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AKTUALNOŚCI

Sezon letni na kąpielisku w Międzyzdrojach
Sezon ratowniczy w Międzyzdrojach w roku 2016 należy do dość spokojnych w porównaniu do
lat ubiegłych. Dzięki akcjom profilaktycznym, ogromnemu zaangażowaniu i umiejętnościom
oraz doświadczeniu ratowników WOPR, udało się zapobiec wielu wypadkom. Większość interwencji jakie były podejmowane przez ratowników związane były ze spożywaniem alkoholu oraz
zaginięciami dzieci.
Niestety, sporo turystów przebywających nad Ratownicy są nie tylko od akcji ratowniczych, ale
morzem dość często uwagi i rady ratowników od- także od profilaktyki - edukacji i informowania tubiera jako zakazy i reaguje niezrozumiałą agresją. rystów co należy robić, aby kąpiel była bezpieczna,

WSPOMNIEŃ CZAR
Zapraszamy na kolejną edycję wspomnień
o Międzyzdrojach, która odbędzie się jesienią
2016r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (szczegóły podamy w późniejszym
terminie).
Na spotkaniach zawsze jest wyświetlana prezentacja przedstawiająca jak nasza miejscowość
wyglądała kiedyś i dzisiaj. Aby ją stworzyć potrzebujemy TWOICH zdjęć i pocztówek Międzyzdrojów
od początku XX w. przez lata 40., 50., 60., 70., 80.,
90. aż do teraz.
Zdjęcia i pocztówki możesz przynieść do bi-

blioteki w celu ich skopiowania
lub wysłać na e-mail: biblioteka.mje.bibliotekarze@gmail.
com. Szczegółowych informacji
udzielają bibliotekarze na miejscu lub pod nr tel. 91 32 80 442
Na najbliższych spotkaniach
będziemy wspominać ludzi
oraz ulice i budynki m.in. przy
Niepodległości, Skłodowskiej-Curie, Orzeszkowej, Leśnej,
Kolejowej, Konopnickiej, Bukowej, Norwida, Słowiańskiej,
Nowomyśliwskiej, itd.
Bibliotekarze

oraz żeby dzień spędzony na plaży skończył się
miło i przyjemnie.
Pragniemy również poinformować, że aktualne
dane dotyczące warunków atmosferycznych na
kąpieliskach morskich dostępne są na portalu
informacyjnym www.gis.gov.pl. Informacje tam
zawarte są na bieżąco uzupełnianie przez pracowników urzędu, ratowników oraz przez Powiatową
Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
Ponadto czystość wody badana jest co dwa
tygodnie. Dotychczas wyniki nie wykazały żadnych
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, jak również
w ocenie wizualnej, woda jest cały czas zdatna
do kąpieli. Nad utrzymaniem czystości terenów
kąpielowych czuwa Zakład Ochrony Środowiska,
który wprowadził sprzątanie plaży o każdej możliwej porze dnia.
Sezon ratowniczy na kąpielisku strzeżonym
w Międzyzdrojach trwać będzie do 15 września
2016 r.
Życzymy dalszego miłego i spokojnego wypoczynku.
Andżelika Przygodzka
Urząd Miejski Międzyzdroje

Ze zbiorów T. Rychłowskiego

Dyskusyjny Klub Książki
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
zapraszają wszystkich miłośników książek
na spotkanie pt. „Literatura polska na jesienne wieczory”,

15 września 2016 r.
o godz. 16.00

które odbędzie się

Z miejskiego kalendarza imprez: wrzesień 2016 r.
 03 – 04.09.2016r. – „Międzynarodowy




2

Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym”,
godz.10:00, hala sportowa im. Andrzeja
Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1;
06 - 30.09.2016r. – Wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego
pt. ”Prawa Człowieka, Dostrzegam”,
Międzynarodowy Dom Kultury;
07.09.2016 r. – Spotkanie autorskie
z Maciejem Dudą, godz. 18:00, Miejska

Biblioteka Publiczna;

 10.09.2016r. – „III Piknik Rodzinny”,
godz. 13:00, amfiteatr;

 11 – 25.09.2016r. - Plener malarski, cały



dzień, Międzynarodowy Dom Kultury,
teren miasta;
15, 29.09.2016r. – „Czwartki Lekkoatletyczne 2016/2017”, godz. 16:00, stadion
miejski;
24.09.2016r. – „XIX Jesienne Biegi




Przełajowe”, godz. 11:00, boisko przy
Gimnazjum nr 1;
23 – 25.09.2016r. – „Spotkania Artystyczne Seniorów 2016”, program
na str. 4;
27, 29.09.2016r. – Rodzinne warsztaty
plastyczne pn. „Pamiątki z wakacji”,
godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publiczna.
Redakcja

