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• Wyniki konkursu fotograficznego „Moje Międzyzdroje”
• Międzyzdrojska biblioteka z dofinansowaniem

AkTuALNoścI

koNkuRS FoToGRAFIcZNY RoZSTRZYGNIĘTY!
Z końcem września zakończył się ogłoszony
przez Burmistrza Międzyzdrojów konkurs
fotograficzny pn. „Moje Międzyzdroje”.

W konkursie udział wzięło 26 osób, które
łącznie na konkurs przesłały 217 zdjęć
w czterech kategoriach: przyroda, architektura i zabytki, aktywne życie, z lotu ptaka.
Najwięcej fotografii przesłano w kategorii
przyroda – 120 zdjęć, zaś najmniej w kategorii z lotu ptaka – 3 fotografie. Oceny prac
dokonywała powołana Zarządzeniem Burmistrza 8-osobowa komisja, w skład której
weszli przedstawiciele różnych dziedzin,
w tym nasz lokalny fotograf Andrzej Ryfczyński. Biorąc pod uwagę ilość przesłanych zdjęć

w tych dwóch kategoriach komisja postanowiła przyznać tylko jedną nagrodę
w kategorii „z lotu ptaka” i dodatkowe dwie
nagrody w kategorii „przyroda”. W kategorii „architektura
i zabytki oraz „aktywne życie”
przyznano trzy nagrody.
Laureatami konkursu
fotograficznego zostali:
KATEGORIA: PRZYRODA:
I miejsce – Katarzyna Auguścik – "Moje miejsce na ziemi"
II miejsce – Gabriela
Sitnik – Schmach – Kry na plaży
II miejsce – Ewelina Kwiecień – Bubin i Krzysztof Bubin
– "Nasze magiczne miejsce na
plaży"
III miejsce – Gabriela
Sitnik – Schmach – Szlak na Kawczą Górę
III miejsce – Gabriela Sitnik – Schmach –
Jesień w Parku Chopina
Wyróżnienie indywidualne członka komisji – fotografa Andrzeja Ryfczyńskiego
przyznano Ewelinie Kwiecień – Bubin za
zdjęcie Plaża Woliński Park Narodowy
KATEGORIA: ARCHITEKTURA I ZABYTKI:
I miejsce – Anna Kowalska – Uliczki
z duszą
II miejsce – Edyta Szymczak – W parku
Chopina

III miejsce – Krzysztof Szlaski – Zima przy
molo
KATEGORIA: AKTYWNE ŻYCIE
I miejsce – Agnieszka Mrozowicz – Na
ścieżce rowerowej
II miejsce – Eliza Pawłowska – Szpagaty
i inne wyczyny Agaty
III miejsce – Krzysztof Szlaski – W drodze
po bursztynowe skarbyKATEGORIA: Z LOTU PTAKA
I miejsce – Edyta Szymczak – Międzyzdroje z lotu ptaka
Przypomnijmy, iż zgodnie z regulaminem
konkursu prace laureatów zostaną umieszczone w wydanym przez Urząd Miejski
ilustrowanym kalendarzu ściennym na rok
2022 oraz będą wykorzystane w celach promocyjnych w publikacjach i wydawnictwach
Gminy Międzyzdroje. Laureaci konkursu
otrzymają również nagrody rzeczowe –
sprzęt elektroniczny o wartości: 250 zł brutto
za zajęcie I miejsca, 200 zł brutto za zajęcie II
miejsca i 150 zł brutto za zajęcie III miejsca.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wzięcie udziału w naszym konkursie.
Wszystkie nagrodzone zdjęcia dostępne
są na stronie: www.miedzyzdroje.pl oraz na
profilu facebook @miedzyzdroje.
Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

Program uroczystości
11 listopada 2021r.
w Gminie Międzyzdroje
• godz. 12:00 – Msza święta w
intencji ojczyzny, kościół pw. św.
Piotra Apostoła, po mszy złożenie
kwiatów pod pomnikiem Trzech
krzyży Wileńskich przez delegację
Gminy Międzyzdroje oraz wszystkich chętnych
• godz. 16:00 - występ dzieci szkolnych i przedszkolnych pt. „kocham Polskę”, Międzynarodowy
Dom kultury
• godz. 16:30 – koncert pt. „Tango Fogg – Niepodległa” w wykonaniu: Radosław Elis – śpiew, Jan
Zeyland – fortepian, Michał Gajda – akordeon,
krzysztof Samela – kontrabas, Mirosław kamiński
– perkusja, Międzynarodowy Dom kultury
Serdecznie zapraszamy,
Jan Węglorz
Przewodniczący
Rady Miejskiej
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Beata Kiryluk
Zastępca
Burmistrza

Mateusz Bobek
Burmistrz
Międzyzdrojów
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WIEścI Z RATuSZA
Wspólna promocja Międzyzdrojów i Jeleniej Góry

Razem można więcej
Wymiana doświadczeń, wspólna promocja i działania, współpraca w zakresie turystyki i kultury - to efekt podjętej w 2020 r. współpracy partnerskiej z miastem Jelenia
Góra. Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze 01października br., podczas dorocznej
imprezy pn. „Senioralia 2021”, zorganizowaliśmy stoisko promocyjne Międzyzdrojów.
W mieście pojawiły się słoneczniki, konie
i dużo ludzi, którzy przeszli w tradycyjnym
korowodzie od Kościoła Łaski do Placu Ratuszowego. Były występy, przekazanie klucza
Seniorom przez prezydenta miasta Jerzego
Łużniaka i dużo wyśmienitej zabawy!
Podczas imprezy Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów wręczył voucher

pobytowy w Hotelu Amber Baltic dla
zwycięskiej pary z dolnego śląska, biorącej
udział w losowaniu głównej nagrody w III
Jeleniogórskim Pikniku Miejskim. Na plenerowej scenie wystąpił międzyzdrojski Zespół
„Bryza”. Szanty w ich wykonaniu zdobyły
serca publiczności oraz porwały do wspólnej zabawy i tańców.To świetna promocja

naszego regionu - Pomorza Zachodniego,
w przekazie pięknego słowa „Hej, me Bałtyckie morze…” Zespół „Bryza” wziął również udział w X Dolnośląskim Przeglądzie
Amatorskiej Twórczości Seniorów„Senioralia
2021”, zdobywając 3. miejsce w kategorii
zespołów rozrywkowych (w konkursie brało
udział 40 zespołów).
Natomiast 09.10.2021 r. przy informacji
turystycznej w Międzyzdrojach miasto
Jelenia Góra zaprezentowało bogatą ofertę
walorów turystycznych Jeleniej Góry i okolic.
A wieczorem w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, wraz z delegacją
z Jeleniej Góry i publicznością, mogliśmy
wziąć udział w fantastycznym koncercie
jeleniogórzanina - Marcina Wyrostka – wybitnego polskiego akordeonisty. Magiczny wieczór,
porywające i energetyczne
utwory i ich aranżacje,
świetny kontakt artysty
z publicznością. Występ
Marcina Wyrostka to klasa
sama w sobie.
Podczas koncer tu
w Międzyzdrojach Jerzy
Łużniak, prezydent Jeleniej
Góry, wręczył Zespołowi
„Bryza” nagrody zdobyte
w jeleniogórskich „Senioraliach”: dyplom za zajęcie
3. miejsca w przeglądzie
amatorskiej twórczości
seniorów oraz dyplom i puchar – nagrodę publiczności. Gratulujemy Zespołowi
„Bryza” udanych występów
i liczymy na więcej.
Jadwiga Bober
Referat Promocji,
Kultury i Turystyki

GRA MIEJSKA „SZLAKIEM LEŚNEJ
PRZYGODY Z MEWCIĄ EWCIĄ”
W sobotę 13 listopada br. zapraszamy Państwa do udziału w grze miejskiej pn. „Szlakiem leśnej przygody z Mewcią
Ewcią”. Gra miejska jest elementem realizowanego przez Gminę Międzyzdroje projektu pn. „odkryj bogactwo
natury i kultury wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią”.
Gra rozpocznie się o godz. 11:00 przy Informacji Turystycznej, przewidziany czas gry to
ok. 2 godziny. W regulaminie gry zaplanowano, by uczestnicy poruszali się po trasie
gry w 5-osobowych grupach. Każda z grup,
tworzących drużynę otrzyma mapę trasy
wraz z kartą zadań. Na trasie gry zostanie
przygotowanych 5 punktów kontrolnych
z zadaniami do wykonania. Zadaniem drużyny jest w jak najkrótszym czasie poruszając
się pomiędzy poszczególnymi punktami
kontrolnymi wykonać przygotowane zadania. Na zwycięzców gry czekają nagrody.
Warunkiem przystąpienia do gry jest
wypełnienie i podpisanie zgody na udział
w grze. Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki
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przy ul. Kolejowej 33 lub drogą e-mailową
na adres: anetta_czyzak@miedzyzdroje.
pl do dnia 12 listopada do godz. 12:00 na
dostępnych formularzach na stronie miejskiej www.miedzyszdroje.pl lub Facebook
@miedzyzdroje. Regulamin gry dostępny

