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W repertuarze koncertu  
z cyklu „Z klasyką przez 
Polskę” w wykonaniu arty-
stów usłyszeliśmy utwory 
Karola Lipińskiego: Polo-
nez A Dur, Trio g–moll, Trio  
A-Dur, Fantazję i wariacje 
na motywach z opery „Kra-
kowiacy i górale” Stefaniego. 
Andrzej Wróbel bardzo cie-
kawie opowiadał o słynnym 
skrzypku i kompozytorze 
– Karolu Lipińskim. Koncert 
zakończył się zasłużonymi 
owacjami na stojąco. 

MDK

Ro z s t r z yg n i ę c i e 
w r z e ś n i o w e j 
z a g a d k i
We wrześniowym wyda-
niu Informatora Samorzą-
dowego przedstawiliśmy 
Państwu zdjęcie, z którego 
należało odgadnąć drzewo 
o nazwie Castanea Sati-
via (kasztan jadalny), który 
rośnie w Międzyzdrojach  
u zbiegu ulic Dąbrówki  
i Gryfa Pomorskiego. Zwy-
cięzcą zagadki została Pani 
Marzena Pawełczak, miesz-
kanka Międzyzdrojów.  Pani 
Marzena wygrała rodzinny 
bilet wstępu do Bałtyckiego 
Parku Miniatur.

Zmiany w przyjmowaniu 
interesantów
Informujemy, że, począwszy od 10 paź-
dziernika 2019 roku, w każdy  czwartek  
pokój nr 12 (Referat Budżetu i Finansów) 
nie prowadzi obsługi interesantów, za-
równo osobiście, jak i telefonicznie. 

„Powyższa sytuacja spowodowana 
jest pilnymi pracami w zakresie opodat-
kowania podatkiem od nieruchomości, 
obejmującymi głównie lokale znajdują-
ce się w budynkach apartamentowych. 
Sytuacja ta potrwa do końca tego roku”  
– poinformował burmistrz Międzyzdro-
jów Mateusz Bobek. 

Pozostałe dni pracy Referatu Budżetu 
i Finansów  pozostają bez zmian.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sy-
tuacji, a za niedogodności serdecznie 
przepraszamy.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Wirtuozi na scenie MDK
Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Andrzej Gębski (skrzypce) i Andrzej 
Wróbel (wiolonczela) – wybitni muzycy światowego formatu zagrali  
w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Wyjątkowy koncert 
odbył się 19 października br.

Organizacja ruchu przy cmentarzu miejskim
Straż Miejska w Międzyzdrojach informuje, że w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. w godzinach 
7:00 – 22:00 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Międzyzdrojach będą kierowali ruchem przy cmentarzu miejskim.

W godzinach 12:00 - 15:00 dojazd do bramy cmentarza i na przyległy parking będzie ograniczony  
w miarę wolnych miejsc postojowych i możliwy przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, starszych  
i niesprawnych ruchowo.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. 

Adam Bączek
Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach

Odpowiedź, wraz  
z imieniem i nazwiskiem 
oraz kontaktem telefo-
nicznym, należy prze-
słać do dnia 8 listopada 
2019 r. na adres: kon-
kurs@miedzyzdroje.pl.  
Spośród nadesłanych 
prawidłowych odpowie-
dzi  podczas losowania 
wyłonimy jednego zwy-
cięzcę. 

Odpowiadając na 
pytanie uczestnik wyra-
ża chęć wzięcia udziału  
w konkursie, wyraża 
zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, 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).

Pa ź d z i e r n i ko w a  z a g a d k a 
Przedstawiamy Państwu kolejną, tym razem historyczną zagadkę. Proszę podać nazwę po-
mnika oraz ulicy przy jakiej się znajduje? Fragment pomnika przedstawiamy na zdjęciu. Do 
wygrania jednorazowe wejście dla dwóch osób do strefy Wellness&SPA w hotelu Vestina. 

Informację o zwycięzcy podamy w listo-
padowym wydaniu Informatora Samorządo-
wego Gminy Międzyzdroje.

Zapraszamy do udziału!
Redakcja
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SESJA ,,NA WNIOSEK”
Sesja 22 października 2019 roku została zwo-
łana ,,na wniosek” burmistrza Mateusza Bob-
ka. Przewodniczący Jan Węglorz rozpoczął 
sesję po stwierdzeniu obecności 12 radnych.

Na początku sesji burmistrz odniósł się do 
pojawiających się doniesień medialnych do-
tyczących sprzedaży molo. „Zdecydowanie 
zaprzeczam temu, że molo zostało sprzedane. 
Jeśli pojawi się projekt budowlany, na pewno 
zapoznamy z nim opinię publiczną. Jednak in-
westycja ta jest mocno skomplikowana, nie 
wiadomo czy w ogóle dojdzie ona do skutku”.

Punkty sesji dotyczyły spraw finansowych: 
zmian w budżecie na 2019 rok - zwiększe-
nie środków finansowych na remont odcinka 
chodnika ul. Promenada Gwiazd od skrzyżo-
wania z ul. Kościuszki i Pomorską  (30 tysięcy 
złotych). Zmian w budżecie z przeznaczeniem 
na zapłatę ubezpieczenia, podatku od środ-
ków transportowych i opłatę za rejestrację 
sprzętu dla ZOŚ (leasing  hakowca, zamiatarki 
i ciągnika).

Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwa-
ły Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mię-
dzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 
rok - określenia limitu zobowiązań z tytułu za-
ciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych 
papierów wartościowych oraz innych zobo-
wiązań. 

Kolejnym punktem były zmiany 
uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 2 stycznia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na 2019 – 2035.

Treść uchwał dostępna jest na stronie  
www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce Sys-
tem Rada, a relację można obejrzeć na stronie 
https://miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce 
„Sesje rady”.

Kolejna sesja planowana jest na 7 listopada 
2019 roku. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM w Międzyzdrojach 

Podczas spotkania burmistrz Mię-
dzyzdrojów Mateusz Bobek oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Węglorz wręczyli Nagrody Burmistrza 

trzem dyrektorom placówek oświa-
towych i trzem  nauczycielkom. Skła-
dając życzenia burmistrz podkreślił 
codzienny trud wychowawczy oraz 
cechy jakimi muszą wykazywać się 
nauczyciele. A zawód nauczyciela wy-
maga nieustannej nauki własnej, dużej 
odporności na stres i morza cierpliwo-
ści. 

Słodki poczęstunek, ufundowany 
przez Radę Rodziców tort oraz pamiąt-

Program uroczystości 11 listopada 2019 r. w Gminie Międzyzdroje:
11:45  – spotkanie przy kamieniu pamięci „Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów”,

12:00  – Msza  Święta w intencji Ojczyzny, kościół p.w. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach,

13:30  – zbiórka uczestników przy Placu Stefana kardynała Wyszyńskiego, wystawienie Warty Honorowej 
    przy Pomniku Marynarza, ustawienie pocztów sztandarowych i delegacji,

13:45  –  uroczyste rozpoczęcie uroczystości, słowo wstępne, złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów, 

15:00 – 17:00 –  Piknik Niepodległości – amfiteatr 
 • Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Bryza”
 • Rodzinne gry i zabawy
 • Grochówka z kotła 

18:00  – seans filmowy pt. „Piłsudski” w kinie Eva – wstęp wolny.

Dzień Edukacji Narodowej 
Dzień Edukacji  Narodowej w tym roku w aurze ,,złotej polskiej jesieni”,  
słoneczny i ciepły. Przedstawiciele międzyzdrojskich placówek oświato-
wych świętowali ten dzień w oceanarium. Była to okazja do zapoznania się  
z atrakcjami tego miejsca. 

Serdecznie zapraszam 
Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów

kowe zdjęcie zakończyło ten dzień. 
Raz jeszcze wszystkim przedstawi-

cielom naszych placówek w dniu ich 
święta składamy najserdeczniejsze 

życzenia uśmiechu na każdy dzień, 
zdrowia, wytrwałości, aby praca była 
dla Was źródłem zadowolenia i satys-
fakcji.

Szczególne podziękowanie za pro-
fesjonalne przygotowanie spotkania 
oraz przyjazną atmosferę składamy  
właścicielom oceanarium. 

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM

w Międzyzdrojach  
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prac fotograficznych

„Zobacz jak tu pięknie!”

Projekt został sfinansowany w ramach 

Programu "Społecznik na lata 2019-2021  

Program Marszałkowski

30.10.2019 Środa, 17:00
Wiklina

w Wapnicyul.Turkusowa 25 

WERNISAŻ

Sołtys Wapnicy i Rada Sołecka
 zapraszają na

„Zobacz jak tu jest pięknie'' to pomysł na pokazy

fotografii autorstwa mieszkańców naszych sołectw.

Zdjęcia będą ukazywały uroki okolicy, florę i faunę 

Wolińskiego Parku Narodowego, Delty Wstecznej Świny, 

ale nie tylko.

Warto samemu się przekonać jak rzadko dostrzegamy, 

pochłonięci bieżącymi sprawami, jakie piękno nas otacza. 