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 8/2016

AKTUALNOŚCI

Summer Kite Festival 2016
W dniach od 26 do 28 sierpnia br. na plaży w Międzyzdrojach pojawiły się kolorowe latawce,
a na wodach Bałtyku pływający na deskach uczestnicy zawodów kitesurfingowych. Summer
Kite Festiwal odbył się w Międzyzdrojach już po raz siódmy i, jak określają sami zawodnicy, jest
to ich „impreza kultowa”.
Kitesurfing to najmłodszy, dynamicznie rozwijający się sport wodny. Jest podobny do windsurfingu,
jednak zamiast żagla do napędzania używa się

latawca. Kitesurfer porusza się na symetrycznej
desce podobnej do deski surfingowej, ale zazwyczaj trochę od niej mniejszej, i przypięty jest
do latawca za pomocą haku na trapezie (uprzęży
wokół bioder lub pasa). Latawiec stanowi źródło
napędowe, dzięki któremu kitesurfer płynie po
wodzie.
W tegorocznych zawodach udział wzięło
pięćdziesięcioro kitesurferów, a w śród nich
czołowi polscy kitesurferzy na czele z Mistrzem
Polski Markiem Rowińskim. Tradycyjnie rozegrano
konkurencję Freestyle oraz finał Pucharu Polski
w Kite Twin Tip Racing (w kategorii junior, senior,
master oraz w kategorii kobiet). Ciekawostką
jest fakt, iż na kitach pływają nie tylko dorośli. W
kategorii junior wygrał 10 –letni Janek Koszowski,

OnkoRejs

zawodnik z Sopotu, który uprawia kitesurfing od
siódmego roku życia.
Summer Kite Festival stanowi nie lada
gratkę nie tylko dla
zawodników, ale
także dla plażowiczów mogących w
ciągu dnia oglądać
niezwykłe akrobacje z lądu, a wieczorami bawić się
w sportowym gronie na muzycznym,
plażowym „Beach
Party”. W trakcie festiwalu można było
korzystać z atrakcji
w przygotowanych strefach: KITE ZONE, ACTIVE ZONE, FUN&MUSIC
ZONE. Testy sprzętu kitesurfingowego, pokazy instruktażowe kitesurfing’u
i rozmowy z ekspertami to
kolejne punkty festiwalowych wydarzeń towarzyszących plażowiczom. Nie
zabrakło również zabaw
i konkursów dla dzieci
i dorosłych, podczas których można było wygrać
ciekawe nagrody rzeczowe. O bezpieczeństwo zawodników i plażowiczów

„Płyń z nami na fali życia! Badaj się! Wczesne wykrycie raka daję szansę
wyleczenia. Rak to nie wyrok” – to główne przesłanie pierwszego ogólnopolskiego projektu „OnkoRejs Granicami Polski”, w którym brały udział
kobiety z chorobą onkologiczną.
Projekt ruszył 21.08 a zakończył 27.08.2016 r.
Z 34 planowanych grup z całej Polski w ciągu
7 dni trasy powyżej 100 km ukończyło 18 grup.
Z Kołobrzegu w sobotę (27 bm.) dotarła do Mię-

dzyzdrojów grupa trzech kobiet w składzie: Anna
Polak Prezes Stowarzyszenia Amazonek z Kołobrzegu – koordynator trasy, Iwona z Kołobrzegu, Justyna z Warszawy. Dołączyły do nich: Maria Najdowska

podczas organizowanej imprezy zadbał WOPR
Szczecin oddział w Międzyzdrojach.
Słoneczna pogoda, sprzyjający zawodom wiatr
oraz profesjonalizm organizatorów, to niewątpliwie atuty, które przyczyniły się do ogromnego
zainteresowania imprezą i stanowiły piękne zakończenie wakacji w Międzyzdrojach.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
Fot: Łukasz Łuszczek, Anetta Czyżak

z Trzebiatowa, Monika Motyl redaktor tygodnika
"Vita" z Poznania z córką oraz trzyosobowa ekipa.
Projekt powstał po to, aby uaktywnić osoby
z problemami onkologicznymi, które nierzadko
czują się na marginesie życia. I pokazać innym,
że choroba nie musi izolować i prowadzić do
samotności, a wręcz przeciwnie - budzić ludzką
solidarność i jednoczyć. Ważnym celem projektu
było zwrócenie uwagi na profilaktykę i badania
diagnostyczne. Z chorobą można żyć i dokonywać rzeczy (tak jak nasze Panie - przejść pieszo
108 km), które niełatwe są nawet dla zdrowego
człowieka. Można i warto pokonywać własne
słabości i życiowe ograniczenia, by czerpać radość
z każdego dnia.
Pragnę przekazać w imieniu Amazonek
podziękowania wszystkim tym, którzy wspierali
taką akcję.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

Rok Szkolny 2016/2017
W dniu 1 września 2016 r. inauguracja roku
szkolnego nastąpi:
- o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1,
ul. Leśna 17, Międzyzdroje
- o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2,
ul. Jodłowa 3, Wapnica
- o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 1, ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje
- o godz. 9.00 w Technikum Hotelarskim
ul. Leśna 17, Międzyzdroje
Serdecznie Zapraszamy!
Redakcja
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AKTUALNOŚCI

Kulturalnie i kulinarnie!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów na „III Piknik Rodzinny”, który odbędzie się
w sobotę 10 września br. od godz. 13:00 w amfiteatrze w Międzyzdrojach.
W programie pikniku nie zabraknie warsztatów
dla dzieci, prezentacji lokalnych stowarzyszeń

i występów na scenie. Gościem specjalnym
pikniku będzie chef i coulinarycouch David

