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Krótka droga od pomysłu do realizacji

Pierwsze efekty MBO

W Międzyzdrojach rozpoczęto już realizację projektów zgłoszonych i wybranych
przez mieszkańców gminy w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego
(MBO) na 2020 r. Jako pierwszy został zrealizowany - poparty 398 głosami - projekt
zgłoszony przez Katarzynę Auguścik, sołtysa Wapnicy – sprzęt nagłaśniający.

okolicznościowe. Przy tej okazji poinformowano także mieszkańców sołectwa,
że już wkrótce będą mogli wypożyczyć
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach gry planszowe, jak również
uzyskać tam kody do ebooków i audiobooków.
Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta

Sfinalizowanie tego projektu z Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2020 r. nastąpiło w dniu 5 lutego br.
na zebraniu ogólnym mieszkańców sołectwa, które było poświęcone sprawie
konsultacji społecznych dotyczących
statutu Sołectwa Wapnicy. Wtedy właśnie burmistrz Międzyzdrojów Mateusz
Bobek i przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Węglorz oficjalnie przekazali mieszkańcom ujęty w projekcie MBO sprzęt
nagłaśniający zakupiony za kwotę 5 tysięcy złotych. Nagłośnienie przekazano
do użytku całej społeczności lokalnej sołectwa.
Dzięki zakupionemu sprzętowi można będzie teraz na czytelnym poziomie
wysłuchać wypowiedzi uczestników spotkań i zebrań. Zakupione nagłośnienie
pozwoli też właściwie przygotować organizowane różnego rodzaju eventy kulturalne, rekreacyjno-sportowe i imprezy

Ebooki, audiobooki i gry planszowe,

czyli Międzyzdrojski Budżet Obywatelski 2020 w Bibliotece
Od 10 lutego 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej dostępne są nowe gry planszowe, zakupione w ramach
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 z projektu „Wypożyczalnia gier planszowych”, na realizację którego
Gmina Międzyzdroje przeznaczyła 5 tys. złotych.
Obecnie kupiliśmy ponad 30 gier,
które już w ferie dzieci z rodzicami mogli
wypożyczać i spędzać wolny czas bawiąc
się i integrując z przyjaciółmi i rodziną.
Kolejne gry zakupimy w kwietniu. Mamy
też świetną informację dla wszystkich
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miłośników książek elektronicznych. Dla
naszej biblioteki została założona platforma Legimi. Od dziś naszym czytelnikom
wydajemy bezpłatne kody dostępu do
zbioru ponad 60 tys. ebooków i ponad
10 tys. audiobooków. Dzięki projektowi,

realizowanemu również z Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,
testujemy, czy nasi czytelnicy „zaprzyjaźnią” się z czytaniem książek na tabletach,
czytnikach… Uwaga! Mamy ograniczoną
ilość kodów, które wydamy w roku 2020
– 276 sztuk. Jeśli
ktoś nie jest pewny,
czy ebooki to forma książki dla niego,
może
bezpłatnie,
przez 14 dni, wypróbować czytanie
ebooków na stronie
www.legimi.pl
Wszystkich naszych
czytelników, którzy
już są zwolennikami książek w wersji
elektronicznej zapraszamy w godzinach
otwarcia biblioteki
o zgłaszanie się po
kody dostępu do platformy.
Bibliotekarze

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 2/2020

AKTUALNOŚCI

Cassino z Międzyzdrojami w imię historii i sportu
W oparciu o zainicjowane wcześniej formy międzynarodowego współdziałania i łączącą nas historię, a także w ramach działań promocyjnych Gmina Międzyzdroje podjęła współpracę z 55-tysięcznym miastem Cassino we Włoszech.
Obejmie ona działania związane z historią, sportem i szkolnictwem. Wcześniejsze doświadczenia we współdziałaniu
zaowocowały teraz wartkim nurtem kolejnych zdarzeń.
Wszystko zaczęło się w 2014 r. kiedy
to przedstawiciele Gminy Międzyzdroje
brali udział w pierwszym biegu na Monte Cassino. Z kolei w 2019 r. harcerze
z Międzyzdrojów uczestniczyli w obchodach 75-lecia bitwy o Monte Cassino. To
dało podstawy do zacieśnienia współpracy. W maju 2020 r. przypada 50.
rocznica śmierci generała Władysława
Andersa, z którym szlak bojowy przeszli
i walczyli pod Monte Cassino też mieszkańcy Międzyzdrojów. Do dzisiaj mieszka
w Międzyzdrojach pani Dina Kowalewska, Włoszka z pochodzenia, która wraz
z żołnierzem wojsk gen. Andersa przemierzyła szlak z Włoch, przez Anglię do
Międzyzdrojów. To tu urodziły się ich
dzieci, tu żyją i mieszkają. Ta historia nas
łączy, te relacje zostały przypieczętowane wspólnym życiem rodziny polsko-włoskiej w Międzyzdrojach.
Obecna kampania „Polacy bohaterom
Monte Casino” to wspólna inicjatywa
polskich i włoskich stowarzyszeń sportowych, organizujących rocznicowe biegi
do klasztoru na wzgórzu pod nazwą „Bieg
na Monte Cassino”, oraz Wojskowego In-

ścieżki edukacyjnej, która przedstawi historię
zdobycia Monte Cassino
przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
18 stycznia br. przedstawiciele gminy spotkali
się z głównymi organizatorami
majowych
obchodów w Cassino,
w pracowni Igora Duszyńskiego – rzeźbiarza,
wykonującego pomnik
gen. Andersa w Gdyni.
Stronę włoską reprezentowali: Enzo Salera - burmistrz Cassino, Antoine
Tortolano – prezes stowarzyszenia „Aprocis”,
autor projektu włoski
architekt Giacomo Bianchi, a z Polski m. in. Maciej Podczaski
dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego (WIW), Anna Putkiewicz – redaktor naczelna portalu „Polska zbrojna”.
Natomiast 20 stycznia, na zaproszenie
dyrektora Macieja Podczaskiego z WIW,

stytutu Wydawniczego, a także władz
miasta Cassino. Międzyzdroje zostały
zaproszone do udziału w tej kampanii,
w tym znaczącym międzynarodowym
wydarzeniu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest mieszkaniec gminy Bogusław Mamiński prezes KB „Sporting”
i Antoine Tortolano prezes włoskiego
stowarzyszenia „Aprocis”. Głównym celem kampanii jest postawienie w Cassino
memoriału poświęconego generałowi
Andersowi i jego żołnierzom. Projektem uzupełniającym będzie stworzenie

międzyzdrojski burmistrz Mateusz Bobek i Jan Węglorz, przewodniczący Rady
Miejskiej Międzyzdrojów uczestniczyli
w konferencji prasowej w Warszawie
dotyczącej kampanii „Polacy bohaterom
Monte Cassino”. W konferencji, obok inicjatorów kampanii, m. in. uczestniczyli:
córka generała Anna Anders, Ambasador
RP we Włoszech, Paweł Woźny podsekretarz stanu w MON, Burmistrz Cassino. Na konferencji zostały przedstawione
główne założenia kampanii.
„To bardzo ważne, że po 76 latach od
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tamtych wydarzeń, nie tylko na cmentarzu na Monte Cassino, ale także w samym
mieście znajdzie się ślad zdobycia przez
Polaków słynnego wzgórza”– mówił dr
Enzo Salera, burmistrz Cassino. Pomysł budowy pomnika gen. Andersa
i upamiętnienie tamtych wydarzeń
z 1944 r. znalazły szerokie poparcie, to polsko-włoska inicjatywa.
Międzyzdroje chcą być Partnerem
tego projektu w Cassino.
„Pan Bogusław Mamiński, który jest mieszkańcem naszej gminy,
opowiedział mi o swoim projekcie
i myślę, że każdy kto myśli po polsku
i czuje po polsku jest przekonany,
że idea jest słuszna. Jesteśmy dumni, że możemy brać w niej udział”
– mówił na konferencji burmistrz
Mateusz Bobek.
Kampania
jest
wiążącym
elementem rodzącej się partnerskiej współpracy Międzyzdrojów z miastem Cassino we
Włoszech, w zakresie historii
i promocji. Przed nowymi partnerami kolejne działania - współpraca
w zakresie sportu, wymiany dzieci i młodzieży, udział w imprezach i wydarzeniach sportowych. Konkretne już plany
to udział 15 Włochów ze stowarzyszenia
„Aprocis” w drugim „Małym memoriale
Ireny Szewińskiej 2020 r.” (13 czerwca). Natomiast 12 września 2020 r. 15
osobowa grupa sportowców z Akademii
Lekkoatletycznej Międzyzdroje pojedzie
do Cassino na zawody pn. „Memoriał
Menea Dey”.
Jadwiga Bober
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AKTUALNOŚCI

Międzyzdrojska policja w nowej siedzibie
6 lutego uroczyście otwarto nową siedzibę Komisariatu Policji w Międzyzdrojach. Nowy
komisariat, po remoncie prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie,
mieści się w obiekcie dawniej zajmowanym przez Straż Graniczną przy ul. Kopernika 3.
Dotychczasowa siedziba Komisariatu
Policji w Międzyzdrojach zlokalizowana
była przy ul. Mickiewicza 14. Budynek nie
spełniał obowiązujących aktualnie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbowych policji.
30 maja 2014 r. Starosta Kamieński wydał decyzję o przekazaniu nieruchomości
umiejscowionej przy ul. Kopernika 2 w Międzyzdrojach przez Morski Oddział Straży
Granicznej na rzecz Komedy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie. W 2015 roku została
podpisana umowa dotycząca przebudowy nowej siedziby KP w Międzyzdrojach.

