zł. Dochody 
zwiększa się o kwotę  92 397,02 zł (docho-
dy bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 
136 397,02 zł (wydatki bieżące). Wydatki 
zmniejsza się o kwotę  2 044 000,00 zł 
(wydatki bieżące - 44 000,00 zł, wydatki 
majątkowe-2 000 000 zł).

Uchwała nr II/8/18
w  s p ra w i e  z m i a ny  u c hwa ł y  N r 
XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 14 grudnia2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Międzyzdroje na 2018 rok

W niniejszej uchwale zmienia się treść 
załącznika nr 3 „Przychody i rozchody bu-
dżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.” oraz 
treść załącznika nr 11 „Dochody budżetu 
Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i wydatki budżetu Gminy Międzyz-
droje na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.”. 
Zmiana w załączniku nr 3 wynika z uchwa-
ły w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie na rok 2018. Zmiany w załączniku 
nr 11 wynikają ze zmian wprowadzonych 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 151/Fin/2018 
z dnia 24.10.2018 oraz Nr 162/Fin/2018 
z dnia 15.11.2018 r.

Ponadto zmienia się limit zobowiązań 
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
oraz emitowanych papierów wartościo-
wych z kwoty 5 000 000 zł na 3 000 000 zł 
w związku z niezaciąganiem pożyczki  
w kwocie 2 000 000 zł.

Uchwała nr II/9/18
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Międzyzdroje na 
lata 2018-2035

Zmiana treści załączników.

Uchwała nr II/10/18
w sprawie przyjęcia „Programu współ-
pracy Gminy Międzyzdroje z organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2019 
rok”

Program współpracy Gminy Międzyz-
droje z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 
roku jest kontynuacją zadań realizowa-
nych w gminie Międzyzdroje i stanowi spis 
działań będących zadaniami własnymi 
gminy, w obszarze zadań  publicznych. 
Na terenie Gminy Międzyzdroje jest 
zarejestrowanych 30 organizacji poza-
rządowych. Projekt rocznego programu 
współpracy został podany konsultacjom 
społecznym, na podstawie Uchwały nr 
LX/602/10 Rady Miejskiej w Międzyz-
drojach z dnia 7 października 2010 r. 
w sprawie regulaminu  konsultacji z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wskazanymi w art.3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Organizacje pozarządowe 
nie wniosły uwag do projektu Programu 
współpracy Gminy Międzyzdroje z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok”. Projekt 
„Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 
2019 r.”przedstawiam pod obrady Radzie 
Miejskiej Międzyzdrojach.

Uchwała nr II/11/18 
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu

Ze względu na nie ujęcie we wcze-
śniej złożonym wniosku ENEA Operator 
sp. z o.o. dotyczącym ustanowienia 
służebności przesyłu, lokalizacji złączy 
kablowo-pomiarowych i złączy kablo-
wych na terenie objętym wnioskiem, na 
podstawie którego w dniu 30.10.2018 r. 
podjęta została uchwała nr LI/543/2018 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w spra-
wie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu, proponuje się pod-
jęcie przedłożonego projektu uchwały, 
obejmującego rozszerzony wniosek wraz 
z jednoczesnym uchyleniem uprzednio 

podjętej uchwały.Przedmiotowy projekt 
uchwały dot. ustanowienia służebności 
przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka 
z o.o. pozwoli na przeniesienie istniejącej 
stacji transformatorowej usytuowanej 
po zachodniej stronie obiektu molo na 
działkę gminną nr 214. Aktualna lokali-
zacja stacji transformatorowej koliduje 
z planowaną inwestycją budowy zjazdu 
na plażę oraz platformy na molo po za-
chodniej stronie obiektu molo.