Gaboriaud. David prowadzi autorski program
kulinarny „David w Europie” w telewizji Kuchnia+ (grupa Nc+), gościnnie występuje również
w programie „Dzień Dobry TVN”, gdzie gotuje
potrawy inspirowane swoimi podróżami.
Techniki kulinarne zdobywa poprzez staże
i szkolenia u najlepszych szefów kuchni
w Polsce i zagranicą. Na pikniku David Gaboriaud poprowadzi warsztaty kulinarne
oraz konkurs na „Śledzia po Międzyzdrojsku”.
O godz. 16:00 na scenie nastąpi prezentacja
potraw konkursowych, a jury wyłoni zwycięską
potrawę, oceniając smak, wygląd oraz sposób
prezentacji potrawy przez jej autora. O godz.
19:00 planowany jest koncert zespołu pop-rock
"CAYO", który zakończy imprezę.
Szczegóły programu pikniku oraz informacje dotyczące konkursu można śledzić
na stronie internetowej www.miedzyzdroje.
pl w zakładce Piknik Rodzinny lub uzyskać
w Referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy
z Zagranicą

Spotkania Artystyczne
Seniorów 2016

Piątek 23. 09.
16.00 Przemarsz barwnego korowodu ulicami miasta
16.30 Wspólny Polonez przed molo
17.00 Inauguracja spotkań artystycznych seniorów – amfiteatr
Sobota 24.09.
10.00 – 13.00 Przeglądy konkursowe
16.00 – 19.00 Przeglądy konkursowe – Sala Teatralna MDK oraz
Amfiteatr
20.00 Spotkanie integracyjne – amfiteatr
Niedziela 25.09.
10.30 Uroczysta Msza święta z udziałem uczestników SAS
– Kościół parafialny w Międzyzdrojach
15.00 Koncert Finałowy – amfiteatr
Plenerowe prezentacje zespołów: promenada, Park im. Chopina,
Plac Neptuna, promenada przed molo, Wapnica – przy jeziorze
Turkusowym.
Międzynarodowy Dom Kultury
4
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WYDARZENIA

Touroperatorzy z Japonii
w Międzyzdrojach
12 sierpnia br. gościła w Międzyzdrojach delegacja
touroperatorów z Japonii. Organizatorzy turystyki z Japonii przyjechali w ramach współpracy
Polskiej Organizacji Turystycznej i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Zwiedzali najciekawsze miejsca na Pomorzu
Zachodnim, w tym: Stargard Szczeciński, Cedynię,

Wolin i Szczecin.
Tematem wizyty
w Międzyzdrojach
była przyroda i tereny turystyczne
wyspy Wolin. Delegacja zwiedziła

Woliński Park Narodowy, zagrodę pokazową
żubrów, molo i nadmorską promenadę oraz punkt
widokowy na wsteczną deltę Świny na grodzisku
w Lubinie. Otoczenie i infrastruktura, wyspiarskie
położenie i przyroda zyskały uznanie w oczach
Japończyków. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się… gofry z bitą śmietaną i owocami, a
prawdziwy zachwyt touroperatorów wzbudziły
kompozycje kwiatowe na promenadzie.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
Zdjęcia: archiwum ZROT

„Międzyzdroje Seaside Boxing Show VIII”

Gala w deszczu
Do historii przejdzie tegoroczna gala boksu zawodowego. Takiego siarczystego deszczu
w 8-letniej historii gali jeszcze nie było. Wieczorem 20 sierpnia br. na ringu w amfiteatrze,
wśród licznie przybyłej publiczności i w otoczeniu kamer telewizji Polsat, odbyło się sześć
emocjonujących walk bokserskich w różnych kategoriach wagowych.
W przeddzień sobotniej gali odbyła się konferencja prasowa i oficjalne ważenie zawodników
na tarasie hotelu Amber Baltic.

Największe zainteresowanie wzbudzała walka
wieczoru, w której zmierzyli się Kamil Szeremeta
(13-0, 2 KO) z byłym mistrzem świata federacji
IBF Kassimem Oumą (29-9-1, 18KO) z Ugandy.
Zakontraktowana na 10 rund walka być może
nie zawierała zbyt wiele emocji, ale za to sporo
mądrego boksu. Szeremeta przez całą walkę punktował Oumę nie mając większych problemów
ze swoim rywalem. W dziewiątej rundzie zadał
przeciwnikowi kilka mocniejszych ciosów, a w
dziesiątej po zderzeniu głowami pękł łuk brwiowy
Ugandyjczyka. Po dziesięciu rundach werdykt
mógł być tylko jeden - wysokie zwycięstwo Kamila
Szeremety. Trzej sędziowie wypunktowali: 98:92,
100:90, 99:92 na korzyść Polaka.
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W walce poprzedzającej główne wydarzenie wieczoru, zmierzyli się: Przemysław
Runowski (12-0, 2 KO) oraz Elmo Traya
(11-2, 8 KO) z Filipin.
Stawką starcia był
pas federacji WBC
wagi super lekkiej
w wersji Intercontinental. Po dziesięciu rundach jednogłośną
decyzją sędziów (99:92,
99:91, 100:90) ręce w geście zwycięstwa podniósł
Runowski.
W sumie podczas gali
zaprezentowano 6 pojedynków bokserskich w
różnych kategoriach wagowych. Cenne zwycięstwa zanotowali: Przemysław Zyśk w konfrontacji
z Tomaszem Piątkiem oraz Piotr Gudel
w rewanżowym pojedynku z Krzysztofem Rogowskim. Remisem zakończyła
się rywalizacja Kamila Młodzińskiego z
doświadczonym Krzysztofem Szotem.
Wśród obecnych na gali w amfiteatrze
w Międzyzdrojach byli znani sportowcy:
mistrz świata WBO kategorii junior wagi
ciężkiej Krzysztof Głowacki, boksujący w
USA Maciej Sulęcki oraz brązowy medalista olimpijski z 1980r. z Moskwy w wadze
piórkowej - Krzysztof Kosedowski. Jak co
roku wśród obecnych nie zabrakło miłośnika boksu, znanego aktora Zbigniewa
Buczkowskiego. Mieliśmy również okazję