Zakończenie prac oraz odbiór budynku
odbył się we wrześniu 2019 roku. Środki
na inwestycję w całości pochodziły z budżetu policji. Całkowity koszt przebudowy
wyniósł 2 258 546,02 zł. W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości
200 tys. zł., wykonane zostały prace termomodernizacyjne.
Nowa siedziba Komisariatu Policji
w Międzyzdrojach – to budynek główny
trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia ma-

gazynowe oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze natomiast umiejscowiono
pomieszczenia zespołu dyżurnych, pokoje
wydziału prewencji i ruchu drogowego, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarne
i socjalne. Na I piętrze znajduje się pokój komendanta wraz z sekretariatem i zapleczem
socjalnym, sala odpraw, pokoje wydziału
kryminalnego, pokoje pracowników administracyjnych oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne.
Komisariat spełni teraz wszystkie standardy, właściwe dla takich obiektów. Nowa
siedziba zdecydowanie poprawi warunki obsługi obywateli oraz komfort pracy
piętnastu międzyzdrojskich policjantów
i dwóch pracowników cywilnych komisariatu, co bez wątpienia przełoży się na efekty
ich pracy.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

Pożegnaliśmy rzecznika prasowego urzędu
W lutym br. podziękowaliśmy Joannie Ścigale za ponad dziesięcioletnią współpracę. Cieszę się, że - szczególnie w okresie ostatniego roku, od kiedy piastuję funkcję
Burmistrza Międzyzdrojów - mogliśmy Panią Joannę widzieć i słyszeć bardzo często w różnych mediach, ponieważ pełniła rolę rzecznika prasowego Urzędu. Za ten
okres bardzo intensywnej współpracy serdecznie dziękuję, życząc jednocześnie Pani
Joannie nowych fascynujących wyzwań zawodowych.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
***
Joanna Ścigała swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w 2008 r., w ramach
utworzonego międzygminnego Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin – Uznam (w ramach zawartego
porozumienia pomiędzy gminami Świnoujście, Wolin i Międzyzdroje). Głównym
celem ECRB było prowadzenie wspólnego
programu rozwoju turystycznego w oparciu o walory różnorodności biologicznej
wysp Wolin i Uznam oraz całego regionu
ujścia Odry i ekorozwoju. W obszarze prowadzonych przez J. Ścigałę zadań został
opracowany m.in. szlak samochodowy
Navigo, obejmujący trasy wycieczkowe po
wyspach Wolin i Uznam, z największymi
ich atrakcjami. Na skutek wycofania się
gmin z projektu ECRB, w 2010 roku ówczesny burmistrz Międzyzdrojów Leszek
Tomasz Dorosz, pragnąc wykorzystać zdolności i potencjał zawodowy Joanny, zaproponował jej objęcie stanowiska inspektora
ds. promocji bioróżnorodności i zabyt-
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ków w utworzonym w Urzędzie Miejskim
- Referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą.

W ramach powierzonego zakresu czynności Joanna Ścigała zajmowała się m.in.
promocją atrakcji przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności
występującej na terenie Gminy Międzyzdroje, oraz tworzeniem nowych atrakcji
turystycznych. Z jej inicjatywy i dzięki jej
pracy powstała ścieżka przyrodnicza „Międzyzdrojskie Pomniki Przyrody”, obejmująca
najpiękniejsze okazy różnorodnych drzew,
będących pomnikami przyrody. Innym rodzajem rzetelnie realizowanych przez Joannę zadań, szczególnie bliska jej sercu, była
ochrona dóbr i zabytków Gminy Międzyzdroje. Ponadto w ramach realizowanych
w referacie szeregu działań promujących
Gminę Międzyzdroje w kraju, Joanna Ścigała zajmowała się opracowaniem merytorycznym i przygotowaniem wydawnictw,
materiałów promocyjnych i informacyjnych,
koordynacją działań i organizacją prezentacji oferty turystycznej gminy podczas targów turystycznych, wystaw i zjazdów. Była
głównym dziennikarzem i częścią zespołu
redakcyjnego Informatora Samorządowego
Gminy Międzyzdroje. Zajmowała się również organizacją miejskich imprez okolicznościowych np. organizacją Dnia Św. Ottona w Lubinie.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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INWESTYCJE W GMINIE

Lubin z nową
ulicą Boczną
Na półmetku realizacji znajduje się
prowadzona modernizacja ulicy Bocznej.
Planowany termin zakończenia robót to
30 kwietnia br. Ulica zyska nowe oblicze
tak oczekiwane przez mieszkańców.
W ramach prowadzonej modernizacji
drogi zaawansowane jest wykonanie
kanalizacji i instalacji wodnej na ulicy
liczącej 498 metrów bieżących. Wkrótce przewidziane jest prowadzenie robót
drogowych. Koszt inwestycji zamyka się
w kwocie brutto 1.497.246,90 zł . W tym
jest ujęte dofinansowanie w wysokości
50 procent kosztów kwalifikowanych
tego zadania. Dofinansowanie gmina
otrzymała z Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Jarosław Zalewski
Kierownik Referatu Infrastruktury

Na promenadzie efekty już widać
Trwa realizacja wartego 10 mln zł projektu „Morze Zieleni”, który zdecydowanie
poprawi estetykę i funkcjonalność znacznych obszarów kurortu. Widoczne są już efekty
prowadzonych prac, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 procent.
Na zwieńczeniu międzyzdrojskiej
promenady w kierunku zachodnim, po uprzednim koniecznym
uporządkowaniu terenu i niezbędnej wycince topól, prowadzone są prace ziemne i układana
jest nawierzchnia na obszarze
tzw. Parku Popołudniowej Aktywności. To nowy park stanowiący element projektu „Morze
Zieleni”. Część alejek już została
wykonana, a wkrótce kolejne
intensywnie prowadzone prace

diametralnie zmienią ten wypoczynkowy
fragment miasta.
Jarosław Zalewski
Kierownik Referatu Infrastruktury

Będą prysznice na plaży
Już w tegorocznym sezonie letnim na międzyzdrojskiej plaży - przy trzech zejściach:
C, F i H, będą zamontowane prysznice, a w perspektywie wybudowane ogólnodostępne toalety.
Realizacja zadania pn. „Budowa przyłączy wod.-kan. do zasilania i montaż
pryszniców plażowych, w celu poprawy
wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach”
jest możliwa dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym w wysokości 219 693,00 zł
z programu „Rybactwo i Morze”. Na wykonanie zadania zostały ogłoszone dwa
przetargi.
„Najbardziej cieszy nas fakt, że wykonawcą zadania będzie nasza międzyzdrojska spółka ZWiK, która złożyła ofertę
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o ok. 80 tys. zł niższą niż konkurencja.
Dzięki temu możemy zaoszczędzić środki
i zmieścić się w zaplanowanym budżecie.
Prysznice są spełnieniem oczekiwań i ważnym aspektem poprawy stanu sanitarnego
środowiska naturalnego oraz standardu
i komfortu wypoczywających. Te planowane działania zapobiegną z pewnością degradacji wydm i wpłyną pozytywnie na stan
ochrony brzegów morskich” - powiedział
Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
Jadwiga Bober
Referat Promocji i Obsługi Klienta
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OGŁOSZENIA

NOWE CENTRUM sp. z o.o.

z siedzibą w Międzyzdrojach posiada do wynajęcia
lokal o powierzchni 23,93 m2 pod gabinet lekarski lub świadczenie innych usług zdrowotnych,
zlokalizowany na 1 piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Czynsz najmu wynosi 300 zł netto miesięcznie. Oprócz czynszu
najmu, Najemca ponosi koszty za świadczenia dodatkowe związane z użytkowaniem lokalu. Świadczenia dodatkowe obejmują
również koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynku, refakturowane na wszystkich najemców według
procentowego udziału wynajmowanego lokalu w powierzchni budynku, tj. opłaty za wodę i ścieki, paliwo gazowe, energię
elektryczną, usługi porządkowe części wspólnych oraz na zewnątrz budynku, konserwację windy, pieca gazowego, ochronę
oraz monitoring systemu alarmowego, wywozu nieczystości stałych, bieżących napraw etc.
Wszystkie faktury kosztów za dany miesiąc są przedstawiane Najemcy. Do wyżej wymienionych opłat w kwocie netto
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Zawarta umowa obowiązywała będzie do dnia 14 lutego 2021r. Po tym terminie istnieje możliwość jej przedłużenia.
Zainteresowanych wynajmem lokalu proszę o kontakt:

- tel.: +48 739 907 125, e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY MIĘDZYZDROJE
Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie przeprowadzona w pierwszej
połowie 2020 roku w następujących terminach:
Część zachodnia miasta
18.03.2020 r.
24.06.2020 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa,
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, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska,
Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida,
Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa

Część wschodnia miasta
19.03.2020 r.
25.06.2020 r.

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

Gmina
20.03.2020 r.
26.06.2020 r.

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu,
poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.
W trakcie zbiórki:
WYSTAWIAMY – kompletny zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze itp.),
stare meble, wersalki fotele, dywany, wykładziny.
NIE WYSTAWIAMY - opon, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych tj. akumulatory, baterie, farby,
rozpuszczalniki.
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
6
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INWESTYCJE W GMINIE

Zielone światło dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w gminie Międzyzdroje, która niestety spotyka się z bardzo trudnym okresem w branży budowlanej. Rynek ten obecnie charakteryzuje się rosnącymi cenami
usług i materiałów oraz znacząco rosnącymi kosztami pracy.
W tym trudnym okresie w dniu
04.02.2020r. zakończone zostało trzecie
postępowanie przetargowe przeprowadzone w celu wyłonienia generalnego
wykonawcy zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach”. Pomimo otrzymania
oferty cenowej znacznie przekraczającej możliwości finansowe
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach,
otwiera ono nowe możliwości,
a dokładnie umożliwia przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy ─
Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście tryb dialogu konkurencyjnego wymaga spełnienia
szeregu warunków formalnych,
a podstawowym było przeprowadzenie dwóch identycznych postępowań
przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Należy przypomnieć, że
pomiędzy pierwszym, a drugim postępowaniem przetargowym dokonano zmiany zakresu rzeczowego oraz wydłużenia
terminu realizacji i tym samym konieczne
było przeprowadzenie trzeciego postępowania przetargowego. Niezbędnym
warunkiem była również zgoda Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Należy przypomnieć, iż dofinansowanie w wysokości 32 mln zł jest bezzwrotne, a tylko pożyczka w wysokości
17 mln otrzymana z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach będzie musiała

zostać zwrócona w okresie 15 lat. Okres
przygotowawczy remontu oczyszczalni
jest procesem bardzo skomplikowanym
wymagającym złożonych działań formalno-prawnych. Natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków po remoncie
wynosi średnio około 25 lat, warto więc
zadbać o wszystkie szczegóły w początkowym etapie inwestycji. Będzie to miało
bezpośredni wpływ na koszty eksploata-

cyjne, które chcielibyśmy utrzymać na
akceptowalnym poziomie.
Przeprowadzone
12 lutego br.
w NFOŚiGW w Warszawie rozmowy
Mateusza Bobka, burmistrza Międzyzdrojów, prezesa ZWiK Sp. z o.o. Tomasza Jaworskiego oraz zespołu ekspertów
technicznych i finansowych przyniosły w obustronnych uzgodnieniach
perspektywę pozytywnych rozwiązań. Umożliwi to wyłonienie generalnego wykonawcy przy zachowaniu
wszystkich istotnych założeń projektu, mających na celu polepszenie
parametrów oczyszczalni ścieków
takich, jak wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, optymalizację
kosztów eksploatacji, polepszenia
parametrów przepustowości, przy
jednoczesnym polepszeniu jakości
ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni. Decyzje, które zapadły na spotkaniu w dniu 12.02.2020r.
pozwalają z większym optymizmem myśleć o sfinansowaniu bardzo ważnego dla
nas zadania inwestycyjnego, jakim jest
modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zabezpieczonych do tej pory środków finansowych.
Tomasz Jaworski
Prezes ZWIK Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach

Prace przy bud owie nowego ratus za
Trwa intensywnie budowa nowego międzyzdrojskiego ratusza, który w swoich wnętrzach o powierzchni około 4,5 tys.
m2 pomieści kilka ważnych miejskich instytucji. Obecnie wylewany jest już strop ostatniej kondygnacji 3-piętrowego
obiektu, który nabiera tym samym swoich ostatecznych kształtów. Jak wszystko dobrze się potoczy to obiekt ratusza
powinien być oddany do użytkowania za około dwa lata.
Według planu stan surowy ratusza,
zgodnie z podpisaną - jeszcze w poprzedniej kadencji - umową z Prestige Budownictwo z Piaseczna, powinien zamknąć się do października 2020 r. W
między czasie przygotowywany jest
przetarg na prace wykończeniowe i
wyposażeniowe oraz poszukiwany
jest model finansowania tych prac.
W tym celu między innymi przeprojektowano nieco dotychczasowe rozwiązania tak, aby wygospodarować w
dużej przestrzeni obiektu powierzchnie dla działalności komercyjnej (w
tym bankowej, ubezpieczeniowej,
prawniczej), które dobrze współgrałyby z działalnością publiczną. Wychodzimy z założenia, że przeznaczenie
części kubatury obiektu na działalność
komercyjną urealni zakończenie budowy
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tego kompleksu w perspektywie 2-3 lat i
pozwoli na systematyczną przeprowadzkę kolejnych instytucji, w tym w pierw-

szym rzędzie biblioteki miejskiej, OPS i
MTBS. Przeniesienie Urzędu Miejskiego
jest planowane na samym końcu.

Na czym polegają zmiany w stosunku
do projektu pierwotnego? Początkowo
w lewym skrzydle, na parterze planowano
umieszczenie sali ślubów. Jednak teraz zdecydowano, aby to skrzydło na
parterze przeznaczyć na wspomnianą działalność komercyjną (bank,
notariat). Umiejscowienie sali ślubów
wraz z Urzędem Stanu Cywilnego zaproponowano na samej górze, co da
możliwość skorzystania z otwartego
tarasu i pozwoli doświadczać pięknego widoku na Międzyzdroje. Sposób
zagospodarowania kompleksu ratusza i planowana lokalizacja innych,
ważnych dla miasta instytucji pozostaje bez zmian.
Mateusz Flotyński
Prezes spółki z o.o.
„Nowe Centrum”
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Sesja w Międzyzdrojach

XVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 28 stycznia 2020 roku
rozpoczęła się od wprowadzenia przez Jana Węglorza, przewodniczącego
RM, dodatkowych punktów do porządku obrad.
Sołtys Katarzyna Auguścik poinformowała o organizowanym spotkaniu
z mieszkańcami w dniu 5 lutego w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wapnica.
Ponadto poinformowała o zakupie nagłośnienia dla świetlicy Wiklina ze środków w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego.
Radni przyjęli zmiany w uchwałach dotyczących zmian w budżecie na
2020 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035.
Istotnym punktem w porządku obrad
była uchwała dotycząca przekształcenia

- Plan pozwala na zabudowę hotelową, chcemy stworzyć warunki, aby po
wybudowaniu ratusza miejsce to było
faktycznym centrum miasta. Z bazy
usługowej i rekreacyjnej będą korzystać
nie tylko turyści, ale i mieszkańcy. Przyjmując uchwałę otwieramy drzwi inwestorowi do dalszych działań - informował
burmistrz Mateusz Bobek.
Obecny na sesji inwestor Piotr Puchała, prezes spółki Prestige, wyjaśnił, że
przyjęcie planu pozwoli na wprowadzenie dodatkowych funkcji na tym terenie
tj. jak funkcja hotelowa, aqupark, usługi

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę od
godz. 15.30 do 16.30 w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów, uprzejmie
prosimy o wcześniejsze umawianie się na
spotkania z radnymi za pośrednictwem
biura RM, kontakt tel. 91 327 56 47,
e-mail: um_sylwiajakubowska@miedzyzdroje.pl

04.03.2020 r. - Grażyna IWASZCZYSZYN
11.03.2020 r. - Ewelina JAKUBOWSKA
18.03.2020 r. - Dorota KLUCHA
25.03.2020 r. - Jarosław MAZUR
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 15.00
oraz w pozostałe dni po uprzednim umówieniu na spotkanie, pok. nr 14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. Szkoła zostanie przekształcona od
1 września 2020 roku. Radni po zapoznaniu się z opinią kuratora pozytywnie
przyjęli uchwałę.
Budynek dawnego gimnazjum zostanie przeznaczony na cele społeczne
- siedzibę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, świetlicę środowiskową „Iskierka”,
znajdzie też tam swoją siedzibę Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zastępca burmistrza Beata Kiryluk poinformowała o złożeniu wniosków o dofinansowanie do PFRON na Środowiskowy
Dom Samopomocy.
Kolejnym punktem, który wywołał
długą i burzliwą dyskusję, był punkt dotyczący przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Międzyzdroje na terenie ograniczonym
ulicami Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską i Komunalną.
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zdrowia i inne, które będą skierowane
również w stronę mieszkańców. Ponadto
inwestor zadeklarował współpracę przy
rozbudowie żłobka miejskiego. Po długiej
debacie i wypracowaniu dwóch autopoprawek, projekt został przyjęty. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych
było przeciwko uchwale.
W kolejnych punktach radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu, Komisji Rewizyjnej, Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019
oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
Jerzy Neukampf prezes UTW, dziękując radzie i burmistrzowi za środki finansowe na działalność UTW, przedstawił
ciekawy element promocyjny naszej gminy - piernik seniora, czyli piernik z herbem Międzyzdrojów, który wręczany będzie podczas wyjazdów.

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

Burmistrz Mateusz Bobek przedstawił
sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami.
Wśród wielu działań ważnym elementem jest współpraca z miastem Cassino.
W maju przypada 50. rocznica śmierci generała Władysława Andersa. Z inicjatywy
Bogusława Mamińskiego przedstawiciele
naszej gminy podjęli współpracę z władzami Cassino. Powstanie tam pomnik
generała Andersa, a młodzi sportowcy
w ramach wymiany młodzieży odwiedzą
Włochy jeszcze w tym roku.
Na tym obrady zakończono.
Treść uchwał dostępna jest na www.
bip.miedzyzdroje.pl w zakładce System
Rada, a relację można obejrzeć na stronie
https://miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce „Sesje rady”.
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
w Międzyzdrojach
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TERAPIA PAR – nowa forma pomocy
dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Z przemocą spotykamy się tak naprawdę
codziennie. Przemoc dotyka człowieka
w każdym wymiarze jego człowieczeństwa, jak i jego aktywności. Nie zawsze
zdajemy sobie z tego sprawę co jest przemocą, a co nią nie jest. Próbujemy też
inaczej nazywać przemoc. Jest to nam
potrzebne aby usprawiedliwić swoje zachowanie, poczuć się lepiej. O zjawisku
przemocy domowej słyszymy w tej chwili bardzo dużo. Szereg informacji płynie
w mediach, organizowane są różnego rodzaju kampanie, wydawane
są ulotki, broszury itp. Jednak nie zawsze próbujemy
utożsamiać swoje zachowanie z zachowaniem nazywanym przemocą.
Niektórzy przemoc tłumaczą, że jest to wrodzony
impuls. Jest to bardzo proste wytłumaczenie swojego
zachowania „po prostu taki
jestem, taki się urodziłem
lub urodziłam”. Znosi całkowicie odpowiedzialność
za swoje czyny. Ja pozostaję
przy tej kwestii, kiedy mówi
się o zachowaniu przemocowym jako nabytym, wyuczonym w ciągu całego
swojego życia. Zazwyczaj
osobami stosującymi przemoc są osoby, które same
były ofiarami przemocy ze
strony innych. W dzieciństwie doświadczały przemocy od rodziców, przyglądały
się w jaki sposób rodzice
rozwiązują problemy, jak
rodzice ze sobą rozmawiali, jakie były relacje między
nimi. Tego po prostu się
uczymy. Takie mieliśmy
przykłady, wzorce.
Przemoc w rodzinie
prowadzi
do
wyjątkowo silnego cierpienia i rozgoryczenia. Rodzina zamiast być najbezpieczniejszym
miejscem
na
świecie,
w którym dominuje klimat miłości
i zaufania, staje się miejscem wrogości
i lęku. Przemoc tak naprawdę to najprostszy sposób odreagowania własnego cierpienia. Osoby nie kontrolujące swojego
zachowania, dopuszczające się przemocy,
krzywdzące najbliższych – tak naprawdę
wymagają pomocy określonych specjalistów.
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Jak już wcześniej wspomniałam, w rodzinach dotkniętych przemocą zaburzone
zostają relacje pomiędzy członkami. Najczęściej trudno jest porozumieć się partnerom i partnerkom w związku. Po aktach
przemocy partner lub partnerka postanawia zrezygnować ze związku. Ale mamy
również i takie sytuacje, kiedy nadal chcą
być razem. W mojej wieloletniej już pracy
w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie nie spotkałam tak naprawdę
ludzi, którzy byliby szczęśliwi z powodu

