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KOMUNIKATY

Ograniczenia 
kursowania autobusów 
komunikacji publicznej 
od 06.04.2020r.        

W związku z decyzją Rządu RP w zakresie 
ograniczenia przemieszczania się, w trosce                    
o bezpieczeństwo pasażerów i pracowni-
ków Spółki, w celu zmniejszenia zarażenia 
się koronawirusem z dniem 06.04.2020r. 
„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. wpro-
wadza dalsze ograniczenia w kursowaniu 
autobusów.   

Zmiany dotyczą:
• linii nr 6 - zawieszenie kursów do czasu 

odwołania zagrożenia epidemicznego,
• linii nr 2, A i B - zmiana rozkładu jazdy 

poprzez zmniejszenie częstotliwości prze-
jazdów,

• linii nr 5 i 7 – od poniedziałku do nie-
dzieli rozkład jazdy jak w niedzielę (przejazdy 
co 2 godziny na każdej linii).

• linii nr 10 (kierunek Międzyzdroje) - 
zmiana rozkładu jazdy poprzez wyłączenie 
kursów pomiędzy godz.  9.30 a 15.00 od 
poniedziałku do soboty oraz zawieszenie 
przewozów w niedzielę i święta.

Zmieniony rozkład jazdy umieszczony 
na stronie Spółki www ka.swinoujscie.pl  
zabezpiecza dojazd do i z pracy w godzinach 
porannych i popołudniowych. „Komunikacja 
Autobusowa” Sp. z o.o. przeprasza pasaże-
rów za utrudnienia spowodowane zmianami 
rozkładów jazdy. 

K.A. Świniujście

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 wprowadzono 
zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i 
rowerów miejskich.  Tym samym w Międzyzdrojach zabez-
pieczono wszystkie wejścia na plażę oraz wejście na molo, 

gdzie ustawiono płotki oraz tablice informujące o zakazie 
wejścia w języku polskim i niemieckim. 

Prosimy o przestrzeganie nakazów i nie korzystanie  
z miejsc, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym 
samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

     

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLAŻ, PARKÓW I PLACÓW ZABAW

Drodzy Mieszkańcy,
Od 2 kwietnia br. Straż Miejska podlega zwierzchniemu nadzorowi Policji. 

Będzie teraz wykonywać przede wszystkim czynności związane z zapobieganiem 
szerzenia się epidemii koronawirusa na terenie naszej gminy. Zgodnie ze wska-
zaniami Policji dokonywane będzie m.in. rozmieszczenie patroli Straży Miejskiej 
oraz organizowane będą wspólne patrole. Straż Miejska przejęła teraz dodatkowe 
obowiązki kontroli ustanowionych przepisów prawa. To oni dostarczają żywność 
osobom pozostającym w kwarantannie domowej i potrzebującym pomocy. To na 
barkach wszystkich funkcjonariuszy spoczywa teraz obowiązek wspólnej walki ze 
skutkami epidemii. Nie jest to praca przez 8 godz., ale służba, służba która naraża 
też funkcjonariuszy na realne zagrożenie. Dlatego też w związku ze zwiększoną 
liczbą obowiązków komendanci Straży Miejskiej i Policji w Międzyzdrojach 
proszą w sprawach niecierpiących zwłoki, zagrażających życiu i zdrowiu o powia-
damianie bezpośrednio Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim tel.  
47 7834511 lub proszę dzwonić na numer alarmowy 112, a w pozostałych spra-
wach  prosimy o kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną:

Straż Miejska tel. 91 32 75 640, strazmiejska@miedzyzdroje.pl
Policja tel. 47 78 34 635; fax 47 34 633; bernadetta.kujda@sc.policja.gov.pl                                         
Liczymy na Państwa zrozumienie.

Beata Kiryluk
Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów



3INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 3/2020

WIEŚCI Z RATUSZA

Drodzy Mieszkańcy!

Przyszło nam żyć w trudnym czasie naznaczonym pandemią koronawirusa, licznymi 
ograniczeniami życia publicznego oraz obawami o zdrowie własne i swoich bliskich. Jedno-
cześnie będziemy skromniej niż zwykle i z konieczności w nieco innych warunkach święto-
wać Święta Wielkanocne, czyli w tradycji katolickiej Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 
To zaś w pierwszych wiosennych dniach czas radości, odrodzenia i nadziei na lepsze jutro. 
Trudno jest pogodzić jedno z drugim, obawy ze świętowaniem, czy ograniczenia z rodzin-
nym śniadaniem wielkanocnym. Musimy to przetrwać dochowując tradycji na tyle na ile 
jest to możliwe, pamiętając o zagrożeniach tego czasu i zdrowiu swoich rodzin. Potrzeba 
abyśmy teraz byli jeszcze bardziej RAZEM, jeśli nie można fizycznie i rodzinnie to duchowo 
i poprzez wszelkie łącza telefoniczne, internetowe. Wspomagajmy się nawzajem dbając  
o drugiego człowieka, szczególnie o ludzi starszych, wymagających specjalnej troski. Tym 
najsłabszym oferujemy naszą daleko idącą pomoc i dbałość w każdym dniu czasu pandemii. 
Uruchomiliśmy w związku z tym specjalne połączenia telefoniczne w OPS 91 32 81 053,   
91 32 80 311 lub 91 32 78 368 , e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl.