jest na stronie www.miedzyzdroje.pl oraz
Facebook@miedzyzdroje.
Czekamy na Was! Zapraszamy do odkrywania Międzyzdrojów z Mewcią Ewcią.
Anetta czyżak
UM Międzyzdroje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „ Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z MiedzyzdrojskąMewciąEwcią” mająca
na celu promowanie i odkrywanie walorów atrakcji turystycznych Gminy Międzyzdroje i obszaru LGD, poprzez
wydanie folderu promocyjnego, przeprowadzenie gry miejskiej przy wykorzystaniu wytyczonych nowych i już
istniejących szlaków turystycznych z zastosowaniem nowego znaku towarowego – MewciEwci współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Międzyzdrojska biblioteka z dofinansowaniem
Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został I nabór wniosków do konkursu
w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek
2021-2025”. Wniosek złożony przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach pt. „Międzyzdrojska
Biblioteka dla Każdego” został rozpatrzony
pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 1 040 083,00 zł. Autorką
wniosku jest dyrektor biblioteki Andżelika
Gałecka, którą w kwestiach technicznych
i budowlanych wspierali: Mateusz Flotyński
oraz Tomasz Iwaszczyszyn. Koszty ogólne zadania to: 1 793 419,00 zł, z czego 753 336,00
to wkład własny.
„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” – to projekt inwestycyjny związany
z wykończeniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia i sprzętu, w nowo wybudowanym obiekcie w Międzyzdrojach,
w części przeznaczonej dla biblioteki, opierający się na dostępności, nowoczesności oraz
podnoszeniu standardów wszechstronnej
działalności instytucji kultury.
- „Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego”
zostanie wyposażona w sprzęt i systemy wysokiej jakości wspierające dostępność do dóbr
kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz windy i toalet dla niepełnosprawnych,
które są już standardem w nowopowstających
obiektach, biblioteka będzie dysponować
m.in. planami tyflograficznymi, systemem
pętli indukcyjnej, oznaczeniami pomieszczeń
oraz nakładkami na końcach poręczy przy
schodach w języku Brailla’a, stanowiskiem
komputerowym dla osób niewidomych,
powiększalnikiem dla osób niedowidzących,
sprzętem do audiodeskrypcji, przenośnym
sprzętem z oprogramowaniem Mówik 2.0…informuje Andżelika Gałecka, dyrektorka
biblioteki. - Planujemy wprowadzić nowoczesne i innowacyjne rozwiązania poprzez zakup
urządzeń samoobsługowych typu: Książkomat
– książka dostępna przez całą dobę i Bibliobox
- wrzutnia książek.
- Czekamy na finał prac przy budowie
Międzyzdrojskiego Centrum Kultury i Usług
Administracyjnych, nazywanym często ,,nowym ratuszem”. Znajdzie tu miejsce piękna,
ogólnodostępna i wyposażona na miarę XXI
wieku biblioteka, w której mieszkańcy Gminy
Międzyzdroje, mieszkańcy sąsiednich miast
oraz turyści będą mogli korzystać z dostępnej,
nowoczesnej przestrzeni dającej możliwość organizacji działalności kulturalnej, edukacyjnej
i informacyjnej w wielowymiarowym zakresie
dla wszystkich grup społecznych. Jestem
niezmiernie szczęśliwy i gratuluję wszystkim,

Dalszy ciąg poszerzania międzyzdrojskiej plaży
Refulacja w Międzyzdrojach? Sztuczne poszerzanie plaży? Pomimo trosk i niepokojów
międzyzdrojskie nabrzeże niewątpliwie wypiękniało. Już na koniec maja bieżącego
roku wszyscy mogliśmy cieszyć się piękną, szeroką plażą, która stała się nie tylko
szersza, ale i wyższa (o około 1 metr). czy to już koniec?
W chwili obecnej Urząd Morski w Szczecinie
realizuje zadanie pn.: „Prace czerpalno- refulacyjne w 2021 r.”. Zadanie realizowane jest
przez Konsorcjum firmm: Van den Herik Kust
– en Oeverwerken B.V. i Przedsiębiorstwo
Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
wyłonione w trybie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych.
Jednym z elementów przedmiotowego
zadania jest wykonanie dalszego zasilenia
naszej międzyzdrojskiej plaży na odcinku
w km 413,5 ÷ 414,4 (tj. na dł. ok. 900 m),
a więc przed nami dalszy ciąg refulacji. Tym
razem, prace obejmują zachodnią część pla-
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ży na wysokości nowych (tzw. „skręconych”)
wieżowców.
W chwili obecnej wykonawca jest na
etapie końcowym wykonania dokumentacji
projektowej tj. wytycznych do prac refulacyjnych. Planowane rozpoczęcie robót nastąpiło na początku października bieżącego
roku. Prace te polegać będą na odłożeniu
wyczerpanego urobku na wspomnianym
powyżej odcinku, a później formowanie
plaży z dostarczonego materiału piaszczystego, zgodnie z wcześniej wykonanymi
wytycznymi (dokumentacją projektową).
Zakończenie prac planowane jest na
drugą połowę listopada br.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

którzy pracowali nad tym fantastycznym
projektem - mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Jak informuje dyrektorka, w „Międzyzdrojskiej Bibliotece dla Każdego” zostaną
utworzone działy: na parterze czytelnia z salą
spotkań, czytelnia internetowa, przestrzeń
wystawiennicza, zaplecze sanitarne i socjalne oraz dział dla dzieci. Na piętrze znajdować
się będzie wypożyczalnia, magazyn książek,
„Kameralne Studio Relaksu” m.in. na zajęcia
z seniorami, warsztaty oraz przygotowania
do matury dla młodzieży, zaplecze sanitarne
oraz biura.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Projekt finansowany z Funduszy
Europejskich w ramach programu
React-EU

Międzyzdroje powalczą
o ,,Cyfrową Gminę”
18 października ruszył pierwszy nabór do
programu, w ramach którego Międzyzdroje mogą powalczyć o przyznanie kwoty
w wysokości 100 tys. złotych. Pozyskane
środki będzie można przeznaczyć na cyfryzacje jednostek publicznych, zakup sprzętu IT
i oprogramowania, szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa,
czy też na zapewnienie bezpieczeństwa
samorządowym systemom informatycznym.
- W tym przypadku nowoczesność to
Obszar, do którego wszyscy chcemy dążyć.
Dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych form
cyfrowych to przyszłość, w której będziemy
mogli maksymalnie usprawnić pracę urzędu
oraz wspierać rozwój cyberbezpieczeństwa
w naszej gminie. Jak przekonaliśmy się w czasie pandemii, dobre programy pozwalające na
sprawną pracę zdalną (i nie tylko) są niezbędne
dla optymalnego funkcjonowania gminy
- mówi burmistrz Mateusz Bobek.
W województwie zachodniopomorskim
na 113 uprawnionych gmin do aplikowania
o środki w ramach ,,Cyfrowej Gminy” przeznaczono alokacje w wysokości ponad 26
milionów zł.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Modernizacja oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnie ścieków to dziś prawdziwe
centra, które decydują o przyszłości naszego środowiska. Podpisanie umowy na
modernizację oczyszczalni ścieków było
niewątpliwie historycznym momentem dla
miasta Międzyzdroje. Inwestycja ma zapewnić kilku pokoleniom spokój i stabilizację
w kwestii gospodarki wodno - ściekowej.
Co więcej, nowoczesna oczyszczalnia będzie
miała wpływ na bezpieczeństwo wszystkich
międzyzdrojan - otaczającą ich naturę, na
Zatokę Pomorską i przede wszystkim na
zbiornik Wicka Wielkiego.
Na jakim etapie są obecne prace?
Zakończenie sezonu letniego umożliwiło zintensyfikowanie prac na terenie
oczyszczalni ścieków, których celem jest
modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni, jej remont i rozbudowa. ZWiK Sp. z o.o.
mogła udostępnić generalnemu wykonawcy
reaktor nr 1 oraz Imchoff, które w sezonie
letnim musiały zapewnić ciągłość pracy
oczyszczalni.
- Obecny etap prac jest jednym z najtrudniejszych ponieważ, modernizowane
obiekty muszą zostać ukończone i oddane
do użytku przed kolejnym sezonem letnim.
Mamy nadzieję, że wieloletnie doświadczenie wykonawcy tj. WTE Wassertechnik
pozwoli nam bez przeszkód zrealizować
ten etap budowy. W chwili obecnej intensywne prace trwają przy modernizacji
części mechanicznej oczyszczalni ścieków
tj. przepompowni głównej, Imchoffie oraz
reaktorze biologicznym nr 1- informuje
Tomasz Jaworski, prezes ZWiK.
W październiku do użytku zostanie przekazany zmodernizowany obiekt sterowni,

ukończony został również pierwszy etap
zmiany sposobu zasilania przy współpracy
z Enea Operator sp. z o.o. Planowany termin
ukończenia modernizacji oczyszczali to maj
2023r.
Kwota zadania jest rekordowa - jest to

ponad 60 mln złotych, z czego blisko 40 mln
pozyskano z dofinansowania ze środków zewnętrznych, a pozostałą kwotę uzupełniono
pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Podpisano umowę na Budowę Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na
Budowę Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych wraz z infrastruk-
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turą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej
w Międzyzdrojach na działce 487/51 obręb
0019 Międzyzdroje (budowa PSZOK-u).
8 października
2021r. Mateusz
Bobek, burmistrz
Międzyzdrojów
podpisał umowę
z wykonawcą
- Przedsiębiorstwem Budowl a n o I nwe s t y cyjnym Kornel
Koralewski, który
przedstawił najkor z ystniejszą
ofertę.
W ramach inwestycji powstać
ma ogrodzony,

skanalizowany, oświetlony plac, wyposażony w pojemniki i kontenery do zbiórki
odpadów. Część kontenerów zostanie
zadaszona wiatą stalową, kontener socjalno-biurowy, rozstawione zostaną kontenery na
odpady, wyznaczone zostaną pasy ruchu,
miejsca postojowe i rozładunkowe. Innymi
słowy Międzyzdroje zyskają nowoczesne
miejsce, które niewątpliwie przysłuży się
mieszkańcom.
- Nowoczesny PSZOK to nowa jakość
w dbaniu o środowisko, na którym zależy nam
najbardziej. To również bardzo duże ułatwienie w gospodarowaniu odpadami dla naszych
mieszkańców. Pamiętajmy też, że segregacja
to również oszczędność dla naszego portfela
- mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Kwota jaka zostanie przeznaczona na
realizację zadania to 1.638.360 zł.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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SoŁEcTWA

Spotkanie w sprawie opracowania planu
zagospodarowania dla Wapnicy i Wicka
18 października 2021 r. w świetlicy Wiklina w Wapnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące prac nad sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina
Międzyzdroje.
W spotkaniu zainicjowanym przez burmistrza
Mateusza Bobka udział wzięli mieszkańcy
i właściciele działek miejscowości Wapnica,
Wicko, radni i sołtysi, sekretarz Gminy wraz
z pracownikami planowania przestrzennego
i ochrony środowiska oraz przedstawiciel
zespołu projektowego planu.