stosowania przemocy czy agresji. Wiele
z tych osób widziało zachowanie przemocowe jako jedyne rozwiązanie swoich
problemów.
- Co możesz zrobić?
- W jaki sposób możesz sobie pomóc?
- Co możesz zrobić, aby relacje
w twoim związku uległy poprawie?
Jedną z form pomocy jest terapia par.
Terapia par ma różny charakter.
Może być potrzebna na różnych etapach
związku i nie ma znaczenia ile lat trwa

ten związek. Kryzys w związkach jest
i będzie, jest nieodzownym elementem
związku. Niektórzy mówią, że w związku
trzeba się „dotrzeć”. Coś w tym pewnie
jest. W związkach pojawiające się kryzysy, konflikty, kłótnie, wszelkiego rodzaju
nieporozumienia prowadzą do osłabienia relacji miedzy partnerami i samego
związku. Nie radzenie sobie z problemami może prowadzić do zachowań, których
później żałujemy. W trakcie kłótni, awantur poruszamy sprawy, które nie mają nic
wspólnego z naszym życiem,
wyzywamy i obrażamy osoby, które są nam bardzo bliskie.
Padają
wulgaryzmy,
wyzwiska. Ranimy się nawzajem. A problem nadal zostaje nierozwiązany.
Analiza punktów widzenia i oczekiwań jednej
i drugiej strony pozwolą
w obecności specjalisty
uzdrowić relacje pomiędzy partnerami. Bardzo
często problemy w związku potęguje zaburzona komunikacja. Trudno nam
otwarcie
porozmawiać
o wzajemnych oczekiwaniach i uczuciach, nie słuchamy siebie nawzajem.
W trakcie spotkań ze
specjalistą będzie okazja na
rozpoznawanie
pozytywnych uczuć i wzajemnych
pragnień. Będzie można
pochylić się nad wygaszaniem śladów minionych doświadczeń
utrudniających
wzajemne kontakty, rozwijać
umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów
i konfliktów. I rzeczą bardzo ważną i istotną to zdobyć umiejętność rozumienia
partnera i siebie.
Dlatego też zachęcam do skorzystania
z nowej formy pomocy jaką jest terapia
par. Z programu skorzystać mogą rodziny
dotknięte przemocą domową oraz pary,
które chcą rozwiązać swoje problemy
w związku.
Pomoc świadczona jest od stycznia
2020, w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.
Aneta Całus
Ośrodek Pomocy Społecznej
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ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
– jedna z form opieki psychiatrycznej na terenie Gminy Międzyzdroje
W Polsce w ramach opieki psychiatrycznej dostępna jest forma pomocy
zwana Zespołem Leczenia Środowiskowego – domowego. Wciąż jednak
wielu pacjentów i ich bliskich nie wie,
że można skorzystać z takiej formy
pomocy. Tymczasem jest to leczenie
przez wielu ekspertów uważane za
najbardziej korzystne dla chorych, ich
procesu zdrowienia, oraz rodzin. Istotą
leczenia środowiskowego jest oferowanie pacjentom wsparcia w warunkach
ich codziennego funkcjonowania czyli
w ich środowisku domowym.
Leczenie środowiskowe pozwala
na uważne obserwowanie stanu zdrowia pacjenta, co często ma wpływ
na zmniejszenie
liczby hospitalizacji. Wsparciem objęci są nie tylko
pacjenci, ale również rodziny
osób chorych, co dodatkowo
wspomaga procesy zdrowienia
pacjentów. Poza opieką psychiatryczną i psychologiczną zespoły
pomagają swoim podopiecznym
w funkcjonowaniu w lokalnych
społecznościach, zachęcając do
aktywności i rozwijania swojego
potencjału.
Również na terenie Gminy
Międzyzdroje od dłuższego czasu funkcjonuje Zespół Leczenia
Środowiskowego. Na czym polega praca Zespołu, kto może skorzystać ze świadczeń Zespołu?
Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – to nic
innego jak forma terapii dla osób
z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są
wizyty domowe.
Zespół zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku pacjenta, którzy:
• zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają
dalszych, intensywnych oddziaływań
socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
• z którymi nie udało się uzyskać
trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego
lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),
• nie utrzymują się w innych formach leczenia,
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• z innych przyczyn nie mogą skorzystać z porady psychiatrycznej w poradni (np. osoby będące w kryzysie).
Do kogo skierowana jest oferta?
Działania Zespołu skierowane są
przede wszystkim do osób z:
• zaburzeniami
psychotycznymi
(np. schizofrenia),
• zaburzeniami afektywnymi (np.
depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
• zaburzeniami psychicznymi związanymi z organicznym uszkodzeniem
mózgu (np. choroba Alzheimera i inne
otępienia),
• innymi rozpoznaniami – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu
znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Oferta skierowana jest również do
osób znajdujących się w kryzysie,
których stan psychiczny uniemożliwia
przyjście do poradni psychiatrycznej.
W Zespole funkcjonującym na terenie Gminy Międzyzdroje pracuje
lekarz specjalista psychiatra – Irena
Wleklak Majchofer (lekarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opieki
psychiatrycznej i uzależnień) oraz psychoterapeuta - Aneta Całus (specjalista
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień, terapeuta ds. przemocy),
W razie potrzeby Zespół organizuje
wsparcie psychologa lub innego specjalisty. Zespół utrzymuje kontakt

i współpracuje z rodziną, środowiskiem
pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz
innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi np. Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Poradniami Rodzinnymi,
Poradnią Zdrowia Psychicznego itp.
Nadrzędnym zadaniem Zespołu jest poprawa ciągłości leczenia i jego efektów.
Celem pracy Zespołu jest uniknięcie
hospitalizacji i zapobieganie nawrotom
choroby oraz stałe monitorowanie stanu
zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów,
praca nad ich motywacją do współpracy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Dlaczego warto skorzystać ze
świadczeń Zespołu?
Pamiętajmy, że możliwość kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych przynosi najlepsze rezultaty lecznicze i psychoterapeutyczne.
Kto nie może skorzystać
z pomocy Zespołu?
Zespół Leczenia Środowiskowego nie realizuje wizyt w następujących sytuacjach:
• pacjenci bez zaburzeń psychicznych,
• pacjenci mogący skorzystać
z porady w placówce,
• osoby mające bezwzględne
wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej,
• zagrożenie dla życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy
wezwać pogotowie ratunkowe,
• uzależnieni od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych,
• stan somatyczny wymaga leczenia
w szpitalu ogólnym,
• brak zgody na leczenie.
Aneta Całus
Informacje na temat funkcjonowania Zespołu Leczenia
Środowiskowego na terenie
Gminy Międzyzdroje można
uzyskać kontaktując się z koordynatorem Zespołu Anetą
Całus dzwoniąc pod nr telefonu: 501 788 894.
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ProgramUnplugged – rekomendowany

program w Gminie Międzyzdroje

Przygoda rozpoczęta! 12 lekcji z rekomendowanym programem
profilaktyki Unplugged w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof.
dra Władysława Szafera w Wapnicy.
Program Unplugged jest programem Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji
Uzależniających przez Uczniów.
Opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-DrugAbusePrevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską.
Jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowany do młodzieży
w wieku 12-14 lat.
Realizowany
jest
w formie 12 jednogodzinnych zajęć
lekcyjnych oraz 2
lub 3 dwugodzinnych spotkań dla
rodziców uczniów
– pośrednich beneficjentów programu.
Cele programu obejmują:
• ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków,
•ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.
Charakterystyka programu
• jest to pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na psychologicznej strategii Wszechstronnego Wpływu
Społecznego (CSI), której komponenty
obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy

na temat ryzyka i konsekwencji używania
substancji psychoaktywnych,
• skuteczność strategii w odniesieniu do
rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona
w praktyce,
• odwołuje się do wiedzy o zmiennych odnoszących się do
sposobu używania
substancji psychoaktywnych w okresie
dojrzewania
i sposobach ich
modyfikowania,
• uwzględnia wiedzę o czynnikach
chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych,
• odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej.
„Unplugged” podejmuje następującą tematykę zajęć dla młodzieży:
• konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
• wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach
chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
• przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji
psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
• wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,

• umiejętność komunikowania, umiejętność
asertywnej obrony swoich racji oraz inne
umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie
może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
• wiedza o narkotykach.
Zajęcia dla młodzieży realizowane są
w oparciu o następujące metody pracy:
• prezentacja,
• praca w grupach,
• zarządzanie kontraktem,
• zadanie domowe,
• psychodramy, scenki sytuacyjne, gry,
• dyskusja plenarna,
• informacje zwrotne.
Tematyka zajęć dla rodziców uwzględnia:
• informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych
z dojrzewaniem,
• informacje na temat narkotyków, używania substancji psychoaktywnych jako elementu eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
• wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
• rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
• konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
• asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania
substancji psychoaktywnych.
Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło: www.kbpn.gov.pl

Bezpłatna pomoc i wsparcie w Gminie Międzyzdroje
Konsultacje i terapia psychologiczna,
psychoterapia systemowa,
behawioralno-poznawcza:
Izabela Kiljan, Nowe Centrum, poniedziałki,
tel. 91 32 80 311, 91 32 78 368;
Marta Czupryńska, Aleksandra Kruczek,
Nowe Centrum, soboty od godz. 8.00 do
20.00, tel. 91 32 80 311, 91 32 78 368;
Pomoc psychologiczna i interwencja
kryzysowa:
Ewa Aksman, OPS, tel. 91 32 78 368,
91 32 80 311;
Małgorzata Musialska, OPS, tel. 91 32 78 368,
91 32 80 311;
Terapia EEG BIOFEEDBACK:
Anna Mackiewicz, Nowe Centrum,
tel. 91 32 78 368, 91 32 80 311;
Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”:
Ewa Horbań, od poniedziałku do piątku od
godz. 11³°-17°°, tel. 91 328 19 19
ul. Kolejowa 33;
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Konsultacje prawne:
OPS, tel. 91 32 81 053, 91 32 80 311;
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
Ewa Horbań, OPS, wtorki w godz. 8.00 - 9.00,
tel. 91 32 78 368;
Program psychoedukacyjny dla osób
doznających przemocy oraz dla osób
stosujących przemoc:
Aneta Całus, OPS, tel. 91 32 78 368,
501 788 894;
Praca terapeutyczna w środowisku
domowym u rodzin
z problemem przemocy
bądź zagrożonych przemocą:
Aneta Całus, OPS, tel. 91 32 78 368, 501 788
894;
Środowiskowa opieka
psychiatryczna:
Aneta Całus, OPS, tel. 91 32 78 368,
501 788 894;