Jako burmistrz reprezentujący władze samorządowe Gminy  Międzyzdroje zapewniam, 
że uczynimy wszystko co możliwe aby usprawnić codzienne funkcjonowanie mieszkańców, 
zapewniając im w miarę normalne życie. Będziemy się również starać, zgodnie z możli-
wościami i na tyle na ile nas stać, wspomóc miejscowych przedsiębiorców, tych którzy 
zaprzestali prowadzenia działalności i tych, którzy w tym trudnym czasie nadal starają się 
pracować pomimo wszelkich przeszkód.  Chciałbym jednocześnie uprzedzić, że tak jak  
w wielu miejscowościach w Polsce to co się teraz dzieje wymaga i od władz Gminy Mię-
dzyzdroje dokonania niezbędnych zmian w naszym budżecie. Zmiany będą podyktowane 
jedynie koniecznością wynikającą z bieżącej sytuacji, przy tym  tak, aby w jak najmniejszym 
stopniu ograniczać realizację planowanych zadań na 2020 r. 

Jestem przekonany, że przetrwamy ten niesprzyjający okres jeszcze bardziej zin-
tegrowani jako Międzyzdrojanie i silniejsi. Zapewniam, że możecie Państwo ze spoko-
jem liczyć na wszelką niezbędną możliwą pomoc władz Gminy. Pozostaje mi życzyć 
wszystkim zdrowia i spokojnego świętowania Wielkanocy w gronie bliskich zgodnie  
z możliwościami i przy zachowaniu zdrowotnego bezpieczeństwa.   

Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Seniorzy ze Związku Emerytów , Rencistów 
i Inwalidów Oddział w Międzyzdrojach żyją 
teraz w trudnym okresie, z uwagi na panu-
jącą pandemię i obowiązujące ograniczenia, 
co w pewnym stopniu przesłoniło im nie-
dawną radość z pozyskania nowej siedziby 
dla związku w budynku po gimnazjum przy 
ul. Kolejowej 33, o tym i innych ważnych 
sprawach krótko rozmawiamy z Różą Sie-
mak, prezes ZERiI Oddział w Międzyzdrojach  

- Jako ZERiI   Oddział w Międzyzdrojach 
przenieśliście się do pomieszczenia w bu-
dynku dawnego gimnazjum. Czy obecne 
lokum w pełni Wam odpowiada ?

Róża Siemak: Tak, dzięki przychylności 
władz samorządowych przeprowadziliśmy 
się do nowej siedziby. Przydzielona sala 
w pełni spełnia nasze oczekiwania. Dzięki 
naszym członkom, własnymi środkami  
i siłami przystosowaliśmy salę do naszych 
potrzeb. W tej chwili pomieszczenie stwa-
rza wyjątkowo miłe i przyjazne wrażenie. 
To świetne miejsce do organizacji spotkań,  
a jednocześnie do pracy, wykonywanej przez 
Zarząd związku. Uważam, że stworzyliśmy 

tam atmosferę wręcz rodzinną. Będzie to 
cicha przystań dla naszych seniorów.

- Nastał trudny, szczególnie dla senio-
rów okres pandemii koronawirusa. Jak 
sobie teraz z codziennym życiem radzą 
seniorzy, czy mają jakieś prośby i nieza-
spokojone życzenia ?

 Róża Siemak: Wszyscy seniorzy, człon-
kowie naszego związku mają systematyczny 
kontakt ze mną. Nikt nie zgłaszał większych 
życiowych problemów. Myślę, że seniorzy 
otrzymują obecnie dostateczną, wystarcza-
jącą pomoc z Urzędu Miejskiego, OPS-u oraz 
od wolontariuszy. Wiem od służb miejskich, 
że pomagają seniorom tak jak to jest tylko 
możliwe. Stąd też ze strony seniorów nie 
zgłaszano do mnie jakiś szczególnych próśb 
i życzeń. Zapewniam, że gdyby trzeba było 
pomóc innym seniorom, jestem na to otwar-
ta i gotowa. Zapraszam do kontaktu. 

- Pandemia w końcu kiedyś minie, oby 
jak najwcześniej. Czy już teraz jako związek 
macie jakieś plany na przyszłość?

Róża Siemak: Oczywiście. Zaraza kiedyś 
minie, a my mamy zamiar dalej pracować, 

tak jak dotychczas, a może i bardziej inten-
sywnie, w oparciu o nową naszą siedzibę. 
Będziemy wtedy ponownie organizować 
spotkania członków związku i działalność 
społeczną. 

Korzystając z tej okazji chciałabym 
wszystkim naszym seniorom i mieszkańcom 
gminy Międzyzdroje życzyć pogody ducha 
oraz spokojnych i zdrowych Świąt Wielka-
nocnych. I apeluję Zostańcie w domu. 

Redakcja

Seniorzy w czasach zmian

Krzyż Katyński, upamiętniający ofiary  zbrod-
ni  stalinowskiej na Polakach w Katyniu i 
w  innych miejscowościach na Wschodzie, 
został ustawiony na naszym cmentarzu 
wieczorem 31 października 1982r.

Wykonany został w tajemnicy w czasie 
stanu wojennego.

Projekt krzyża wykonał nieodpłatnie 
artysta plastyk Wiesław Śniadecki, profesor 
Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, na prośbę 
Bogdana Jakuczuna, który współpracował  
z profesorem w trakcie tworzenia przez 
Niego i późniejszego publikowania grafik  
i akwareli z naszego regionu. 

Realizacją zajęła się grupa Międzyzdro-
jan związana z podziemną Solidarnością 

– Urszula Jakuczun, Alicja Szach, Kazimierz 
Drzewiecki. Bliscy kilku osób z Międzyzdro-
jów zostali zamordowani w Katyniu, między 
innymi p. Krystyny Dębiec i p. Krystyny Ole-
skiej, które dzieliły się swoimi tragicznymi 
wspomnieniami w Bibliotece Miejskiej, gdzie 
spotykali się  działacze podziemia.