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu
do sporządzenia planu, w procedurze planistycznej złożono ok.100 wniosków, które
dotyczyły przede wszystkim przeznaczenia
wskazanych działek na funkcję zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), turystycznej (UT) i usługowej (U). Zdecydowana
większość wniosków dotyczy nieruchomo-

6

ści położonych na obszarach wskazanych
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje (studium) jako tereny otwarte (TO)
– czyli tereny wyłączone spod zabudowy lub
z istotnymi ograniczeniami w zabudowie,
w szczególności z uwagi na uwarunkowania środowiskowe
- ale też inne wynikające z przepisów prawa, jak np.
obszary szczególnego zagrożenia
powodzią, strefy
ochronne zasobów
wód podziemnych,
czy strefy ochronne
infrastruktury przesyłowej.
Po powitaniu
i nakrśleniu celu
spotkania przez
burmistrza, proj e k t a nt o m ów i ł
p ro ce d u rę o ra z
zasady sporządzania planu miejscowego – w tym jego
ważną funkcję w upublicznionym procesie podejmowania z udziałem społeczeństwa decyzji o kierunkach zagospodarowania terenu, w odróżnieniu od
„niewidocznej” dla mieszkańców decyzji
o warunkach zabudowy (po uchwaleniu
planu nie wydaje się już decyzji o warunkach

zabudowy). W szczególności podkreślono
relację zapisów projektu planu z ustaleniami
studium, jako wiążącymi dla organu sporządzającego (burmistrza) i przyjmującego
plan (Rady Miejskiej), co ma decydujące
znaczenie dla sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków. Uchwalany plan nie może
bowiem naruszać ustaleń studium. Naruszenie takiej zgodności prowadziłoby wprost
do uchylenia przyjętego przez radnych
planu przez organ nadzorujący (wojewodę). Przedstawione zostały również główne
elementy charakteryzujące teren objęty
opracowaniem planu, a także duże możliwości, jakie już dziś wynikają z ustaleń studium w zakresie zabudowy terenów wciąż
niezagospodarowanych, bez konieczności
zajmowania terenów otwartych.
Głosy społeczności przybyłej na spotkanie dotyczyły jednak przede wszystkim
umożliwienia właścicielom nieruchomości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
i usługowej na terenach otwartych (TO),
co narusza ustalenia obowiązującego studium. A zatem uwzględnienie znaczącej
części wniosków wymagałoby najpierw
zmiany ustaleń studium w tym zakresie, co może być trudne lub w znacznej
części wręcz niemożliwe wobec szeregu
obowiązujących wymogów prawnych
i ograniczeń. Dodatkowo znacznie odsunęłoby w czasie przyjęcie planu, a to,
c.d. na str. 7
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SoŁEcTWA
c.d. ze str. 6.

w wyniku postępującej realizacji zabudowy na podstawie indywidualnych
decyzji o warunkach zabudowy, będzie
prowadzić do nieodwracalnego chaosu
przestrzennego w Dolinie Trzciągowskiej
i zatracenia jej niepodważalnych walorów
przyrodniczych, krajobrazowych.
Burmistrz wyjaśnił jakie mogą być konsekwencje takiego działania oraz, że instytucje
uczestniczące w procesie uzgodnień i opiniowania mogą nie wyrazić pozytywnego
stanowiska dla propozycji przeznaczenia
wskazanych terenów pod zabudowę.
- Dolina Trzciągowska to szczególnie
wrażliwy teren wymagający ochrony, strefa
ochrony zasobów wód podziemnych, tereny
zalewowe, Natura 2000 i bezpośrednie sąsiedztwo Wolińskiego Parku Narodowego.
Wszystko to ogranicza możliwość zabudowy.
Do tego rośnie zapotrzebowanie na media,
a w konsekwencji rozbudowę zasięgu obsługi
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pamiętajmy również o kwestii infrastruktury, dróg
i chodników, sieci gazowych i energetycznych, konieczności utrzymania systemu
melioracji – za który dzisiaj odpowiadają
w sposób niezorganizowany właściciele nieruchomości - mówił burmistrz Mateusz Bobek.
- Nasze spotkanie jest początkiem uzgodnień w sprawie ostatecznego kształtu planu
zagospodarowania przestrzennego. Do końca
całej tej procedury jest jeszcze długa droga,
na której mam nadzieję znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla jak największej liczby
mieszkańców.
Na głosy uczestników, że zostawiają
i chcą zostawiać podatki w naszej gminie
i dla gminy jest to duży dochód, burmistrz
wyjaśnił, że dochód z podatku od nieruchomości (mieszkaniówki) to 73 gr. za m2 /rok
i jest niski, natomiast wybudowanie całej
infrastruktury (dróg, sieci) oraz jej utrzymanie (sprzątanie, odśnieżanie, remonty) jest
niewspółmiernie droższe. Ponadto mamy
świadomość, że nie wszyscy użytkownicy
zabudowy czy właściciele działek rozliczają się z tytułu podatku dochodowego
w naszej gminie i wpływu do budżetu z tego
tytułu po prostu nie będzie. Koszty w takim
przypadku poniosą tylko mieszkańcy Gminy
Międzyzdroje.
Na zakończenie spotkania ustalono, że
burmistrz wraz z radnymi, przy merytorycznym współudziale zespołu projektowego
pochylą się nad możliwymi rozwiązaniami,
w tym ewentualnym podjęciem prac
w kierunku zmiany studium. Burmistrz
zadeklarował również informowanie mieszkańców o podejmowanych decyzjach oraz
o postępach w pracach nad dokumentami
planistycznymi.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
fot. A. Ryfczyński
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Konsultacje nowego statutu Lubina
Zarządzeniem Nr 260/SEk/2021 z 19 października 2021 r. burmistrz Mateusz Bobek
skierował projekt nowego statutu sołectwa Lubin do konsultacji mieszkańców sołectwa. Projekt jest oparty na statutach sołectw Wapnicy i Wicka, które były wcześniej
konsultowane w tamtych sołeckich wspólnotach. Projekt statutu był również omawiany
i konsultowany na Zebraniu Wiejskim pod koniec września tego roku.
Przedkładany do konsultacji projekt statutu
dostosowuje jego dotychczasowe uregulowania do praktyki, szczególnie w zakresie
procedury wyborczej sołtysa i rady sołeckiej.
W uzgodnieniu z sołtysem, na zebraniu wiejskim ustalono, że konsultacje dodatkowo
zostaną przeprowadzone w formie ankiety
rozpowszechnionej wśród mieszkańców
w terminie od 28.10.2021 r. do 10.11.2021 r.
Z treścią statutu można się zapoznać na
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w zakładce Zarządzenia Burmistrza/2021, jako załącznik do Zarządzenia
Nr 260/SEK/2021r. z 19 października 2021 r.,
lub bezpośrednio kontaktując się z sołtysem
Danielem Strużyną. Podobnie jeśli chodzi o ankiety, przy czym bardzo zachęcamy do wyko-

rzystania formularzy ankiet zamieszczonych
w tym Informatorze. Wypełnione, anonimowe ankiety prosimy wrzucić do specjalnie
zamontowanych i oznakowanych na czas
konsultacji skrzynkach, które zamontowane
zostaną na ogrodzeniu siłowni plenerowej
i przy przystanku autobusowym w Lubinie.
W razie potrzeby, zawsze możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretarzem Adamem
Szczodrym (tel. 601-702-593) lub sołtysem
Danielem Strużyną (tel.502-867-343).
Zachęcam wszystkich uprawnionych
Mieszkańców Lubina do aktywnego udział
w procedurze konsultacyjnej i wypełnienia
ankiet konsultacyjnych.
Adam Szczodry
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr260/SEK/2021
Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 października 2021 r.
Ankieta konsultacyjna
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Lubin
w sprawie nowego statutu sołectwa Lubin
Treść pytania:
,,Czy jesteś za przyjęciem nowego Statutu Sołectwa Lubin w treści
przedstawionej w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 260/
SEK/2021 z dnia 19.10.2021 r.”
A) Jestem za
B) Jestem przeciw
Uwagi i proponowane zmiany:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Uwaga! Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku ,,X”
w odpowiedniej rubryce przy odpowiedzi. Zaznaczyć można
tylko jedną odpowiedź.
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Z PRAc RADY MIEJSkIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.09.2021 r. podjęto następujące uchwały:
ucHWAŁA NR XLI/465/21
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zmniejszenie dochodów o kwotę 97
236,00 zł i zmniejszenie wydatków na
kwotę 97 236,00 zł. Dochody zwiększa się
o kwotę 94 630,15 zł (dochody bieżące 57
085,09 zł, dochody majątkowe 37 545,06 zł)
i zmniejsza się o kwotę 191 866,15 zł
(dochody bieżące 64 606,15 zł, dochody
majątkowe 127 260,00 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 1 367 177,15 zł (wydatki
bieżące 163 403,00 zł, wydatki majątkowe
1 203 774,15 zł) i zmniejsza się o kwotę
1 464 413,15 zł (wydatki bieżące 105 079,
24 zł, wydatki majątkowe 1 359 333,91 zł).

ucHWAŁA NR XLI/466/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Międzyzdroje na 2021 rok
W niniejszej uchwale zmienia się
treść załącznika nr 4 „Dochody i wydatki
budżetu Gminy Międzyzdroje związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 r.”, treść załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych
w 2021 r.”, treść załącznika nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.”,
treść załącznika nr 9 „Dotacje celowe
udzielone w 2021 r. na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nie
należące do sektora finansów publicznych”, treść załącznika nr 15 „Dochody
Gminy Międzyzdroje w 2021 r. z tytułu
środków przekazywanych przez Fundusz
Dróg Samorządowych oraz wydatki na
realizację zadań w części finansowanej
tymi wydatkami”, treść załącznika nr 17
„Dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r.
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z tytułu środków przekaz ywanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w tym przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami”
oraz treść załącznika nr 19„Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje
na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych w 2021 r.” Zmiany w załącznikach wynikają z uchwały
w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021 za wyjątkiem zmian
w załączniku nr 6 i 15. Zmiana w załączniku nr 6 polega na zwiększeniu planu
przychodów i kosztów o kwotę 306 000 zł
w związku ze zwiększeniem uchwałą
w dniu 22.07.2021 r. wydatków dla
zakładu, które stanowią przychód dla
zakładu. Zmiana w załączniku nr 15 wynika ze zwiększenia planu wydatków dla
zadania „Przebudowa ulic południowo
zachodniego kwartału” uchwałą w dniu
22.07.2021 r.