gościć w Międzyzdrojach znanych promotorów
boksu zawodowego w Polsce: Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera, którzy przy okazji gali
w Międzyzdrojach promowali zbliżającą się we
wrześniu walkę o pas federacji WBO Krzysztofa
Głowackiego z Ołeksandrem Usykiem.
Wszystkich fanów boksu zapraszamy już za rok
na IX Galę Boksu Zawodowego – „Międzyzdroje
Seaside Boxing Show”.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
Fot. Piotr Duszczyk
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OGŁOSZENIA
PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

07.09.2016 r. - Ewa TROTT
14.09.2016 r. - Jan WĘGLORZ
21.09.2016 r. - Iwona CZYŻ
28.09.2016 r. - Adam JAKUBOWSKI
05.10.2016 r. - Dorota KLUCHA
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz. 15.00 - 16.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

Rozkład jazdy linii busowej numer 2 na trasie:
Międzyzdroje-Wicko-Wapnica-Lubin
Odjazdy z Międzyzdrojów
przystanek przy ul. Gryfa Pomorskiego 1
dni robocze: 			
soboty, niedziele i święta:

6.10; 8.40; 11.00; 12.40; 15.30; 18.30
6.10; 8.40; 12.40; 15.30;

Odjazdy z Lubinia
przystanek przy ul. Głównej, róg ul. Łagodnej
dni robocze: 			
soboty, niedziele i święta:

6.30; 9.00; 11.30; 13.10; 16.00; 18.50
6.30; 9.00; 13.10; 16.00

DYŻURY PIELĘGNIARKI W DNI WOLNE
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje,
że w miesiącach od września do grudnia br. będą kontynuowane dyżury
pielęgniarki w przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego
21-23 w Międzyzdrojach.
Dyżury będą pełnione w dni wolne od pracy w godzinach
od 9.00 do 12.00.
Grażyna Dubako
Inspektor ds. oświaty i zdrowia

Poszukujemy właśnie CIEBIE!

Jesteś żądny przygód? Szukasz nowych znajomości?

OGŁASZAMY NABÓR 2016!
Rodzina harcerska i zuchowa poszukuje nowych twarzy do swoich drużyn. Poszukujemy osób mających swoje pasje. Wraz z nami możesz je rozwinąć!
Jesteś człowiekiem podróżującym? Pójdź z nami na pieszą wycieczkę! Pojedź z nami na obóz! Lubisz gotować? Ugotujmy coś razem! Interesują Cię służby
mundurowe? Spotkajmy się z nimi! Poszukujesz nowych znajomych? Zostańmy PRZYJACIÓŁMI!
Z nami nie ma rzeczy niemożliwych, a na cuda trzeba chwilkę poczekać.

Harcerstwo w Międzyzdrojach działa w trzech środowiskach:
Zuchowe: klasy 1-3 szkoły podstawowej
Harcerskie: klasy 4-6 szkoły podstawowej
Starszoharcerskie: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
JEŻELI MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI LUB INNE ZMARTWIENIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
MOŻESZ TO ZROBIĆ NA KILKA SPOSOBÓW:

Przyjść na zbiórkę w sobotę:
- przy Międzynarodowym Domu Kultury od godz. 12:00 do Gromady Zuchowej
		
(klasy 1-3 szkoły podstawowej) - drużynowa druhna Matylda Czuchry.
- przy Międzynarodowym Domu Kultury od godz. 13:30 do Drużyny Harcerskiej
		
(klasy 4-6 szkoły podstawowej) - drużynowy druh Tomasz Rychłowski.
- przy Straży Pożarnej od godz. 15:00 do Drużyny Starszoharcerskiej
		
(klasy 1-3 gimnazjum + szkoły ponadgimnazjalne) - drużynowy druh Przemysław Wiaderski.
Telefonicznie: - druhna Matylda tel.: 785476245
		
- druh Tomek
tel.: 691262432
		
- druh Przemek
tel.: 606638263
Napisać do nas e-mail: zhp.miedzyzdroje@gmail.com
Napisać do nas na Facebook’u.
dh Przemysław Wiaderski
Porozmawiać z nami w mieście.
34DH„Orlęta”
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OPIEKA SPOŁECZNA

Szkoła dla Rodziców – program spotkań dla każdego
Od kwietnia do czerwca 2016 roku w Międzyzdrojach odbywały się warsztaty poświęcone ideom wychowawczym pn. ,,Szkoła dla Rodziców”. Jest
to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi oraz dla tych, którzy pragną zwiększyć
swoje kompetencje wychowawcze. Program zakłada prowadzenie wśród rodzin działań oświatowych, edukacyjnych i poniekąd terapeutycznych,
które pozwolą im zrozumieć problemy z jakimi spotykają się na co dzień. Daje możliwości „nauki” skutecznego porozumiewania się z dzieckiem budowania pozytywnego dialogu, umiejętnego stawiania granic w taki sposób, aby były one respektowane.