Miejsce do wykonania krzyża udo-
stępnił ks. proboszcz Tadeusz Moskal, 
bez lęku o własne zagrożenie.  Prace 
trwały ponad tydzień. Wiernie zostały 
wykonane wszystkie detale projektu. 
Krzyż został okolony drutem kolczastym 
w kolorze starej krwi.   Przytwierdzono do 
Niego symbol Polski Walczącej – kotwicę 
z liter P i W.

Transport i ustawienie krzyża na cmen-
tarzu było dużym wyzwaniem. Z pomocą 
kilku wtajemniczonych mężczyzn udało się 
późnym wieczorem nie tylko wkopać krzyż 
na cmentarzu ale też umieścić pod nim gła-
zy, na których dopiero później umieszczone 
zostały nazwy miejscowości, miejsc kaźni 
Polaków – Katyń, Ostaszków, Bykownia, 
Charków, Miednoje. 

Zbrodnia katyńska była ukrywana przez 
władze komunistyczne przed społeczeń-
stwem. Słowo Katyń było wręcz słowem 
zakazanym, choć w społeczeństwie była 
świadomość tego, co się tam wydarzyło.  
W Katyniu i w pozostałych miejscach kaźni 
zginęła  elita naszego społeczeństwa – ofi-
cerowie, policjanci, urzędnicy, duchowni.

Winni jesteśmy im pamięć i cześć.
Krzyż Katyński w Międzyzdrojach jest jed-

nym z pierwszych postawionych w Polsce.
To symboliczne miejsce na naszym cmen-

tarzu niech przypomina o zbrodni, której 
dokonała nieludzka władza totalitarna. 

Urszula i Bogdan Jakuczun

W tym roku, w dniu 10.04.2020, ina-
czej niż zwykle, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Węglorz wraz z Burmistrzem 
Mateuszem Bobkiem, w imieniu całej 
naszej wspólnoty samorządowej, w ciszy 
złożą symboliczną wiązankę kwiatów  
i zapalą znicz pod odrestaurowanym  
w zeszłym roku krzyżem katyńskim ku pa-
mięci Ofiar tej zbrodni. Część Ich pamięci !

Krzyż Katyński na cmentarzu w Międzyzdrojach
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Czas epidemii w naszym kraju i na świecie, zmusza nas po 
pozostania w domach, nawet w czasie zbliżających się świąt 
Wielkanocnych. Można uczestniczyć w tym czasie w nabo-
żeństwach Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy przekazy-
wanych nam przez telewizję, Internet lub radio w mediach 
publicznych. Z naszego kościoła jest także codzienna 
transmisja nabożeństw on-line na kanale youtube – wy-
starczy wpisać parafia miedzyzdroje. Zadbajmy podczas 
oglądania takiej transmisji  
o odpowiedni czas, skupie-
nie, modlitwę i katechezę ro-
dziną, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży. Warto przygo-
tować stół, nakryć go białym 
obrusem, postawić krzyż  
i zapalić świecę oraz zadbać 
o godny ubiór (np. na wzór 
wizyty kolędowej, gdzie 
podobnie przygotowujemy 
nasze mieszkania).

W Wielk Czwartek Mszę 
Świętą Wieczerzy Pańskiej  
i w Wielki Piątek  Mękę Pań-
ską sprawować będziemy o godz. 19.00, a w Wielką 
Sobotę, tj. w Wigilię Paschalną liturgię wielkanocną roz-
poczniemy o godz. 23.00. W oba dni świąteczne Msze 
Święte są przewidziane o godzinie 9.00, 10.30, 12.00  
i 17.30. W tygodniu są o godz. 9.00 i 17.30. Codzienna 
Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 8.45, a Różaniec   
o godz. 17.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu  
i modlitwą o ustanie epidemii wirusa. Kościół jest codziennie 
otwarty do indywidualnej adoracji. Zapraszamy do duchowej 
jedności i modlitwy. 

Nie odkładajmy też spowiedzi wielkopostnej. Ze względu 
na zakaz zgromadzeń możemy ją odbyć nie naruszając norm 
bezpieczeństwa w każdy dzień tego tygodnia pół godziny 
przed poranną lub wieczorną Eucharystią, a w dni Triduum 
Sacrum (tj. w czwartek, piątek i sobotę) już od godziny 16.00. 

Większość modlitewnych spotkań będziemy przeży-
wać duchowo w naszych mieszkaniach, którą mają się stać 
Domowymi Kościołami. Poświęcenie pokarmów niech 

dokona się w gronie ro-
dzinnym przez WSPÓLNE 
odmówienie w sobotę, lub 
przed pierwszym posiłkiem 
wielkanocnym znanej mo-
dlitwy przed jedzeniem, 
(którą przecież odmawiamy 
codziennie): POBŁOGO-
SŁAW PANIE BOŻE NAS  
I TE DARY, KTÓRE Z TWO-
JEJ DOBROCI SPOŻYWAĆ  
BĘDZIEMY. PRZEZ CHRY-
STUSA, PANA NASZEGO. 
AMEN.  Obrzęd poświęce-
nia pokarmów znajdziemy 

też na stronie internetowej parafii (www.parafia.miedzyz-
droje.pl).  Wodę do poświęceń można pobrać w świątyni 
(do przyniesionego ze sobą pojemnika).