Uchwała nr II/12/18
w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności gruntowej

W związku z wnioskiem właściciela 
działki nr 39/5, położonej przy ul. Turku-
sowej 56 w Wapnicy w sprawie wyraże-
nia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej polegającej na prawie do uło-
żenia i użytkowania sieci wodociągowej 
przez działkę gminną nr 39/2, proponuje 
się podjęcie przedłożonego projektu 
uchwały dotyczącego wyrażenia zgody 
na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej na czas nieokreślony na rzecz 
wnioskodawcy, w zakresie wskazanym na 
załączniku mapowym.

Uchwała Nr II/13/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości

W związku z zainteresowaniem na-
byciem gminnej działki nr 551/7 o po-
wierzchni 82 m², położonej przy ul. Polnej 
w Międzyzdrojach, na poprawienie wa-
runków zagospodarowania posiadanych 
nieruchomości przyległych, stanowiących 
działki: nr 81 i nr 82/2, proponuje się pod-
jęcie przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie sprzedaży ww. działki.

Uchwała nr II/14/18
w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości 
o pow. 2,75 m² położonej przy ul. Bo-
haterów Warszawy, stanowiącej części 
działki gminnej nr 255/3 obręb 20 mia-
sta Międzyzdroje, z przeznaczeniem na 
usytuowanie jednostronnego nośnika 
reklamowego o wymiarach 2,65 m x 5 m, 
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proponuje się przeznaczyć przedmiotową 
część nieruchomości do wydzierżawienia 
na okres 1 roku.

Uchwała nr II/15/18
w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychczaso-
wego dzierżawcy, dot. zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy części  nieruchomości 
o pow. 120 m² położonej przy ul. Słowiań-
skiej, stanowiącej części działki gminnej 
nr331 obręb 21 miasta Międzyzdroje, 
z przeznaczeniem na plac zabaw przy 
ośrodku wypoczynkowym Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
usytuowanym przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie12 w Międzyzdrojach, propo-
nuje się przeznaczyć przedmiotową część 
nieruchomości do wydzierżawienia na 
okres 1 roku.

Uchwała nr II/16/18
w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem właściciela 
posesji położonej przy ulicy Polnej 22, 
zainteresowanego zawarciem kolejnej 

umowy dzierżawy uprzednio dzierżawio-
nego terenu, stanowiącego działkę nr 59 
o powierzchni 50 m², proponuje się podję-
cie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ww. 
terenu na okres 1 roku, z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy.

Uchwała nr II/17/18
w sprawie w yrażenia zgody na  
wydzierżawienie nieruchomości

W związku z wnioskiem dotychcza-
sowego dzierżawcy terenu, stanowią-
cego część działki komunalnej nr 478 
w Międzyzdrojach przy ulicy Emilii Plater, 
o powierzchni 35,5 m², dotyczącym dal-
szej dzierżawy przedmiotowego terenu, 
proponuje się przeznaczyć ww. teren do 
wydzierżawienia na okres 1 roku, z prze-
znaczeniem na blaszany boks garażowy.

Uchwała nr II/18/18
w  sprawie przyjęcia rezygnacji z funk-
cji Wiceprzewodniczącej Rady Miej-
skiej w Międzyzdrojach

Przyjmuje się rezygnację radnej Iwony 
Czyż z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach.

Uchwała nr II/19/18
w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/18 
z dnia 20.11.2018 r. w sprawie okre-
ślenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej

W uchwale Nr I/2/18 z dnia 20.11. 
2018 r. w sprawie określenia liczby Wice-
przewodniczących Rady Miejskiej zmienia 
się §1, który otrzymuje brzmienie: ,,Ustala 
się, że Rada Miejska w Międzyzdrojach 
dokona wyboru 2 Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej”.

Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sołtysi zapraszają 
mieszkańców sołectw: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin 
– 603620073;

Bożena Magda, sołectwo Wapnica 
– 603620078;
mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Piotr Płoński, sołectwo Wicko 
– 603620079. 