Pierwszy wernisaż to prezentacja świata widzianego 

przez obiektyw Pana Jana Magdy. Świat odkrywany na nowo.

16 października br. w Wap-
nickiej „Wiklinie” odbyły się 
kolejne zajęcia „Akademii Kra-
wieckiej”, uruchomionej w ra-

mach marszałkowskiego pro-
gramu „Społecznik”. Chętnych 
było więcej niż maszyn do 
szycia, ale problem pokonano 
sąsiedzką współpracą. Zjawi-
ło się również kilku panów. 
Zajęcia były bardzo ciekawe 
i owocne, uczestnicy samo-
dzielnie uszyli ekotorby. 

9 października 2019 r.  
w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach 
odbyło się ciekawe spotkanie 
z książką, muzyką i historią. 
Głównymi bohaterami wie-

czoru byli  Anna Jurksztowicz 
i Krzesimir Dębski.

To była prawdziwa, cieka-
wa lekcja historii, okraszona 
utworami muzycznymi w wy-

Szycie jest piękne!
Serdecznie dziękujemy za 
pomoc i fachowe porady  
podczas zajęć Marii Kowal-
skiej, Jackowi Schabow-

skiemu i Andżelice Gałec- 
kiej. 

Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie w dniu 20.11.2019 r.  
o godzinie 17:00 w Wiklinie 
pt. ,,Uszyj swoją wymarzoną 
poduszkę’’.

 Katarzyna Auguścik
Sołtys Wapnicy

Wieczór z Krzesimirem Dębskim i Anną Jurksztowicz

„Nic nie jest w porządku” Wołyń - moja rodzinna historia 
Krzesimir Dębski, znany kompozytor, przez całe życie żył w cieniu rzezi wołyńskiej. Jego rodzice cudem uratowali się z pogromu, 
jaki urządzili Ukraińcy z UPA we wsi Kisielin  i okolicach, gdzie zginęło okrutną śmiercią kilkudziesięciu Polaków. 

konaniu Anny Jurksztowicz 
m.in. „Stan pogody”, „Przy-
szli o zmroku”. Opowieść   
o tragicznych losach Pola-
ków zamieszkujących Kresy 
Wschodnie, o okresie mię-

dzywojennym i czasie II woj-
ny światowej. 

„Nic nie jest w porządku” 
– to opowieść, która odkrywa 
karty historii, tej ukrywanej 

i prawdziwej. Autor wspo-
mina losy swojej rodziny, o 
dziadku Leopoldzie, który ni-
czym doktor Judym, leczył za 
darmo mieszkańców wołyń-
skiego Kisielina, lecz zaginął  
w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. To smutne, że prawda 
rzezi wołyńskiej do dzisiaj 
jest nie odkryta. Podczas wie-
czoru nie mogło zabraknąć 
utworu „Dumki na dwa serca”, 
czy „Na dobre i na złe”, które  
z Anną Jurksztowicz nuciła 
cała widownia. Po głównej 
części wieczoru można było 
kupić książki i płyty artystów, 
zdobyć autograf i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.

Organizatorem spotkania 
z książką, muzyką i historią 
było Międzyzdrojskie Stowa-
rzyszenie „Rodzina” i Miejska 
Biblioteka Publiczna, przy 
wsparciu Międzynarodowego 
Domu Kultury i pracowników 
Urzędu Miejskiego. Projekt 
został dofinansowany ze środ-

ków publicznych Gminy Mię-
dzyzdroje oraz dzięki hojności 
sponsorów:  Vienna House 
Amber Baltic Międzyzdroje, 
Oceanarium Międzyzdroje, 
Apartamenty4U.

Zachęcamy wszystkich 
Państwa do przeczytania tej 
książki,  która znajduje się w 
naszych zbiorach bibliotecz-
nych z autografem autora. 

Bibliotekarze
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Założycielem zgromadzenia jest francuski 
adwokat Józef  Chauvenel. Zgromadzenie 
powstało w mieście Nancy 18 czerwca 1652 
roku. We Francji wybuchła wtedy dżuma, 
było bardzo wielu chorych, którymi trzeba 
było się zająć. Józefowi w opiece nad cho-
rymi pomagało ofiarnie pięć pań. Niestety 
Józef zachorował na dżumę. Po jego śmierci  
pomagające mu wcześniej kobiety kontynu-
owały jego dzieło. 

Karol Boromeusz został  obrany za patro-
na Zgromadzenia ze względu na swoją dro-
gę życiową. Jako kardynał Mediolanu wiele 
dobrego czynił dla potrzebujących, biednych 
i chorych. Otwierał przed nimi spichlerze, 
swój majątek, który odziedziczył po rodzi-
cach, przekazał biednym. I taki charyzmat 
obrały sobie siostry zwane potocznie Boro-
meuszkami.

W 1837 roku siostry przyjechały z Francji 
do Pragi, a stamtąd w 1848 roku do Nysy, 
gdzie posługiwały w szpitalu. Do Trzebnicy 
w 1861 roku przyjechały trzy siostry, które 
dały początek polskiemu zgromadzeniu. Naj-
pierw był tam mały klasztor, który został roz-
budowany dzięki Fundacji Jadwigi Śląskiej. 
Właśnie w Trzebnicy znajduje się Dom Ge-
neralny Zgromadzenia oraz Sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej. Boromeuszki posługują nie 
tylko w Europie, ale także na dalekiej Syberii 
i w Afryce.

„W tej chwili w trzebnickim domu są 33 
siostry, a było ich wcześniej ponad 60” – wy-
licza Siostra Olimpia. Zgromadzenie ma cha-
rakter kontemplacyjno - czynny, a więc mo-
dlitwa i czyn, czyli opieka nad chorymi oraz 
wychowanie dzieci i młodzieży. 

Początki kaplicy i domu rekolekcyjnego  
w Międzyzdrojach sięgają 1897 roku, kiedy 
to dziekan Völkel próbował zorganizować za-
kład dobroczynny, w którym miały pracować 
siostry. 

W  S Ł U Ż B I E  B O G U  I  L U D Z I O M
W październikowe chłodne przedpołudnie spotkałam się z siostrą Olimpią Konopką, która miała mi opowiedzieć o historii Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Okazją do naszego spotkania był przypadający w 2019 roku jubileusz 120 lat istnienia kaplicy 
i domu tego Zgromadzenia w Międzyzdrojach. Doskonała sposobność, aby bliżej zapoznać się z historią domu i zgromadzenia.

W 1899 roku uzyskano zgodę na otwar-
cie placówki, siostry zamieszkały w willi 
hrabiego d’ Houssouville, podejmując opie-
kę nad kuracjuszami.  Kamień węgielny pod 
budowę kaplicy wmurowano w 1901 roku, 
a 1 września 1902 roku poświęcono dom  
i kaplicę p.w. ,,Stella Matutina”. Była to 
pierwsza katolicka kaplica na Wolinie i przez 
lata, jedyna. W okresie międzywojennym 
kuracjusze dużym kultem otaczali znajdują-
cy się w kaplicy obraz Matki Boskiej Uzdro-
wicielki Chorych. W tym czasie do domu 

przyjmowani są kuracjusze, a w miesiącach 
wolnych od wypoczynku służy jako placów-
ka rekolekcyjna dla księży, sióstr zakonnych  
i nauczycielek. 

Podczas II wojny światowej siostry opie-
kowały się chorymi, starcami i uchodźcami. 
W 1945 roku w domu sióstr umieszczono 
punkt ambulatoryjny, a w kwietniu 1946 
roku urządzono w nim izbę chorych PCK.  
W okresie powojennym siostry zostały  
pozbawione prawa własności do swojego 

majątku, odzyskując je częściowo w 1961 
roku. 

W 1973 roku zmieniono neogotycki 
wystrój kaplicy, dostosowując jej wnętrze 
do wymogów Soboru Watykańskiego II,  
a w 1976 roku ozdabiając nowymi witrażami. 

Wśród znanych osób kaplice odwiedzili  
2 maja 1952 roku: kardynał Stefan Wyszyń-
ski – Prymas Polski oraz kompozytor Feliks 
Nowowiejski. 

Obecnie przełożoną w Międzyzdrojach 
jest Jadwiga Szewciów, a posługę kapłańską 
sprawuje kapelan ks. Stanisław Diaków. 

Z okazji przypadającego w tym roku 
jubileuszu w dniu 3 października 2019 r.  
w kaplicy odprawiona została Msza św. 
dziękczynna, którą celebrował JE Arcybiskup 
Andrzej Dzięga. W uroczystej liturgii udział 
wzięli przedstawiciele duchowieństwa, sa-
morządu lokalnego, mieszkańcy i zapro-
szeni goście. Były także siostry z Trzebnicy, 
wśród nich siostra Olimpia. Byłyśmy umó-
wione na autoryzację tej rozmowy. Nieste-
ty nie doszło do niej. 9 października siostra 
Olimpia odeszła, cicho, tak jak żyła. Umarła  
w miejscu, w którym bardzo dobrze się czuła 
i gdzie od lat przyjeżdżała na wypoczynek 
- w międzyzdrojskim domu sióstr Borome-
uszek. W zgromadzeniu była od 1951 roku, 
traktując powołanie jako szczególną łaskę  
od Boga.