Wszystkim naszym Parafianom, którzy tak wyjątkowo 
spełniać będą w rodzinach czynności kapłańskie, jak rów-
nież innym mieszkańcom i naszym Gościom, życzymy ser-
decznie pokoju serca:  SZCZĘŚĆ BOŻE! Wesołych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego!  Chrystus zmartwych-
wstał. Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

Międzyzdrojscy Kapłani

ŚWIĘTA  WIELKANOCNE  W  NASZEJ  PARAFII

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub prze-
wodniczący mówi:  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy żegnają 
się i odpowiadają: Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umiesz-
czoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Allelu-
ja. Wszyscy odpowiadają:  Prawdziwie Zmartwychwstał.  
Alleluja

Prowadzący odmawia modlitwę poświecenia pokar-
mów: 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wia-
rą przeżywać Twoją obecność między nami pod-
czas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmar-
twychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału 
w Twoim życiu.  Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba  

i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław 
ten chleb (czyni znak krzyża dłonią nad pieczywem). 
Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, po-
błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (czy-
ni znak krzyża dłonią nad pokarmami), które będzie-
my jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego 
Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej wieczerzy.  
Pobłogosław naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.  
Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogo-
sław te jajka, znak nowego życia. Daj nam wszystkim 
dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 
Udzielający błogosławieństwa kropi w milczeniu pokarmy 

wodą święconą. Możemy złożyć sobie życzenia wielkanocne  
i podzielić się tradycyjnie jajkiem.

x.TT

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  POKARMÓW 
PRZED  WIELKANOCNYM  POSIŁKIEM

AKTUALNOŚCI
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OŚWIATA

W związku z przedłużającym się okresem zawieszenia 
zajęć w przedszkolu, w dalszym ciągu wszelkie informacje 
na temat prowadzonych działań znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej http://morskieskarby.szkolnastrona.pl.

Systematycznie nauczyciele zamieszczają materiały, 
propozycje zajęć, zabaw dla dzieci w zakładce „Propozycje 
na czas zawieszenia zajęć”.

Główną formą kontaktu jest strona internetowa przed-
szkola oraz indywidualne e-maile służbowe, znajdujące się 
przy nazwie każdej grupy.

Prosimy Rodziców o kontakt z nauczycielami, dzielenie 
się zdjęciami, informacjami, sposobami spędzania przez 
dzieci czasu w domu. Zdjęcia, za zgodą rodziców zamieścimy  
w zakładce „Galeria zdjęć – zdalne nauczanie”. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że czas ten nadal ma mieć 

Szanowni Rodzice!
charakter zabawy dla dziecka, będącą główną formą Jego 
aktywności. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna opiera się 
również na komunikacji zdalnej nauczycieli z rodzicami  
w formie konsultacji indywidualnych.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się 
na stronie w zakładce „Rekrutacja” oraz „Komunikaty”. 
Wyniki rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej 
przedszkola.

Pozdrawiamy serdecznie Rodziców i dzieci, dziękujemy 
za zaangażowanie i życzymy wytrwałości i cierpliwości,  
a przede wszystkim zdrowia!  Dbajcie o Siebie i zostańcie 
w domu.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach

Obecna sytuacja związana z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa prowadzi 
do dynamicznych zmian w życiu spo-
łecznym. Dotknęły one także polskie 
szkolnictwo. Lekcje zostały w szkołach 
zawieszone, póki co w terminie do 10 
kwietnia. Początkowe próby prowadze-
nia zajęć dla uczniów przez internet od 
25 marca przerodziły się w związku ze 
zmianą przepisów w obowiązek. Chcę 
zaprezentować jak ten nowy, zdalny 
sposób nauczania podstawy programo-
wej, przebiega w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera  
w Wapnicy.

Nauczyciele już od pierwszych dni 
zamknięcia szkoły rozpoczęli pracę  
z uczniami metodą d-learningową przy 
pomocy technologii informatycznej. 
Kontakt z rodzicami i uczniami jest 
utrzymywany poprzez dziennik elek-
troniczny.  Praca nauczycieli i uczniów  
polega głównie na wykorzystywaniu 
komputerów, laptopów i  tabletów. 
Dzieci, które nie posiadają własne-
go komputera w domu, mają możli-
wość wypożyczenia szkolnego sprzętu  
w postaci iPada (tabletu). Wymiana 
informacji tym nowym sposobem na-
uczania przebiega dość sprawnie, mimo  
problemów z odpowiednim dostępem 
do internetu w domach uczniów.

Dzieci i młodzież otrzymują mate-
riały i instrukcje do samodzielnej pracy 

poprzez Classroom, gdzie  pracują  
w wirtualnych klasach (to jedno z narzę-
dzi Google przeznaczone dla edukacji). 
Wszyscy uczniowie dość sprawnie 
rozwiązują zadania przekazywane 
przez nauczycieli, w formie kart pracy 
i instrukcji. Korzystają również w miarę 
potrzeb z platform edukacyjnych np. 
epodręczników, Nuadu, Matzoo, Mathe-
du, Gamezone.

Od 23 marca zarówno Rada Pedago-
giczna SP 2 w Wapnicy jak i uczniowie, 
rozpoczęli pracę w oparciu o kolejne 
narzędzie komunikacyjne- Google 
Meet. Odbywają się w ten sposób wi-
deo-posiedzenia Rady Pedagogicznej, 
szkolenia dla nauczycieli oraz wide-
okonsultacje uczniów z nauczycielami. 
Ustalony obecnie plan wideolekcji dla 
poszczególnych klas szkoły uwzględnia 
specyfikę zajęć, równomierne obciąże-
nie materiałem do nauczenia i zapewnia 
bezpieczny dla uczniów czas pracy przy 
komputerze.