ucHWAŁA NR XLI/467/20
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata
2021-2036
Zmieniają się 3 załączniki: wieloletnia
prognoza finansowa, przedsięwzięcia
WPF oraz objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036.

ucHWAŁA NR XLI/468/21
w sprawie zmiany uchwały Nr
V/65/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia i zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa
Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo

Z obszaru opracowania planu określonego Uchwałą Nr V/65/19 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo wyłącza się działki stanowiące własność Gminy Międzyzdroje. Zmniejszenie
obszaru opracowania planu nie wpływa
na zakres rozstrzygnięć planistycznych
i szczegółowych ustaleń dotyczących
pozostałych nieruchomości.

ucHWAŁA NR XLI/469/21
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo
W projekcie planu ustalono przede
wszystkim przeznaczenie poszczególnych
terenów funkcjonalnych, zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych
i krajobrazu, zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu, zasady dotyczące
zagospodarowania terenów i obiektów
podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej, zasady i warunki scalania oraz
podziałów nieruchomości, a także zasady
dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania terenu.
Obszar planu o łącznej powierzchni
76,70 ha stanowi własność przede wszystkim Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
– 69,74 ha (91% obszaru planu). Tereny
we własności prywatnej wraz z terenami
w użytkowaniu wieczystym posiadają powierzchnię 5,79 ha (7,5%). Z kolei Gmina
Informator mIędzyzdrojskI nr 10/2021

informator ośrodka pomocy społecznej

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY
I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY
Sprawy dzieci niech będą dla nas wszystkich
szalenie ważne !!!
przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach
i we wszystkich krajach świata trwa kampania „19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
W tych dniach, w sposób szczególny mówi się o prawach dziecka,
godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina się i uczy
o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju
i dobrego życia. Buduje się świadome postawy wobec przemocy
i uczy się jej przeciwdziałać.
Kampania zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską
fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF).
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy,
to kolor ostrzegawczy.
Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać
uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
W tym roku nasza Gmina po raz pierwszy przyłączyła się do
tej kampanii. inicjatorem i koordynatorem działań na terenie
naszej Gminy jest ośrodek pomocy społecznej w międzyzdrojach.
Do udziału w kampanii zaprosiliśmy naszych lokalnych partnerów.
W trakcie tej akcji chcemy przekazywać Państwu bardzo ważne
treści. Promować działania w ramach kampanii, budować nasz

wspólny, lepszy świat bez przemocy i krzywdzenia dzieci.
Przygotowywane przez nas informacje będą dostępne na tablicach ogłoszeń na terenie całej Gminy Międzyzdroje, na stronach
internetowych m.in. www.ops.miedzyzdroje.pl. oraz na naszym
portalu społecznościowym Facebook – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.
Już dziś zachęcamy Państwa do skorzystania z rozmów ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Nasi specjaliści w ramach Kampanii
przez pierwsze 19 dni listopada będą pełnili dyżur telefoniczny
pod nr tel. 512 274 560 w dniach od poniedziałku do piątku,
oprócz 1 i 11 listopada, w godzinach od 7.30 do 20.00.
Proszę pamiętać, że Dzieci mają prawo do szczęśliwego dzieciństwa! Jeśli uważacie Państwo, że to ważne, prosimy o wspieranie
naszych działań.
Można udostępnić biuletyn, opowiedzieć o tych wiadomościach
znajomym, polubić nas na fb.
Razem budujmy dzieciom świat wolny od przemocy i krzywdzenia.
Zespół OPS

W tym informatorze przedstawiamy państwu pierwsze ważne treści
informacyjno-edukacyjne.

wyładowuje na osobie bliskiej. Każdy szczegół jest dobrym pretekstem
do wszczęcia konfliktu i awantury. Energia osoby doznającej przemocy
w tym czasie skoncentrowana jest na wszystkich możliwych działaniach, które pozwolą jej uniknąć kolejnej awantury, wybuchu. Wtedy
to przemoc przechodzi w fazę ostrą. Osoba stosująca przemoc staje się
gwałtowna, wpada w furię; zachowanie jej staje się nieprzewidywalne;
dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych lub/ i wzrostu natężenia
agresji słownej. Zachowanie to może doprowadzić do sytuacji, w której
życie i zdrowie osoby doznającej przemocy stanie się poważnie zagrożone. Po fazie ostrej przemocy, następuje faza miesiąca miodowego.
W tym czasie osoba stosująca przemoc przeprasza, wykazuje skruchę,
nie stosuje żadnych zachowań agresywnych, aż do czasu ponownego
nastania fazy narastania napięcia. W ten sposób cykl się zamyka.
Skutki użytej przemocy mogą być różne. Te fizyczne to m.in. podbite
oko, siniaki i otarcia, wybity ząb, połamane kości, obrażenia wewnętrzne,
poronienie, a nawet śmierć. Od strony psychologicznej następstwem
doznawania przemocy może być zniszczenie lub obniżenie poczucia
własnej wartości i godności, osłabienie zdolności stawiania oporu wobec osoby stosującej przemoc, stały strach, utrata nadziei, zaburzenia
snu, zaburzenia emocjonalne i poznawcze, ciągły stres, brak poczucia
bezpieczeństwa, apatia, depresja, a nawet samobójstwo.
szczególną grupą doznającą przemocy są dzieci. Przeżycie stresu
i doświadczanie przemocy we wczesnym dzieciństwie wywołują falę
procesów neurobiologicznych zaburzających rozwój centralnego układu
nerwowego. Badania wykazały, że traumatyczne zdarzenia z wczesnego
okresu życia, takie jak zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne, przemoc
fizyczna, nieprawidłowy proces formowania się przywiązania, mogą
zwiększać prawdopodobieństwo występowania w późniejszym życiu zaburzeń psychicznych, osłabiają zdolność regulowania stresu, zwiększają
podatność na doświadczenie PTSD (zespół stresu pourazowego) w reakcji
na późniejsze traumy. Dzieci poważnie zaniedbywane i doświadczające
przemocy we wczesnym okresie życia mogą cierpieć z powodu zaburzeń
wzrostu, opóźnień rozwojowych, gorzej rozwijają się intelektualnie, językowo, mogą mieć niższą odporność na infekcje (zwiększone wydzielanie
kortyzolu osłabia reakcje odpornościowe), częściej zapadać na choroby
(które mogą też pełnić funkcję mechanizmu obronnego).

O przemocy jako o zjawisku oraz o tym gdzie szukać pomocy opowie
Państwu Iwona Skórkowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, specjalista
z zakresu pomocy ofiarom przemocy, starszy specjalista pracy
socjalnej.

STOP PRZEMOCY
W związku ze zbliżającą się kampanią warto przypomnieć, czym jest
zjawisko przemocy. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie
jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza
prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.
Niestety zjawisko przemocy dotyczy także środowiska rodzinnego,
czyli miejsca gdzie powinniśmy mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i miłości.
Wyróżniamy różne rodzaje przemocy. Może to być przemoc:
• fizyczna (np. popychanie, szarpanie, bicie, policzkowanie),
• psychiczna (np. poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, grożenie,
wyzywanie, kontrolowanie),
• seksualna (np. zmuszanie do współżycia lub innych zachowań
seksualnych),
• ekonomiczna (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodzin),
• zaniedbania czyli wszelkiego rodzaju ignorowanie i niezaspakajania
podstawowych potrzeb osób bliskich (szczególną formą zaniedbania
jest chłód emocjonalny).
Charakterystyczną cechą przemocy w rodzinie jest to, iż przebiega
cyklicznie. Mamy fazę narastania napięcia, fazę ostrej przemocy i fazę
miesiąca miodowego.
W fazie narastania napięcia w środowisku domowym pojawia się coraz więcej sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny jest wzrost napięcia
u osoby stosującej przemoc: Staje się ona drażliwa, każdy drobiazg wyprowadza ją z równowagi, jest ciągle spięta i poirytowana, swoje emocje

c.d. na str. II
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Dlatego na przemoc powinien reagować każdy. Można powiadomić
policję, pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, lekarza rodzinnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Interwencja może uratować komuś życie i zdrowie. Podejmowanie
interwencji wobec rodziny z problemem przemocy to rzucanie jej
przysłowiowego koła ratunkowego.
W gminie Międzyzdroje funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w ramach procedury
„Niebieskich Kart” opracowywuje indywidualny plan pomocy rodzinie.
W ramach tego planu każda rodzina z problemem przemocy może
skorzystać ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tworzone są grupy robocze współpracujące z rodziną.
W skład grup roboczych wchodzą między innymi pracownicy placówek
oświatowych, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem zespołu jest podjęcie wszelkiego rodzaju działań w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, naprawy wzajemnych relacji
między jej członkami wolnych od przemocy, ochrony osób doznających,
edukowanie i podejmowanie interwencji wobec osób stosujących przemoc oraz szeroko rozumiana profilaktyka.
O emocjach, które są bardzo ważne dla każdego dziecka, ale również
i dla każdej osoby dorosłej i które, w wyniku nieumiejętnego poradzenia sobie z nimi, mogą powodować zachowania agresywne
i przemocowe, opowie Państwu Kamila Olga, psycholog, pedagog
oraz wykładowca z Poznania.