Terapia uzależnień i współuzależnienia
od alkoholu oraz od substancji
psychoaktywnych - Poradnia Terapii
Uzależnień – OPS:
Karolina Flacht, tel. 506 59 11 64;
Aneta Całus, tel. 501 788 894;
Bartosz Ślaski, tel. 504 587 341;
Krzysztof Klepacki, tel. 506 59 11 64;
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Iwona Skórkowska, OPS, tel. 91 32 80 311;
Klub Abstynenta „Rozwaga”:
Zofia Durka, ul. Cicha 2, tel. 91 32 82 730, od
poniedziałku do soboty godz. 16.00-20.00.
*obowiązuje wcześniejsza rejestracja do
wszystkich form wsparcia telefonicznie bądź
osobiście w OPS.
Pomoc kierowana do mieszkańców Gminy
Międzyzdroje w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani.
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Nie palmy śmieci
Sezon grzewczy powoli mija, jednakże wiele osób z naszego
społeczeństwa pali w piecach przez cały rok by uzyskać ciepłą
wodę. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy zadbają
o odpowiedniej jakości paliwo stałe jakiego będą używali
w swoich piecach w obecnym sezonie, jak i przyszłym roku.
Pomimo systematycznego ukazywania się artykułów na lokalnych stronach
internetowych, w bezpłatnym Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje, jak również ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej emitowanej w wielu kanałach telewizji, nadal zgłaszane były przez
Państwa sygnały dotyczące spalanych
złej jakości paliw stałych przez naszych
mieszkańców.
Poradzimy sobie z problemem spalania
śmieci tylko wtedy, kiedy będziemy świadomi, jak wiele zależy od nas samych.
W
województwie
zachodniopomorskim obowiązuje
uchwała nr
XXXV/540/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
zachodniopomorskiego
ograniczeń
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i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W art. 4 cytowanej uchwały zabrania się
spalania następujących paliw stałych:
• niesortowanych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.)
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem
• węgla brunatnego
• niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.
z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.)
Mieszkańcy do 1 stycznia 2024 r. mają
czas na dostosowanie eksploatowanej in-

stalacji, która w chwili obecnej nie spełnia
wymagań odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według norm
PN-EN 303-5:2012 i do 1 stycznia 2028 r.
w przypadku instalacji, która spełnia wymagania odnoszące się do sprawności
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy
PN-EN 303-5:2012.
Gmina Międzyzdroje uzyskała finansowanie dwóch projektów dotyczących
wymiany pieców na paliwo stałe. W najbliższych dniach odwiedzą Państwa pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy przeprowadzą krótką ankietę i przedstawią
możliwości uzyskania dofinansowania do
zmiany systemu ogrzewania.
Uciążliwym, zarówno dla mieszkańców,
jak i turystów jest to, że zimą nie można
w spokoju wyjść na spacer i oddychać
czystym powietrzem, a latem w upalne
dni otworzyć okna. Nie palmy śmieci –
dbajmy o zdrowie i przyrodę, której jesteśmy częścią.
Paulina Ścisłowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
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Za nami ferie zimowe

W Międzynarodowym Domu Kultury odbyły sie zajęcia dla dzieci. Na warsztatach
plastycznych dzieci próbowały własnych sił w szyciu na maszynie, wykonując m.in.
piękne dwustronne szaliki. Tworzyły też biżuterię - kolczyki, bransoletki i wisiorki,
ozdabiały torby i koszulki własnoręcznie wykonanymi wzorami.
Zwiedzaliśmy
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego
Parku Narodowego, gdzie odbyły
się bardzo ciekawe
lekcje przyrodnicze,
tworzyliśmy
też
zwierzaki - cudaki
z naturalnych materiałów. Pracownicy działu edukacji
WPN przygotowali
dla dzieci interesujące quizy i zabawy.
Kolejnym punktem
naszego programu
było zwiedzanie Bałtyckiego Parku Miniatur, gdzie uradowane dzieci pojechały
kolejką turystyczną, co było wspaniałą
atrakcją.
W ramach ferii odbywały się warsztaty fotograficzne pt. „Moja przygoda
z fotografią”, które poprowadził fotograf

FERIE
leniowa. Młodzi muzycy dali znakomity
popis muzyczny i taneczny.
Nie zabrakło również aktywności fizycznej - rozegraliśmy turniej tenisa stołowego i byliśmy w kręgielni Hotelu Aurora Spa & Family.
Przez cały czas trwania ferii dzieci bawiły się na scenie, śpiewając - odkrywały talenty wokalne! Grały też na instrumentach perkusyjnych, tańczyły i wesoło
spędzały czas.
MDK Międzyzdroje

Uczymy się
ratować
Robert Tomasz Zięba. Dzieci zapoznały
się z wyposażeniem mobilnego studia fotograficznego, poznawały tajniki zawodu
fotografa.
Dzieci zwiedzały też oceanarium, a po
tej wizycie czekał na nie wspaniały koncert orkiestry „Wood &Brass Band’ z Go-

Jak ratować, gdzie otrzymać pomoc
i jak o nią poprosić oraz czym jest numer
alarmowy 112 - o tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Lubin rozmawiali
z przedszkolakami z przedszkola przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz
uczestnikami I Turnieju RCR Winter Cup
w Międzyzdrojach.

FERIE W BIBLIOTECE

Dzieci bardzo chętnie przychodziły na zajęcia do „Kreatywnej pracowni plastycznej” w bibliotece w Międzyzdrojach, gdzie propagowaliśmy czytelnictwo
oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu poprzez zabawy edukacyjne, plastyczne i ruchowe.
Podczas ferii uczestnicy wykonali
m.in. ekologiczne torby, gniotki antystresowe, zakładki do książek, makiety
wiejskich zagród, witraże z koralików
HAMA i pacynki ze skarpet. Ozdabiali

teatralny pt. „Przygody Pippi Skarpetki”,
a także wzięliśmy udział w koncercie
młodzieżowej orkiestry Wood & Brass
Band. Nie brakowało również innych
atrakcji m.in. wspólnego czytania bajek

Szkolenie teoretyczne to nie wszystko. Przy wykorzystaniu fantomów każde
z dzieci mogło uczyć się jak samodzielnie
udzielić pierwszej pomocy oraz jak zadbać o własne bezpieczeństwo w sytuacji
zagrożenia. Dzięki tego typu spotkaniom
rośnie liczba tych którzy po przygotowaniu bez obawy będą w stanie pomóc.
OSP Lubin

Rozstrzygnięcie
styczniowej zagadki

notesiki oraz piernikowe serca, które były
wspaniałym prezentem dla najbliższych
z okazji Walentynek. W oceanarium podziwialiśmy niesamowite okazy ryb i zobaczyliśmy jedynego w Międzyzdrojach
rekina. W MDK obejrzeliśmy spektakl
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oraz warsztatów teatralnych, dzięki którym dzieci doskonalą swój zasób słów
i pokonują nieśmiałość.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację ferii zimowych
w bibliotece.
Bibliotekarze

W styczniowym wydaniu Informatora
Samorządowego przedstawiliśmy Państwu łamigłówkę, z której należało po
połączeniu punktów odgadnąć przedmiot znajdujący się na obrazku. Była to
kotwica. Zwyciężczynią zagadki została
Alicja Dubako, mieszkanka Międzyzdrojów. Pani Alicja wygrała voucher rabatowy do Restauracji „Baron” w Międzyzdrojach.
Redakcja
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Nasze „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach
Uprzejmie informujemy, że z początkiem marca rusza rekrutacja do przedszkola i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 stycznia 2020 roku.
Biorąc pod uwagę niż demograficzny,
w obecnym roku szkolnym zmniejszono
ilość grup w przedszkolu miejskim z 7 do
6 i teraz do przedszkola uczęszcza 138
przedszkolaków (w ubiegłym roku szkolnym było 157). Jest to realne zapotrzebowanie, ponieważ wszystkie wnioski
rodziców pracujących zostały rozpatrzone pozytywnie, a przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (około 12).
Dodatkowo przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Wapnicy działa punkt przedszkolny dysponujący 25 miejscami, do którego
uczęszcza 22 przedszkolaków w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat.
Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby” i punkt przedszkolny w Wapnicy
w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy Międzyzdroje w zakresie
opieki przedszkolnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, wykorzystano pomieszczenia po dawnej grupie żłobkowej
i w 2014 roku utworzono żłobek w budynku przedszkola. Początkowo do placówki uczęszczało 17 podopiecznych, po
poczynionych staraniach dyrektora placówki od 2019 roku żłobek uzyskał dodatkowe 7 miejsc i w tej chwili do żłobka
uczęszcza 24 podopiecznych.
Należy zwrócić uwagę, że w powiecie kamieńskim, Żłobek Miejski w Międzyzdrojach jest jedynym publicznym
żłobkiem prowadzonym przez gminę.
Najbliższa tego typu placówka znajduje
się w Kamieniu Pomorskim i jest prowadzona przez osobę fizyczną i zabezpiecza jedynie 20 miejsc, dodatkowo jest
klub dziecięcy z 7 miejscami. Ponadto
w naszej gminie opłaty za wyżywienie,

jak i pobyt dziecka w żłobku są najniższe w województwie zachodniopomorskim. Większa część kosztów utrzymania
i funkcjonowania placówki finansowana
jest z budżetu Gminy Międzyzdroje.
W najbliższym czasie planowane jest
rozbudowanie obecnego budynku przedszkola miejskiego. Nowe pomieszczenia
będą do dyspozycji żłobka i docelowo
pomieszczą 40 wychowanków. Obecna
sala żłobkowa zostanie natomiast przeznaczona na salę dla przedszkolaków.
Wykonana została już dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego
zadania, gmina posiada również pozwolenie na budowę. Jesienią planowane jest
ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.
Grażyna Dubako
Inspektor ds. oświaty i zdrowia