Praca w obydwu grupach przedszkol-
nych prowadzona jest w oparciu o jeden 
z serwisów społecznościowych, gdzie 
nauczyciele zamieszczają karty pracy, 
instrukcje, ćwiczenia logopedyczne, 
propozycje zabaw i sposobów spę-
dzania czasu wolnego. Przedszkolaki 
z pomocą rodziców prezentują tam  
w formie zdjęć i filmików swoje prace  
i osiągnięcia. 

Działania specjalistów również odby-
wają się drogą internetową. Pedagog, 
psycholog i logopeda prowadzą porady 
i konsultacje dla wszystkich zaintereso-
wanych uczniów, rodziców i nauczycieli 
poprzez dziennik elektroniczny, e-mail 
lub wideokonferencje.

Metoda Planu Daltońskiego, która 
stawia m.in. na samodzielność i odpo-
wiedzialność dziecka oraz wcześniejsze 
wdrożenie urządzeń mobilnych (iPa-
dów) w proces edukacji, bardzo ułatwiło 
uczniom i nauczycielom realizację nauki 
na odległość.

Prezentując w kilku zdaniach ten 
nowy sposób zdalnego nauczania 
dziękuję w imieniu uczniów i nauczy-
cieli Radzie Rodziców, która przeszło rok 
temu wsparła nasze starania w rozwoju 
technologii TIK. Pięć iPadów, które szko-
ła dostała od rodziców na swoje 70-te 
urodziny oraz wsparcie firmy Apple 
poprzez poznański Cortland, rozpoczęło 
małą rewolucję technologiczną w na-
szej placówce. Podziękowania przede 
wszystkim należą się nauczycielom za 
ich wysiłek i zaangażowanie w realiza-
cję nowatorskich idei edukacyjnych. 
Bez ich odwagi i kreatywności metoda 
Planu Daltońskiego oraz  iPady nigdy 
nie pojawiłyby się w Szkole w Wapnicy.

Iwona Sołtysiak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

w Wapnicy

Jak działa zdalne nauczanie 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
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OŚWIATA

Zadaję to pytanie tym, którzy są najbliżej 
tego tematu: uczniom, rodzicom, nauczy-
cielom i dyrektor SP1.

Oto kilka wypowiedzi:
UCZEŃ 1: Jest fajnie, można się wyspać 

i uczę się, kiedy mam czas. Najbardziej bra-
kuje mi spotkań z klasą, zabaw na przerwach, 
rozmów, wygłupiania. W ogóle to chciałbym 
już wrócić do szkoły…

UCZEŃ 2: Nauczyciele przekazują dużo 
do nauki, trzeba się codziennie uczyć, robić  
zadania do sprawdzenia. Nie można wyjść 
na dwór, na boisko i spotykać się z kolegami, 
bo jest zakaz. Ale trochę jest fajnie, gramy 
na komputerze.

NAUCZYCIELKA: W nauczaniu zinte-
growanym w ramach zdalnego nauczania 
dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem 
nauczycieli (wiadomości w dzienniku elek-
tronicznym, strona szkoły; poprzez e-mail, 
smsy, komunikatory, programy tv) korzy-
stając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, 
płyt, materiałów dostępnych na platformach 
edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane 
prace domowe i odsyłają je nauczycielom. 
Uczniowie z chęcią wykonują lekcje i pro-
ponowane prace dodatkowe. Nauczyciele 
prowadzą z nimi rozmowy telefoniczne. 
Uczniowie niemający dostępu do Internetu 
otrzymują materiały w formie papierowej. 
Tematy są realizowane na bieżąco.

NUCZYCIELKA: Stoimy przed bardzo 
trudnymi zadaniami, staramy się zrealizować 
podstawę programową, której zakres jest 
wymagający. Przekazujemy uczniom ma-
teriały, egzekwujemy wykonanie zadań, ale 
nie jest to sytuacja, w której proces naucza-
nia przebiega bez zakłóceń. Nie jesteśmy  
w stanie zagwarantować, że proces naucza-
nia będzie równie efektywny jak ten, kiedy 
dzieci są w szkole. Prowadzimy zajęcia zgod-

nie z ramowym planem nauczania każdej 
klasy, powtarzamy i utrwalamy materiał, 
wprowadzamy też nową tematykę.

Mamy kontakt z dziećmi i rodzicami 
(Whats App, dziennik elektroniczny, inne 
komunikatory, rozmowy telefoniczne, smsy). 
Nic nie zastąpi jednak bezpośredniego kon-
taktu. W pracy z uczniami teraz korzystamy 
z e-podręczników, platform edukacyjnych, 
filmów instruktażowych, class roomów, pre-
zentacji on line, ale brakuje nam interakcji  
z uczniami, które wnoszą dodatkową war-
tość do procesu edukacyjnego.

Poza tym czujemy ogromną presję od-
powiedzialności za to, czego w tej okrojonej 
formule nauczymy naszych uczniów.

RODZIC: Proszę pani, ja mam czworo 
dzieci, pracuję daleko od domu. Wszystko na 
głowie żony. W domu mamy jeden komputer 
i smartfon, a troje dzieci się uczy. Utrud-
niony jest dostęp do Internetu. Mieszkanie 
niewielkie, najmłodsze dziecko potrzebuje 
uwagi, a te dzieci, które się uczą, też muszą 
być dopilnowane. Nauczyciele dużo zadają. 
Jest ciężko.