Po zajęciach rodzice nawiązują efektywną współpracę z dzieckiem, swobodniej jest im modyfikować niepożądane zachowania. Ponadto program
wspiera proces usamodzielniania się dziecka oraz
jego pozytywy i realistyczny rozwój tożsamości.
Pokazuje opiekunom inną drogę radzenia sobie
z problemami oraz zapobiegania im w przyszłości. Udział w zajęciach jest dobrowolny
i bezpłatny. Zajęcia są finansowane ze środków Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.
Zajęcia prowadziły pedagog mgr Teresa Musielak oraz
wychowawca mgr Ewelina
Szpakowska.
***
Podczas ostatniego podsumowującego spotkania,
które odbyło się 10 czerwca
2016 roku uczestniczki ,,Szkoły dla Rodziców” opowiedziały
o tym, czego dowiedziały się
podczas zajęć.
- Dlaczego Panie zdecydowałyście się na
udział w tych zajęciach? Co Wami kierowało?
- Dlatego, żeby ogarnąć nasze kochane pociechy. Chciałyśmy nauczyć się jak sobie radzić z
agresją dzieci, jak i kiedy stosować kary i nagrody.
Powodem zgłoszenia się na zajęcia była chęć
nauczenia dziecka reagowania na słowo „NIE”.
Dlatego, że mamy problemy wychowawcze z
dziećmi i chciałyśmy zmienić swoją postawę
wobec dziecka, zaakceptować zachowanie swoich dzieci. Po to, aby nie popełnić tych samych
błędów z dzieckiem młodszym, jakie popełniłam
ze starszym. Po prostu - żeby było łatwiej i nam
rodzicom i dzieciom.
- Które zajęcia były najtrudniejsze i sprawiły
najwięcej problemów?
- Trudnym tematem były ,,Kary i konsekwencje”, stosowanie konsekwencji zamiast kary.
Dziecko ma ponieść konsekwencje swoich zachowań. Jesteśmy przyzwyczajone karać dzieci
za ich przewinienia czy niedopełnienie swoich
obowiązków. Łatwiej jest powiedzieć: ,,Nie wychodzisz z domu”, ,,masz szlaban na komputer,
bajki czy gry...”. Trudno nie ukarać dziecka, kiedy
notorycznie uchyla się od swoich obowiązków
domowych czy szkolnych. Dzięki zajęciom
zamiast kar nauczyłyśmy się stosować konsekwencje, które dotyczą konkretnego czynu, np.
kiedy dziecko rozsypało na podłodze słonecznik
– posprząta, a nie jak dotychczas, nie obejrzy
bajki lub matka posprząta za dziecko. Dzieci są
przyzwyczajone do kar, dlatego wprowadzanie w
życie tego tematu nie było łatwe ani dla rodziców,
ani dla dzieci. Kara przypomina trochę spowiedź
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w kościele, grzechy są zapomniane. W przypadku
konsekwencji pracuje sumienie dziecka, ono
musi z tym ,,pochodzić” , przepracować i ponieść
je. Dzięki wprowadzeniu konsekwencji dzieci
bardziej mnie szanują, bo wiedzą, że naprawiają
swój błąd.
- Czego dowiedziałyście się Panie o sobie
podczas tych zajęć?

- Że nie jestem tak idealnym rodzicem, za jakiego się uważałam. Chciałabym być takim rodzicem, aby moje dziecko mnie kochało. Okazało się,
że metody dotąd stosowane z dziećmi starszymi,
z młodszymi się już nie sprawdzają. Konieczna
jest zmiana samej siebie w pierwszej kolejności,
rodzica, a nie dziecka. Zrozumiałam, że nic nie
robię dla siebie, że wszystko jest dla dzieci, a nie
dla mnie. Tak jakby nie było mnie w domu. Jak
zaczęłam w domu wprowadzać pewne sytuacje,
które poznałam na zajęciach, dziecko zauważyło
– mamo ty pracujesz, a nie kupujesz nic dla siebie.
Syn to zauważył, teraz rodzina mnie w domu nie
poznaje, zaczęłam stawiać granice. Zajęcia dają
bardzo dużo, człowiek może bardziej poznać
siebie. Zauważa, że w sytuacjach codziennych jest
sam, nie ma wsparcia np. ze strony ojca dziecka.
Niektóre słowa, których używamy ranią dzieci.
Zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy ich
używać. Dowiedziałam się o sobie, że jestem despotyczna. Kształtują nas rodzice, jednak metody
jakie stosowali względem nas kiedyś, nie są na te
czasy. Dziś dzieci są inne, wychowanie ich wymaga innych metod. Nie zmienię swojego dziecka,
ale mogę mu pomóc, aby było mu w życiu łatwiej.
Aby dobrze się czuło. Zajęcia uświadomiły mi
jakie popełniałam błędy, źle oceniałam dziecko.
Problemy się nie skończyły, ale zmieniło się podejście do nich i sposoby ich rozwiązywania. Udało
mi się zmotywować dziecko do lepszej nauki.
- Co dały Paniom te zajęcia? Czy spełniły
Wasze oczekiwania?
- Zgodnie możemy przyznać, że oczekiwania jakie miałyśmy na początku zajęć udało się
spełnić. Do dzieci trzeba mówić bezpośrednio,