Rekrutacja do żłobka W MARCU REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
w Międzyzdrojach na rok 2020/2021

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka,
należy składać od 2 marca 2020
r. do 30 kwietnia 2020 r. w biurze
głównej księgowej (na piętrze) w godz.:
13:00 - 15:00.
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1
„Morskie Skarby”
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W Gminie Międzyzdroje w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie wyłącznie
na wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie
dziecka do przedszkola, należy składać od 02 marca 2020 r. do 31 marca
2020 r. w wybranych placówkach.
Wychowaniem przedszkolnym w roku
szkolnym 2020/2021 objęte będą dzieci
urodzone w latach 2017, 2016, 2015,

2014. Dzieci urodzone w 2014 r. objęte
są już obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na
stronach placówek wychowania przedszkolnego www.morskieskarby.szkolnastrona.pl oraz www.sp2wapnica.pl
Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego
„Morskie skarby”

INFORMATOR MIĘDZYZDROJSKI NR 2/2020

AKTUALNOŚCI

Nowe życie budynku po gimnazjum
Niedawno na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia br. międzyzdrojscy radni podjęli uchwałę dotyczącą przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego gimnazjum) przenosząc od nowego roku zajęcia dydaktyczne
placówki do budynku przy ul. Leśnej 17, a już w jednym z dawnych jej obiektów przy ul Kolejowej 33 budzi się
nowe życie. Zgodnie z zapowiedzią przekazania budynku na cele społeczne, znalazły tam swoje miejsce trzy
organizacje oraz jeden z najważniejszych miejskich referatów.
Teraz w budynku przy ul. Kolejowej
33 swoją siedzibę i wygodne miejsce na
prowadzenie działalności znalazł Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku pod
wodzą prezesa Jerzego Neukampfa. Tam
też funkcjonować będzie Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
w Międzyzdrojach, kierowany przez prezes Różę Siemak. W obiekcie swoje stałe miejsce znalazła również niezbędna
w funkcjonowaniu miejscowej społeczności Świetlica Środowiskowa „Iskierka”
dla dzieci, prowadzona przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
oraz międzyzdrojska harcówka prowadzona przez zuchów i harcerzy ZHP.
Dzięki temu obiekt, którego utrzymanie finansowe w kwocie 360 tys. zł
rocznie nadal spoczywa na barkach budżetu gminy, zyskał nowe życie i będzie
tętnił działaniami prowadzonymi zarówno przez starsze, jak i młodsze pokolenie
międzyzdrojan.
Do budynku został również przeniesiony Referat Promocji i Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. To
tam mogą trafiać teraz wszyscy ci, którzy
będą mieć do załatwienia wszelkie sprawy z jakże szerokiego zakresu działania
tego referatu. A jego pracownicy zajmują
się promocją gminy i współpracą zagraniczną, organizacją i współorganizacją
imprez lokalnych, okolicznościowych,
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,

a także realizacją zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu, dziedzictwa kulturalnego i ochrony zabytków. Referat swym
działaniem obejmuje również realizację
zadań w zakresie turystyki i rekreacji,
w tym projektów dotyczących koncepcji
sieci tras rowerowych na terenie gminy
Międzyzdroje oraz innych związanych
z obsługą ruchu turystycznego i realiza-

cją zadań w ramach Międzyzdrojskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Do
tego dochodzą również zadania związane
z oświatą i zdrowiem oraz sprawy społeczne i współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań
własnych gminy.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Wniosek o sfinansowanie ŚDS złożony

Brak jakiejkolwiek placówki w naszym mieście, która wspierałaby osoby z niepełnosprawnością intelektualną powoduje, że uzasadnioną potrzebą stało się poszukiwanie sposobu rozwiązania tego problemu. Uwolniony z działalności
oświatowej budynek po dawnym gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kolejowej 33 daje takie możliwości.
Stąd też przygotowano i złożono
wniosek o udzielenia dotacji celowej
z Budżetu Państwa w 2020 r. na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy (ŚDS) w tym budynku. Trudno dziś przewidzieć jakie będą
efekty złożonego wniosku. Potrzeby
jednak osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną w naszym mieście są
w tym zakresie niekwestionowane.
Złożony wniosek dotyczy prowadzenia i rozwoju infrastruktury domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym w ramach Środo-
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wiskowego Domu Samopomocy w Gminie Międzyzdroje. Na podstawie ustawy
o pomocy społecznej gmina zawnioskowała o udzielenie na ten cel w 2020 r. dotacji w kwocie 834.996,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ŚDS w budynku
przy ul. Kolejowej 33, który wymaga dostosowania do tego typu działalności.
Placówka, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu, będąca jednostką budżetową gminy,
miałaby być przeznaczona dla 20 uczestników. W późniejszym okresie funkcjonowania planuje się przekazać obsługę
i prowadzenie działalności wybranej spe-

cjalistycznej organizacji pozarządowej.
ŚDS w założeniu ma mieć zasięg lokalny ograniczony do Międzyzdrojów
(ewentualnie z rozszerzeniem na Wolin).
Obecnie, jak zaznaczono we wniosku,
bez rekrutacji deklarację korzystania
z tego typu placówki złożyło 16 osób.
Warto podkreślić, że miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach opiekuje się grupą 42 osób spełniających kryteria przyjęcia do ŚDS.
Oczekujemy, że wstępną decyzję uzyskamy jeszcze w pierwszej połowie tego
roku.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
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Piąty na Mistrzostwach Polski!
Artur Udycz, zawodnik Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje zajął wysokie 5. miejsce w biegu na 300 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów U18 rozgrywanych w Toruniu.
Artur bardzo pewnie przebrnął przez
sobotnie eliminacje uzyskując szósty wynik 35,61 (rekord życiowy oraz rekord
klubu). W niedzielnym finale nasz zawodnik biegał po pierwszym torze, który jest
niestety najgorszy ze względu na ostry
łuk. Pomimo niedogodnego toru Artur
potrafił nawiązać rywalizację z najlepszymi sprinterami w Polce zajmując 5. miejsce z wynikiem 36,32.
Sukces Artura bardzo cieszy ponieważ trenuje dopiero 1,5 roku i jest bardzo perspektywicznym zawodnikiem na
sezon letni. Obecnie objęty jest szkoleniem kadrowym, który umożliwia udział
w obozach i zgrupowaniach sportowych.

Aktualne sukcesy są wynikiem wyczerpujących i mozolnych treningów, które
odbywają się na bezpłatnych Międzyzdrojskich obiektach sportowych.
Niestety każdy wyjazd na takie zawody jak Mistrzostwa Polski, czy sam proces
przygotowania treningowego wiąże się
z dużymi kosztami, dlatego zwracamy się
do potencjalnych sponsorów o wsparcie
Artura w dążeniu do mistrzostwa sportowego. Informacje o Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje można znaleźć
na naszej stronie www.almiedzyzdroje.pl
oraz Facebook @ALmiedzyzdroje.
Rafał Błocian
AL Międzyzdroje

„Portowcy” z Pucharem RCR Winter CUP 2020
Zwycięstwem Pogoni Szczecin zakończyło się wielkie granie „nad Bałtykiem”. Przez cały dzień w Międzyzdrojach osiem zespołów, złożonych z zawodników urodzonych 2012 roku, sprawdzało swoje możliwości rywalizując
o zwycięstwo w I Turnieju RCR Winter Cup 2020.
Rozegrano 28 spotkań po 10 minut
każde, w sumie każda drużyna rozegrała
70 minut. Młodzi piłkarze podczas turnieju RCR Winter Cup także skorzystali
z pokazu Pierwszej Pomocy, który przygotowali strażacy z OSP Lubin.
Poziom zespołów był zróżnicowany.
Jak można było się spodziewać prym
wiodła „Pogoń” Szczecin. Do ostatniej
kolejki nie było wiadomo kto wskoczy
na podium turnieju. Mimo, że Pogoń
i Arkonia walczyła o pierwsze miejsce, to
karty w swoich rękach miała świnoujska
Baltica, która wygrywając swój ostatni
mecz ze Smykiem Stargard zapewniła
sobie III miejsce. Natomiast w ostatniej
kolejce Arkonia liczyła na potknięcie Pogoni. W przypadku remisu Pogoni z Ża-
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kami Międzyzdroje pierwsze miejsce powędrowałoby do Arkonii Szczecin. A, że
Żaki do samego końca miały możliwość
zajęcia najniższego stopnia podium nie
zamierzały tanio skóry sprzedać. Jak się
okazało Pogoń wygrała swoje ostatnie
spotkanie i tym samym Puchar I Turnieju
RCR Winter Cup pojechał z zawodnikami
Pogoni do Szczecina. Drugie miejsce dla
Arkonii Szczecin, a na najniższe stopnie
podium wdrapali się, po świetnym finiszu, chłopcy z AP Baltica Świnoujście.
8 zespołów / 80 zawodniczek/zawodników/ 134 zdobytych bramek
Organizatorzy dziękują trenerom
i zawodnikom za przyjęcie zaproszenia
do Międzyzdrojów. Rodzicom za bardzo
pozytywny i kulturalny doping. A także

wszystkim, którzy wsparli organizację
turnieju.
Klasyfikacja końcowa I Halowego
Turnieju RCR Winter Cup 2020
1. Pogoń Szczecin
2. Arkonia Szczecin
3. AP Baltica Świnoujście
4. Żaki Międzyzdroje
5. Żaki Dąbie Szczecin
6. AP Kotwica Kołobrzeg
7. Błękitni Stargard
8. Smyk Stargard
RCR WINTER CUP 2020! Najlepsza
„3” Turnieju w Międzyzdrojach:
MVP TURNIEJU - Oliwer Sadowski
(Pogoń Szczecin)
NAJLEPSZY BRAMKARZ - Majewski Jan
(Akademia Piłkarska Baltica Świnoujście)
NAJLEPSZY STRZELEC Majchrzyk
Kacper (Arkonia Szczecin)
Organizator
AP RCR Międzyzdroje
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AL Międzyzdroje na Campie z Moniką Pyrek
Najmłodsza
grupa
zawodników
i zawodniczek Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje wzięła udział
w warsztatach sportowych „Monika Pyrek Camp”, które odbyły się 30
stycznia 2020 r. w hali Netto Arena
w Szczecinie. Impreza sportowa skierowana była do uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Warsztaty były
prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej (trenerów
mistrzów i mistrzyń skoku o tyczce)
oraz samych „Mistrzów Sportu” czyli
Moniki Pyrek oraz Piotra Liska. Podczas
warsztatów dzieci wykonywały podsta-

wowe elementy treningu tyczkarskiego
oraz mogły zaliczyć, uzyskać pierwsze
wysokości. Po zakończeniu zmagań spor-