DYREKTOR SZKOŁY: Staramy się dotrzeć 
do wszystkich uczniów, których w szkole jest 
ponad trzystu. Wykorzystujemy nowocze-
sne technologie, ale głównym celem nauki  
w tym trudnym czasie nie jest epatowanie 
nowinkami technologicznymi, które nie są 
dostępne dla wszystkich dzieci i rodziców 
(brak urządzeń mobilnych i umiejętności 

stanowi często duży problem), lecz efek-
tywne przekazanie wiedzy. Najistotniejsze 
jest to, co zostanie w głowach uczniów.  
I weryfikacją pracy nauczycieli będzie wynik 
egzaminów lub rekrutacji do szkół średnich. 

Rozumiem nauczycieli, którzy w poczuciu 
odpowiedzialności za efekt kształcenia 
dokładają starań, by jak najwięcej wiedzy 
przekazać, ale staram się uwrażliwić moich 
współpracowników na to, by w poczuciu rze-
telności i obowiązkowości, nie zgubić tego, 
jak ciężko dzieci przeżywają czas pandemii.

Dlatego pedagodzy szkolni mają bieżący 
kontakt z rodzicami, wykonują codziennie 
po kilkanaście telefonów, by zbadać, kto 
potrzebuje pomocy. Wszyscy nauczyciele 
ustalili formy bieżącego kontaktu z rodzica-
mi. Jest on nieograniczony przez e-dziennik, 
ale większość nauczycieli podaje swoje 
adresy mailowe i numery telefonów. 

Szkoła oferuje pomoc tym rodzicom, 
którzy nie mają dostępu do urządzeń 
mobilnych. Rozpoczęliśmy wypożyczanie 
tabletów, które są pozyskane z projektu 
Erasmus+. Zebrałam informacje od rodziców 
i jeszcze przed świętami Wielkanocnymi 
przekażemy urządzenia najbardziej potrze-
bującym.

Spotykam się z przejawami zwykłej 
ludzkiej życzliwości. Dziś zawiozłam laptop 
potrzebującej rodzinie, który szkoła otrzy-
mała od mieszkańca Międzyzdrojów – Pana 
Ryszarda Murzyna, któremu w tej formie 
chciałabym przekazać podziękowania, aby 
powiedzenie ”Jesteś bogaty tym, czym się 
możesz podzielić” znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w rzeczywistości.

Wiem, że to, co czynimy jest niedoskona-
łe, ale my też jesteśmy zaskoczeni nowymi 
wymaganiami, które przed nami postawił 
trudny czas. Szukamy nadal najlepszych 
rozwiązań i jesteśmy oddani naszej pracy.  

Redakcja

Co słychać w Szkole Podstawowej nr 1 
po trzech tygodniach nauki zdalnej?
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OBOSTRZENIA W STANIE EPIDEMII

Z dniem 01 kwietnia 2020r. rząd wprowadził kolejne ogranicze-
nia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia br. do odwołania 
obowiązują następujące wytyczne:

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, 
na poczcie

•	 Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub sta-
nowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzch-
niowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas 
i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym 
momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

•	 Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazar-
ków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie 
może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich 
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momen-
cie maksymalnie 60 klientów.

•	 Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko poczto-
we

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle 
osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym 
momencie na jej terenie może przebywać 10 osób. 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe 
obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą za-
mknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do no-
wych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

•	 od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić za-
kupy w jednorazowych rękawiczkach,

•	 w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługo-
we mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby po-

wyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy  
i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym 
dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla 
seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą 
mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środ-
ka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze 
względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wy-
najmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać 
otwarte tylko i wyłącznie dla:

•	 osób w kwarantannie lub izolacji, 
•	 personelu medycznego,
•	 osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług 

noclegowych w ramach wykonywania obowiązków 
służbowych (dotyczy to np. pracowników budowla-
nych),

•	 osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclego-
wym przed 31 marca. 

Ważne! Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś 
w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób 
w kwarantannie 
Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej 
kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy miesz-
kają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowią-
zywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami 
kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlo-
katorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020  
z powodu:

•	 powrotu z zagranicy
•	 kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem
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OBOSTRZENIA W STANIE EPIDEMII

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycz-
nych i fryzjerskich 
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie 
można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach 
nie wchodzą w grę.
Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych  
i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. 
Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie 
wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opie-
ki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mo-
gły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna 
prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na 
ulicy. 
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszcza-
niu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić  
z domu z wyjątkiem:

•	 dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowa-
dzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo 
dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się 
po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawo-
dową działalnością.

•	 wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz 
na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebu-
jącym przebywającym na kwarantannie lub osobom, 
które nie powinny wychodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działalności.

•	 załatwiania spraw niezbędnych do życia codzien-
nego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić nie-
zbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad 
i rowerów miejskich
Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na pla-
żach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz 
dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów 
botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. 
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których do-

chodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia 
szans na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczono możliwość korzystania z rowe-
rów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej 
odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą: 

•	 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku ży-
cia), 

•	 a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się sa-
modzielnie poruszać i ich opiekunowie.  

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. 
Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna 
nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ 
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada 
„tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Roz-
szerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 
miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożą-
cych do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych prze-
woźników.
PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu 
może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpie-
czeństwa swoim pracownikom. I tak:

•	 pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub 
muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

•	 stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być od-
dalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości  
z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na 
to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod 
warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej 
ze zwalczaniem epidemii.                                                         Redakcja
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Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębior-
ców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), któ-
rzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 
2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej 
działalności. 