wprost. W niektórych sytuacjach kryłam swoje
dziecko w jego różnych niedobrych działaniach,
pisałam usprawiedliwienia, gdy nie chodziło
do szkoły. Dlaczego? Myślę, że to wstyd przed
samą sobą, że nie potrafię nad nim zapanować.
Chciałybyśmy te spotkania kontynuować, żeby
były takie zajęcia dla rodziców i dla dzieci razem.
Tutaj poznajemy siebie, aby poznać czego dzieci
od nas oczekują.
Zajęcia i tematy na nich
poruszane powodowały, że
czasami wychodziło się z nich
w emocjach, to nie są łatwe
sprawy. Jako uczestniczki zajęć
znamy się prywatnie, znamy
swoje dzieci. Każda matka broni
swoich dzieci. Te zajęcia były jak
,,trzepanie mózgów”.
Dzięki grupie nie czuję się
inna, bo gdy słucham opowieści
moich koleżanek o swoich dzieciach przekonuję się, że każda
z nas ma podobne problemy,
każda reaguje podobnie, gdy
dziecko nie odrobi lekcji itp. Wiem, że nie jestem
sama. Komunikacja w rodzinie jest zdrowsza, nie
przeklinam, nie upokarzam. Zajęcia przekładają
się nie tylko na lepsze relacje z dziećmi, ale także
z naszymi rodzicami.
Warto w nich wziąć udział, bo czuję się ze
sobą, z własnym sumieniem dobrze, że robię coś
dla dzieci, że chcę ratować swoją rodzinę. Widzę
efekty w szkole, to że dziecko wraca punktualnie
do domu, słyszę wołanie dziecka o to, abyśmy
zrobili coś razem. Nie było więzi, która jest teraz.
Wszystko się zmieniło.
W grupie można liczyć na dyskrecję innych,
jest poufność, zaufanie, jest między nami dobra
atmosfera. Mieszkamy w małej społeczności, zależy nam na zachowaniu prywatności. Usłyszałam
od sąsiadki, że brała udział w zajęciach i że teoria
jest teorią a życie – życiem. Ja uważam, że to
wszystko zależy od nas. Jak do tego podejdziemy.
Chęć zmiany musi wynikać z człowieka, musi
nadejść moment, kiedy człowiek sam podejmuje
decyzję o zmianie relacji pomiędzy członkami
rodziny, czasami o terapii.
- Dziękuję Paniom za rozmowę i życzę wielu
sukcesów wychowawczych.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
***
Wszystkie osoby zainteresowane informujemy,
że kolejna data rozpoczęcia kolejnej edycji ,,Szkoły
dla Rodziców” zostanie ogłoszona we wrześniowym
dodatku OPS Informatora Samorządowego oraz
na stronie internetowej Ośrodka Opieki Społecznej:
www.ops.miedzyzdroje.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizatorzy
7

AKTUALNOŚCI

Wieczór poetycko-muzyczny

25 sierpnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbył się wieczór
poetycki. Swoją twórczość zaprezentowały miejscowe poetki: Marianna Kargul i Krystyna Rycombel.
Marianna Kargul przeczytała wiersze o tematyce morskiej i miłosnej ze swojego najnowszego
tomiku poezji pt. „Moje miejsce na ziemi”. Autorka podkreśliła, że jej wiersze są różnorodne
i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Krystyna Rycombel wydała swój pierwszy
tomik pt. „Wiersze”, w którym znajdują się
utwory religijne, patriotyczne, miłosne, o życiu

zwykłych ludzi, a także piosenki. Pani Krystyna
przeczytała kilka swoich utworów, aby przybliżyć przybyłym gościom swoją twórczość.
Autorka cały czas pisze nowe wiersze i mamy
nadzieję, że za jakiś czas czytelnicy doczekają
się drugiego tomiku.
Drugą część spotkania goście ze Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddziału Kołobrze-

jesienne witraże

Jesień

sierpniowy wieczór
świerszcza koncert
krótki
to cichną
to głośno dźwięczą
te liryczne
nutki

Ach jesień, jesień jakaś ty miła
za naszą pracę szczodrze nam wynagrodziłaś.
W polu, ogrodzie, sadzie wszystko nam dajesz
aby zgromadzić na całą zimę.

a noc już dotyka
delikatną dłonią
kołysze
dzień zmęczony upałem
tonie w granatowej
ciszy
popatrz dziś w niebo
gwiazdy spadają
nad nami
spełniają życzenia
budzą wspomnień
ciepły aksamit
pozbieram te pogubione
ułożę kolorowe
witraże
serce zatrzepotało
zapach letniej nocy
miraże
Marianna Kargul
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skiego: Beata Kępińska, Stanisław Nyczaj i Małgorzata Siemieniec poświęcili Annie German.
Beata Kępińska opowiedziała życiorys
Anny German, znakomitej piosenkarki, której 34. rocznica śmierci przypadała właśnie
25 sierpnia. Mogliśmy również posłuchać
piosenek nieżyjącej artystki w wykonaniu
Małgorzaty Siemieniec, tj.: „Tańczące Eurydyki”, „Człowieczy los” czy „Wróć do Sorrento”.
Małgorzata Siemieniec była członkiem chóru
„Masłowianie” na kielecczyźnie. Wystąpiła
w programach telewizyjnych: „Must be the
music” oraz „Szansa na sukces”.
Beata Kępińska opowiedziała także o swojej
twórczości literackiej. Jest autorką czterech
powieści. Jej pierwsza książka pt. „Siedlisko
i diabelisko” w bardzo krótkim czasie zdobyła
miano bestselleru. Pisarka ma na swoim koncie
także dwa tomiki poezji, z których przeczytała
kilka wierszy.
Na zakończenie Stanisław Nyczaj, poeta,
krytyk literacki, wydawca oraz prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
opowiedział o swojej pracy i przedstawił kilka
utworów, które były zwieńczeniem spotkania.
W trakcie odbył się również wernisaż wystawy fotografii Tomasza Kargula. Zdjęcia można
oglądać w czytelni.
Po wieczorze pełnym emocji można było
kupić tomiki poezji oraz powieści z dedykacją autorów i zrobić pamiątkowe zdjęcie
z artystami.
Bibliotekarze