ASI BIELIK na zawodach w Demmin
01 lutego 2020 r. reprezentacja ASI BIELIK Międzyzdroje, w składzie: Wiktoria Kostek,
Zuzanna Grunwald, Nadia Grunwald, Liwia Markowska, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Jarząbek , Jakub Iskra, Filip Wiśniewski, reprezentowała - wspólnie z ZKS Koszalin i Husaria Fight Team Kozielice - nasz kraj i miasto na zawodach w niemieckim mieście Demmin.
Był to pierwszy start naszych
młodych zawodników w tym
roku, i trzeba przyznać bardzo
owocny: Zuzia - złoty medal,
Wiktoria - srebrny medal, Liwia - srebrny medal, Nadia - 4.
miejsce, Tomek J. - brązowy
medal, Filip - srebro, Tomek W.
- 6. miejsce, Jakub - 7. miejsce
w swoich kategoriach wiekowych i wagowych.
Wyjazd na zawody był kolejnym elementem współpracy
między klubami ASI, ZKS i Husa-

towych przyszedł czas na zdrowy posiłek w towarzystwie Mistrza Sportu,
który podzielił się ciekawymi historiami z życia sportowca wyczynowego
oraz wręczył certyfikaty „tyczkarza”.
Ponadto dzieci otrzymały prezenty od
Fundacji Moniki Pyrek czyli głównego
organizatora warsztatów. Wyjazd na
zawody dofinansowany był w ramach
wsparcia realizacji zadania w zakresie
prowadzenia sekcji lekkiej atletyki
w Gminie Międzyzdroje.
Rafał Błocian
Akademia Lekkoatletyczna
Międzyzdroje
rii pod nazwą „Jedna Myśl Szkoleniowa”.
Dzień przed wyjazdem odbył się w Międzyzdrojach wspólny trening drużyn, co
także jest elementem nawiązanej współpracy klubów.
Przed nami kolejne wyzwania m.in.
wspólny obóz zimowy i dalsze wyjazdy na
zawody w kraju i po za granicami kraju, gdzie już szukamy
możliwości kolejnych startów.
Jeżeli chcesz żeby Twoje
dziecko dobrze się rozwijało
oraz aktywnie uczestniczyło
w zajęciach i wyjazdach, poznawało rówieśników z całego
kraju i nie tylko - nie zwlekaj,
przyprowadź je do sali gimnastycznej obok straży pożarnej
w Międzyzdrojach!
ASI Bielik

Wyjątkowe wspomaganie międzyzdrojskiego sportu
W tych trudnych finansowo czasach środki zaplanowane w budżecie gminy Międzyzdroje na działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2020 rok stanowią łącznie kwotę 1.534 120,56 zł. To pokaźna kwota
biorąc pod uwagę wielkość gminy i zasób jej budżetu.
Przeznaczenie tak dużej kwoty na kulturę fizyczną i sport świadczy o szczególnej dbałości władz samorządowych o tę
dziedzinę ważną z wielu względów dla
mieszkańców. To także rodzaj przemyślanej inwestycji w zdrowie i kondycję
młodego pokolenia. Warte podkreślenia
jest i to, że na tle różnych okolicznych,
bliższych i dalszych samorządów, proporcjonalna skala wspomagania z budżetu
międzyzdrojskiej gminy kultury fizycznej
i sportu wyraźnie się wyróżnia.
A na co zostaną wydatkowane środki
budżetowe w tej sferze? Dotacje celowe
na realizację zadań publicznych przekazane dla organizacji pozarządowych to
513 tys. zł. Na zlecenie realizacji zadań
publicznych – zakup usług pozostałych –
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przeznacza się kwotę 204,5 tys. zł.
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Nie zaplanowano w tym wydatków na organizację np. Gali Boksu, MMA, Summer

Kite Surfing. Na stypendia sportowe wraz
z pochodnymi wydatkuje się 61,3 tys. zł,
a na nagrody za osiągnięcia w sporcie

16 tys. zł. Promocja przez sport (umowy
z zawodniczkami I ligi tenisa stołowego
kobiet) obejmuje kwotę 72 tys. zł.
Kultura fizyczna i sport to także
konieczność utrzymania obiektów
sportowych. I tak dotacja przedmiotowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na utrzymanie stadionu
miejskiego wyniesie 250 tys. zł, a na
koszty utrzymania Hali Sportowej
im. A. Grubby przy SP 1 w Międzyzdrojach przewidziano 305 050 zł.
Z kolei koszty utrzymania boiska
Orlik przy SP 1 w Międzyzdrojach to
kwota 45,4 tys., a koszty utrzymania
boiska Orlik przy SP 2 w Wapnicy 66 870 zł.
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
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1% Z PODATKU

Po m ó ż m y w s t a ć „Tr o j a n o w i ”
Przygotowania do zbiórki charytatywnej na rzecz Krzysztofa Trojanowskiego z Międzyzdrojów
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje,
przy wsparciu burmistrza Międzyzdrojów
Mateusza Bobka i współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną w Międzyzdrojach oraz Międzynarodowym Domem Kultury, zdecydowali się zorganizować zbiórkę
charytatywną, z której zebrane
środki będą przekazane na zakup protezy nogi oraz rehabilitację Krzysztofa Trojanowskiego
z Międzyzdrojów. W wyniku
urazu podudzia lewego, powikłanego wstrząsem septycznym,
Krzysztofowi amputowano nogę.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, jak również do pomocy
w organizacji imprezy. Prosimy
o przekazywanie darowizn rzeczowych (bonów, karnetów, wejściówek,
przedmiotów, które można wystawić na
licytację lub w „loterii fantowej”, artyku-

łów do zorganizowania bufetu m.in. naczyń jednorazowych, ciast, soków, kawy,
herbaty). Darowizny przekazywać moż-

na do MDK lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach. Logo firm, instytucji, stowarzyszeń, które nas wesprą

„Pomóżcie mi stanąć na nogi”
Nazywam się Krzysztof Trojanowski,
mam 35 lat, mieszkam w Międzyzdrojach. Jestem tatą trzech fantastycznych córek: 15-letniej Oli, 6-letniej
Zosi i 3-letniej Tosi. Wiodłem normalne, spokojne życie. Pracowałem jako
elektryk, często wyjeżdżałem do pracy
za granicę – taki znak czasów. „Tułałem się za chlebem” po wielu krajach
Europy, chciałem szybko spłacić kredyt za kawalerkę i zapewnić godne
życie rodzinie. Dzieci tęskniły, ja też.
Nie umiałem dłużej żyć w rozłące. Postanowiłem wrócić do kraju, przecież
rodzina jest najważniejsza. Myślałem
wtedy, że w Szczecinie jako elektryk
też mogę zarobić niezłe pieniądze.
W maju 2019 roku moje życie przewróciło się do góry nogami.
Pół roku temu, doznałem w pracy w Szczecinie niewielkiego urazu
nogi. Lekko ją obtarłem na wysokości lewej piszczeli - takich obtarć jako
elektryk, doznawałem często. W nocy
noga zaczęła puchnąć, więc rano udałem się do szpitala na Unii Lubelskiej
w Szczecinie. Przyjęto mnie i stwierdzono, że noga jest stłuczona. Nie dostałem żadnych leków i odesłano mnie
do domu. Codziennie zadaję sobie
pytanie - dlaczego odprawiono mnie
z kwitkiem? Przecież lekarze powinni
brać pod uwagę nawet ten najczarniejszy scenariusz. Następnego dnia
rano moja noga spuchła jeszcze bardziej, a ból był nie do zniesienia. Do-
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stałem gorączki, majaczyłem, a dłonie,
stopy, czoło i uszy zaczęły sinieć. Moja
partnerka zadzwoniła po pogotowie. Na
sygnale zabrano mnie do szpitala na
Arkońskiej w Szczecinie. Tam stwierdzono, że mój organizm został zainfekowany SEPSĄ. Jeszcze tego samego
dnia noga była w takim stanie, że trzeba było ją rozciąć, od kostki do kolana.
Przez dwa tygodnie byłem w śpiączce
farmakologicznej, a lekarze walczyli
o moje życie. SEPSA zaatakowała także
drugą nogę. Lekarze nie dawali wielu
szans na to, że przeżyję. Po dwóch tygodniach wysłano mnie nieprzytomnego
samolotem medycznym do Gdyni. Tam
leczono mnie w komorze hiperbarycznej. Najbliższym powiedziano, że jeśli
to nie pomoże to nie będzie dla mnie
ratunku.
Po leczeniu w Gdyni, w połowie
czerwca poleciałem samolotem medycznym do szczecińskiego szpitala. Tam
stwierdzono, że należy mnie wysłać do
Gryfic na oddział chirurgii plastycznej,
gdzie przeszedłem 14 przeszczepów skóry, które nie przyjęły się. Niestety stan
lewej nogi był tak ciężki, że 9 sierpnia
2019 została amputowana w połowie
uda.
Obecnie chodzę na rehabilitacje i na
nowo uczę się żyć. Wspierają mnie i pomagają mi moi rodzice. Toczy się sprawa w sądzie przeciwko pracodawcy, chcę
również domagać się odszkodowania od

umieścimy na plakacie informującym
o wydarzeniu. Logo proszę przesyłać na
adres: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.
internetdsl.pl
Impreza planowana jest 18
kwietnia 2020 r. (sobota) od godz.
1500 w Międzynarodowym Domu
Kultury. Korzystanie z wszelkich
„atrakcji” podczas imprezy będzie
możliwe poprzez wrzucenie do
puszki kwestarskiej dobrowolnego
datku. Zebrane w ten sposób fundusze będą w całości przekazane
na zakup protezy nogi oraz rehabilitację Krzysztofa Trojanowskiego.
***
Chętnych do współpracy, darczyńców i wolontariuszy prosimy
o kontakt z organizatorami pod nr
tel. 503687255 (Andżelika Gałecka
– Biblioteka), 600964049 (Artur Duszyński - MDK).
Serdecznie zapraszamy!
szpitala. Obawiam się, że sprawy w sądzie będą ciągnąć się latami.
Bardzo Was proszę o pomoc w uzbieraniu potrzebnej mi kwoty na nową
protezę nogi. Marzy mi się „noga” profilowana z włókna węglowego z silikonowym kielichem z mechanicznym kolanem. Jej koszt to 80 tys. złotych. Potrzebna będzie kosztowna rehabilitacja
i sprzęt do rehabilitacji, to dodatkowe
20 tys. Chciałbym znowu móc biegać
i bawić się z dziećmi, chodzić po nie do
przedszkola. Taka proteza pomogłaby
mi normalnie funkcjonować. Młodsza
córka spytała mnie czy ta noga mi odrośnie? Powiedziałem, że tak, kiedyś
na pewno. Pomóżcie spełnić moje i jej
marzenie.