Skąd pobrać instrukcje do formy wsparcia, wzory umów  
i wnioski, które należy złożyć w urzędzie pracy? 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki: 
instrukcje, wzory umów, wniosków można pobrać ze strony inter-
netowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://
www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow lub ze 
strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim:  https://
kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/
tarcza/pozyczka 

Sposób składania wniosków: 
Mikroprzedsiębiorco! możesz wybrać w jaki sposób chcesz 

dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim: 

• elektronicznie, przez platformę http://praca.gov.pl, po opa-
trzeniu dokumentów kwalifikowalnym podpisem elektro-
nicznym lub profilem zaufanym, 

• korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd 
Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, 

• pozostawiając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej koper-
cie w skrzynce  podawczej umieszczonej przed wejściem do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 

Jednocześnie prosimy aby w treści wniosku bezwzględnie 
wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia 
szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą. 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 

91 38 20 285, 91 38 21 144 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Kamieniu Pomorskim 

Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8,  

z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy przez kolejne 14 dni. Nowy 14-dniowy okres wypłaty 
dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Od tego 
momentu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać 
także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą 
rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun  
i z powodu COVID-19 nie mogą dalej się nim opiekować.

  
Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełno-

sprawnych
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki 

oświatowej przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:
- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności,
- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  
Nowe przepisy przyznają to świadczenie też ubezpieczonym 

rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, 
które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalida-
cyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii 

zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym 
charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym 
czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby 
zająć się pełnoletnim niepełnosprawnym.

  
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć 

u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem 
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowa-
dzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć  
w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie 
jest podstawą wypłaty zasiłku.

Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już 
oświadczenie nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie 
otrzymają kolejny zasiłek.

  
Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można 

złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatni-
kiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie 
– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS

województwa zachodniopomorskiego

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym
  
Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla 

rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat.  Przepisy z 31 marca br., które dotyczą dodat-
kowego zasiłku opiekuńczego wprowadziły następujące zmiany:

- wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
- przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców! 
U W A G A !
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 15 zzd ustawy o szcze-

gółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 
poz. 568) informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej

OGŁOSZENIA
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OPIEKA I WOLONTARIAT

W Międzyzdrojach, jak w wielu innych mia-
stach w Polsce, pojawili się ludzie, którzy 
chcą nieść bezinteresowną pomoc w tym 
trudnym czasie. Pandemia koronawirusa 
jest obawą dla większości mieszkańców 
naszego kurortu. Należy pamiętać o oso-
bach starszych, ale również o wszystkich 

tych, którzy muszą zmierzyć się z wirusem 
„oko w oko”. Dlatego też zawiązała się Mię-
dzyzdrojska Ekipa Maseczkowa, która choć 
trochę stara się szyć i dostarczać maseczki 
dla medyków, policji, straży miejskiej, pra-
cowników sklepów, urzędów i wszystkich 
tych, którzy potrzebują. Pomysłodawczynią 
i osobą, która zebrała grupę osób chętnych 

do szycia w naszym mieście jest Anna Piecyk, 
mieszkanka Międzyzdrojów, bibliotekarka, 
która każdą swoją wolną chwilę poświęca 
szyciu bawełnianych maseczek. Koordynuje 
wszystkie działania` „maseczkowe”, wysyła 
gotowe paczki, rozdziela materiały i pozy-
skuje nowe tkaniny, których nigdy nie za 
dużo. Paczki dotarły nie tylko do naszych 
lokalnych służb czy medyków, ale także na 
prośbę wielu szpitali w Polsce, maseczki 
zostały wysłane do Szczecina, Wrocławia, 
Świdnicy, Poznania czy Jarocina. Z dnia na 
dzień Ekipa Maseczkowa jest coraz większa. 
Jedni szyją, kroją materiały, składają noski, 
a jeszcze inni rozwożą już gotowe maseczki 
potrzebującym. Każde ręce są gotowe do 
pracy, niekiedy tylko maszyny do szycia się 
psują od wielogodzinnej eksploatacji. Jed-
nak Ekipa nie poddaje się i robią, co mogą. 
Wszystko po to, by ci walczący na pierwszej 
linii mogli czuć się choć trochę bezpieczniej. 
Może ktoś będzie miał ochotę wesprzeć 
Międzyzdrojską Ekipę Maseczkową – zakupić 
materiały (tkaniny, nici, fizelinę, igły do ma-
szyny, nożyczki itp.) albo chciałby dołączyć 
do szycia – serdecznie zachęcamy. Wszyst-
kie informacje pod adresem mailowym  
aniapiecyk5@wp.pl.                      Anna Piecyk

Międzyzdrojska Ekipa MaseczkowaSzyjemy 
Maseczki
Rozwijająca się sytuacja w kraju  
powoduje, że wielu ludzi angażuje 
się w pomoc. Panie z naszej gminy 
również postanowiły dołączyć do ak-
cji i zaczęły szyć maseczki w swoich 
domach. Już kilka zespołów czynnie 
w tym uczestniczy. 

Maseczki są przekazywane do 
różnych instytucji, przychodni,  szpi-
tali nie tylko na naszym terenie ale 
również w całej Polsce.

Jeśli dysponujesz czasem i chcesz 
pomóc w szyciu, wycinaniu materia-
łu, przygotowywaniu - zgłoś się.  

Zachęcamy również do wsparcia 
finansowego akcji. 

Kontakt: Małgosia 691 669 243
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 

„Rodzina"

Seniorzy są w grupie największego ryzyka 
zakażenia koronawirusem. Harcerze zdają 
sobie sprawę z tego, że teraz w przypadku 
kwarantanny, te osoby będące cały czas  
w domach nie mogą wychodzić i wykony-
wać podstawowych czynności. Nie każdy 
też senior może liczyć na pomoc rodziny.