Pogrzeb siostry odbył się 14 październi-
ka w Trzebnicy. Informacje, które zawarte są  
w powyższym tekście sprawdziła pod kątem 
zgodności historycznej siostra Dionizja, któ-
rej składam serdeczne podziękowania. 

Informacje historyczne pochodzą z tabli-
cy informacyjnej znajdującej się w kaplicy 
przy ul. Krótkiej 5.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM 

w Międzyzdrojach 
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Podczas spotkania Leszek Herman podkre-
ślał, że jest architektem, a nie pisarzem, który 
potrafi bawić się słowem. Pisze w sposób fil-
mowy, a każdą scenę, którą opisuje w powie-
ściach musi najpierw „zobaczyć”. W fikcję lite-
racką sprytnie wplata wątki historyczne, opo-
wieści i legendy Pomorza Zachodniego. 
Rozpala ciekawość czytelników, którzy  
z innej perspektywy zaczynają dostrze-
gać potencjał Szczecina, Darłowa, Lu-
bina… Przedstawia ważne postacie hi-
storyczne, związane z tymi terenami, 
znane w Europie, a niestety mało znane 
w naszym kraju. Takimi przykładami są 
Sydonia von Borck i ród Gryfitów opisa-
ni w „Sedinum”, Eryk Pomorski – książę 
słupski i król Norwegii, Szwecji oraz 
Danii w „Latarni umarłych” czy Św. Kor-
dula w „Biblii diabła”. Leszek Herman 
ubolewa, że miasta i gminy nie wyko-
rzystują ciekawych postaci i historii  
w celach marketingowych, aby przycią-
gnąć turystów. Takim przykładem jest 
barwna biografia Frau von Prillwitz z Przelewic, 
która mogłaby służyć większej promocji miej-
scowości. Autor zauważa pozytywne zmiany  
w myśleniu lokalnych włodarzy. Police po 
wielu latach postanowiły wykorzystać pozo-
stałości po dawnej fabryce paliw syntetycz-
nych i zgłosiły się do jego biura projektowego  
z prośbą o koncepcję zagospodarowania tego 
terenu.  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                 
w MIĘDZYZDROJACH

zaprasza na warsztaty plastyczne z cyklu „Gry i zabawy bez prądu”                                         

pt. „Morskie Stwory”

14 listopada 2019 r. 
(czwartek)  

godz. 16.00
Projekt współfinansowany ze środków programu „Społecznik”                                                             

na lata 2019-2021 – Urząd Marszałkowski
Organizatorzy:

Najnowsza książka „Sieci widma” jest napi-
sana w konwencji kryminałów Agathy Christie, 
a nie jak do tej pory w stylu Dan’a Brown’a. 
Autor chciał spróbować czegoś nowego. Akcja 
premierowej książki dzieje się podczas nocne-
go rejsu promem ze Świnoujścia do Szwecji.  

Dla przybyłych na spotkanie ważna była 
„Biblia diabła”, której akcja dzieje się m.in. na 
terenie powiatu kamieńskiego, a dotyczy za-
ginionego skarbu z Kamienia Pomorskiego. 
Architekt pokazał kilka zdjęć miejsc opisanych 
w książce, m.in. pałacyk w Piaskach Wielkich, 
ruiny zamku Apenburg w okolicach Dargobą-
dza czy widoki w Lubinie. Same Międzyzdroje 
przed sezonem autor porównuje do kurtyzany z 

obrazów Henri de Toulouse-Lautreca, podkre-
ślając ich autentyczność i sezonową tymcza-
sowość. Lubin nazywa gwiazdą „Biblii diabła”,  
a w książce pisze wprost, że jest „prawdziwą 
oazą”, którą należy uchronić przed wszech-
obecną „deweloperką”.

Pisarz przywiózł na wieczór au-
torski w Międzyzdrojach oryginalną 
„Biblię diabła” – księgę o czarach  
z XIX wieku oraz guzik z herbem 
Flemmingów pochodzący prawdo-
podobnie z liberii któregoś z kie-
rowców. Dary te otrzymał od czy-
telników podczas wcześniejszych 
spotkań.

Leszek Herman na koniec wie-
czoru zdradził, że już pracuje nad 
kolejną powieścią związaną z Po-
morzem Zachodnim, która praw-
dopodobnie ukaże się jesienią 
przyszłego roku. W planach ma 
także napisanie książki, której akcja 
będzie toczyć się w różnych czę-

ściach Polski, szczególnie na wschodzie kraju,  
a opisze w niej historie swojej rodziny.  
W rozmowach kuluarowych autor zgodził się 
na propozycje zorganizowania wycieczki „Śla-
dami Biblii diabła”. 

Dziękujemy za tłumne przybycie na spo-
tkanie z Leszkiem Hermanem i zachęcamy do 
wypożyczania książek autora w naszej biblio-
tece.                                                 Bibliotekarze 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                    
w MIĘDZYZDROJACH

zaprasza na jesienne spotkanie z poezją i muzyką                                                    

Wojciecha Młynarskiego
Podczas spotkania odbędzie się finisaż wystawy                         

„OD SIECI RYBACKIEJ DO KORONKI”
Muzycznie wieczór uświetni                          

Janusz Kalemba                                    
z zespołu instrumentalno –

śpiewaczego „Bryza”

7 listopada      
(czwartek)  2019 r.                

godz. 18.00

Organizatorzy:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach           

zaprezentują
utwory Wojciecha Młynarskiego

Międzyzdroje jak obrazy Toulouse-Lautreca
17 października 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach po raz drugi gościliśmy Leszka Hermana – architekta, pisarza 
i autora bestsellerowych powieści takich jak: „Sedinum”, „Latarnia umarłych”, „Biblia diabła” i najnowszej „Sieci widma”. Moderatorem 
wieczoru autorskiego w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki była Andżelika Gałecka, dyrektor biblioteki. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 14.00-16.00, 
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 

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

30.10.2019 r. - Krzysztof SZLASKI

06.11.2019 r. - Filip SZYSZKOWSKI

13.11.2019 r. - Ewa AKSMAN

20.11.2019 r. - Iwona CZYŻ

27.11.2019 r. - Grażyna IWASZCZYSZYN

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

Na wstępie radni wnieśli uwagi do pro-
tokołu z dnia 29.08.2019 r. z poprzedniej 
sesji. Kolejnym punktem były interpelacje i 
zapytania radnych, m.in.: radna Iwona Czyż 
zgłosiła zapytanie dotyczące wydatków 
związanych z organizacją Festiwalu Gwiazd 
oraz wydatków związanych z budową no-
wego ratusza.  Radna Katarzyna Natkańska 
pytała o wpływy z dzierżaw MTBS oraz bu-
dowę pawilonów handlowych przy prome-
nadzie.

Sołtysi Wapnicy i Wicka przedstawili 
informacje dotyczące ich sołectw. Sołtys 
Wapnicy Katarzyna Auguścik poinformowa-
ła o wyrażeniu zgody mieszkańców o party-
cypacji wszystkich sołectw w korzystaniu 

ze świetlicy ,,Wiklina” oraz zaprosiła chęt-
nych na zajęcia do ,,Akademii Krawieckiej”, 
do której zakupiono 4 maszyny do szycia. 
Marian Buśko, sołtys Wicka poinformował 
o organizowanych  w każdy poniedziałek 
spotkaniach z mieszkańcami oraz koniecz-
ności naprawy dróg po ulewach.

Następnym punktem obrad było spra-
wozdanie burmistrza Mateusza Bobka  
z prac między sesjami. Radna Alina Poskart 
zadała pytanie o postęp prac nad kartą 
mieszkańca. Burmistrz poinformował, że  
1 października br. ruszył budżet obywatel-
ski, a jesienią będą kontynuowane prace 
nad kartą mieszkańca.

Radna Czyż zapytała o spotkanie  
z przedstawicielami Totalizatora Sportowe-
go, jako jednymi ze sponsorów Festiwalu 
Gwiazd. Burmistrz poinformował o pro-
jekcie budynków przy ul. Kolejowej, które 
będzie budować MTBS. Po rozmowach  
z Zachodniopomorskim Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie, budynki wpisane do 
ewidencji zabytków położone przy ul. Kole-
jowej zostaną zachowane i wkomponowane 
w nowoczesną bryłę budynku. Trwają obec-
nie prace projektowe. Radna Czyż zapytała 
o wyniki spotkania burmistrza z dyrektorem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszali-
nie. Spotkanie dotyczyło planów przejęcia 
przez gminę pasa drogi numer 102, z myślą  
o utworzeniu miejsc parkingowych.