Krzysztof Trojanowski
***

Dla wszystkich chętnych, którzy
chcieliby przekazać 1% podatku z deklaracji rocznej PIT dla Krzysztofa, podajemy
nr KRS Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 0000050135 cel
szczegółowy Trojanowski.
Można dokonać także wpłaty na
konto: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A.
I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111
0000 2495 6839 z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TROJANOWSKI.
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1% Z PODATKU

1% PODATKU ZOSTAW U TYCH, KTÓRZY DZIAŁAJĄ
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW MIĘDZYZDROJÓW!
Urząd Miasta i Gminy Międzyzdroje, we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Wrocławia, po raz pierwszy
przystąpił do projektu „WSPIERAJ LOKALNIE”. W ramach tego projektu zachęcamy podatników z Międzyzdrojów do wsparcia organizacji pożytku publicznego działających na rzecz naszych mieszkańców. Chcemy tym samym zwiększyć szanse na to, aby jak najwięcej
środków pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym mieście.
Zachęcamy do upowszechniania tej informacji, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, wśród rodziny i znajomych, zarówno
w rozmowach osobistych, jak i na forach
internetowych oraz w mediach społecznościowych. Projekt umożliwia organizacjom
pożytku publicznego efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego
przy rozliczeniu PIT, poprzez wykorzystanie
specjalnej aplikacji do rozliczania PIT, która
została zainstalowana na miejskiej stronie:
Więcej informacji na temat samej akcji
można uzyskać na stronie: www.iwop.pl/
wspierajlokalnie.
Na terenie naszego Miasta odnotowujemy aktywność kilku organizacji, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc
posiadających status organizacji pożytku
publicznego (OPP). Te organizacje wspierają
między innymi osoby z niepełnosprawnością, wspomagają naszych harcerzy oraz
rozwój kultury i sportu młodzieżowego.
Warto o nich pamiętać przy wypełnianiu
deklaracji rocznej.
1. KRS 0000278582
Związek Harcerstwa Polskiego
http://zachpom.zhp.pl/hufce/hufiec-ziemi-wolinskiej/#jednostki
Każda międzyzdrojska jednostka harcerska
X Szczepu „Gniazdo” .
ZHP posiada ten sam KRS, ale osobne cele
szczegółowe:
34 Drużyna Harcerska „Orlęta” im. Orląt
Lwowskich
Cel szczegółowy: 0614
44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”
Cel Szczegółowy 0608
X Szczep „Gniazdo” ZHP
Cel Szczegółowy: 0617
2. KRS 0000293200
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło
w Wolinie
https://stow.psouuwolin.org/index.phh
3. KRS 0000270261
Fundacja Studencka Młodzi-Młodym
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Cel szczegółowy: AL. Międzyzdroje 9452
Cel szczegółowy: KS Fala Międzyzdroje 2799
Cel szczegółowy: UKS Chrobry Międzyzdroje
4902
4. KRS 0000073771
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Międzyzdrojach
https://pttk-miedzyzdroje.com/
5. KRS 0000196107
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
https://mfpch.eu/
6. KRS 00001161212
Ochotnicza Straż Pożarna
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, ul. Kolejowa 25,
72-500 Międzyzdroje
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie, ul. Główna 1, 72-500 Międzyzdroje
7. KRS 0000050135
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony
Zdrowia
Cel szczegółowy: Trojanowski
8. KRS: 0000360447
Fundacja Oliwia w Szczecinie
http://www.fundacjaoliwia.pl/
Cel Szczegółowy: Mączniańska Maja
9. KRS: 0000037904
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
https://dzieciom.pl/
Cel szczegółowy: 29597 Żołędziewski
Mieszko
Cel szczegółowy: 4236 Nurkowski Filip
***
Z roku na rok coraz chętniej przekazujemy 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu. Jak jednak przeanalizowaliśmy dane
z Urzędów Skarbowych za 2018 rok to oka-

zało się, że jedynie 38% środków z 1% podatku dochodowego, które mogli przekazać
mieszkańcy Międzyzdrojów zostało zadeklarowanych na cele pożytku publicznego.
Z tytułu 1% mogło wpłynąć 189.474,00 zł,
a wpłynęło tylko 72.638,00 zł. Gdybyśmy
wszyscy zadeklarowali 1% z podatku - który
i tak musimy przecież odprowadzić do Skarbu Państwa - na rzecz naszych organizacji
to o 116.836 zł moglibyśmy zwiększyć ich
budżety. Tym samym umożliwilibyśmy im
wykonanie większej liczb działań na rzecz
międzyzdrojskich niepełnosprawnych, harcerzy, trenującej młodzieży, czy też zrealizowanie innego typu zadań na rzecz naszej
lokalnej społeczności.
Czemu tak się dzieje, że przekazujemy
mniej pieniędzy w ramach 1 % ? Ciągle brakuje wystarczającej świadomości, że nie
jest to jakaś dodatkowa danina, tylko, że my
sami możemy decydować i rozporządzić na
co zostanie przekazany 1% z naszych podatków. Po drugie - być może nie zawsze
jesteśmy przekonani, że przekazanie 5 czy
10 złotych, wynikających z zadeklarowanego 1% ma jakiś sens i znaczenie? Otóż
zapewniam Państwa, że ma i to ogromne,
a każda dodatkowa złotówka w tym przypadku się liczy. Być może pojawia się również niepewność, jak to zrobić, szczególnie
w przypadku emerytów i rencistów, którzy
muszą w tym przypadku wypełnić dodatkową deklarację. W porozumieniu z organizacjami emeryckimi i Nadmorskim Uniwersytetem III Wieku podejmiemy jeszcze w tym
roku działania, aby Państwu w tym zakresie
pomóc, po to abyście i Wy mogli wspomóc
innych, a często nawet pośrednio samych
siebie!
Liczę na Państwa otwarcie i chęć współpracy w tym zakresie. Warto pomagać!
Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Jeżeli znacie Państwo innych mieszkańców lub organizacje, które działają na terenie gminy i pozyskują środki pochodzące z 1 %, prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Promocji
i Obsługi Klienta podinspektorem Tomaszem Rychłowskim – tel. 91 32 75 664.  
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Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
ELIMINACJE GMINNE
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, szkół
średnich i branżowych do udziału w eliminacjach
gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
które odbędą się w dniu

12 marca 2020 r. o godz. 10.00

w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach

CEZARY DUBIEL

Turniej rozgrywany będzie w trzech grupach wiekowych:
• I grupa uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
• II grupa uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII
• III grupa uczniowie szkół średnich, branżowych
Osoby zainteresowane udziałem w Turnieju proszone są
o zgłoszenie się do koordynatorów-opiekunów, którymi są:

Wernisaż wystawy fotograﬁcznej
Cezarego Dubiela

MIROSŁAW BURSA
MONIKA SZUMLEWSKA

-

(tel. 509570951)
(tel. 91 328 41 06)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !

27 marca 2020 r. godz. 18:00

W imieniu organizatorów
Marian Kowalewski
Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach
(Wstęp wolny)
Organizator:

Z miejskiego kalendarza imprez: marzec 2020 r.
 od 28.02. do 31.03. 2020r. – Wystawa fotografii
przyrodniczej Marcina Parzybuta, Woliński Park
Narodowy, w godzinach otwarcia muzeum, bilety
w ramach zwiedzania muzeum;

01.03.2020r. – Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, godz. 11:30, start przy Golden
Tulip Residence;

06 - 07.03.2020r. – Noc Sów, godz.16:30,Woliński
Park Narodowy;

08.03.2020r. – Spektakl pt. „Fanaberie”, godz. 17:00,
Międzynarodowy Dom Kultury, bilety w cenie 30 zł;

12.03.2020r. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” –
eliminacje gminne, godz. 10:00, Międzynarodowy
Dom Kultury;

21.03.2020r. – „Karawana Kultury” – Amber Stars/

Dance Islands, godz. 13:30, Międzynarodowy Dom
Kultury;

21.03.2020r. – „Z Falą na Sportowo”, olimpiada
rodzinna, godz. 10:00, hala sportowa im. A. Grubby;

25.03.2020r. – „Zrobione po cichu na strychu”,
wernisaż i kiermasz prac uczestników warsztatu
terapii zajęciowej w Wolinie, godz. 16:00, Miejska
Biblioteka Publiczna;

27.03.2020r. – wernisaż wystawy fotografii Cezarego
Dubiela, godz. 18:00, Międzynarodowy Dom Kultury;

27.03.2020r. – Koncert zespołu „Notas de Norda”,
godz. 19:00, Międzynarodowy Dom Kultury;

29.03.2020r. – „500 km biegiem po... Życie Tosi”,
bieg charytatywny z Międzyzdrojów do Świnoujścia,
start ok. godz. 12:00 przy stacji Moya.
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