W ramach Harcerskiej Służy harcerze 
pomagają naszym seniorom w robieniu 
zakupów, wyprowadzaniu psa i innych czyn-

nościach domowych. Taką służbę harcerską 
mogą pełnić tylko pełnoletni członkowie 
Związku Harcerstwa Polskiego i robią to 
wszystko bezinteresownie.

Nie bój się prosić o pomoc!
Seniorzy lub ich bliscy mogą zgła-

szać się do Nas pod nr tel. 575 434 446, 
691 262 432 lub 725 705 654.

phm. Tomasz Rychłowski
Komendant X Szczep „Gniazdo” ZHP

Kontakt
Telefoniczny; 91 32 81 053,  91 32 80 311 
lub 91 32 78 368
dniach od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7.30 do 15.30
e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl

Korespondencję oraz wszelkie wnioski dotyczące różnych form 
pomocy można wrzucać do skrzynki pocztowej zamieszczonej przy 
drzwiach wejściowych do siedziby OPS przy ul. Książąt Pomorskich 8.

W przypadku braku możliwości kontaktu z OPS proponujemy 
zwrócić się do osób zamieszkujących w sąsiedztwie, o powiadomie-
nie o tym pracowników ośrodka.

Uwaga, w związku z występującym zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem poza realizacją podstawowych zadań udzielamy 
pomocy w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły spożywcze, środki 
higieniczne czy leki zwłaszcza osobom samotnym, starszym, chorym, 
niepełnosprawnym jak i przebywającym w kwarantannie.  

Harcerze z Międzyzdrojów pomogą Seniorom! Nie bój się prosić o pomoc!
W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, międzyzdrojscy harcerze z X Szczepu 
„Gniazdo” ZHP dobrowolnie zaangażowali się w niesienie pomocy osobom starszym.

Mieszkańcom naszej gminy  nadal oferujemy wsparcie w zakresie 
konsultacji, pomocy psychologicznej i terapeutycznej, w formie 
telefonicznej,  przez cały tydzień.
Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne świadczą:
Aneta Całus   tel. kom. 501 788 894 
Ewa Aksman  tel. kom. 509 572 167 , tel. do OPS: 91 32 81 053
Małgorzata Musialska tel. kom. 509 272 868, tel do OPS: 91 32 81 053
Marta Czupryńska  tel. kom. 604 914 091 
   e-mail: marta.czuprynska@opoczta.pl
Aleksandra Kruczek  tel. kom. 724 127 606 
   e-mail: aleksandra.kruczek@wp.pl
Poprzez kontakt telefoniczny nadal czynnie działa Poradnia 
Terapii Uzależnień:
Karolina Flacht   tel. kom. 506 591 164 
   e-mail: motywacjaidzialanie@o2.pl
Bartosz Ślaski   tel. kom. 504 587 341 
   e-mail: motywacjaidzialanie@o2.pl
Aneta Całus   tel. kom. 501 788 894

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej
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I pomyślmy o dniu, w którym znów będziemy mogli wyjść  
z domu, cieszyć się urokami wiosny i spędzać czas z bliskimi. Życzymy 
na te święta i nadchodzący czas dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.  

Międzyzdrojanie są silni, poprzez swoją historię miasta i ludzi.  
Do zobaczenia wkrótce.

               Jadwiga Bober                                    Mateusz Bobek  
Referat Promocji i Obsługi Klienta              Burmistrz Międzyzdrojów
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Wielkanoc to czas zatrzymania i powrotu do podstawowych wartości, 
jakimi są rodzina, zacieśnianie więzi, relacje z bliskimi. Świąteczna 
atmosfera to miejsca, bliscy, a także smaki potraw, jakie spożywamy. 
Wiąże się z tym zapewne wiele wspomnień o bliskich i znajomych. Każ-
dy jako dziecko uwielbiał  święta. I nie chodziło tylko o atmosferę, czy  
o to, że cała rodzina siadała razem do stołu, gdzie pomiędzy śmiechami 

i sporami, wszyscy jedli przysmaki przygoto-
wane przez babcię lub mamę. Każde dziecko 
czekało na prezenty i na lany poniedziałek. Kiedy 
całą „podwórkową bandą”  wylegali na podwór-
ko, które było centrum  wszechświata, by wylać 
na siebie hektolitry wody. Z butelek, wiader, czy 
napełnionych balonów, które służyły za wodne 
bomby. Nie ważne ile było stopni, mokrzy od 
stóp do głów, nie dawali się zagonić do domów. 
Często, już dzień później, byli totalnie przezię-
bieni, zapakowani do łóżek i karmieni resztkami 
mazurków ze świątecznego stołu. 

Jednak święta 2020 r. będą dla wszystkich 
inne niż zawsze. Pamiętajmy o chorych, zmaga-
jących się z koronawirusem, o ludziach w kwa-
rantannie, o wszystkich pracownikach ochrony 
zdrowia, funkcjonariuszach służb mundurowych 

i wszystkich tych, którzy na co dzień zmagają się ze skutkami epidemii.  
W trudnych chwilach  potrafimy się zjednoczyć i wspólnie zmierzyć 
się z kryzysem, mimo konieczności zachowania fizycznego dystansu, 
cały czas jesteśmy razem i myślimy, że wspólnie uda nam się przetrwać 
trudne chwile. Solidarność to jedna z najważniejszych wartości. 

Czas wspomnień…