ZŁOŚĆ
Co … Gdy złości się człowiek dorosły… CZYLI JAK ZAREAGOWAĆ
INACZEJ?
„Aaa … jeszcze chwila i wybuchnę!” Znasz ten stan?
Zapowiada się godzina zero … wręcz apogeum złości. Zbliża się
wielkimi krokami, a Ty dorosły ostrzegasz otoczenie… .
I dzieci także to robią, tyle że swoim zachowaniem.
Coraz większe napięcie i frustracja dają o sobie znać. Zachowanie
dziecka to sygnał. Marudzenie, gniewne spojrzenia czy groźne miny,
ciche, lecz dosadne sapnięcia i grymasy nasilają się i...
Tutaj można powiedzieć STOP i pomoc dziecku, zanim napięcie
spowodowane... zgubieniem misia, niezrozumiałą pracą domową, czy
gorszym nastrojem zamieni się w wielką złość.
Kontrola złości to ważna umiejętność. I chociaż "złość, złości nie równa" to każda sytuacja może być dobrą szansą na rozwój samokontroli
i poczucia samoakceptacji i u dziecka i u nas dorosłych. Pozostaje tylko
pytanie jak to zrobić?
Pokażę ci, że łatwiej niż sądzisz, a najtrudniejszy to jedynie pierwszy
krok, czyli TWOJA decyzja, aby zareagować inaczej!
To co? Zaczynamy?
Przekażę Ci kilka skutecznych wskazówek, jak wspierać dziecko,
gdy doświadcza napięcia i frustracji.
Wskazówka nr 1.
1. Bądź uważny i nie oceniaj.
Nie dokonuj analizy, czy z tego powodu, warto czy też nie, aby Twoje
dziecko "prychało" swoje niezadowolenie czy robiło miny. Jeśli tak robi,
widać i powód jest znaczący. To fakt.
Przyjmij perspektywę nie oceniającą, aby zrozumieć dziecko i zagrać
wedle melodii, którą czuje.
Bądź uważny na dziecko i jego zachowanie, ale powstrzymaj się ze
słowami, które nie wspierają ani jego, ani nawet Ciebie, jak:
"Skończ z tymi głupimi minami i to z powodu lekcji? Ile ty masz lat?,
"Czy mógłbyś dać już spokój z tym prychaniem? Jak tak można?!".
 Przyjmij perspektywę dziecka i opisz to co widzisz. Pokaż, że
dostrzegasz dziecko, nie tylko jego zachowanie.
- "O widzę tu jakąś inną minę, chyba coś chce mi ta mina powiedzieć?"
- "Dwa głębokie prychnięcia, o takie (rodzic pokazuje), chyba coś
znaczą, jestem ciekawy, co?"
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Oczywiście miny, fochy itd. nie sprzyjają porozumieniu i lepiej, aby nie
stanowiły wzorca, ale o tym porozmawiamy z dzieckiem później, kiedy
napięcie opadnie, gdy emocje wrócą do stanu równowagi i...
PAMIĘTAJ! Nigdy nie rozmawiaj/ nie moralizuj/nie dyskutuj w emocjach, wtedy jesteś słyszany, ale nie wysłuchany.
Poczekaj.
Wskazówka nr 2.
2. miej dystans do siebie i do sytuacji. Wykorzystaj poczucie
humoru, kreatywność i intuicyjne pomysły.
Twoje dziecko nudzi się bardzo.
-"Mamo, ja nie wiem co robić, nudzi mi się. Zanudzę się na śmierć!".
-"O kurcze, nudzisz się na całego. To chyba trudne, tak się nudzić
i nudzić, co?"
-"NO! To starsze!"
-"Ja też tak miałam! Moja nuda, jak byłam dzieckiem, też mi dawała
w kość. Jestem ciekawa, czy Twoja jest podobna do mojej... Wiem, poczekaj tu są kartki, narysuj tę nudę!
-"Mamo, to głupie""Może i głupie, ale się przekonamy, jak wygląda, ty rysujesz jeden
element, a ja dorysuje po tobie. Pamiętaj, najmłodszy wiekiem graczrozpoczyna grę- ty zaczynasz ".
 Kiedy umiemy rozmawiać o nudzie, nie wyrzekamy się jej, nie
deprecjonujemy jej wartości, a wspieramy w doświadczaniu napięcia,
które może jej towarzyszyć, to także paradoksalnie obniżamy jej rangę
i dajemy przekaz-" To ok się nudzić, to ok o tym mówić, to ok szukać
sposobu, aby temu zaradzić!"
Każdy i "duży" i "mały" człowiek, doświadcza tysiąca różnych sytuacji
i każda z tych sytuacji, może wywoływać inne stany emocjonalne, budzić
wspomnienia, być interpretowana na różne sposoby.
Każdy z nas ma inny temperament, rozwija swój niepowtarzalny
charakter i sam stanowi niepowtarzalną i wyjątkową osobę.
TY jesteś Niepowtarzalny i dziecko jest Niepowtarzalne, dlatego nie
oceniajmy, a reagujmy i...wspierajmy.

Każdy nierozwiązany problem niestety rodzi kolejny, dlatego Gmina
Międzyzdroje zapewnia łatwy i bezpłatny dostęp do pomocy i wsparcia.
Oferujemy pomoc psychologów, psychoterapeutów, terapeutów.
Możliwość udziału w specjalistycznych programach psychoedukacyjnych m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez
rywalizacji”. Zachęcamy państwa do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Międzyzdrojach, który jest koordynatorem systemu
wsparcia w naszej gminie.
zespół ops
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Kampania
19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu
dzieci i młodzieży
„Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”
stop przemocy
Każdy może stać się osobą doznającą przemocy.
Nie wiń siebie to tylko i wyłącznie sprawca jest winny.
Pamiętaj, przemocy nic nie usprawiedliwia.
Przemoc jest przestępstwem ściganym prawem. Prawo zabrania stosowania przemocy
i krzywdzenia innych.
nie wstydź się ! szukaj pomocy:
Zgłoś się do:
1. komisariatu policji w międzyzdrojach tel.: 47 783 46 30; 47 783 46 35 ul. Kopernika 2
Międzyzdroje
2. ośrodka pomocy społecznej tel. 91 328 10 53 lub 91 328 03 11, ul. Ks. Pomorskich 8 Międzyzdroje
3. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych tel. 508 480 466
4. pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy
5. Lekarza rodzinnego lub pielęgniarki
pr zem o c m ożna zat r z ymać. powiedzmy jej w yraźn e: n ie
OPS - IV

Z PRAc RADY MIEJSkIEJ
Międzyzdroje jest właścicielem terenu
o powierzchni 1,17 ha (1,5%).
Obszar planu obejmuje w dużej części
tereny niezagospodarowane w ramach
całej jednostki osadniczej miasta Międzyzdroje. Obszar ten wymaga wykształcenia
struktury komunikacyjnej zapewniającej
obsługę terenów i jednocześnie odpowiednio wysoki standard w kształtowaniu
przestrzeni publicznych. Obszar planu
pod względem funkcji oraz sposobu zagospodarowania jest różnorodny - obejmuje
swym zasięgiem w większości teren leśny,
a tylko w części teren zainwestowany
(UT.3) lub tereny przeznaczone do zainwestowania (UTH.1 i UTH.2).

ucHWAŁA NR XLI/470/21
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 –
2022, będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach”
Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021
– 2022, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach”, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

ucHWAŁA NR XLI/471/21
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy
o odpadach. Nowelizacja ta zakłada
m.in. zmianę polegającą na zwiększeniu
maksymalnej stawki opłat – za odpady
komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zgodnie z nowelizacją
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Informator mIędzyzdrojskI nr 10/2021

(z włączeniem nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku)
opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych powstających na danej
nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obecnie w przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne maksymalna stawka opłaty za zbierane
i odbierane w sposób selektywny, to
np. dla pojemnika o pojemności 1100 l
stawka opłaty wynosi 61,41 zł. W związku z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia
2022r. stawka opłaty za pojemnik 1100 l
będzie mogła wynosić 228,71 zł. Wynika
to ze zwiększenia maksymalnej stawki
opłaty do wysokości 1,3 % przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik
o pojemności 120l. Miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę ogółem
w 2021 r. wyniósł 1919 zł (obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
w 2020 r.). Wobec powyższego Gmina
Międzyzdroje posiada możliwości stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uzasadniając
konieczność podjęcia niniejszej uchwały,
stwierdzić należy, że podstawowym
powodem jej podjęcia, łączącego się
z odbieraniem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, jest zapewnienie
samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ucHWAŁA NR XLI/472/21
w sprawie rozpatrzenia wniosku
z dnia 27.06.2021 r. w sprawie bezczynności urzędu Miasta w zakresie zanieczyszczenia powietrza, uciążliwego
hałasu i opłaty klimatycznej
30.06.2021 r., na podstawie art. 231
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego,
dalej jako k.p.a., do Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach zostało przekazane
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
do rozpatrzenia wg właściwości, pismo
w sprawie bezczynności Urzędu Miasta
w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
uciążliwego hałasu i opłaty klimatycznej.
Postulaty zawarte w piśmie, zgodnie
z opinią Kancelarii Prawnej, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji potraktowała,
jako wniosek w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z obostrzeniami związanymi
ze stanem pandemii Covid-19, zebranie
materiałów do pracy i przygotowanie się
członków komisji nie było możliwe w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Pismem z dnia 15.07.2021 r. wnioskodawca został poinformowany, że
na podstawie art. 245 i w związku z art. 36
§ 1 Kpa sprawa nie zostanie załatwiona
w ustawowym terminie. Wyznaczono
nowy termin załatwienia sprawy na koniec
września 2021 r. Komisja Skarg Wniosków
i Petycji rozpatrzyła powyższy wniosek
podczas posiedzenia w dniu 31.08.2021 r.
W posiedzeniu nie brał udziału wnioskodawca, mimo zaproszenia do stawiennictwa.
Z treści wniosku można wyodrębnić
3 punkty:
1. „Zanieczyszczanie powietrza” przez
osoby malujące obrazy farbami w aerozolu. W odniesieniu do powyższego zarzutu
należy wskazać, że wnioskodawca nie
odniósł się do żadnych konkretnych osób.
Natomiast co do zasady osoby używające
farb w aerozolu nie popełniają żadnego
wykroczenia ani przestępstwa przez
sam fakt ich używania, o ile nie dochodzi do zniszczenie mienia publicznego
lub prywatnego. Uznanie zaś, że osoby
wykonujące obrazy tą techniką jakoby
9
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zanieczyszczają powietrze jest wyłącznie
indywidualną sprawą każdej osoby, zaś
ten, komu farba w aerozolu może przeszkadzać ma możliwość nie przechodzić
blisko miejsca, w którym farby są używane, aby uniknąć nieprzyjemnych dla niej
wrażeń.
2. Kolejną sprawą jest podniesiona
we wniosku kwestia zakłócania ciszy
przez skutery wodne. W pobliżu plaży
w Międzyzdrojach nie ustanowiono strefy ciszy, która ogranicza hałas do 45dB.
Osoby korzystające ze skuterów wodnych
muszą oczywiście przestrzegać wymagań odnośnie posiadania odpowiednich
uprawnień, zachowania bezpiecznych
odległości, miejsc postojowych i miejsc
wodowania skuterów, a w pobliżu osób
kąpiących się należy zachować minimalną
prędkość zapewniającą sterowność danej
jednostce. Jeżeli nie przestrzegają takich
wymagań grożą im sankcje karne, ewentualnie odpowiedzialność odszkodowawcza. Jednakże kwestia przestrzegania ww.
przepisów i nakładanie sankcji w razie ich
nieprzestrzegania nie leży w kompetencji
organów gminy, lecz policji.
3. Ostatnim aspektem objętym wnioskiem jest „opłata klimatyczna”. Wniosek
w tym zakresie jest bezprzedmiotowy,
gdyż w Gminie Międzyzdroje pobierana jest opłata miejscowa, a nie opłata
klimatyczna, na podstawie uchwały RM
XXVIII/318/2 z dnia 26.11.2020. Opłata
ta wynosi 2,40zł, a nie 4 zł jak podaje
wnioskodawca. Z tego względu zarzut
„haraczu” nie może się ostać.