Aż wreszcie przybył On - Święty Mikołaj. 
Ukochany Święty wszystkich dzieci dał 
wspaniały popis wokalny na scenie,  
a swoim niesamowitym talentem zaraził 
wszystkie dzieci, które śpiewały razem  
z nim. W końcu przyszedł czas na prezenty 
i pamiątkowe zdjęcia. Zadowolenie  
i uśmiech na twarzach dzieci - to dowód na 
to, że impreza się udała. 

Dziękujemy sponsorom, bez których 
nie byłoby tego wydarzenia: sklepy Netto 
w Międzyzdrojach, Spółka Nowe Centrum, 
Bałtycki Park Miniatur, Scena Club, Avril 
Nieruchomości.

MDK

Mikołajki w MDK
Ależ się działo 6 grudnia w MDK! Wspaniała ekipa najprawdziwszego Świętego 
Mikołaja bawiła dzieciaki. Klaun Konewka wraz z Bałwankami urządzili bitwę na 
śnieżki. Radości nie było końca. Tańce i śpiewy, zabawa - to jest to, co dzieci lubią 
najbardziej. 
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Nasz gość pochodzi z rodzi-
ny o tradycjach kolejarskich. 
Jednak jego zamiłowanie do 
geografii i map było na tyle 
silne, że zupełnie zatracił się 
w swoim hobby. Ojciec, który 
był geografem i przewodni-
kiem górskim, rozbudził w nim 
miłość do przewodnictwa i po-
znawania regionu, w którym 
mieszka. 

Tematem spotkania był 
Szczecin. Czy to miasto może 
zachwycić? Głowa mówił, że to 
miasto zawsze przyciągało do 
siebie wielu znanych osobisto-
ści literatury czy malarstwa. Do-
wiedzieliśmy się, że Tove Jans-
son, która napisała serię ksią-
żek o Muminkach przebywała 
w Szczecinie. Również Hans 
Christian Andersen miał swój 
epizod w tym mieście. Noco-
wał w Hotelu de Prusse przy ul. 
Staromłyńskiej, gdzie obecnie 

Rozmowy o Szczecinie  z Przemysławem Głową 

„G łowa p ełna pasj i ” 
28 listopada br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprosiła mieszkańców i turystów na wyjątkowe spotkanie  
pt. „Gdzie szukać morza w Szczecinie? Sposoby miejskiego przewodnika”, które poprowadził Przemysław Głowa. 

mieści się budynek Sądu Ad-
ministracyjnego. Nie był jednak 
zadowolony z warunków i ob-
sługi hotelu, dlatego następ-

nego dnia wyjechał do Kopen-
hagi, o czym można przeczytać 
w książce „Andersen – dzienni-
ki”. Przybyli goście dowiedzieli 
się co nieco o malarstwie jed-
nego z najważniejszych ma-
larzy Pomorza Zachodniego 
– Caspara Davida Friedricha, 
którego obrazy osiągają milio-
nowe ceny na aukcjach. 

Przemysław Głowa przyznał, 
że podczas weekendów Szcze-
cin jest bardzo wyludniony. Jak 
się okazało, nie tylko Warszawa 
ma swoje „słoiki” – Szczecin 
również. Przewodnik wyka-
zał się ogromną wiedzą, która 
w połączeniu z jego pasją daje 
mieszankę wybuchową! Kto 
raz posłucha tego ekscentrycz-
nego dredziarza, zachwyci się 
nie tylko Szczecinem, ale rów-
nież literaturą, którą promuje, 
i o której opowiada  z zachwy-
tem. Głowa jest wielkim miło-
śnikiem komiksów. Zapropono-
wał czytelnikom sięgnięcie po 
„Komiks Szczeciński”, w którym 
można znaleźć sześć krótkich 
opowieści o Szczecinie. To nie 
tylko świetna publikacja, ale 
również promocja miasta. Miłą 
niespodzianką była wiado-
mość, że powstał także komiks 
o Międzyzdrojach. „Zwrotnik 
Panny” autorstwa Krzysztofa 