Kolejne trzy punkty dotyczyły  uchwał  
budżetowych na rok 2019 roku oraz uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Międzyzdroje na lata 2019 – 2035, 
przedstawiła je Skarbnik Gminy Agniesz-

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

ka Sadka, radni przyjęli zmiany w budżecie 
większością głosów. 

Radni podczas obrad zajęli się także 
przystąpieniem do porozumienia partner-
skiego w celu uregulowania obowiązków  
i praw partnerów Interreg VA pn. ,,Modelo-
wy region energii odnawialnych wysp Wolin 
– Uznam”. Burmistrz M. Bobek stwierdził, 
że przystąpienie do projektu jest szansą dla 
mieszkańców naszej gminy do korzystania 
nie tylko z fotowoltaiki, ale także samocho-
dów elektrycznych. Ważne jest pozyskanie 
partnerów po stronie niemieckiej, bo obec-
ne umowy partnerskie z gminami niemiec-
kimi nie przekładają się na realizację kon-
kretnych projektów. Dofinansowanie jakie 

może uzyskać gmina wynosi 85% wydat-
ków. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Kolejną poddaną pod dyskusję i głoso-
wanie uchwałą była uchwała dotycząca pla-
nu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje. 
Uchwała została przyjęta przez Radę Miej-
ską.

Ważnym punktem była uchwała w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic: Zwycięstwa, Campin-
gowej, Promenady Gwiazd, Turystycznej  
i Ludowej. 

„Bez planu nie możemy mówić o upo-
rządkowaniu przestrzeni naszego miasta. 
Będę się starał na kolejnych sesjach przed-
stawiać Państwu kolejne plany, tak aby za 
4 lata większość  naszej gminy lub, jeśli się 
uda, jej całość, została objęta takimi plana-
mi” – powiedział burmistrz Międzyzdrojów. 
Radni przyjęli tę uchwałę jednomyślnie.

Radni przyjęli protokół Komisji Rewizyj-
nej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw, 
przedstawiony przez Grażynę  Iwaszczy-
szyn. Wnioski pokontrolne wykazują, że do-
tychczasowe stawki dzierżaw są zbyt niskie, 
w porównaniu do obecnie obowiązujących 
w innych gminach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przed-
stawił informację w zakresie spraw wnie-
sionych do Rad oraz działaniach podjętych  
w okresie między sesjami. 

Następnie wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Mariusz Samołyk przedstawił  
informację o wnioskach, które wpłynęły 
od mieszkańców do Rady Miejskiej. Jed-

ną z takich spraw jest  wniosek podpisany 
przez 100 mieszkańców gminy o stworzenie 
wybiegu dla psów. Miejsce takie zostanie 
utworzone, po wcześniejszym uzgodnieniu 
dogodnej lokalizacji. 

Wnioski komisji i radnych dotyczyły 
ustalenia innych godzin posiedzeń komisji 
i sesji, niezadawalającego stanu ulicy Okrą-
głej po zakończonym remoncie, niewystar-
czającego stanu wywozu odpadów komu-
nalnych na terenie miasta. Na tym punkcie 
przewodniczący Rady Miejskiej zakończył 
posiedzenie  sesji.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM

w Międzyzdrojach 

Międzyzdrojscy radni obradowali po raz trzynasty
30 września 2019 br., po stwierdzonym quorum, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz rozpoczął kolejną sesję w Międzyzdro-
jach. Burmistrz zgłosił wykreślenie punktu 11 porządku obrad dotyczącego sprzedaży nieruchomości, a radni zgodnie przyjęli wniosek.
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ROZMOWA

- Czy jest pani rodowitą międzyzdrojanką?
- Pochodzę ze Świnoujścia, przyjechałam  

i osiedliłam się w Międzyzdrojach, ponieważ 
mój małżonek pochodzi z  „miasta  gwiazd”. 
Mieszkam w Międzyzdrojach od ponad 20 lat.

- Jest to Pani pierwsza kadencja jako radnej. 
Mija rok tej kadencji. Jak ją  Pani ocenia?

- Na początku miałam inne wyobrażenie 
o pracy radnej. Nie ukrywam myślałam, że 
będzie ona łatwiejsza. Bycie radnym to ko-
nieczność oscylowania pomiędzy tym, co 
mamy w budżecie a tym, czego oczekują od 
nas mieszkańcy. Jest to trudne, gdy środki 
w budżecie są ograniczone. Chcę zajmować się 
sprawami oświaty, społecznymi. Jesteśmy mia-
stem sezonowym, ale mieszkańcy i ich sprawy 
są najważniejsze. Wiem, po tym roku, że pra-
ca radnego to jest współdziałanie. Podejmo-
wanie decyzji opartych na kompromisach, 
a przede wszystkim na rozmowie. Oczywiście 
różnimy się w swoich opiniach, ale to, że każ-
dy ma inne zdanie jest ciekawe, bo gdybyśmy 
się zgadzali we wszystkim, byłoby po prostu 
nudno. Stawiam na jedność w różnorodności. 
Należy jednak pamiętać, że klimat tworzą lu-
dzie, z każdym trzeba starać się nawiązać nić 
porozumienia.

- Jakie zamierzenia chciałaby Pani zrealizo-
wać przez kolejne 4 lata?

- Chciałoby się zrobić dużo rzeczy, zreali-
zować wiele zadań. Wiemy jakie działania są  
priorytetem dla naszej gminy: modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków, realizacja 
projektu „Zieleń” i inne. Dla mnie osobiście 
ważną sprawą jest dostępność instytucji pu-
blicznych dla osób niepełnosprawnych. Te 
przeszkody to nie tylko brak podjazdów, ale 
choćby wysokie krawężniki. Coraz więcej jest 
w naszej gminie osób starszych, którym trze-
ba się starać ułatwić życie. Należy pochylić się 
nad wyglądem promenady zachodniej, która 
nie jest zagospodarowana i odpowiednio za-
aranżowana  zielenią. Dużo spaceruję z psem, 
podczas tych spacerów obserwuję otoczenie, 
widać konieczność naprawy chodników i wy-
miany nawierzchni ulic, konieczność budowa-
nia tematycznych placów zabaw.

Niezbędna jest termomodernizacja szko-
ły na Leśnej, która nie jest dobrą wizytówką 
naszego miasta. Turyści udający się na spacer 
do żubrów komentują wygląd budynku i mają 
rację. A przecież chodzi o komfort naszych 
uczniów, ich wygodę.  Termomodernizacja 
i wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej, 
zmniejszyłoby  koszty ogrzewania budynku.  

- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 
- Zawsze miałam zacięcie pedagogiczne 

i interesowałam się historią, prawem. Skończy-
łam historię na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Jak każdy nauczyciel, musiałam rozszerzyć wy-
kształcenie i skończyłam studia podyplomowe 
z wiedzy o społeczeństwie. A także prawo 
administracyjne i samorządowe. Do skończe-
nia tego kierunku zmotywowała mnie praca 
z młodzieżą. Braliśmy udział w organizowanym 
przez Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego „Konkursie wiedzy o samorządzie 
terytorialnym i regionie”. Zależało mi na solid-
nym przygotowaniu do tego konkursu, a przy-
znam się tematyka dotycząca samorządu tery-

STAWIAM NA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
Przedstawiamy Państwu rozmowę z Aliną Poskart, radną ósmej kadencji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. 

torialnego zaciekawiła mnie i zaintrygowała.
- Z jakich osiągnięć swoich uczniów jest Pani 

szczególnie dumna?
- Właśnie dzięki wysokim osiągnięciom 

w konkursach, o których mówię, mogłam wraz 
z moimi uczniami zwiedzić dwukrotnie Bruk-
selę. Dla nauczyciela wiedzy o społeczeństwie 
poznanie od podstaw struktur tam istnieją-
cych, Komitetu Regionów, Muzeum Trakta-
tów, to było bardzo ciekawe doświadczenie 
i duże wyróżnienie. Zwłaszcza, że  konkurencja 
w tym konkursie jest bardzo duża. A przygo-
towywanie do niego jest okazją do pozyskania 
różnorodnych informacji - o kulinariach, histo-
rii Pomorza i wielu innych. Przekonałam się 
jacy kreatywni i różnorodni ludzie zamieszkują 
nasz region. Jeździmy z dziećmi na wycieczki 

do Krakowa, Warszawy. To bardzo ciekawe 
historycznie, kulturalnie miasta, a Szczecin 
jest jakby pomijany, taki mało atrakcyjny. To 
według mnie powinno ulec zmianie, bo histo-
ria tego miasta i naszego regionu jest bardzo 
interesująca.

- Jak przedstawia się nauczanie dzieci obec-
nie?

- Coraz trudniej jest skupić uwagę dziecka 
na jednym temacie. Sam wykład to za mało, 
jest to zbyt monotonne dla dzieci. Dlatego 
korzystamy z nowych technologii i wykorzy-
stujemy Internet. Historię można przedstawić 
bardziej kolorowo, poprzez filmy, muzea. Uwa-
żam, że muzea w Polsce są ciekawe, można 
w nich wiele zobaczyć, przykładem takiego 
nowoczesnego interaktywnego muzeum jest 
„Brama Poznania”, zwiedzanie tego miejsca to 
podróż w czasie  „od czasów wczesnopiastow-
skich po współczesne”.