By pełne były nasze spiżarnie,
śliczne smaczne owoce, przy których
codziennie ogrodnik pracował w pocie.
W ogrodzie na tych wspaniałych grządkach.
Co babcia latem pielęgnowała
Dorodnymi zbiorami jej wynagrodziłaś.
Z Pola zbiorami, którymi przez cały rok
Rolnik pielęgnował na całą zimę
Zbiory do piwnicy schował.
a w naszych lasach jest grzybobranie
Zbierają do koszyków dzieci, panowie i panie,
zrywamy jarzębinę na pyszne soki
Czerwoną żurawinę, by mieć na zimę witaminę
berberys czerwony, by zrobić soki
i przed chorobami się bronić – by
w zimie nie chorować, żeby do wiosny zdrowie
zachować.
Krystyna Rycombel
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SPORT

Międzyzdroje na sportowo
Po raz 14 na starcie przy Alei Gwiazd stanęło około 900 uczestników Biegu Śniadaniowego organizowanego przez Bogusława Mamińskiego. 17 sierpnia br. w Międzyzdrojach odbył się finał
biegów śniadaniowych, które odbywały się od 09 sierpnia w nadmorskich miejscowościach:
Jarosławcu, Dżwirzynie, Rewalu, Niechorzu, Pobierowie.
Bieg w M iędz yzdrojach poprowadzili
- w rytmie energetycznej muzyki -Grzegorz
Kułaga i Jacek Wszoła. W biegu uczestniczyli
znani sportowcy: Ryszard Zieliński, Szymon Ziółkowski, Marian Woronin, Krzysztof Kosedowski,
Ryszard Ostrowski, Bogusław Mamiński i inni,
artyści, społeczność lokalna Międzyzdrojów
oraz rzesza turystów. I nie chodziło tu o bicie
rekordów, czy ściganie się, ale o wspólne przemierzenie trzykilometrowej trasy, promocję
aktywnego trybu życia oraz integrację środowiska. Na wszystkich uczestników na skwerze

rekreacyjnym czekały pakiety śniadaniowe
- w myśl hasła „Najpierw bieganie, później
śniadanie”. Nad bezpieczeństwem uczestników
sprawnie czuwali funkcjonariusze Policji i Straży
Miejskiej oraz niezawodni Strażacy z OSP Lubin
– Międzyzdroje.

XVIII Mityng Lekkoatletyczny
im. Wł. Komara i T. Ślusarskiego
Tradycją jest, że co roku w rocznicę śmierci znanych olimpijczyków na skwerze rekreacyjnym

przy Alei Gwiazd odbywa się Mityng Lekkoatletyczny poświęcony pamięci sportowców.
Przed zawodami o godz.17.30 w kościele
pw. Św. Piotra Apostoła odbyła się msza św.
w intencji olimpijczyków.
KB "Sporting" zorganizował dwie koronne konkurencje Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego: pchnięcie kulą i skok o tyczce z udziałem
gwiazd sportu i sceny teatralnej, mistrzów i działaczy sportowych, zawodników oraz przyjaciół.
W konkurencji skoku o tyczce wzięło udział
10 zawodników.
Wyniki: Malykhin Vladislav (UKR) - 550 m
– 1 m, Dolve Eirik (NOR) - 550 m – 2 m, Bychkov
Igor (ESP - 540 m) – 3 m, Pawlik Karol (POL) - 540 m
i Czerwiński Przemysław (POL) - 540 m – 4 miejsce,
Jorgensen Rasmus (DEN) - 530 m- 6 m, Konrad Tom
(GER) - 520 m – 7 m oraz Porsch Gordon (GEN),
Piper Robin (GER) i Frauen Michel (GER).
Druga część, bardziej rekreacyjno – rozrywkowa, to konkurs pchnięcia kulą, w którym wystartowali: Jan Magda, Ryszard Zieliński, Zbigniew
Buczkowski, Krzysztof Wolsztyński, Jan Panzer,
Piotr Długosielski, Dariusz Juzyszyn, Marian Woronin, Jacek Wszoła i Szymon Ziółkowski. Zdobywcą
pamiątkowej statuetki z najlepszym wynikiem
15,83 m został Krzysztof Wolsztyński - Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Związku LA. Nasz reprezentant Jan Magda Przewodniczący Rady Miejskiej
zajął 4. miejsce z wynikiem 14,61 m. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom uzyskanych wyników.
Dziękujemy Bogusławowi Mamińskiemu
i wszystkim, którzy pracowali przy organizacji
Biegu Śniadaniowego i Mityngu zapewniając nam
prawdziwą ucztę sportową.
Do zobaczenia za rok w Międzyzdrojach!
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej

Michał drugi w Andro Kids Open
Michał Wandachowicz zajął drugie miejsce, a Julia Bartkiewicz
piąte w międzynarodowym turnieju tenisa stołowego Andro Kids
Open w Dusseldorfie (Niemcy).
W turnieju drużynowym Michałowi poszło jeszcze lepiej - wraz

ze swoim partnerem Alanem Kulczyckim zajęli pierwsze miejsce.
W zawodach startowało około 1400
zawodników z ponad 10 krajów.
Jest to wspaniały początek sezonu
naszych zawodników. Gratulacje!
UKS „Chrobry”

III edycja Międzyzdrojskich
Czwartków Lekkoatletycznych
Po raz trzeci Uczniowski Klub Sportowy Międzyzdroje zorganizuje cykl
zawodów lekkoatletycznych pn. „Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne”. Cały cykl objęty jest honorowym patronatem Burmistrza
Międzyzdrojów.
W poprzedniej edycji w sumie
wystartowało 154 zawodników
ze szkół podstawowych powiatu kamieńskiego oraz miasta Świnoujście.
Ponadto przewidziana jest rywalizacja dla gimnazjalistów w ramach
„Grand Prix Gimnazjum”. Uczestnicy
startują w zawodach organizowanych w ramach rundy jesiennej
i wiosennej oraz w finale miejskim. Zawodnicy rywalizują ze sobą
w biegu na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy), skoku w dal
oraz w rzucie piłeczką palantową.
W ciągu całego roku szkolnego
w trakcie rozgrywek zawodnicy
zbierają punkty. Prowadzone są

punktacje w trzech kategoriach wiekowych (klasy IV, V, VI) oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt. Ponadto prowadzona jest punktacja dla nauczycieli oraz szkół. Najlepsi zawodnicy
z każdej konkurencji w klasyfikacji
końcowej Grand Prix mają prawo
udziału w finale ogólnopolskim.
Pierwsze z trzech jesiennych
zawodów rozpoczną się 15 września
2016 r. i będą się odbywały na stadionie miejskim w Międzyzdrojach
w godz. 16:00-18:00. Kolejne zawody
odbędą się 29 września i 6 października 2016 r.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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OGŁOSZENIA

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w
dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki
(worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady
przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem
na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd
do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż
12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń
komunikacyjnych osobom trzecim.

Dzień
tygodnia
Poniedziałek

Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Punkty handlowe (tzw. sezonowe) – Bohaterów
Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-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, Cmentaran, Za Torem
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów
komunalnych zostanie określony po wcześniejszym
wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
tereny miejskie i wiejskie
Dzień
tygodnia
Poniedziałek

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

Wtorek

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

Środa

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

Czwartek

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

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa,
Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska,
Turystyczna, Zwycięstwa
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów
komunalnych zostanie określony po wcześniejszym
wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach

Odpady komunalne segregowane – frakcja sucha
tereny miejskie i wiejskie
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
Dzień
tygodnia
Poniedziałek
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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,

Lokalizacja odbioru

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
tereny miejskie
Dzień
tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

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, Turystyczna, Zwycięstwa.Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów
Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska

Środa

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.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
tereny wiejskie
2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)
- 13.09.2016 r.
27.09.2016 r.
- 11.10.2016 r.
25.10.2016 r.
- 08.11.2016 r.
22.11.2016 r.
- 13.12.2016 r.
27.12.2016 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)
- 09.09.2016 r.			
- 14.10.2016 r.
- 12.11.2016 r. (sobota)
- 09.12.2016 r.
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OGŁOSZENIA
Odpady wielkogabarytowe
i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV )
Część Zachodnia
miasta
14.09.2016 r. (środa)
23.11.2016 r. (środa)

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

Część Wschodnia
miasta
15.09.2016 r. (czwartek)
24.11.2016 r. (czwartek)

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

Gmina
16.09.2016 r. (piątek)
25.11.2016 r. (piątek)

Lubin, Nadleśnictwo, Wapnica, Wicko, Wolińska,
Zalesie

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 2016, podaje planowane daty odbioru odpadów
za przypadające dni wolne:
- 01.11.2016 r. (Wszystkich Świętych)		
- data odbioru: 02.11.2016 r.
- 11.11.2016 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
- data odbioru: 10.11.2016 r.
- 26.12.2016 r. (Boże Narodzenie – drugi dzień)
- data odbioru: 27.12.2016 r.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy
ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do
18 i dodatkowo do 31 października br. w soboty w godzinach od 10 do
14 - w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbierane są następujące frakcje
odpadów komunalnych:
- szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe),
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 500 kg rocznie na pojedynczą
nieruchomość).
W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne (np. lampy fluoroscencyjne,
pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informuję, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzji
Nr 3/16 z dnia 09.03.2016r. dla inwestycji polegającej na: uporządkowaniu gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków
na terenie aglomeracji Międzyzdroje Część I: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
komunalnych w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym:
491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje.
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5,
72-500 Międzyzdroje, pełnomocnik: Andrzej Stelmaszczyk, Biuro
Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-Warszawa”
Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.
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, wtorki i czwartki
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.
Sylwia Jagielska
Planowanie przestrzenne
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27, 29 września 2016 (wtorek, czwartek)
od 16:00 do 18:00
Organizatorzy:
Wspólnie wykonamy
pamiętniki
i piaskowe mozaiki
Zapraszamy!
Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
e-mail:biuletyn@miedzyzdroje.pl Zespół redakcyjny: Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Redaktor naczelny: Anetta Czyżak Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31
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Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel. 91 321 55 27, www.deltadruk.com
INFORMATOR
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany
ich tytułów.
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