Gawronkiewicza i Michała Ka-
lickiego to zupełnie nowa po-
zycja, która opowiada o morzu, 
lękach, fobiach i przeczuciach. 
Fani komiksu na pewno po-
winni sięgnąć po ten projekt. 
Zgromadzeni goście posłu-
chali także opowieści o  mor-
świnach, fokach i paprykarzu 
szczecińskim. Przemysław Gło-
wa mógłby godzinami opo-
wiadać o Szczecinie, literaturze, 
historii. Obiecał, że jeszcze kie-
dyś odwiedzi międzyzdrojską 
bibliotekę. Jego zachwyt nad 
obecną wystawą prac uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Wolinie, która znajduje 
się w czytelni, był bardzo duży 
i na pewno zostanie w jego pa-
mięci na długo. Na zakończenie 
spotkania wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie. 

Spotkanie zostało zrealizo-
wane przez Zarząd Okręgu Za-
chodniopomorskiego Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
we współpracy ze Stowarzysze-
niem Rozwoju i Edukacji „Lider” 
w ramach projektu „Ruchome 
Wykłady Pomorzoznawcze”, 
finansowanego z programu 
dotacyjnego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego.

Bibliotekarze

 

 

WWWSSSPPPOOOMMMNNNIIIEEEŃŃŃ      
CCCZZZAAARRR   

Zapraszamy  
na wieczór wspomnień  

o dawnych 
Międzyzdrojach.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

w Międzyzdrojach 

222444   ssstttyyyccczzznnniiiaaa 2019 r.   gggooodddzzz...   111888...000000   

(czwartek)                            wstęp wolny 

Podczas spotkania porozmawiamy  

i zobaczymy jak zmieniało się molo,  

dworzec kolejowy, plaża, itd.  

Ze zbiorów T. Rychłowskiego 

Ze zbiorów T. Rychłowskiego 

Ze zbiorów T. Rychłowskiego 
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8 grudnia br., na zakończenie 
sezonu, w Złocieńcu odbył się 
ostatni w 2018 roku turniej po-
święcony najmłodszym zawod-

nikom wschodnich sztuk walk 
pod nazwą „Mikołajkowy Tur-
niej Karate Dzieci i Młodzieży”.

W zawodach udział wzię-
li zawodnicy reprezentujący 
różne style walki, z wojewódz-

twa zachodniopomorskiego. 
W turnieju udział wzięli także 
zawodnicy Międzyzdrojskiego 
Klubu Sportowego Bushido 

zdobywając mały worek meda-
li: 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe. 
Wyjazd na turniej możliwy był 
dzięki dofinansowaniu Gminy 
Międzyzdroje.  

Zarząd MKS Bushido 

Na Mikołajkowym Turnieju Karate

Dzieci zabrały wykonane 
przez siebie prace by ozdobić 
świątecznie domy. Część pier-
nikowych ozdób uczestnicy za-
jęć przeznaczyli na niedzielny 
Jarmark Świąteczny. 

Dochód z kiermaszu na-
szych ozdób zostanie przeka-
zany na konto stowarzyszenia 
z przeznaczeniem na cele sta-
tutowe.

 Organizatorami warsztatów 
byli: Miejska Biblioteka Publicz-
na, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wapnicy oraz Międzyzdroj-

„Fabryka ozdób świątecznych”
10 i 13 grudnia 2018 r. w bibliotece w Międzyzdrojach oraz 11 i 12 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
zorganizowano rodzinne warsztaty plastyczne pt. „Fabryka ozdób świątecznych”. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Przez 4 dni w rodzinnej atmosferze dzieci, młodzież i dorośli dekorowali piernikowe ozdoby choinkowe 
oraz wykonywali mikołaje, śnieżynki, pingwinki, aniołki i renifery z koralików Hama.

skie Stowarzyszenie „Rodzina”. 
Część materiałów plastycznych 
na warsztaty w bibliotece zaku-
pił Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach w ramach 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2018 r. 
na działania profilaktyczno-roz-
wojowe dla dzieci i młodzieży 
realizowane przy bibliotece 
w Międzyzdrojach. 