 Wyjaśnianie pewnych zjawisk z wiedzy 
o społeczeństwie, której także uczę, nie jest 
takie łatwe, bo trzeba korzystać ze źródeł 
prawa np. konstytucji, traktatów itp.  Trudno 

jest przedstawić uczniom w ciekawy sposób 
konstytucyjne zasady  ustroju RP,  nie zawsze 
da się to zaprezentować w inny sposób, niż 
poprzez wykład. Praktyczną lekcją wiedzy 
o społeczeństwie  był udział w akcji „Młodzi 
głosują”  działanie to organizowaliśmy w ra-
mach współpracy z CEO w Warszawie.  

Była to prawdziwa lekcja demokracji 
w praktyce – wybory parlamentarne w piguł-
ce. Młodzież przygotowała ankiety oraz pla-
kat zachęcający do udziału w  wyborach. 
W wyznaczonym terminie zorganizowaliśmy 
w naszej szkole młodzieżowe wybory par-
lamentarne, była komisja, urna do głosowa-
nia, przygotowane karty, uczniowie mogli się 
wcielić w rolę dorosłych  i poczuć co oznacza 
„czynne prawo wyborcze”. Uczniowie oceni-
li taką formę lekcji jako ciekawą, praktyczną  
oraz  innowacyjną.   Zależy mi bardzo, aby idee 
samorządności  zaszczepić u dzieci i wydaje 
mi się, że to przynosi efekty. Jestem organiza-
torką konkursu  „Młodzi Samorządni”. W tym 
konkursie młodzież musi wykazać się wiedzą 
o naszej gminie, powiecie i województwie. Or-
ganizujemy go od 9 lat. Nagrodą dla zwycięzcy 
jest jednodniowe zasiadanie w fotelu burmi-
strza. Młodzież biorąca udział w tej inicjatywie 
musi legitymować się  dużą wiedzą, kreatyw-
nością   i spostrzegawczością. 

Często w rozmowach słyszmy, że „kiedyś 
było inaczej”, lepiej itp. Młodzież była inna, 
czasy też. Ale zastanówmy się jak było kiedyś? 
Jak było za czasów Mieszka I ? Jak wygląda-
ło życie w średniowieczu? W jaki sposób po-
stęp techniczny wpłynął na rozwój ludzkości? 
Oczywiście  wiemy, iż zmiany są konieczne, 
choć każda budzi niepokój, zmianę trzeba 
zaakceptować. Trzeba się dostosować do no-
wych czasów.

- Jest Pani znana ze swojej działalności te-
atralnej. Proszę o niej opowiedzieć.

- Ponad 20 lat prowadzę samorząd 
uczniowski, więc organizowałam apele 
i przedstawienia. Robiłam to z dziećmi i doro-
słymi z teatrem „Fantazja”, który działał przez 
4 lata przy MDK w Międzyzdrojach. Mieli-
śmy wielokrotnie przyjemność prezentować 
się naszej kochanej  publiczności, podczas 
licznych występów wspólnie bawiliśmy się 
i śpiewaliśmy. Podejmując obowiązki radnej, 
musiałam niestety z tego zrezygnować, przy-
znam się szczerze, że brakuje mi tych naszych 
wspólnych prób, ćwiczeń dykcji, mimiki, weso-
łych występów  i moich wspaniałych aktorów.  

- Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie. 
- Moja rodzina to mąż i 2 dzieci. Córka 

Martyna ma 24 lata, skończyła Uniwersy-
tet Ekonomiczny. Syn Sebastian ma 19 lat, 
to student Politechniki Poznańskiej. Rodzina 
jest dla mnie dużym wsparciem. Ważne jest 
zrozumienie, cierpliwość do siebie. Jeste-
śmy z mężem bardzo do siebie podobni, pod 
względem charakterów, zainteresowań. Oboje 
bardzo lubimy podróże.  Ze względu na moje 
zainteresowania bardzo cenne była możliwość 
zwiedzania Egiptu, Pompejów, ale także pol-
skich atrakcji, jak tajemnicze i urokliwe zamki 
Dolnego Śląska.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

Fot. K.Grądz
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Część pierwszą rozpoczęła 
duma naszej gminy czyli chór 
„Impresja” pod kierownictwem 
Anny Sobierajskiej, który wy-
konał 6 utworów w różnych 
językach  np.  „Hava Nagila”,   
„Lollipop”,  „Kyrie Eleison” itd.  
Chórowi akompaniowała na 
fortepianie Inna Żołudiewa.  W 
tej części też swój talent poka-
zały wokalistki, które pod okiem 
Inny Żołudiewej ćwiczą swój 
wokal w MDK: Aniela Gład-
ka- Nowicka, Marta Aftewicz 
i Gabriela Sobańska. Dwóm z 
nich na gitarze akompaniował 
wychowawca świetlicy- Piotr 
Frysiak. Oprócz  talentów wo-
kalnych widzowie mogli okla-
skiwać  wyreżyserowaną przez 
Piotra Frysiaka pantomimę  pt. 
„Mucha”, w wykonaniu ucznia 
klasy VII A Brajana Koźlaka - 
Szumiejko. W trakcie pantomi-
my uczeń dostał także wspar-
cie onomatopeiczne ze strony  
pana Piotra. Część pierwszą 
zakończył taniec  najmłodszych 
uczniów  z kas I-II dedykowany 
gościom z Grecji. Był to oczywi-
ście taniec sirtaki zwany zorbą, 

Oprócz mieszkańców,  
w warsztatach wzięła udział 
grupa dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 33 z Zabrza prze-
bywająca na wypoczynku  
w Domu Wczasów Dziecięcych. 
Sala w czytelni wypełniła się 
po brzegi.  Dyrektor biblioteki 
Andżelika Gałecka opowiedzia-
ła przybyłym o książkach arty-
stycznych, jakie można znaleźć 
w naszej czytelni. Duże, małe, 
obrazkowe, bez ilustracji, mapy, 
komiksy, leporello, czyli książ-
ki harmonijki – okazało się, że 
jest mnóstwo rodzajów książek, 
o których warto wspomnieć. 
Książki zabawki, gdzie dużą rolę 
odgrywają przyciski wydające 
dźwięki spodobały się grupie. 
Jednak największe poruszenie 
było, kiedy uczestnicy zobaczyli 
książki przestrzenne, gdzie bo-

„T- E R A S  M U S - t  b e  t h e  s h o w ” 
17 października w Międzynarodowym Domu Kultury miało miejsce wydarzenie  o nazwie „t-ERAS MUS-t be the show”. Impreza została zor-
ganizowana przez Szkołę Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach w ramach realizowanego w latach 2017-2020 projektu ERASMUS + „Promoting 
inovation through the development of creativity and imagination”. Kreatywność i wyobraźnia naszych uczniów zostały tu poddane ocenie 
bardzo wymagającego odbiorcy. Na sali zasiadła bowiem delegacja naszych szkół partnerskich z W. Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Turcji.

popularny grecki taniec pseu-
doludowy stworzony na potrze-
by filmu  „Grek Zorba”. Tance-
rze przygotowani przez Iwonę 
Szczawińską zebrali gromkie 
brawa.

W części drugiej  sceną za-
władnęli uczniowie z klas VI-
-VIII, którym wychowawcy 
wylosowali kraj partnerski ERA-
SMUSA, a oni mieli go uhono-
rować w postaci muzycznego 
show. Klasa   VI A zrobiła to 
do piosenki zespołu Akcent 

„Przez twe oczy zielone”, VI B 
do piosenki   „Kiss Kiss” turec-
kiego wokalisty Tarkana, VI C do 
utworu rumuńskiego wykonaw-
cy muzyki manele Sandu Ciorby 
„Pe cimpoi” („Na dudach”). Kla-
sa VI D zatańczyła dla gości z   
W. Brytanii walca angielskiego 
do piosenki brytyjskiej grupy 
Simply Red „If you don’t know 
me by now”, klasa VII A wzięła 
na warsztat piosenki Eleni- pol-
skiej piosenkarki greckiego po-
chodzenia, a VII B uhonorowała 

greckiego wokalistę zmarłego 
w 2015 roku Demisa Roussos-
sa (utwór „My friend the wind”).

Nieco bardziej teatralnym 
akcentem zapisała się w pamię-
ci klasa VII C, bowiem w scen-
ce do utworu zespołu Queen  
„I want to break free” matka 
musiała walczyć ze źle pojmo-
waną przez córki wolnością 
(np. zamiast nauki – smartfony). 
Klasa VIII A postawiła na taniec  
i wykonała go (brawo Eryk !) do 
utworu hiszpańskiej grupy Las 
Ketchup „Asereje”.