ucHWAŁA NR XLI/473/21
w sprawie rozpatrzenia wniosku
z dnia 11.08.2021 r. w sprawie skreślenia z listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
11.08.2021 r. wpłynęło do rozpatrzenia
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji pismo dotyczące przydzielenia lokalu mieszkalnego w Lubinie przy ul. Głównej 14/3,
sygn. akt 2021/08/11/11583. Zgodnie
z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej jako Kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności
sprawy (…) lepszego zaspokajania po10

trzeb ludności. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji na tej podstawie uznała, że pismo
należy traktować, jako wniosek, w którym
zainteresowana zwraca się o pomoc
w przywróceniu na listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego.
Należy zaznaczyć, że Komisja Skarg
Wniosków i Petycji nie ma uprawnień kontrolnych ani dyscyplinujących pracę pracowników Urzędu Miejskiego oraz nie ma
uprawnień do rozpatrywania wniosków
o przydział mieszkań. W związku z obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii Covid-19 i okresem urlopowym, zebranie materiałów do pracy i przygotowanie
się członków komisji nie było możliwe
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Pismem z dnia 31.08.2021 r. wnioskodawczyni została poinformowana, że na
podstawie art. 245 i w związku z art. 36
§ 1 Kpa sprawa nie zostanie załatwiona w
ustawowym terminie. Wyznaczono nowy
termin załatwienia sprawy na koniec października 2021 r. Komisja Skarg Wniosków
i Petycji rozpatrzyła wniosek podczas posiedzenia w dniu 14.09.2021r., w którym
wzięła udział również wnioskodawczyni
oraz pracownicy merytoryczni Urzędu
Miasta i członkowie Komisji Mieszkaniowej. Komisja zapoznała się następującymi
dokumentami:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XXXVIII/377/09 z dnia
26.03.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Międz yzdrojach Nr XIX/172/11 z dnia
22.12.20211 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/377/09 z dnia 26.03.2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Międzyzdroje;
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W toku postępowania sprawy Komisja
stwierdziła, że Referat Nieruchomości
zaprosił wnioskodawczynię do obejrzenia
lokalu mieszkalnego, którego remont jeszcze się nie skończył, co mogło ostatecznie
niestety doprowadzić do odmowy przy-

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 3275647,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
27.10.21r. - Katarzyna NATKAŃSKA
03.11.21 r. - Alina POSKART
10.11.21 r. - Jędrzej SZERSZEŃ
17.11.21 r. - Krzysztof SZLASKI
24.11.21 r. - Filip SZYSZKOWSKI
1. PRZEWoDNIcZĄcY RADY MIEJSkIEJ
– Jan WĘGLoRZ
przyjmuje w czwartki w 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
2. WIcEPRZEWoDNIcZĄcY RM
– Józef Bogusław SuTYŁA
przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
3. WIcEPRZEWoDNIcZĄcY RM
– Mariusz SAMoŁYk
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy, w każdą
środę w godz. 17.00 - 18.00
e-mail mariusz_samolyk@miedzyzdroje.pl,
nr kontaktowy: tel. 795 862 643.

jęcia lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni chcąc ponowić starania o przydział
lokalu mieszkalnego musi na nowo rozpocząć procedurę oczekiwania, ponieważ
aktualnie po odmowie przyjęcia lokalu
została skreślona z listy oczekujących.
Komisja uznaje wniosek za bezzasadny,
ponieważ wnioskodawczyni zrezygnowała z przyjęcia lokalu zaproponowanego
przez Urząd Miasta Międzyzdroje. Jednocześnie Komisja formułowała wniosek,
aby „Lokale mieszkaniowe prezentowane
potrzebującym były już po zakończonym
remoncie i posiadały listę pomieszczeń
i listę wyposażenia, które powinny być
podpisane przez obie strony” jako raport
z wizyty. Chodzi o wyeliminowanie pomyłek lub niedomówień.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Informator mIędzyzdrojskI nr 10/2021
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PIĄTE uRoDZINY NADMoRSkIEGo uNIWERSYTETu
TRZEcIEGo WIEku w MIĘDZYZDRoJAcH
Często słyszymy, że starość to tylko stan
umysłu. W końcu po latach wychowywania
dzieci i współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i znajomych, osoby starsze zaczynają czuć
się samotne - a przecież samotność to ból dla
naszej duszy i ciała. Ten ból nierzadko staje
się powodem do rezygnacji z realizowania
marzeń i zainteresowań, na które wcześniej
brakowało nam czasu. W takim przypadku

to nowa pasja staje się ,,balsamem”, który
pozwala ponownie otworzyć się na świat
i zaakceptować go takim, jakim się stał się
bez bliskich ludzi.
Taka między innymi idea przyświecała
powstawaniu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego
poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu,
ułatwiają nawiązywanie przyjaźni czy też
zapewniają możliwość dbania o kondycję
fizyczną.
Nasz Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach obchodził
w ubiegły piątek 5-lecie swojego istnienia.
Spotkanie odbyło się w Sali Teatralnej im.
Prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodowym
Domu Kultury, którego pracownicy zadbali
o znakomity wystrój sali i profesjonalne
zabezpieczenie sceny.
„Nowa siedziba stowarzyszenia, mieszcząca się w budynku byłego gimnazjum przy
ulicy Kolejowej 33 to miejsce spotkań, gdzie
osoby starsze mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i seminariach. Mamy też
w swojej ofercie lektoraty z języków obcych,
a kiedy tylko istnieje możliwość organizowane
są wyjazdy turystyczne, edukacyjne, a także
spotkania integracyjne z przedstawicielami
innych „uniwersytetów” na terenie RP. Nie-

Wybrano projekt na tablicę upamiętniającą
75. rocznicę utworzenia się harcerstwa
w Międzyzdrojach
Czuwaj! W drugiej połowie sierpnia 2021r.
ogłosiliśmy konkurs na zaprojektowanie
tablicy upamiętniającej 75. rocznicę utworzenia się harcerstwa wMiędzyzdrojach.

W terminie do końca września br. był czas na
składanie projektów, a na adres harcówki X
Szczepu „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach
wpłynęło 5 prac konkursowych.
Harcerskie jury w składzie: phm. Tomasz
Rychłowski – komendant szczepu, dh. Kewin Traut - przyboczny 44 GZ oraz Justyna
Rzeźnik – rodzic, oceniło wszystkie prace
konkursowe pod względem pomysłowości i metod ich wykonania, treści, a także
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zawartych w nich symbolik nawiązujących
do Międzyzdrojów, harcerstwa, czy narodowych tradycji.
Główną wygraną w postaci nagrody
rzeczowej o wartości 1000 zł harcerskie
jury przyznało druhnie Ewelinie Wancisiewicz z Międzyzdrojów – drużynowej 44
Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki”.
Także przyznano wyróżnienie o wartości
500 zł, za ciekawą formę wykonania pracy
konkursowej, dla druhny Natalii Łukaszczuk
z Międzyzdrojów – zastępowej 34 Drużyny
Harcerskiej „Orlęta”.
Przedstawiona koncepcja projektu druhny Eweliny zostanie przekazana w kolejnym
etapie do dalszej obróbki profesjonalnej,
która posłuży jako wzorzec do wykonanie
harcerskiej tablicy upamiętniającej 75.
rocznicę utworzenia się harcerstwa w Międzyzdrojach. Odsłonięcie jej zaplanowano
na wrzesień 2022 roku na terenie Centrum
Integracji Społecznej (budynku dawnej szkoły przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach).
Konkurs dofinansowano z budżetu Gminy Międzyzdroje.
komenda X Szczepu „Gniazdo” ZHP

zmiernie cieszymy się, że mogliśmy uroczyście,
a przede wszystkim wspólnie spędzić czas
w dniu naszych piątych urodzin. Wyrażam
również nadzieję, że będziemy mogli rozwijać
swoją działalność skupiając się na rozwoju
swoich pasji, wiedzy i zaspokajaniu wzajemnej
ciekawości życia” - mówi Jerzy Neukampf,
Prezes Zarządu NUTW w Międzyzdrojach.
W urodzinowym spotkaniu „nadmorskiego” udział wzięli między innymi: Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów, Beata
Kiryluk, zastępca burmistrza, Jan Węglorz,
przewodniczący Rady Miejskiej wraz z delegacją Rady Miejskiej z Jeleniej Góry, która
odwiedziła Międzyzdroje, Beata Bugajska,
prof. US oraz Dorota Rybarska-Jarosz - dyrektorka ROPS przy Marszałku WZP trzyosobowe delegacje Zarządów UTW, UTW z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Były delegacje ze Szczecina, Stargardu,
Kołobrzegu, Polic, Świnoujścia /AKW/, Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu
i Golczewa, przedstawiciele darczyńców
oraz Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.
W uroczystości brało udział 150 osób.
Dzięki finansowemu wsparciu Gminy
Międzyzdroje spotkanie zakończono obiadem w restauracji hotelowej „AURORA
Family & SPA”.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Konkurs na nazwę
żłobka
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach ogłasza konkurs na nazwę dla
żłobka, który już niedługo będzie funkcjonował w nowym budynku.
Celem konkursu jest wyłonienie nazwy
będącej charakterystycznym i rozpoznawalnym określeniem dla naszego żłobka.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Międzyzdrojów.
W przypadku gdy w konkursie wezmą
udział osoby niepełnoletnie wymagana jest
pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów
prawnych.
Wypełnione karty do głosowania można przesyłać na adres e-mail: zlobek@
morskieskarby.pl lub dostarczyć osobiście
do siedziby żłobka: 72-500 Międzyzdroje
ul. Myśliwska 13 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na nazwę dla żłobka”
do dnia 22 listopada 2021r. Koperty należy wrzucić do urny umieszczonej przed
budynkiem.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej żłobka: https://zlobekmiedzyzdroje.
szkolnastrona.pl/ oraz w sekretariacie
przedszkola, Międzyzdroje, ul Myśliwska 13.
Elwira korcz
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Koncert chóru Ernst Busch w MDK
12 października w Międzynarodowym
Domu Kultury odbył się koncert chóru
Ernst Busch z Berlina. Chór powstał w1973
roku jako chór weteranów, a od 1983 nosi
nazwę Ernst Busch na cześć niemieckiego
piosenkarza i aktora Ernsta Buscha. Od lat
w chórze śpiewa średnio 75 śpiewaków.
W repertuarze znajduje się ponad 250 piosenek z całego świata. Są to pieśni pokoju,
nadziei, radości życia, pieśni ludowe, pieśni
żartobliwe i miłosne, pieśni klasycznej
spuścizny Mozarta, Beethovena, Haendla,
Chopina, Szostakowicza. Istotną częścią repertuaru są pieśni Bertolda Brechta i Hansa
Eislera. Międzyzdrojskiej publiczności chór
zaprezentował m.in. utwory George’a Fridricha Haendla, Fryderyka Chopina, Ludwiga
van Beethovena.
Międzynarodowy Dom kultury

„Mała książka – wielki człowiek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach
kontynuuje udział w ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy
dzieci urodzone w latach 2015-2018 r. wraz
z opiekunami prawnymi do uczestnictwa
w tej wyjątkowej i bezpłatnej akcji. Załóż
maluchowi kartę biblioteczną i wypożyczaj
książki dla dzieci. Przedszkolaki i trzylatki, które
już mają kartę biblioteczną lub uczestniczyły
w poprzedniej edycji projektu, też biorą udział
w akcji. Kampania zachęca rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Każdy przedszkolak lub trzylatek,
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze wiersze dla…” lub „Pierwsze czytanki
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książek z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania oraz nagrodą. W wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” lub „Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” to broszury informacyjne,
przypominające o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowiadające,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.
Wyprawki Czytelnicze dla przedszkolaków i trzylatków można odebrać w prawie 3
tys. bibliotek na terenie całej Polski. Więcej
informacji o projekcie znajduje się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl. Akcja nawiązuje do
kampanii proczytelniczych realizowanych na
całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r.
przez brytyjską fundację Book Trust. Projekt jest
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne
dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką
i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi
bywalcami biblioteki!
Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii www.wielki-czlowiek.pl

Bibliotekarze
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Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy
30 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej 33.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

Joanna Piwińska, wicestarosta Powiatu
Kamińskiego, Adam Szczodry, sekretarz
Gminy Międzyzdroje, Magdalena Gniadek,
przewodnicząca PSONI Koło w Wolinie, Jacek

Daniluk, uczestnik ŚDS w Międzyzdrojach.
Kolejnym punktem otwarcia było uroczyste poświęcenie naszego domu przez proboszcza Międzyzdrojów ks. Mariusza Cywkę.
Przybyli goście mieli możliwość obejrzenia naszych różnorodnych prac, prezentacji
multimedialnej i wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez uczestników.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez uczestników
i pracowników placówki. Ogromne podziękowania dla: Klubu Senior+ ŚDS w Przybiernowie, OREW w Przybiernowie za pomoc
w organizacji uroczystości.
Wszystkim gościom dziękujemy za
przybycie, wsparcie, ciepłe słowa i chwile
wzruszeń.
Ewa Tomala
Kierownik ŚDS

Wycieczka do ogrodów Tematycznych Hortulus Obchody Dnia Osób
13 sierpnia środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach wybrał się na wycieczStarszych
kę jednodniową do miejscowości Dobrzyca jednej z najciekawszych atrakcji Pomorza
Zachodniego, w której znajdują się niepowtarzalne ogrody tematyczne Hortulus.

Unikatowy kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 25 lat
z miłości do natury i z potrzeby dzielenia się tym, co
piękne z innymi. Ogrody Hortulus to miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji
przyrodniczej. W Ogrodach
Tematycznych znajduje się
blisko 30 różnych ogrodów
o różnej stylistyce.
Ogrody Hortulus mają
ogromne właściwości terapeutyczne, swoim pięknem
i różnorodnością pobudzają
do pracy nasze zmysły.
Wróciliśmy zadowoleni
odprężeni i zrelaksowani, bogatsi o nowe doświadczenia.
Ewa Tomala
Kierownik ŚDS

W naszym klubie
wszyscy Seniorzy
objęci są szczególną opieką.
Rozmawiamy
o swoich potrze bach, problemach,
oczekiwaniach
i m oż li wo śc iac h.
Włączani są do życia społecznego,
angażowani do samodzielności i zapełnienia czasu. Dający sobie nawzajem
pomoc, wsparcie i bezpieczeństwo. Jesień
życia może być kolorowa i piękna bez
poczucia dyskryminacji, osamotnienia
i izolacji. 1 października br. obchodziliśmy
Dzień Osób Starszych. Wspólnie wybraliśmy
się do kawiarni. Biesiadowanie w grupie,
rozmowy to jest to, co najbardziej lubimy.
Oczywiście pozwoliliśmy sobie na słodkie
szaleństwo.
Bożena Daniluk
Terapeuta

Zajęcia z ECDL i Lego Spike w ramach programu
Liga eSzkoła w międzyzdrojskiej bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza na zajęcia z programowania robotów LEGO® oraz z e-Citizen ECDL
w zakresie umiejętności wykorzystywania
komputera i Internetu. Pierwsze zajęcia
odbyły się 25 października br.
W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zapisane. Zostało jeszcze kilka
wolnych miejsc. Nabór jest prowadzony
poprzez osobiste spotkanie pracownika
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Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach z rodzicem/opiekunem prawnym
dziecka, które ma brać udział w zajęciach.
Bibliotekarz wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia wraz z rodzicem/opiekunem
prawnym i drukuje wersję papierową, którą
podpisuje rodzic/opiekun prawny.
Projekt Liga eSzkoła NUTS 3 jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Obowiązują zasady bezpieczeństwa
związane z pandemią.
UWAGA:
Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży między 10 a 18 rokiem życia.
Zapraszamy!
Bibliotekarze
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Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej RCR CUP 2021

AP „POLONIA” Środa Wielkopolska z Pucharem RCR Cup
na Pomorzu Zachodnim w Międzyzdrojach
Najlepsza „3” Turnieju w Międzyzdrojach,
wyróżnionych indywidualnie:
Najlepszy Strzelec – Theodoropulos
Kubilny - 25 bramek (Fc Hertha 03 Berlin
Zehlendof I )
Najlepszy Bramkarz – Wojciech Ratajczak
(AP Polonia I Środa Wielkopolska)
MVP Turnieju – Dominik Burchacki
(AP Polonia I Środa Wielkopolska)
Wyróżnienie także otrzymał w konkurencji Żonglerka:
Leo Porstmann (Fc Hertha 03 Berlin
Zehlendof ) - 400 odbić prawa / lewa
Jeszcze raz wielkie gratulacje !
Organizatorzy dziękują trenerom i zawodnikom za przyjęcie zaproszenia do Międzyzdrojów. Rodzicom za bardzo pozytywny
i kulturalny doping oraz Naszym Partnerom.
Turniej był dofinansowany w ramach wsparcia realizacji zadania w zakresie prowadzenia
sekcji piłki nożnej w Gminie Międzyzdroje.
Robert Rogoza
AP RCR Międzyzdroje

Organizatorzy AP RCR Międzyzdroje postarali się aby w dniu 24-26 października br. do
Miasta Gwiazd zawitały zespoły z Polski oraz
Niemiec co było gwarancją niesamowitych
emocji. Wszystkie 12 drużyn przedstawiono
na ceremonii otwarcia w piątkowy wieczór
na Alei Gwiazd.
Zmagania turniejowe trwały cały weekend. Kilkadziesiąt fantastycznych meczów
na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach
jakie rozegrali dziesięciolatkowie, setki
strzelonych bramek, świetne, filmowe wręcz
zagrania, zwroty akcji niczym w Wielkich
Finałach Piłkarskich.
Tak właśnie wyglądała II Edycja RCR Cup
na Pomorzu Zachodnim.
W pierwszym dniu turnieju rozegrano 30 spotkań w dwóch grupach rano
i po południu. Po sobotnich grach grupowych w niedzielny poranek drużyny
rozpoczęły zmagania finałowe w Lidze
Mistrzów i Lidze Europy. Z dwóch grup po
rozegraniu trzydziestu spotkań poznaliśmy

zwycięzców Ligii Mistrzów i Ligii Europy.
W Lidze Europy bezkonkurencyjny był zespół
AP Reissa Kościan.
Natomiast niepowtarzalne emocje towarzyszyły w rozgrywkach Ligii Mistrzów,
w której zameldowały się mocne ekipy
Środy Wielkopolskiej, Berlina, Gubina oraz
Szczecina. W meczu o najniższe podium
turnieju zawodnicy z Gubina zapewnili
sobie, po zwycięskim remisie 0:0 z Fc Hertha
03 Berlin Zehlendof II, 3. miejsce na podium.
O mistrzostwo walczyli AP Polonia I
Środa Wielkopolska i FC Hertha 03 Berlin
Zehlendof I. FC Hertha zaczęła od mocnego
uderzenia, już na samym początku spotkania zdobyła bramkę. I gdy wydawało się, że
trudno w tym dniu będzie ,,nadgryźć’’ Herthę
z Berlina, następuje nagły zwrot i mamy remis. Najlepszy zespół turnieju jednak napierał
na bramkę Herthy i w 15 minucie Wielkiego
Meczu zdobywa najważniejsze trafienie turnieju i zostaje najlepszą drużyną II Edycji RCR
Cup na Pomorzu Zachodnim 2021.

WYBÓR DO ZARZĄDU
POLSKIEJ FEDERACJI
KYOKUSHIN KARATE

Seminarium szkoleniowe

2 października br. podczas seminarium instruktorskiego w centralnym ośrodku Szkolenia w Wałczu odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiej Federacji
kyokushin karate.
Podczas ww. zgromadzenia wybrano nowy
Zarząd Polskiej Federacji Kyokushin Karate. Na
Sekretarza Generalnego PFKK wybrano przedstawiciela Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego
Bushido Andrzeja SAWICKIEGO, który w naszym
klubie pełni funkcję Sekretarza i Kierownika Oddziału MKS Bushido.
Jest to duże wyróżnienie dla naszego klubu
mającego swego przedstawiciela we władzach
Federacji.
Zarząd MkS Bushido
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9 października br. Międzyzdrojski klub Sportowy Bushido zorganizował seminarium
szkoleniowe z kuMITE.
KUMITE - (Jiyu kumite czyli wolna walka)
jest ostatecznym celem sztuk i sportów walki. W karate kyokushin wszystkie elementy
treningu, począwszy od kichon-geiko
poprzez ido-geiko, ćwiczenia z partnerem
i z użyciem sprzętu, mają na celu przygotować zawodnika do realnej walki, w tym
walki sportowej.
Seminarium prowadził doświadczony
instruktor karate Shihan Artur WILENTO
wiceprezes Polskiej Federacji Kyokushin
Karate – trener kadry federacji, który przybył
na zaproszenie Międzyzdrojskiego Klubu

Sportowego Bushido. Szkolenie skierowane było do wszystkich grup wiekowych.
Już teraz zapraszamy na następne
seminarium, które planujemy zorganizować w 2022 roku z KATA – to formy
demonstrowania ataku, obrony i kontrataku. Dosłownie przetłumaczone słowo
kata oznacza „kształt” albo „formę”. Kata
jest odpowiednią sekwencją bloków,
kopnięć i uderzeń z jednej albo większej
ilości pozycji, włączając ruchy naprzód,
w tył i obrotowe.
Zarząd MkS Bushido
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Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne
Na przełomie września i października odbyły się zawody
z c yk lu „Międz yzdrojsk ich
Czwartków Lekkoatletycznych”,
które zostały zorganizowane
na Stadionie Miejskim im. Ireny
Szewińskiej w Międzyzdrojach.
Zawody były realizacją jednego z projektów, które wygrały
w głosowaniu Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego.
W zawodach rywalizowało
72 zawodników z SP 1 Międzyzdroje, SP Wysoka Kamieńska,
SP 2 Wapnica, PSP Kołczewo,
PSP Dargobądz. Zawodnicy

zmierzyli się w konkurencjach
biegowych: 60m, 300m i 600m
oraz technicznych: skok w dal
oraz rzut piłką palantową. Każdy
uczestnik zawodów otrzymał
nagrodę w postaci pamiątkowego medalu oraz nagrodę rzeczową. Organizatorem zawodów
jest Akademia Lekkoatletyczna
Międzyzdroje. Organizatorzy
pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym
w o r g a n i z a c j ę z a w o d ó w,
a przede wszystkim wolontariuszom. Kolejne zawody odbędą
się wiosną 2022 r.

Wi ęcej info r m ac ji ,
zdjęć oraz wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora w zakładce Czwartki
Lekkoatletyczne www.
almiedzyzdroje.pl oraz
na https://www.facebook.com/ALmiedzyzdroje.
Zawody dofinansowane
zostały z budżetu Gminy
Międzyzdroje w ramach
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarząd
AL Międzyzdroje

Sukcesy Zosi

Srebro dla Wiktorii!

W dniach 01-03.10.2021 r.
w ośrodku przygotowań olimpijskich w Dżonkowie koło Zielonej
Góry odbył się I Ogólnopolski
turniej kwalifikacyjny żaków
i żaczek w tenisie stołowym.
W turnieju tym wzięła udział
nasza zawodniczka klubu UKS
Chrobry Międzyzdroje Zosia
Kochanek, która jest obecnie numerem jeden w województwie
zachodniopomorskim w swojej
kategorii wiekowej 9-10 lat.
Turniej ten był pierwszym
startem Zosi w głównej odsłonie zawodów i na pewno
niesamowitym doświadczeniem
zdobytym podczas rozegranych
pojedynków.
Zosia w grupie miała trzy
przeciwniczki, gdzie z dwiema zawodniczkami wygrała
i wyszła z grupy i to było dla
niej największą niespodzianką

W dniach 15-16.10.2021 r. w Pelplinie odbyła się 6. ogólnopolska
gala zapasów w stylu wolnym
oraz kobiet. W zawodach udział
wzięło ponad 200 zawodników
i zawodniczek z całego kraju,
w kategoriach wiekowych dzieci
i młodzieży, a wśród nich reprezentacja międzyzdrojskiego
klubu ASI BIELIK w składzie:
Wiktoria Kostek oraz Jakub
Iskra, którzy po bardzo mocnych

walkach zajęli wysokie miejsca:
Wiktoria 2. m i srebrny medal,
Jakub 5. miejsce. W przypadku
Wiktorii trzeba wspomnieć, że
startowała w dużo wyższej kategorii wagowej niż swojej, tym
bardziej wynik cieszy. Wyjazd
do Pelplina możliwy był dzięki
wsparciu gminy Międzyzdroje
oraz stałych sponsorów klubu,
na których zawsze możemy
liczyć.
ASI Bielik

i osiągnięciem. Ostatecznie Zosia zajęła 25. miejsce w turnieju.
Gratulujemy walki, zaangażowania i godnego reprezentowania klubu i miasta Międzyzdroje.
Zarząd ukS chrobry
Międzyzdroje

Chrobry niepokonany w I lidze
Zawodniczki UKS Chrobry Międzyzdroje utrzymują od początku sezonu bardzo wysoka formę
dzięki, której zajmują 1. miejsce
w tabeli rozgrywek. Ostatni

mecz z MRKS Gdańsk, trwający
ponad 3 godziny, nie przyniósł
zwycięzcy, ponieważ zakończył
się remisem 5:5. Nasze zawodniczki dotychczas rozegrały
4 mecze i odniosły 3 zwycięstwa
i jeden remis.
Wi e r z y m y, ż e
forma utrzyma
się do samego
końca i nasza
drużyna w tym
roku po raz kolejny zawalczy
o ekstraklasę.
ukS chrobry
Międzyzdroje
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Festyn Rodzinny
„Święto Pieczonego
Ziemniaka” w Wapnicy
Wiele odsłon polskiej pyry przygotowali organizatorzy Święta Pieczonego Ziemniaka, które
odbyło się 25 września br. na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy.
Członkowie Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia
„Rodzina” zadbali, by wszyscy uczestnicy kartoflanego święta byli uśmiechnięci i syci. Jak
na festyn na świeżym powietrzu przystało, nie
mogło zabraknąć zabaw ruchowych i tanecznych. Pokaz sztuczek cyrkowych i dużych baniek,
wiele animacji, konkursów zapewnili klauni
z Fifilandu. Zabawę sportową z dartem piłkarskim
prowadzili trenerzy z Klubu Sportowego „Fala”
Międzyzdroje. Muzykę na żywo serwował Piotr
Madejek, który w roli konferansjera spisał się
znakomicie. Gościliśmy również na naszej plenerowej scenie Zespół LUKI. Podawano pieczone
ziemniaki z sosem tzatziki, sytą kartoflankę, sałatkę ziemniaczaną, pieczone kiełbaski, grillowaną
karkówkę, kaszanki oraz domowe chleby. Dla
osób lubiących dreszczyk emocji, organizatorzy
przygotowali loterię fantową, w której każdy los
wygrywał. Wolontariusze zadbali, by fani słodkości też znaleźli coś dla siebie. Stoły uginały się
pod tacami z ciastami, rogalikami i muffinkami.
Miłośnicy przetworów na zimę mogli nabyć
na naszym kiermaszu pyszności zamknięte w
słoikach. Dużym powodzeniem cieszyły się
ogórki w zalewie curry, grzybki marynowane,
przeróżne dżemy, musy, konfitury i sosy. Dla spragnionych trampolinowych wrażeń przy jeziorku
rozstawiono bajeczne „dmuchańce-skakańce”.
Najmłodsi wykorzystywali każdą chwilę, bo ta
forma zabawy sprawiała im dużą frajdę. Organizatorzy zadbali także o bezpieczeństwo, nad
którym czuwali strażacy z OSP Lubin. Podczas
festynu za wszelkie atrakcje i kulinarne pyszności można było wrzucić dobrowolny datek do
puszki. Zebraliśmy 3 898,97 zł. na cele statutowe
Stowarzyszenia „Rodzina”. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za hojność, uczestnictwo i wspólną
zabawę.
Festyn był współfinansowany ze środków
Gminy Międzyzdroje z Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W ramach złożonego
projektu zakupiliśmy artykuły spożywcze, namiot
plenerowy, który będzie służył społeczności
lokalnej na wielu imprezach, zapewniliśmy animacje dla najmłodszych.
Głównym organizatorem festynu było
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.
W przygotowania włączyli się: rodzice, uczniowie
i grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wapnicy, bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach,strażacy
z OSP Lubin, trenerzy z Klubu Sportowego „Fala”
Międzyzdroje. Charytatywnie wsparły nas firmy
i osoby prywatne, którym bardzo dziękujemy.
Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie „Rodzina”
www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina
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