Warsztaty w Wapnicy zre-
alizowano w ramach projektu 
„KLUBIK RODZINNY - OD JU-

NIORA DO SENIORA” dofinan-
sowanego ze środków Gminy 
Międzyzdroje. Realizatorem 
projektu jest Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie „Rodzina”. 

Dziękujemy wszystkim dzie-
ciom, rodzicom, babciom, wo-

lontariuszom za pracę, dobrą 
zabawę i pomoc w zajęciach 
plastycznych. Już dziś zapra-
szamy na kolejne warsztaty 
plastyczne, które odbędą się 
w bibliotece w styczniu pod-
czas ferii zimowych. 

Bibliotekarze



12 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 12/2018

AKTUALNOŚCI

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. zawodniczki i zawod-
nicy UKS „Chrobry” Międzyzdroje wystartowali 
w mitingu Schullersportfest U14 w niemieckim 
Nuebrandenburgu. Był to udany start dla naszych 
lekkoatletów, którzy wielokrotnie poprawiali swo-
je rekordy życiowe. Najlepiej wystartowała Nela 
Zygmunt, która w kategorii U11 uplasowała się tuż 
za podium na 4. miejscu w konkurencji skoku w dal 
z wynikiem 4,10. Był to bardzo wartościowy start 
zagraniczny naszych zawodników, którzy mogli 
rywalizować na wysokim poziomie ze swoimi 
rówieśnikami z Niemiec. Wyjazd dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Wyniki naszych zawodników:

Maria Rutkowska U12 50m - 8,39 
skok w dal - 3,35
Nela Zygmunt U11 50m - 9,25 
skok w dal - 4,10
Weronika Ilczenko U11 50m - 8,96 
skok w dal - 3,20
Hanna Wołkow U11 50m - 8,42 
skok w dal - 3,62
Maja Kucharczyk U11 50m-8,59 
skok w dal-2,96
Marta Wołkow U12 50m - 8,83 
skok w dal - 3,56
Amelia Kujda-Rogowska U13 60m - 9,85 
skok w dal - 3,32
Amelia Skupin U12 50m-8,43 
skok w dal - 3,68
Maciej Dunder U12 50m - 8,63 
skok w dal-3,05

I Liga Kobiet 
Tenisa Stołowego
2 grudnia zawodniczki, grające w I lidze kobiet 
tenisa stołowego, rozegrały na szczycie tabeli 
wyjazdowe spotkanie w Chełmnie. Już przed 
meczem było wiadomo, że spotkanie nie będzie 
łatwe z uwagi na wyrównane składy obu drużyn 
oraz atut własnej hali zespołu LUKS AGRO-SIEĆ 
Chełmno. Mecz ostatecznie zakończył się porażką 
naszej drużyny wynikiem 6:4. Punkty w meczu 
zdobywały kolejno: Maja Garbino 2 pkt., Joanna 
Kiedrowska 1 pkt., Marta Lis 1 pkt. Po zakończe-
niu pierwszej rundy UKS Chrobry Międzyzdroje 
zajmuje drugą lokatę w tabeli I Ligi Kobiet  
z dorobkiem 12 pkt. oraz bilansem 47:43. Najsku-
teczniejszą zawodniczką w naszej drużynie oraz 
w całych rozgrywkach pierwszej rundy jest Maja 
Garbino, która zwyciężyła 14 pojedynków i tylko  
4 przegrała. Organizacja rozgrywek ligowych 
została dofinansowana z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.
Tabela I Ligi Kobiet:

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Najmłodsi lekkoatleci rywalizowali 2 grudnia 2018 
r. w Mikołajkach Lekkoatletycznych, które zostały 
zorganizowane przez UKS Chrobry Międzyzdroje 
w ramach programu "Lekkoatletyka dla Każdego". 
Zawody odbyły się w hali sportowej przy SP 1 
Międzyzdroje, w której zostały rozegrane biegi na 
30m, 250m oraz 450m. W zawodach wystartowało 
ponad 50 dzieci, które miały możliwość rywalizacji 

DRUŻYNA M PKT.  

LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno 9 12 53:37
UKS CHROBRY Międzyzdroje 9 12 47:43
KU AZS PWSiP METAL-TECHNIK Łomża 8 11 46:34
GLKS II Nadarzyn 8 10 45:35
Optima Polska DOJLIDY Białystok 8 9 44:36
LKTS LUVENA Luboń 8 9 39:41
MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka 8 6 35:45
KS GALAXY Białystok 8 5 33:47
MAR-BRUK ZRB GOSRiT Luzino 8 4 34:46
IKTS NOTEĆ Inowrocław 8 4 34:46

Mikołajki Lekkoatletyczne z UKS Chrobry Międzyzdroje
z rówieśnikami. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy medal oraz słodką nagrodę z rąk samego 
Mikołaja. Ogromne podziękowania należą się 
wszystkim rodzicom i zawodnikom, którzy po-
mogli w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. 
Zawody odbyły się dzięki dofinansowaniu Gminy 
Międzyzdroje. Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

UKS Chrobry na mitingu w Neubrandenburgu

Mateusz Duczmański U11 50m - 8,70 
skok w dal - 3,23
Tomek Wiśniewski U11 50 - 8,60 
skok w dal - 3,07
Dawid Dwornik U12 50m - 8,24 
skok w dal - 3,16

Patryk Jeziorny U12 50m - 8,93 
skok w dal - 3,03
Marcel Gondek U12 50m - 7,98 
skok w dal - 3,56
Dawid Małolepszy U13 60m - 9,44 

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Informacja dla użytkowników  wieczystych 
Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  
z dniem 1 stycznia 2019r. użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów, na których znajdują 
się wyłącznie budynki:                                                                                                                                                                 

1)   mieszkalne  jednorodzinne,

2)  mieszkalne  wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią samodzielne,  
 wyodrębnione lokale mieszkalne, 

3) budynki wymienione w pkt 1  lub 2, wraz  z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami 
 budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie 
 z budynków mieszkalnych.  

Osoby, które staną się właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności 
w formie corocznej opłaty  przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała dotychczasowej wysokości opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.   Właściciel  gruntu 
w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty  
w kwocie pozostającej do spłaty. 
 
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku. 

Gmina sukcesywnie  w terminie  do  31 grudnia 2019 r.  wydawać będzie zaświadczenia potwierdzające przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które stanowić będzie  podstawę ujawnienia prawa własności  
w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów budynków. 
W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa  w siedzibie Urzędu,  pok. nr  18   lub telefonicznie pod nr  91 327 56 32.

Edyta Konarzewska
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę 
wewnętrzną z pomostem molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13, 
zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje.

Wnioskodawca: Adler-Schiffe Polska Sp. z o.o., ul. Swarożyca 15B/7, 
71-601 Szczecin, pełnomocnik: Michał Niedźwiecki.

      W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ww. postępowania administracyjnego uprasza się Strony  
o przybycie do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu   
(w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 8.00  
do 14.00). Ponadto, informacje dotyczące niniejszego postępowania administracyjnego zostały zamieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia,  
obwieszczenia) oraz wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 

W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę o kontakt, tel. 91 32 75 651.

Małgorzata Baczyńska 
Planowanie przestrzenne
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich 
Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): tereny miejskie  i wiejskie

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, 
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica. 

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystycz-
na, Zwycięstwa.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym 
uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne  segregowane – metale i tworzywa sztuczne: tereny miejskie i wiejskie 
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna,  
Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki,  
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, 
Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,  
Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Biała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica, 
Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym  
uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Dzień Tygodnia

Poniedziałek

Czwartek

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone: tereny miejskie

Lokalizacja odbioru

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna,  
Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki,  
Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, 
Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, 
Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.  

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym  
uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Dzień Tygodnia

Wtorek

Środa
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OGŁOSZENIA
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  
i odpady zielone: 

tereny wiejskie 2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca
 (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)

- 08.01.2019 r.     22.01.2019 r.
- 12.02.2019 r.     26.02.2019 r.
- 12.03.2019 r.      26.03.2019 r.
- 09.04.2019 r.      23.04.2019 r.
- 14.05.2019 r.      28.05.2019 r.
- 11.06.2019 r.      25.06.2019 r.

Odpady komunalne z papieru, 
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury
tereny miejskie 2 x w miesiącu 

I i III piątek miesiąca
- 04.01.2019 r.     18.01.2019 r.
- 01.02.2019 r.     15.02.2019 r.
- 01.03.2019 r.      15.03.2019 r.
- 05.04.2019 r.      19.04.2019 r.
- 03.05.2019 r.*   17.05.2019 r.
- 07.06.2019 r.     21.06.2019 r.

Odpady komunalne z papieru, 
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury 
tereny wiejskie III piątek miesiąca

   - 18.01.2019 r.     
   - 15.02.2019 r.     
   - 15.03.2019 r.      
   - 19.04.2019 r.
   - 17.05.2019 r
   - 21.06.2019 r.     

SZKŁO tereny miejskie i wiejskie II piątek miesiąca
 (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki 

po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach)

- 11.01.2019 r.
- 08.02.2019 r.
- 08.03.2019 r.
- 12.04.2019 r.
- 10.05.2019 r.
- 14.06.2019 r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(w tym meble, AGD, RTV)

Część Zachodnia miasta
20.03.2019 r. (środa)
26.06.2019 r. (środa)

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, 
Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, 
Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ksią-
żąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, 
Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac 
Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, 
Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Świa-
towida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, 
Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa.

Część Wschodnia miasta
21.03.2019 r. (czwartek)
27.06.2019 r. (czwartek)

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa,  
Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, 
Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, 
Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, 
Piaskowa, Piastowska, Plater,
Przy Wodociągach,  Skłodowskiej,  
Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, 
Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa.

Gmina
22.03.2019 r. (piątek)
28.06.2019 r. (piątek) 

Nadleśnictwo, 
Wolińska 1, Zalesie, 

Wicko, Wapnica, 
Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, 
poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.     

 Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim
     w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2019,  

podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

01.01.2019 r. (Nowy Rok) - 02.01.2019 r.  22.04.2019 r. (Poniedziałek Wielkanocny) - 23.04.2019 r.    
01.05.2019 r. (Święto Pracy) - 02.05.2019 r. 03.05.2019 r. (Święto Konstytucji 3 Maja)* - 04.05.2019 r. (sobota)     
20.06.2019 r. (Boże Ciało) - 21.06.2019 r.           

PRZYPOMINAMY!
Od 1 stycznia 2019 r.  zacznie  obowiązywać  segregacja  dodatkowej  frakcji  odpadów papieru i tektury, 

które dotąd trafiały do odpadów tzw. „frakcji suchej”. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje plus odpady 
zmieszane z odpowiednim oznakowaniem kolorystycznym worków przeznaczonych do zbierania wybranych 

frakcji odpadów:
1/ papier - kolor niebieski,

2/ szkło - kolor zielony,
3/ metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,  

4/ odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.

Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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RRRAAAZZZEEEMMM”””   

LUBIN 
        WAPNICA 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra” 
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Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają książkę „Wspominamy Razem” 

 WICKO 
          ZALESIE 

                      (środa)                           wstęp wolny 

Moderatorem spotkania będzie Mariusz Samołyk 