Spotkanie  prowadzone 
było w dwóch językach – po 
polsku przez Dorotę Sielewicz  
i po angielsku przez Anetę 
Nogalę. W czasie popisów 
scenicznych dzieci i młodzie-
ży widzowie mogli raczyć się 
kawą, herbatą, słodkościami 
oraz owocami ufundowanymi 
przez Radę Rodziców. Bardzo 
dziękujemy Radzie Rodziców 
oraz wszystkim, którzy tego 
wieczoru zdecydowali się być  
z nami w MDK. 

Dorota Sielewicz 

Książka artystyczna 
10 października br. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach ponownie zorganizowała warsz-
taty plastyczno – literackie pt. „Zróbmy sobie książkę”. Temat artystycznych książek spodobał się 
dzieciom i rodzicom, dlatego bibliotekarze postanowili kolejny raz zaprosić najmłodszych na zajęcia. 

haterowie poruszają się, krę-
cą głowami, puszczają do nas 
oczko, gdzie kiełkuje las, mo-
tyle unoszą się nad kwiatami, 
dinozaur szczerzy zęby, a Alicja 
z Krainy Czarów popija z króli-
kiem herbatkę...                            

Po wykładzie na uczestni-
ków czekały do wykonania pra-
ce plastyczne. Dzieci, wspólnie 
z opiekunami, miały za zada-
nie wykonać morską ilustrację 
przestrzenną. Na niebieskiej 
kartce unosiła się mewa – trój-

wymiarowy element pracy. 
Dzięki fantastycznej wyobraźni 
naszych „pracusiów”, na kart-
kach powstały również plaże, 
statki, klify, fale – wszystko 
to, co związane jest z morzem  
i z Międzyzdrojami. Wspól-
nymi siłami powstała książka  
pt. „Mój wymarzony dzień”. 

Zadaniem każdej osoby 
było stworzenie kolażu z przy-
gotowanych wcześniej sta-
rych gazet, włóczek, cekinów, 
kwiatków, kawałków materia-
łu. Prace zostały wklejone do 
ogromnej księgi, którą można 
podziwiać w bibliotece. 

Część materiałów plastycz-
nych na warsztaty  w biblio-
tece zakupił Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2019 r. na działania profilak-
tyczno-rozwojowe dla dzieci  
i młodzieży realizowane przy 
bibliotece w Międzyzdrojach. 

Bibliotekarze
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Goście z Grecji, Hiszpanii, 
Rumunii, Turcji oraz dwóch 
szkół w Anglii mieli okazję 
zwiedzić Międzyzdroje i oko-
lice, podziwiać piękno Wo-
lińskiego Parku Narodowego  
i Kawczej Góry oraz zobaczyć 
zwierzęta w rezerwacie żu-
brów. Dla większości z nich 
była to również pierwsza spo-
sobność do lepszego poznania 
polskiej kultury i systemu edu-
kacji. W trakcie wizyty zarów-
no odwiedzający, jak również 
nauczyciele z SP1 wzięli udział 
w różnych zajęciach: warszta-
tach artystycznych w Bibliote-
ce Miejskiej, podczas których 
uczestnicy nauczyli się robić 
świąteczne choinki ze styro-
pianu i filcu, warsztatach arty-
stycznych z tworzenia witraży, 
pod kierunkiem  Aleksandry 
Andraszewicz-Lewandow-
skiej i Izabeli Suchłabowicz, 
oraz warsztatach zorganizo-
wanych przez Empirię, doty-
czących wielokulturowości  
w szkole i klasie. 

ERASMUS+ Kreatywnie w Międzyzdrojach
W dniach 14-18.10.2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach gościła nauczycieli z 6 szkół biorących udział w pro-
jekcie ERASMUS+ „Promoting Innovation Through the Development of Creativity and Imagination”. 

Uczniowie oraz nauczycie-
le SP1 przygotowali bogaty 
program artystyczny z oka-
zji wizyty gości, który moż-
na było podziwiać zarówno 
podczas apelu powitalnego, 
jak również w trakcie przy-
gotowanego przez Dorotę 
Sielewicz występu pt. „t–
ERAS MUS–t be the show” 
w Międzynarodowym Domu 
Kultury. We wtorek odbył się 
również w szkole Dzień Jabł-
ka, z której to okazji każda 

klasa udekorowała odpowied-
nio swoje sale oraz korytarz  
i przygotowała jabłkowy po-
częstunek. Jabłkowy motyw 
był obecny również w czasie 
realizowanych w tym dniu za-
jęć. Przedsięwzięcie to miało 
na celu ukazanie tego, co pol-
skie i promowanie zdrowego 
trybu życia poprzez zachęca-
nie do jedzenia owoców.

Nauczyciele ze szkół part-
nerskich odwiedzili Szcze-
cin, „cofnęli się w czasie” 

oglądając eksponaty w Mu-
zeum Techniki i Komunika-
cji oraz zgłębiając historię  
w Centrum Dialogu Przeło-
my. Nie zabrakło też czasu 
na tradycyjny polski obiad 
na Starówce u podnóża Zam-
ku Książąt Pomorskich. W 
czwartek goście podziwiali 
szeroką plażę i piękną pro-
menadę w Świnoujściu, na-
tomiast w piątek udali się nad 
Jezioro Turkusowe.

W szeregu spotkań pro-
jektowych omówiono zreali-
zowane do tej pory zadania 
oraz zaplanowano kolejne 
działania obejmujące ten rok 
szkolny. SP1 wydało z tej oka-
zji książkę, stanowiącą zbiór 
opowiadań i przygotowanych 
do nich zadań z każdego kraju 
biorącego udział w projekcie 
– egzemplarz dostępny jest w 
bibliotece szkolnej każdej ze 
szkół partnerskich.

Iwona Ośka
Koordynator

Sosna została wyhodowa-
na z nasion pochodzących 
z terenu Wolińskiego Parku 
Narodowego. Uczniowie kla-
sy I wraz z nauczycielką –Ali-
cją Grzywaczewską, zasadzili 
drzewko na terenie przyle-
głym do szkoły. Będą się nim 
troskliwie opiekować i obser-
wować jak rośnie.

Inauguracja III edycji projektu „Bliżej Przyrody” 

Dzięki realizacji projektu 
„Bliżej Przyrody” dzieci będą 
odkrywać tajemnice przyrody 
i podejmować działania, które 
przyczynią się do jej ochrony 
w najbliższej okolicy. 

Przez trzy lata uczniowie 
będą poznawać przyrodę 
Wolińskiego Parku Naro-
dowego poprzez warsztaty, 

wycieczki terenowe oraz spo-
tkania z pracownikami Parku. 
Projekt realizowany jest we 

współpracy z Fundacją Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej.

WPN

W dniu 14 października 2019 r. pracownicy Wolińskiego Parku 
Narodowego – Marek Dylawerski oraz Elżbieta Lorent poda-
rowali uczniom klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
sadzonkę sosny zwyczajnej z okazji uroczystego ślubowania 
uczniów klasy I oraz inauguracji projektu „Bliżej Przyrody”.
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Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zaprezento-
wali swoje umiejętności na dystansie 200 m. Zarówno 
wśród dziewcząt, jak i chłopców zwyciężali nasi zawod-
nicy. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Anna 
Rejchert 200m-26,97 PB, wśród chłopców Artur Udycz 
200m-23,34 PB (III klasa sportowa). Po startach na bież-
ni wszyscy udali się na pobliski basen, żeby zregenero-
wać się po  zawodach. Wyjazd na zawody dofinansowa-
ny był z budżetu Gminy Międzyzdroje. 

Pozostałe wyniki naszych zawodniczek i za-
wodników na dystansie 200m: Amelia Kujda-Ro-
gowska - 32,31, Maja Kucharczyk - 32,98, Hania 
Wołkow - 33,17, Maria Rutkowska - 34,20, Anna 
Kolańska - 37,12, Dawid Malolepszy - 30,54, Kac-
per Caban - 30,62, Marcel Gondek - 33,17, Patryk 
Jeziorny - 35,65, Wojtek Szumlewski - 36,47, Tomek  
Wiśniewski - 37,37, Maciej Dunder - 37,99.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

Na przełomie września i października była 
rozgrywana Szkolna Liga Biegowa dla uczniów 
SP 1 Międzyzdroje. Szkolna Liga Biegowa to 
cykl trzech biegów przełajowych na dystansie 
ok. 850m. Podczas całego cyklu dzieci zbie-
rały punkty za poszczególne miejsca zdobyte  
w biegach. Najlepsi uczniowie otrzymali pa-
miątkowe medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Podsumowując w trzech biegach 
Szkolnej Ligi Biegowej wystartowało 53 
uczniów, którzy rywalizowali w czterech kate-
goriach wiekowych z podziałem na dziewczęta 
i chłopców. 

Organizatorami biegów byli Akademia 
Lekkoatletyczna Międzyzdroje oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach. Podzię-
kowania dla nauczycieli wychowania fizyczne-
go oraz wolontariuszy za pomoc w przepro-
wadzeniu zawodów. Zawody dofinansowane 
były z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

9 października br. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Międzyzdrojach wystartowali  
z sukcesami w Mistrzostwach Powiatu Ka-
mieńskiego w sztafetowych biegach przełajo-
wych 10x800m w Dziwnowie. 

1. miejsce - chłopcy kl. 4 - 6
2. miejsce - chłopcy kl. 7 - 8
3. miejsce - dziewczęta kl. 4 - 6
Podczas zawodów nastąpiło podsu-

mowanie klasyfikacji ogólnej szkół w roku 
2018/2019 w powiecie kamieńskim. Nasza 
szkoła w obu klasyfikacjach zajęła miejsca na 
podium co świadczy o wysokim poziomie wy-
szkolenia sportowego naszych uczniów.

IGRZYSKA DZIECI KL. 4 - 6 ŁĄCZNIE 3 
MIEJSCE

1. miejsce dziewczęta
5. miejsce chłopcy
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KL.7-8 

ŁĄCZNIE 2. MIEJSCE.
1. miejsce dziewczęta
2. miejsce chłopcy
Reprezentację szkoły prowadzili: Paweł No-

N a  m i t i n g u  w  B i a ł o g a r d z i e
Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje wystartowali w Mitingu Zakończenia Sezonu Lek-
koatletycznego w Białogardzie. Był to ostatni start w tym roku na otwartej bieżni, czekają nas jeszcze starty halowe. 

Szkolna Liga 
Biegowa

MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

gala, Jacek Wandachowicz, Leszek Nyrkowski  
i Zdzisław Piątkowski.

Nauczyciele W-F
SP 1 Międzyzdroje
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Anna Rejchert, 
zawodniczka Aka-
demii Lekkoatle-
tycznej Międzyz-
droje wystartowała  
w Mistrzostwach 
Polski Młodzików 
U16 w Tarnowie.  
W Mistrzostwach 
brały udział naj-
lepsze zawodniczki  
z całej Polski, a ry-
walizacja sportowa 
stała na najwyż-
szym poziomie.  
Ania ostatecznie 
zakończyła Mi-
strzostwa Polski na 
25. miejscu (przy-
jechała z 33. wyni-
kiem) ustanawiając 
nowy rekord ży-
ciowy oraz rekord 

W sobotę 19 października  
w hali widowiskowej w Koszalinie 
odbył się wysokiej rangi turniej 
taneczny Puchar Regionów Pol-
ski Północnej FTS i Grand Prix 
Polski Ekstraklasa FTS. Miłą nie-
spodziankę sprawili tancerze TKS 
Jantar, nie tylko wchodząc do ści-
słego finału, ale również stając na 
podium.

Ogromne gratulacje dla Miko-
łaja Dajlida i Nadii Kastrau za III 
miejsce kat. 14-15 standard (TKS 
Jantar Międzyzdroje) oraz Dawi-
da Gąsiorowskiego i Julii Szcze-
blewskiej za II miejsce kat.12-13 
kombinacja (TKS Jantar Wolin).

W wyniku tak udanego startu 
obie pary zostały przeklasyfiko-
wane do wyższych kategorii ta-
necznych.                                                                      

Anna Zjawińska

Dnia 20.10.2019r. w Sianowie 
koło Koszalina odbył się Puchar 
Polski w tenisie stołowym na 
szczeblu wojewódzkim.  W tym 
turnieju klub UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje reprezentowały 3 dru-
żyny:  

1 Oliwia Osińska, Julia Bart-
kiewicz, Magda Idzik; 

2 Maja Łukowska,  Agata 
Ogińska,  Magda Stasiak; 

W zawodach rywalizowało 67 
uczniów z SP 1 Międzyzdroje, SP 
Dziwnów, SP Wysoka Kamień-
ska, SP 2 Wapnica, SP Wolin, PSP 
Kołczewo, PSP Dargobądz oraz 
SP 6 Świnoujście. Organizatorem 
zawodów jest Akademia Lekko-
atletyczna Międzyzdroje oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mię-
dzyzdrojach.

Organizatorzy pragną podzię-
kować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację zawo-
dów, a przede wszystkim nauczy-
cielom i wolontariuszom. Kolejne 
zawody odbędą się na wiosnę 
2020 r. Zawody dofinansowane 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Taneczne sukcesyNa Mistrzostwach Polski U16
klubu na 300m-42,75. 
Dla Ani była to znako-
mita nauka oraz zdo-
bycie doświadczenia 
na imprezie sportowej 
tej rangi. Warto dodać, 
że w ten sam weekend 
nasz junior młodszy Ar-
tur Udycz wystartował  
w Kołobrzegu na Mi-
tingu Lekkoatletycz-
nym na dystansie 400 
m-51,74. Wynik ten 
pozwolił Arturowi za-
jąć wysokie 2. miejsce. 
Wyjazdy na zawody 
sportowe w ramach AL 
Międzyzdroje zostały 
dofinansowane przez 
Gminę Międzyzdroje.

Rafał Błocian
Akademia Lekkoatle-
tyczna Międzyzdroje

Puchar Polski 
w tenisie stołowym

oraz drużyna męska w skła-
dzie: Jakub Kurek, Karol Mętel, 
Mirosław Weremiuk.

 Wśród kobiet dwie drużyny 
UKS-u stanęły na podium. 1. miej-
sce w składzie: Bartkiewicz, Osiń-
ska, Idzik i 3. miejsce w składzie: 
Łukowska, Ogińska, Stasiak. Dru-
żyna męska zajęła ostatecznie  
9. miejsce. 

UKS Chrobry

III Międzyzdrojski 
Czwartek Lekkoatletyczny
Za nami trzecie zawody VI Edycji cyklu „Międzyzdrojskich Czwartków 
Lekkoatletycznych” oraz „Grand Prix Lekkoatletycznego” pod patro-
natem Burmistrza Międzyzdrojów, które odbyły się 02 października  
2019 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach. 

Punktacja szkół po trzech 
zawodach:
1. SP Wysoka Kamieńska 
                                 - 3622 pkt.
2. SP 1 Międzyzdroje 
                                 - 2136 pkt.
3. PSP Kołczewo   
                                - 1858 pkt.
4. SP Dziwnów       
                                 - 1832 pkt.
5. PSP Dargobądz 
                                - 1831 pkt.
6. SP 2 Wpanica - 782 pkt.
Więcej na www.almiedzyz-

droje.pl
Rafał Błocian

Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje
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ROZKŁAD JAZDY

PRZYSTANKI DGm S D CdGm D AGm DH S CdGm DGm
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < 06:55 08:30 < < < < < < <
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 05:55 < 08:50 08:50 12:00 13:55 15:40 16:00 16:20 18:20
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 05:57 < 08:52 08:52 12:02 13:57 15:42 16:02 16:22 18:22
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 05:59 < 08:54 08:54 12:04 13:59 15:44 16:04 16:24 18:24
WICKO,SKRZ. 06:00 07:08 08:55 08:55 12:05 14:00 15:45 16:05 16:25 18:25
ZALESIE 06:02 07:10 08:57 08:57 12:07 14:02 15:47 16:07 16:27 18:27
WICKO 06:04 07:12 08:59 08:59 12:09 14:04 15:49 16:09 16:29 18:29
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:06 07:14 09:01 09:01 12:11 14:06 15:51 16:11 16:31 18:31
WAPNICA 06:07 07:15 09:02 09:02 12:12 14:07 15:52 16:12 16:32 18:32
LUBIN NŻ 06:09 07:17 09:04 09:04 12:14 14:09 15:54 16:14 16:34 18:34
LUBIN 06:10 07:18 09:05 09:05 12:15 14:10 15:55 16:15 16:35 18:35

PRZYSTANKI DGm S D CdGm D AGm DH S CdGm DGm
LUBIN 06:15 07:20 09:15 09:15 12:20 14:15 15:55 16:15 16:35 18:35
LUBIN NŻ 06:16 07:21 09:16 09:16 12:21 14:16 15:57 16:17 16:36 18:36
WAPNICA 06:19 07:24 09:19 09:19 12:24 14:19 15:59 16:19 16:39 18:39
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:20 07:25 09:20 09:20 12:25 14:20 16:00 16:20 16:40 18:40
WICKO 06:22 07:26 09:22 09:22 12:27 14:22 16:01 16:21 16:42 18:42
ZALESIE 06:24 07:28 09:24 09:24 12:29 14:24 16:03 16:23 16:44 18:44
WICKO,SKRZ. 06:26 07:30 09:26 09:26 12:31 14:26 16:05 16:25 16:46 18:46
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:27 07:31 09:27 09:27 12:32 14:27 16:07 16:27 16:47 18:47
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:29 07:33 09:29 09:29 12:34 14:29 16:09 16:29 16:49 18:49
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:31 07:36 09:32 09:31 12:36 14:31 16:10 16:30 16:51 18:51
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 06:49 07:53 09:49 < < < < < < <

 Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje
  A   - kursuje codziennie (oprócz Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)
  Cd - kursuje w soboty, niedziele i święta (oprócz Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)

  D   - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
DH   - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w dni wolne od nauki szkolnej
  S   - kursuje w dni nauki szkolnej

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

INFORMACJA: 91/ 382-05-52

WAŻNY  OD  01.01.2019r.

0) Dworzec Kolejowy 5 50 6 50 10 02y
1) Szkoła 6 40ł 8 02 11 22
2) Pogotowie 7 15 9 22 12 22
3) Plac Zabaw 8 02 11 02 13 22
4) Pole Namiotowe 9 22 12 30 14 50
5) Zakład Energetyczny 11 10 13 42 16 00
6) Rondo Nowomyśliwska 12 22 15 02y 17 02y
7) Lubiewo 13 02 16 22
8) Przystań żeglarska (N/Ż) 14 02y 17 30
9) Łunowo - Rondo 15 02  50 18 42
10) Przytór - Dworzec PKP 16 02y 42 20 02y
11) Wolińska - Odra 17 50y
12) Świnoujście - Dworzec PKP 19 02

20 02y

(N/Ż) - przystanek na żądanie
Oznaczenia kursów:
ł - kurs przez Łunowo - Przytór i Warszów
y - kurs przez Łunowo - Przytór
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.09.2019 do 30.06.2020

10
"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o

72-600 Świnoujście   ul.Karsiborska 33a - tel. 91 321 4540

Międzyzdroje- Dworzec Kolejowy  →
→  Świnoujście - Dworzec PKP

przystanki
dni robocze soboty niedziele i

 święta
0) Dworzec PKP 6 15 42x 7 32 9 35
1) Wolińska - Odra 7 32 8 55 10 55
2) Przytór - Dworzec PKP 8 55 10 35 11 55
3) Łunowo - Rondo 10 35y 11 55y 12 55
4) Przystań żeglarska (N/Ż) 11 55 13 15 14 15y
5) Lubiewo 12 35 14 35 15 35
6) Rondo Nowomyśliwska 13 35 15 55 16 35
7) Zakład Energetyczny 14 35 16 55y
8) Rondo Polna 15 15y  35 18 15
9) Stadion 16 15 19 35
10) Pasaż 17 15y
11) Muzeum WPN 18 35
12) Straż Pożarna 19 35
13) Dworzec Kolejowy

(N/Ż) - przystanek na żądanie
Oznaczenia kursów:
x - kurs przez Warszów
y - kursy przez Przytór - Łunowo
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.09.2019 do 30.06.2020

10
"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o

72-600 Świnoujście   ul.Karsiborska 33a - tel. 91 321 4540

Świnoujście - Dworzec PKP  → 
→  Międzyzdroje - Dworzec PKP

przystanki
dni robocze soboty niedziele i

 święta

PRZYSTANKI DGm S D CdGm D AGm DH S CdGm DGm
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa < 06:55 08:30 < < < < < < <
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa 05:55 < 08:50 08:50 12:00 13:55 15:40 16:00 16:20 18:20
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 05:57 < 08:52 08:52 12:02 13:57 15:42 16:02 16:22 18:22
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 05:59 < 08:54 08:54 12:04 13:59 15:44 16:04 16:24 18:24
WICKO,SKRZ. 06:00 07:08 08:55 08:55 12:05 14:00 15:45 16:05 16:25 18:25
ZALESIE 06:02 07:10 08:57 08:57 12:07 14:02 15:47 16:07 16:27 18:27
WICKO 06:04 07:12 08:59 08:59 12:09 14:04 15:49 16:09 16:29 18:29
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:06 07:14 09:01 09:01 12:11 14:06 15:51 16:11 16:31 18:31
WAPNICA 06:07 07:15 09:02 09:02 12:12 14:07 15:52 16:12 16:32 18:32
LUBIN NŻ 06:09 07:17 09:04 09:04 12:14 14:09 15:54 16:14 16:34 18:34
LUBIN 06:10 07:18 09:05 09:05 12:15 14:10 15:55 16:15 16:35 18:35

PRZYSTANKI DGm S D CdGm D AGm DH S CdGm DGm
LUBIN 06:15 07:20 09:15 09:15 12:20 14:15 15:55 16:15 16:35 18:35
LUBIN NŻ 06:16 07:21 09:16 09:16 12:21 14:16 15:57 16:17 16:36 18:36
WAPNICA 06:19 07:24 09:19 09:19 12:24 14:19 15:59 16:19 16:39 18:39
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE 06:20 07:25 09:20 09:20 12:25 14:20 16:00 16:20 16:40 18:40
WICKO 06:22 07:26 09:22 09:22 12:27 14:22 16:01 16:21 16:42 18:42
ZALESIE 06:24 07:28 09:24 09:24 12:29 14:24 16:03 16:23 16:44 18:44
WICKO,SKRZ. 06:26 07:30 09:26 09:26 12:31 14:26 16:05 16:25 16:46 18:46
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:27 07:31 09:27 09:27 12:32 14:27 16:07 16:27 16:47 18:47
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum 06:29 07:33 09:29 09:29 12:34 14:29 16:09 16:29 16:49 18:49
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA 06:31 07:36 09:32 09:31 12:36 14:31 16:10 16:30 16:51 18:51
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa 06:49 07:53 09:49 < < < < < < <

 Gm - kursy dofinansowane przez Gminę Międzyzdroje
  A   - kursuje codziennie (oprócz Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)
  Cd - kursuje w soboty, niedziele i święta (oprócz Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)

  D   - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
DH   - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w dni wolne od nauki szkolnej
  S   - kursuje w dni nauki szkolnej

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW

LUBIN - WAPNICA - WICKO - ZALESIE - MIĘDZYZDROJE - (ŚWINOUJŚCIE)

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN

ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.
Spółka z o.o. Kamień Pomorski

e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

INFORMACJA: 91/ 382-05-52

WAŻNY  OD  01.01.2019r.
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OGŁOSZENIA

Adam Szczodry
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

WYNIKI  WYBORÓW  PARLAMENTARNYCH  13.10.2019 r.
Miasto i Gmina Międzyzdroje

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczo-
nych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy)  
w chwili zakończenia głosowania:  – 5436 głosów

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (licz-
ba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez 
potwierdzenia podpisem w spisie): – 3105 głosów

Frekwencja:  – 57,12%

SEJM:

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy 
kandydatów (z kart ważnych):  – 3070 głosów

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE – 181 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a:  RZEPA Jarosław Michał  
 – 73 głosy

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 1016 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: GRÓBARCZYK Marek Józef  
 – 465 głosów

Lista nr 3 - KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ  
 – 532 głosy

Najwięcej głosów otrzymał/a: 
WIECZOREK Dariusz Krzysztof  – 157 głosów

Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 
I NIEPODLEGŁOŚĆ  – 157 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: BEDKA Marcin Grzegorz  
 –  58 głosów

Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 
PO .N IPL ZIELONI  – 1178 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: NITRAS Sławomir Witold  
 – 793 głosy

SENAT: 

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy 
kandydatów (z kart ważnych)  – 3029 głosów

1. KOCHAN Magdalena Maria zgłoszona przez 
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
 – 1956 głosów
2. KOSMAL Edward zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   
 – 1073 głosy 
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Z miejskiego kalendarza  imprez:  październik / listopad 2019 r.  
	30.10.2019 r. – Wernisaż prac fotograficznych  

pt. „Zobacz jak tu pięknie”, godz. 17.00, Wiklina 
w Wapnicy;

	01.11.2019 r. – Zaduszki Morskie, godz. 18:45, 
klub „Paradise” pod molo;

	05.11.2019 r. – Polska & Korea, koncert muzyki 
współczesnej w wykonaniu Chungbuk Philhar-
monic Orchestra, godz. 18:00, Międzynarodowy 
Dom Kultury, wstęp wolny; 

	07.11.2019 r. – Jesienne spotkania z poezją i mu-
zyką Wojciecha Młynarskiego, godz. 18:00, Miej-
ska Bibliotek Publiczna;

	08.11.2019 r. – Wernisaż obrazów Anny Wińskiej 
(1906 – 1974) pt. „Z Wileńskiego Teatru na Zagu-

bioną Wyspę”, dyskusja - historia i dziedzictwo 
Gminy Międzyzdroje, godz. 18:00, Międzynaro-
dowy Dom Kultury; 

	11.11.2019 r. – Narodowe Święto Niepodległości, 
program na str. 3;

	13.11.2019 r. – Spotkanie z Robertem Makłowi-
czem, godz. 18:00, Międzynarodowy Dom Kul-
tury;

	14.11.2019 r. – Warsztaty plastyczne pt. „Morskie 
Stwory”, godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publicz-
na;

	23.11.2019 r. – Bal Andrzejkowy „Z Miłości do 
Dzieci”, godz. 20:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury, bilety w cenie 99,99 zł / osoba.

Redakcja

Miejska Biblioteka Publiczna                            
w Międzyzdrojach                         

oraz Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”                         
zapraszają na spotkanie                                                                          

z Robertem Makłowiczem

Międzynarodowy Dom Kultury                       
w Międzyzdrojach

13 listopada 2019 r. (środa) godz. 18.00

Organizatorzy:


