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AKTUALNOŚCI

www.międzyzdroje.pl - zwiedzaj nie wychodząc z domu!
Od stycznia 2021r. trwały prace nad zmianą szaty graficznej oficjalnej strony internetowej miasta www.miedzyzdroje.pl.
Efekty prac nad nową witryną można już zobaczyć! Koncepcja nowej strony zakładała stworzenie w jak najprostszej
formie platformy komunikacji z internautą. Stąd jedna podstrona dedykowana jest dla Mieszkańca, a druga dla Turysty.
W strefie Mieszkańca pojawiają się
wszystkie informacje z Urzędu tj. aktualności, informacje dla przedsiębiorcy, czy
też potencjalnego inwestora. Strefa dla Turysty,
w porównaniu z poprzednią wersją strony, została
bardzo zmodyfikowana.
Teraz bez opuszczania
własnego pokoju można z łatwością zobaczyć
co oferują Międzyzdroje.
Strefa dla turysty obecnie stwarza możliwość
rozejrzenia się po urokliwych miejscach w całej
gminie, a także do poznania bazy noclegowej
i atrakcji turystycznych
w formie np. wirtualnej
wycieczki, filmów czy publikacji
wydawniczych.
W zakładce multimedia
prezentowane są filmy,
wszystkie dostępne publikacje miejskie
oraz nagrania audio. Wycieczka wirtualna
Panorama 360 to nic innego jak realizowany projekt marketingu turystycznego

regionu pn. PomorzeZachodnie360.pl.
W ramach tego projektu powstała dedykowana Międzyzdrojom podstrona

www.międzyzdroje360.pl, gdzie z ziemi
i z lotu ptaka można podziwiać całą gminę i jej poszczególne atrakcje. Wirtualna wycieczka dostępna jest w zakładce

"Fla turysty/Wirtualna wycieczka. Panorama 360". Tak więc każdy, kto kliknie na
naszą nową stronę, znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, bowiem
przedstawione informacje
dedykowane są określonym grupom docelowym
tj. dla rodzin, seniorów,
dla aktywnych i dla dzieci.
Taki podział znacznie ułatwi znalezienie konkretnej
oferty.
Jak podkreśla burmistrz
Mateusz Bobek: - W dobie
rozwoju technologii internetowej, nie możemy pozostać
w tyle. Chcieliśmy by nowa
strona, zintegrowana zarówno z mediami społecznościowymi jak i z innymi platformami, dobrze służyła każdemu kto ją odwiedza. Mam
nadzieję, że szeroki wachlarz
dostępnej oferty
pomoże
w podjęciu urlopowych decyzji i spełni
oczekiwania mieszkańców.
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Konkurs ,,Gmina na Medal” - a może Międzyzdroje?

Jak szczepią się międzyzdrojanie? Czy mamy szansę na zwycięstwo w przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konkursach?
Jest o co powalczyć! Oczywiście
priorytetem jest to, abyśmy wszyscy pozostali w zdrowiu i nie dali się wirusowi, który ,,założył nam na ręce kajdany”
w postaci obostrzeń i lockdown’u. Każdy
z nas pamięta jak trudny był to czas. Wielu z nas zmierzyło się z tą straszną chorobą, dlatego Ci, których dotknęła (bezpośrednio lub nie), zdają sobie doskonale
sprawę, jak ważne są szczepienia.
W celu promocji szczepień przygotowane zostały dwa konkursy dla wszystkich gmin. W ramach pierwszego z nich
- Gmina na Medal – pierwsze 500 gmin,
w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie do końca roku minimum
67 %, wygra 100 tys.zł.
W ramach drugiego konkursu - Najbardziej Odporna Gmina – stworzono
3 kategorie ze względu na liczbę mieszkańców (mała, średnia, duża gmina).
Tu nasza gmina może zdobyć 1 mln zł!
Kategoria Najbardziej Odporna Gmina
w Polsce dotyczy wszystkich gmin w kraju – ta z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców otrzyma 2 mln zł.
Laureatami mogą być tylko gminy, w któ2

rych poziom wyszczepienia mieszkańców
osiągnie minimum 50 %. Konkurs ten
trwać będzie do 31 października bieżącego roku.
Szczegółowe informacje dot. konkursów
znajdziecie
Państwo
na
www.gov.pl/szczepienia-gmin.
Szczepienia
przeciw
Covid-19
w dalszym ciągu wykonywane są w trzech

międzyzdrojskich
punktach
szczepień, mianowicie: przy ulicy Niepodległości
10a (Nowe Centrum), Bohaterów Warszawy 20 (Międzynarodowy Dom Kultury),
tel. 577 199 600 oraz przy ul. Gryfa
Pomorskiego
21-23
(Partnermed),
tel. 91 32 80 178 oraz 91 32 80 179.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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WIEŚCI Z RATUSZA

KONFERENCJA PRASOWA

NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „MIĘDZYZDROJE – MORZE ZIELENI”
17 września br. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się konferencja prasowa
związana z zakończeniem projektu inwestycyjnego pn. „Międzyzdroje – Morze Zieleni”.
Projekt „Międzyzdroje – Morze Zieleni” realizowany był w latach 2016 –
2021. Zakładał stworzenie atrakcyjnych,
zielonych terenów w mieście i ich zagospodarowanie. W 2016 r. projekt został
przygotowany i opracowany przez firmę
Najda Consulting, a umowa o dofinansowanie została podpisana 31 marca
2017 roku z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wiejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
– 2020, działanie 2.5. Poprawa jakości
środowiska miejskiego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Projekt uzyskał dofinansowanie
w wysokości 5 142 338,16 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 10 957 281 zł.
Jak wspominał podczas konferencji
Andrzej Najda: - Liczył się czas, bo w bardzo krótkim terminie musieliśmy złożyć szereg dokumentów do wniosku. Dużym utrudnieniem był wymóg projektu tj. 8 ha terenu
do zagospodarowania zielenią.
Stąd w międzyzdrojskim projekcie
znalazły się tereny, które nie stanowiły
jednej przestrzeni parkowej, lecz znajdowały się w różnych lokalizacjach w obrębie granic miasta. Tereny, które zostały
objęte projektem to łącznie 8,8053 ha,
zostały podzielone na 8 obszarów: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb,
Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd,
Park Aktywności i Park Popołudniowy.

Zieleni” udział wzięło aż 30 projektantów, nasadzono łącznie 300 drzew, około
20 000 krzewów i ponad 85 000 bylin,
traw i roślin cebulowych. Powstały nowe
ciągi piesze, elementy małej architektury
i nowe miejsca rekreacji przeznaczone
dla młodszych i starszych użytkowników
parków.

dużo stref zielonych, stref relaksu. Dlatego
będziemy starali się w przyszłych latach
kontynuować takie działania. Myślę, że uda
nam się zagospodarować kolejne obszary
jak np. teren przed Biblioteką (ul Kolejowa
– Norwida), czy teren przy Międzynarodowym Domu Kultury (górka przy parkingu) oraz przestrzeń przy nowo powstałym

Głównym wykonawcą projektu była
firma „Gorbud” s.c. ze Świdwina, którą na
konferencji reprezentował prezes Kamil
Skoczny. Z prawdziwym wzruszeniem
w głosie prezes Skoczny dziękował za
1,5 roku współpracy przy realizowanym
projekcie. Szczególne słowa podziękowania kierował na ręce Burmistrza Międzyzdrojów i Kornelii Litrze pracownikowi
Referatu Inwestycji, odpowiedzialnej

Centrum Administracyjno- Kulturalnym.
W planach mamy również dalsze urządzenie Parku Ekologicznego, który znajduje się
w części promenady zachodniej, pomiędzy
ul. Spokojną i Cichą (pomiędzy Parkiem Aktywności i Parkiem Popołudniowym). Dotychczas zamontowaliśmy tam nowe urządzenia, nową siłownię. Liczymy również
na możliwość realizacji kładki po koronach
wydm w części wschodniej promenady. Tak

Obecna na konferencji architekt projektu Katarzyna Chmielewska z pracowni „Górski – Chmielewska –Architekci”
przedstawiała ogólną koncepcję projektowanych parków, wskazując na indywidualny charakter każdego z nich oraz
ich związki z morzem. Podczas przedstawionej prezentacji ukazano retrospekcję
zagospodarowanych terenów: przed i po
ich realizacji. W projektowaniu „Morza

merytorycznie za projekt. Jak podsumował burmistrz Mateusz Bobek: Cieszę
się, że taki projekt powstał i widzę potrzebę by w międzyzdrojskiej przestrzeni było

więc, zapraszamy! Morze zieleni i przygody
– tylko u NAS!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
Fot. Andrzej Ryfczyński
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XIX Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach
Ostatni wrześniowy weekend w Międzyzdrojach upłynął w radosnej atmosferze tańca i śpiewu. Zespoły
z całej Polski zawitały do naszego miasta na XIX Spotkania Artystyczne Seniorów.
Po wysłuchaniu 29 prezentacji artystycznych przyznano następujące nagrody
i wyróżnienia:
w kategorii Zespoły Folklorystyczne:
• wyróżnienie dla Anieli Krok, solistki
Zespołu „Perła” z Przybyłowic,
• wyróżnienie dla Edwarda Hochenzy,
perkusisty Zespołu „Obrzanie” ze Skwierzyny,
• wyróżnienie dla Zespołu Ludowego
„Borowianki” za Przebój XIX SAS-u, piosenkę „Ja i Ty”,
• wyróżnienie dla Kapeli Ludowej „Swaty” z Będzina za profesjonalizm.
• III miejsce dla Zespołu „Jarzębina”
z Kobierzyc,
• II miejsce dla Zespołu „Perła” z Przybyłowic,

		

		

• I miejsce dla Zespołu Śpiewaczego
„Złotniczanki” ze Złotników Kujawskich,
• Grand Prix dla Zespołu „Obrzanie” ze
Skwierzyny.
w kategorii Zespoły Śpiewacze i inne:
• wyróżnienie dla Piotra Piętki, akordeonisty Zespołu Wokalno-Instrumentalnego
„Keja” ze Świnoujścia,
• wyróżnienie dla Grzegorza Szauro,
akordeonisty Zespołu „Jarzębina” ze Skwierzyny,
• wyróżnienie dla Jerzego Januszewskiego, akordeonisty Zespołu Śpiewaczego „Reczanie” z Recza,
• wyróżnienie za całokształt artystyczny
dla Zespołu Śpiewaczego „Cantores” z Witnicy

• III miejsce dla Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Keja” ze Świnoujścia,
• II miejsce dla Formacji Artystycznej
„Sześciopak” z Czerwieńska
• I miejsce dla Zespołu Śpiewaczego
„Uciecho-wianki” z Uciechowa
Grand Prix przyznano Zespołowi Tanecznemu „Pasjonata” z Drezdenka
Gratulujemy wszystkim zespołom udanych prezentacji, pogody ducha i zapraszamy na kolejne spotkania artystyczne.
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania sponsorowi nagród Firmie Skarby
Morza.
Galeria zdjęć i więcej informacji na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com
MDK

Od 30 września 2021 r. ruszamy z 3. edycją
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich projektów i wspólnego decydowania o tym co potrzebne,
czego brakuje, jakie wydarzenia czy imprezy, jakie nowe działania oraz jak może wyglądać przestrzeń wokół nas.
Korzystając z okazji przedstawiam
Państwu 3 koncepcje zagospodarowania
przestrzeni miejskiej przed nowym ratuszem - który projekt zostanie wybrany do
realizacji zdecydujecie Państwo już sami
w głosowaniu. Przy głosowaniu na wybrane projekty w ramach budżetu obywatelskiego dołączymy specjalną ankietę.
Koncepcja, która uzyska najwyższą ilość
głosów mieszkańców, zostanie wybrana
do realizacji.

- Często słyszę, że w naszym mieście
nic się nie dzieje, że ten teren powinien
być inaczej zagospodarowany, dlaczego
takie ławki, po co tyle urządzeń, dlaczego i po co? Otóż, po to, żeby nasza gmina
była przyjazną mieszkańcom i turystom,
żeby stworzyć przestrzeń dla rodziny
w otoczeniu natury, żeby dzieci miały
swoje miejsce zabaw i rekreacji, a seniorzy miejsce relaksu i wypoczynku, żeby
każdy znalazł coś dla siebie, bez względu na wiek, płeć, czy status społeczny –
4

podkreśla Mateusz Bobek, burmistrz
Międzyzdrojów.
Mamy już doświadczenie, są efekty realizacji Państwa pomysłów. Przy
szkołach powstały nowe place zabaw, dzieci mogą zdrowo spożywać
posiłki, miłośnicy literatury mogą
nieodpłatnie korzystać z e-booków i
audiobooków lub brać udział w imprezach, czy zawodach sportowych
z wykorzystaniem nowych urządzeń
do gry i zabawy. To doskonała okazja do realizacji swoich pomysłów
i potrzeb społecznych
oraz decydowania o tym, co
jest potrzebne, ważne w naszej
gminie i jak ma też wyglądać
przestrzeń wokół Nas. Ciekawi
jesteśmy jakie pomysły przedstawicie nam na 2022r. do realizacji oraz, która koncepcja
zagospodarowania przestrzeni
przed nowym Centrum Administracyjno-Kulturalnym znajdzie Państwa uznanie.

Do wykorzystania jest 200 000,00
zł, w tym na zadania inwestycyjne –
150 000,00 zł, po 50 000,00 zł na jeden
projekt i 50 000,00 zł na zadania społeczne, po 5 000,00 zł na jeden projekt.
Trochę inwencji, pomysłów, zaangażowania i można coś zrobić dla dobra
naszych mieszkańców, a tym samym dla
siebie. Wystarczy tylko chcieć!
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania swoich
propozycji do MBO na 2022r.
Szczegółowe
informacje
i wnioski do pobrania na stronie miejskiej www.miedzyzdroje.pl w Strefie Mieszkańca,
w zakładce Budżet Obywatelski
na 2022 r.
„Sekretem zmiany jest skupienie
całej energii nie na walce z tym co
stare, ale na budowaniu tego co
nowe” – Sokrates.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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ROZMOWA

O SEZONIE KĄPIELOWYM 2021

Rozmowa z koordynatorem kąpieliska morskiego Międzyzdroje Wschód i Międzyzdroje
Zachód – Piotrem Golianem.
- Sezon kąpielowy 2021 dobiegł końca. Jak przebiegał pod względem zapewnienia bezpieczeństwa na międzyzdrojskiej plaży?
- Pracuję już 11 lat i uważam ten sezon
za rekordowy pod względem ilości akcji
ratowniczych jakie przeprowadziliśmy.
Podczas głównego sezonu kąpielowego
tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br. na kąpielisku pracowało łącznie 24 ratowników
wodnych oraz 1 ratownik medyczny.
Wyznaczony teren kąpieliska strzeżonego obejmował 800 m linii brzegowej, na
którym umieszonych było 8 wież ratowniczych, oraz punkt medyczny. Tego lata
było bardzo dużo zgłoszeń zaginięć dzieci
i dorosłych w wodzie, na szczęście odnajdywaliśmy ich całych i zdrowych na
lądzie. Ogólnie interweniowaliśmy ponad
200 razy, co daje średnio 2 interwencje
w ciągu jednego dnia, licząc sezon od 15
czerwca do 15 września 2021r. Zgodnie z zawartą umową w godz. od 18:00
do 10:00 rano zorganizowaliśmy zespół
szybkiego reagowania, który czuwał nad
bezpieczeństwem również nocą. Nocna
zmiana także miała pełne ręce roboty.
Pamiętny był nocny skok z molo turysty
z Czech, który, pomimo dużego upojenia
alkoholowego, sam w 20 min. dopłynął
do brzegu.
- Co Wam ułatwiało pracę, a co przeszkadzało?

się na teren plaży niestrzeżonej i pomimo
zakazu kąpali się. Można było wówczas
łatwo monitorować sytuację i poprzez
radiowęzeł informować o zagrożeniu
w wodzie, a także w sposób bezpośredni
interweniować, zanim coś się zdarzyło.
Monitoring również wykorzystywaliśmy
do poszukiwań zaginionych dzieci. Bardzo pomocny był również w tym celu
dron. Dzięki możliwościom drona nagrywaliśmy informację o zaginięciu, po czym
uruchamialiśmy drona na plaży. Wzbudzał on ogromne zainteresowanie wśród
plażowiczów i szybciej można było odnaleźć zaginione dziecko. Ogromne przy
tym znaczenie miał radiowęzeł, bo dzięki
przekazywanym informacjom, praktycznie dziecko odnajdywaliśmy w ciągu
zaledwie kilku minut.
W tym sezonie został doposażony punkt medyczny. Mamy dodatkowy
nowy, profesjonalnie wyposażony kontener medyczny, do którego często przychodzili ludzie, traktując go jak miejsce
gdzie będą obsłużeni tak jak w przychodni, tzn. że my wypiszemy receptę lub podamy im leki. Oczywiście nie mogliśmy
spełnić ich oczekiwań, ponieważ działamy w zakresie KPP. Posiadaliśmy cztery
defibrylatory AED, które użyliśmy w czasie sezonu kąpielowego 2 razy.
Co nam w tym sezonie przeszkadzało?
Duża ilość tzw. jednodniowych – nie-

- Bardzo pomógł nam nowy system
monitoringu plaży, który odgrywał szczególną rolę podczas trudnych warunków,
kiedy na kąpielisku obowiązywała czerwona flaga. Wtedy plażowicze przenosili

dzielnych, nietrzeźwych plażowiczów.
Dotyczyło to szczególnie pracowników
fizycznych z zagranicy, którzy od poniedziałku do soboty ciężko pracowali,
a w niedziele wypoczywali, „z browarem
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w ręku” na plaży. Jednego dnia zdarzyło
nam się wyciągać z wody aż 4 nietrzeźwych plażowiczów.
- A co Pana zdziwiło i zaskoczyło
w tym roku na plaży?
- Podczas zaginięcia w wodzie w tym
sezonie często wspólnie z plażowiczami
tworzyliśmy sznur życia. Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że po tygodniowym pobycie na naszej plaży uczestnicy
sznurów życia byli dobrze przeszkoleni
jak je tworzyć. Jakież było moje zdziwienie i miłe zaskoczenie kiedy jak zwykle
po udanej interwencji „zbijałem piątkę
moim ratownikom”, i dołączali do tego
wczasowicze, uczestnicy sznura życia.
To było bardzo miłe zakończenie akcji
i jednocześnie podziękowanie. Uważam,
że znacznie wzrosła świadomość społeczna w aspekcie bezpieczeństwa na plaży,
udzielania pierwszej pomocy i użytkowania plaży. W tym roku mieliśmy również
akcje, gdzie plażowicze przynosili nam
swoje parawany by odgrodzić miejsce interwencji od gapiów, w czasie udzielania
pierwszej pomocy. Kiedyś to było nie do
pomyślenia.
Pragnę z tego miejsca podziękować
wszystkim, z którymi miałem okazję
w tym sezonie współpracować. Dziękuję
za pomoc i wsparcie oraz życzę bezpiecznego korzystania z uroków naszej międzyzdrojskiej plaży już po sezonie.
Rozmawiała:
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
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Zbiornik retencyjny w Międzyzdrojach-kolejny etap działań
Jak zapewne Wszyscy pamiętają, w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w zapewnieniu ciągłości dostaw
wody wszystkim mieszkańcom miasta, na początku grudnia 2020r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzyzdrojach wraz z budową
zbiornika wody czystej 2x500 m3”.
Po wielu miesiącach konsultacji oraz
żmudnych prac projektowych w dniu
22.06.2021r. w Starostwie Powiatowym
w Kamieniu Pomorskim została złożona
dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
W dniu 16.08.2021r. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim zatwierdziło
projekt budowlany i udzieliło pozwolenia
na budowę dla ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.
- Jest to bardzo ważny projekt, a w nim
szalenie ważnym etapem jest budowa zbiornika retencyjnego. Te wielofunkcyjne zbiorniki wodne pomagają zarówno w łagodzeniu
skutków suszy, jak i powodzi. Małe i duże
– poprawiają bilans wodny w swojej okolicy.
Dlatego budowa zbiorników retencyjnych to
jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych
w niwelowaniu skutków zarówno deficytu
wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec
nasilających się zmian klimatu, jest to naj-

skuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić
właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi,
gospodarki i środowiska - również dla przyszłych pokoleń. Bardzo się cieszę, że udało
się nam poczynić kolejny krok w tym kierunku - zaznacza burmistrz Mateusz Bobek.
Uzyskanie decyzji administracyjnej
umożliwiło rozpoczęcia kolejnego etapu,

którego efektem będzie wybudowanie
zbiornika wody czystej 2x500 m3 oraz
remont istniejącego zbiornika. Obecnie przygotowywane jest postępowanie
przetargowe mające na celu wybranie
wykonawcy generalnego.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Budynek przy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach zyska nowoczesną windę
8 września br. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek oraz Starosta Kamieński Józef Malec podpisali umowę
na montaż windy w budynku przy ulicy
Kolejowej 33, gdzie, dzięki skutecznej
polityce prospołecznej prowadzonej
w Międzyzdrojach, od dłuższego już
czasu funkcjonuje między innymi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub
Seniora (od 2020 roku swoją statutową
działalność w tym budynku prowadzą
również Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Międzyz-

drojach oraz Nadmorski Uniwersytet
III Wieku).
Międzyzdroje skorzystały z programu
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania.
- Większość uczestników naszych placówek (razem 235 uczestników) ma ograniczenia w poruszaniu się zarówno ze wzglę-

du na wiek i stan zdrowia w tym niepełnosprawność ruchową. Tymczasowo budynek
wyposażono w tzw. schodołazy, ale przy
obecnej liczbie potencjalnych użytkowników windy takie rozwiązanie nie jest właściwe i adekwatne do potrzeb. Dlatego tak
ważna jest dla nas podpisana w czwartek
umowa - mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Międzyzdroje otrzymały dofinansowanie na realizacje zadania w wysokości
75.632,86 zł od Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach
zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”
To ważny moment dla Międzyzdrojów! Burmistrz Mateusz Bobek 27 sierpnia podpisał umowę na przebudowę ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej z firmą RSK Wolin
Sławomir Zinow, która jako jedyna przystąpiła do przetargu.
Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Premier zatwierdził listy zadań do
dofinansowania ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie
rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622
powiatowe i 1 567 gminnych. Na tej
liście znalazło się również miasto Międzyzdroje, które wnioskowało o 50%
dofinansowania na przebudowę naszych
dwóch, międzyzdrojskich ulic wraz z sieciami w ramach zadania „Przebudowa
ulic południowo zachodniego kwartału
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w m. Międzyzdroje - estetyka, poprawa
systemu komunikacji i infrastruktury”.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że kolejny raz
udało się nam pozyskać tak ogromne środki
dzięki którym nie zwalniamy tempa i nasze
piękne miasto może się rozwijać. Wierzę, że
ten remont otworzy nam możliwość przeprowadzenia kolejnych prac w tym Kwartale mówi burmistrz Mateusz Bobek. - Innymi
słowy mam nadzieję, że to tylko początek
poprawiania wizerunku naszych dróg, co dla
każdego Samorządu jest nie lada wyzwaniem - dodaje.

Międzyzdroje uzyskały 2 586 731,54
zł dofinansowania na ten cel. Firma RSK
Wolin Sławomir Zinow wyceniła koszt
robót na 9 622 902.36 zł. Prace mają
rozpocząć się w połowie września. Na
wykonanie zadania firma ma 11 miesięcy.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Międzyzdrojscy strażacy zostaną włączeni
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Kolejny ważny dzień dla Międzyzdrojów. 13 września 2021r. o godzinie 11-tej odbyło się
uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzyzdrojów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Sygnatariuszami porozumienia byli:
Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim – bryg. Roman Pikulski,
Burmistrz Międzyzdrojów – Mateusz
Bobek, Ochotnicza Straż Pożarna
w
Międzyzdrojach, reprezentowana przez Prezesa OSP – Wiesława Woszczyka
oraz Naczelnika
OSP – Radosława
Kopienkę.
Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy
(KSRG), to integralna część organizacji bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa, mający na celu
ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie
i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych
lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże,
instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej

zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
- Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP
i inne podmioty
ratownicze
(ze szczególnym
uwzględnieniem
OSP), dlatego włączenie jednostki
OSP w Międzyzdrojach do KSRG
to ważne dla nas
wszystkich
wydarzenie - mówi
burmistrz Mateusz Bobek. - Te porozumienie należy traktować jako akces Komendy Powiatowej, która przekaże pozytywne
stanowisko do Komendanta Głównego PSP
o gotowości OSP w Międzyzdrojach do
działań w ramach KSRG. Podpisanie umowy z KG PSP nastąpi w grudniu bieżącego
roku – dodaje.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
Fot. Igor Wancisiewicz

INWESTYCJE

Kolejny zakup
w Międzyzdrojach
Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych
trafi do międzyzdrojan!

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy
trafi do Międzyzdrojów. To kolejne już
zakupy, które maja na celu zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkańców, jak
i przybywających tu licznie turystów.
Maszynę dostarczy firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
z Bielsko-Białej, która przystąpiła do
przetargu ogłoszonego przez Gminę
Międzyzdroje. Koszt zakupu to 832
464.00 zł.
- Cieszę się z każdego takiego zakupu, który służyć ma nam wszystkim, ale
jednocześnie mam nadzieję, że sytuacji
stanowiących zagrożenie dla naszych
mieszkańców i odwiedzających nas turystów będzie jak najmniej. Nie zmienia
to faktu, że nowy specjalistyczny sprzęt,
który ułatwi działania służbom ratowniczym, to naprawdę bardzo dobry zakup
– mówi burmistrz Mateusz Bobek.
Wóz ma trafić do Międzyzdrojów
pod koniec bieżącego roku.
Biuro burmistrza
Międzyzdrojów

Międzyzdroje dla aktywnych

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Międzyzdroje w ostatnich latach jest zauważalny. Powstały siłownie
plenerowe w Międzyzdrojach i sołectwach, parki aktywności i place zabaw. Zagospodarowany został kolejny
zaniedbany teren przy ul. Bohaterów Warszawy, w kierunku ul. Cichej, z przeznaczeniem na Park Ekologiczny.
To pierwszy etap zagospodarowania,
przed nami kolejne nasadzenia ciekawych gatunków roślin i alejki spacerowe. Budowa parku finansowana jest ze
środków pozyskanych przez gminę od
podmiotów, w ramach rekompensaty za
wycinki drzew. Dzisiaj oddajemy do Państwa dyspozycji nowe miejsce w Parku
Ekologicznym, z urządzeniami sportowymi. Zamontowaliśmy na otwartej przestrzeni urządzenia typu Streetworkout
i zestaw równoważny z zestawu sprawnościowego. Urządzenia STREET WORKOUT są prostymi narzędziami sportowymi, które wyróżniają się oryginalnością, funkcjonalnością oraz nowoczesnym
wzornictwem i wysoką jakością wykonania. Dzięki współpracy z firmą SELENE
sp. z o.o. z siedzibą w Kletni, gmina otrzymała te urządzenia w formie darowizny.
Regularna aktywność fizyczna to droga do zdrowia, dobrego samopoczucia
oraz wysportowanej sylwetki. Na szczęście coraz więcej osób rozumie, jak ważną
rolę w życiu każdego człowieka odgrywa
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sport. Uliczny trening to efektywne ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego
ciała, które odbywają się na świeżym powietrzu. Co więcej, urządzenia dostępne
są dla każdego – nie potrzebujesz karnetu na siłownię czy profesjonalnego

sprzętu w swoim mieszkaniu. Nic więc
nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować
swoich sił w treningu ulicznym!
Zapraszamy.
Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
Fot. Oskar Przybyszewski
7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Podczas XL Sesji ,,na wniosek” w dniu 24.08.2021 r. podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XL/459/21

w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie na rok 2021
W niniejszej uchwale proponuje się
zmniejszenie dochodów o kwotę 416
402,14 zł i zmniejszenie wydatków na
kwotę 416 402,14 zł. Dochody zwiększa
się o kwotę 83 597,86 zł (dochody bieżące 7 965 zł, dochody majątkowe 75
632,86 zł) i zmniejsza się o kwotę 500
000 zł (dochody majątkowe). Wydatki
zwiększa się o kwotę 1 739 348,52 zł
(wydatki bieżące 387 507,23 zł, wydatki
majątkowe 1 351 841,29 zł) i zmniejsza
się o kwotę 2 155 750,66 zł (wydatki bieżące 47 726,49 zł, wydatki majątkowe
2 108 024,17 zł).

UCHWAŁA NR XL/460/21

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 9 „Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nie należące
do sektora finansów publicznych” oraz
treść załącznika nr 12 „Dochody budżetu
Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska”.
Zmiany w załączniku nr 9 wynikają
z uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzenia Burmistrza nr 144/Fin/2021
z dnia 30 czerwca 2021 r., zmiany
w załączniku nr 12 wynikają z uchwały
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021.

UCHWAŁA NR XL/461/20

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.
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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 XL/462/21
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży: działki nr 270 o powierzchni 1.044 m2,
nr 281/1 o powierzchni 745 m2, położone w obrębie 20 miasta Międzyzdroje.
Dla działki nr 270 o powierzchni 1.044 m2
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podjęty Uchwałą Nr XXXIX/323/98 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 17 marca 1998 r.
w sprawie zmiany w planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego
„Promenady” w Międzyzdrojach, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr V/34/92 z dnia 30 maja
1992r. dotyczącego terenu w rejonie:
Park, ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego,
ulicy Krasickiego, ulicy Książąt Pomorskich, ulicy Traugutta. Działka znajduje
się na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem: CM.2 – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług,
ZP.1 - tereny zieleni parkowej. Dla działki
nr 281/1 o powierzchni 745 m2 obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje, przyjętym Uchwałą Nr
XLV/482/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje”.

UCHWAŁA NR XL/463/21

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzenia na terenie gminy
Międzyzdroje konsultacji społecznych
w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2022 rok
Międzyzdrojski Budżet Obywatelski
jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. W 2022 r. będzie już
trzecia edycja realizacji zadań w ramach
MBO, co pozwala mieszkańcom Gminy
Międzyzdroje uczestniczyć bezpośred-

nio w projektowaniu części lokalnych
wydatków. W ramach określonych zasad
przedstawionych w projekcie władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji
mieszkańcom, którzy sami rekomendują,
na co przeznaczyć pieniądze w swojej
najbliższej okolicy.
Partycypacja obywatelska jest aktywnym uczestnictwem mieszkańców w planowaniu zagospodarowania przestrzeni publicznej, czy wydarzeniach, które
ich dotyczą. To komunikacja obywateli
z władzą, która opiera się na wzajemnym
wspieraniu władzy oraz obywateli we
wspólnym podejmowaniu decyzji.
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos
samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów
społeczności lokalnej z perspektywy jej
wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić
do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania
wspólnych środków z lokalnego budżetu
i budowaniu więzi w lokalnej społeczności.
Budżet obywatelski jest znakomitym
narzędziem edukacji o samorządnościjest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty
władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej
rozwoju.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają
z wprowadzenia Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w Międzyzdrojach, to:
1) lepsze gospodarowania budżetem
gminy Międzyzdroje i lepsze rozpoznanie
potrzeb mieszkańców,
2) przejrzystość – otwarty proces
podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych,
3) integracja społeczności lokalnejwspółdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi,
pozwoli im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania, co zbuduje świadomość obywatelską
i kapitał społeczny,
4) większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania wpływu na
zmiany w swoim mieście, czy sołectwie,
wzrośnie poczucie odpowiedzialności za
wspólną przestrzeń,
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5) edukacja mieszkańców – udział
w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą i wiedza pokazująca możliwości i ograniczenia wydatkowania środków publicznych.
Cykliczne wprowadzanie konsultacji
w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki konsultacjom władze
Międzyzdrojów będą miały możliwość
poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu
z obywatelami. Konsultacje zwiększą
aktywność i zaangażowanie organizacji
społecznych oraz mieszkańców w sprawy gminy.

UCHWAŁA NR XL/464/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje
na lata 2022-2030 oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji
W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne definiowane
Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie
ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa po raz pierwszy w ustawodaw-

stwie krajowym wprowadziła podstawę
prawną wprost dla ,,strategii rozwoju
gminy”. Nowelizacją wprowadzono również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in;
- wymagana jest uchwała rady gminy,
określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji,
- wymogi w zakresie konsultowania
projektu strategii z sąsiednimi gminami
i ich związkami oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wymogi
w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności z regionalną polityką rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,
- konieczność przeprowadzenia ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii
rozwoju (ewaluacja ex-ante).
Nowelizacja zdefiniowała ponadto
nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:
- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie,

Wyzwanie transformacji energetycznej dla mieszkańców
Gminy Międzyzdroje – Mini Piknik OZE
W piękną niedzielę 5 września br., w otoczeniu przyrody i w przemiłej atmosferze wprowadzono mieszkańców i gości pikniku w temat transformacji energetycznej, a więc o przejściu
do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, jej oszczędzania
i poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Jakie są najważniejsze wyzwania dotyczące transformacji energetycznej dla
mieszkańców gminy Międzyzdroje?
- Stawiamy na zeroemisyjny system energetyczny i dobrą jakość powietrza. Ważne jest
dla nas przede wszystkim zmniejszenie oddziaływania emisji szkodliwych gazów związanych
z indywidualnym ogrzewaniem budynków
oraz pochodzącej z tak licznie poruszających
się w naszym mieście, szczególnie w okresie
lata samochodów spalinowych – mówi Adam
Szczodry, sekretarz Gminy Międzyzdroje.
- OZE to przyszłość energetyki i nadzieja
na ograniczenie zmiany klimatycznej. To wykorzystanie naturalnych zasobów Ziemi, które
nie są szkodliwe dla środowiska, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować.
Między innymi możemy do nich zaliczyć wiatr,
promienie słoneczne, pływy morskie czy ciepło Ziemi (energia termalna). Naszym celem
jest poznanie eko- rozwiązań naszych sąsiadów (jesteśmy partnerami polsko-niemieckie-
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go projektu MoRE) i sukcesywne wprowadzanie niektórych z nich u nas - dodaje Paulina
Ścisłowska, Inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska.
Gmina Międzyzdroje od dłuższego już
czasu dąży do bycia eko, umożliwiając
mieszkańcom wymianę pieców oraz wymian pieców wraz z termomodernizacją
budynków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego „Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach
– w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” oraz „Wymień
piec – termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”, dofinansowywanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. OZE to kolejny krok w stronę
poprawy jakości środowiska naturalnego
w naszych pięknych Międzyzdrojach.
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

- obszary strategicznej interwencji
określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji
kluczowe dla gminy,
- ramy finansowe strategii.
Dzięki temu jednostki samorządu
terytorialnego mogą przygotować strategie, które będą instrumentami pozyskiwania środków zewnętrznych, a jednocześnie pełnoprawnymi strategiami
rozwoju stanowiącymi element nowego
zintegrowanego systemu zarządzania
rozwojem kraju.
Jan Węglorz
Przewodniczący Rady Miejskiej

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

29.09

Ewelina JAKUBOWSKA

06.10

Dorota KLUCHA

13.10

Jarosław MAZUR		

20.10

Krystian MAZUR

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz.
13.00 - 15.00 oraz w pozostałe dni po
uprzednim umówieniu na spotkanie,
pok. nr 14 Urząd Miejski,
stały kontakt: tel. 609 847 375; e-mail:
jan_weglorz@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
przyjmuje we wtorki od 14.00 - 15.30,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w Wapnicy,
nr kontaktowy: 795 862 643,
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@
miedzyzdroje.pl.
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W i t a j S z ko ł o !
Rozpoczęcie roku dla społeczności szkolnej jest zawsze ogromnym przeżyciem,
tym bardziej, że ostatnie półtora roku minęło nam głównie na nauczaniu zdalnym
i ograniczonym kontakcie. 1 września br.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy wypełniła się nareszcie gwarem, śmiechem,
radością i odświętną atmosferą, bo tak
naprawdę stęskniliśmy się za sobą i naszą
szkołą! Ten dzień rozpoczęliśmy krótkimi
spotkaniami przed szkołą z panią dyrektor oraz naszymi gośćmi – wiceburmistrz

Beatą Kiryluk oraz przewodniczącym
Rady Miejskiej
Janem Węglorzem.

A potem 119 przedszkolaków i uczniów
szkoły spotkało się ze swoimi wychowawcami w klasach. Wszyscy mamy
nadzieję, że ten rok szkolny będzie „normalny” – wypełniony nauką, zabawą,
wycieczkami, dzwonkami oznajmiającymi przerwy, pysznymi obiadami, małymi
i wielkimi sukcesami i przede wszystkim
radością, że jesteśmy razem! I takiego
bezpiecznego roku życzymy wszystkim!
Dyrekcja, Rada
Pedagogiczna i pracownicy
Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy

Narodowe Czytanie – Międzyzdroje 2021
4 września 2021 r. przy Alei
Gwiazd w Międzyzdrojach
odbyło się Narodowe Czytanie dramatu „Moralność
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W akcji wzięli udział:
Mateusz Bobek - burmistrz Międzyzdrojów,
Beata
Hołyńska - wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
w Międzyzdrojach, nauczyciele:
Dorota
Sielewicz,
Katarzyna Kowalczyk-Błocian,
Alina Poskart, Aneta Nogala
i Izabela Suchłabowicz oraz
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Międzyzdro-

jach Andżelika Gałecka i bibliotekarz Szymon Głod.
W tym roku Prezydent
RP Andrzej Duda w skierowanym przesłaniu promującym
współtworzenie akcji napisał
min.: „Podczas tegorocznej,
dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się,
aby wspólnie czytać „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli
Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę
i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką
ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie

Półkolonie w Międzyzdrojach
- do zobaczenia w przyszłe wakacje!
Wakacje za nami. Za nami
również półkolonie letnie
2021. Czas na małe podsumowanie. Wraz z Urzędem
Miejskim Szkoła Podstawowa
nr 1 w Międzyzdrojach zorganizowała 4 dwutygodniowe
turnusy, na które zapisało się
92 uczniów z miasta i gminy.
Opiekowało się nimi 7 wychowawców. Podstawą był
pobyt na świeżym powietrzu
i dobra zabawa. Dzieci korzystały z plaży, boisk szkolnych,
hali sportowej i przyrody Wolińskiego Parku Narodowego.
Odbyliśmy spotkanie
z psim behawiorystą, byliśmy
w Bałtyckim Parku Miniatur
i parku linowym, skorzystaliśmy
z zaproszenia na lody Saviano,
braliśmy udział w zajęciach organizowanych przez Międzynarodowy Dom Kultury, zwiedziliśmy z przewodnikiem muzeum
WPN. Pływaliśmy po Bałtyku
i szaleliśmy w lunaparku. To był
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naprawdę wspaniały czas dla
nas wszystkich! – mówią organizatorzy półkolonii.
Większość rodziców skorzystała z Karty Mieszkańca,
która upoważniała do niższej
płatności. Mamy nadzieję, że
wszyscy uczestnicy ciekawie
spędzili czas, a rodzice wiedzieli, że ich dzieci są bezpieczne i pod dobrą opieką.
Organizatorzy

języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie
moralne, które w imię uczci-

wości i sprawiedliwości każe
potępiać zło”.
Bilbliotekarze

Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września w Przedszkolu „Morskie Skarby” po raz
drugi świętowaliśmy Mię-

styczne,
rodzice
zadbali
o stroje, w których królowały
duże kropy i małe kropecz-

dzynarodowy Dzień Kropki.
Dzieci poznały historię małej
Vasthi, bohaterki książeczki „The Dot” autorstwa P. H.
Reynolds. Celem prowadzonych zajęć było rozbudzenie
kreatywności najmłodszych.
Powstały piękne prace pla-

ki. Każde dziecko otrzymało
dyplom upamiętniający ten
szczególny dzień.
Pamiętajmy: każdy ma talent należy go tylko dostrzec.
Przedszkole Miejskiej nr 1
„Morskie Skarby”
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17.09.2021 r. w Międzynarodowym Domu Kultury
odbyła się wystawa prac naszych uczestników Klubu Senior+
Jesteśmy amatorami, tworzymy jak potrafimy, jednak w
tym wszystkim najważniejsza
jest terapia i to co nam daje
sztuka. Zastosowano wiele
metod Arteterapii: szkice węglem, witraże, recykling, kolaż,
malowanie pastelami, akrylami, wycinanie w drewnie,
dziewiarstwo, krawiectwo.
Możemy pochwalić się
wysoką frekwencją naszych
15 uczestników. Mamy też 3
osoby, które przychodzą do
nas gościnnie.
Do Klubu uczęszczają osoby uzdolnione muzycznie, plastycznie, kulinarnie, teatralnie
oraz osoby piszące wiersze.
Halina Kowalska i Wojciech Kokot zaprezentowali

swoje wiersze. W naszej grupie jest znana międzyzdrojska
hafciarka, która również wystawiła swoje prace. Dla wielu
Seniorów jest to miejsce, na
które długo czekali. Przywitaliśmy gości naszą ulubioną

piosenką - „Milion białych
róż”. Zaskoczył nas też Teatr
My, który również przybył na
wystawę.
Aktorzy pięknie reprezentowali się w barokowych strojach.

Dziękujemy bardzo burmistrzowi Mateuszowi Bobkowi
za wspaniałą niespodzianką jaką był piękny i bardzo
smaczny tort. A wszystkim
Państwu za tak liczne przybycie.
Bożena Daniluk
Terapeuta

„Myślę, więc nie śmiecę”
W sobotę, 18.09.2021r. w ramach 28. Akcji Sprzątania
Świata, której przewodniczy Fundacja Nasza Ziemi, zorganizowaliśmy w Gminie Międzyzdroje wielkie sprzątanie
Doliny Trzciągowskiej w Sołectwie Wapnica.
14-osobową ekipą wolontariuszy, sprzątając przez
2 godziny szklane butelki,
gnioty papierowe, czy odpady
plastikowe i tworzywa sztuczne, zebraliśmy łącznie 224,39
kg śmieci.
Jest to niestety smutne, że
ludzie nie posiadają tej świadomości, iż śmiecąc intensyw-

nie gdzie popadnie, są ogromnym zagrożeniem dla całego
środowiska naturalnego.
Dziękujemy Zakładowi Och-rony Środowiska z Międzyzdrojów za pomoc i wsparcie!
Czuwaj!
Phm. Tomasz Rychłowski
X Szczep „Gniazdo” ZHP

Zapraszamy na zajęcia do Międzynarodowego Domu Kultury
Już wkrótce w MDK zaczynają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
pracownia programowania
i robotyki Lego SpikePrime dla dzieci
i młodzieży w przedziale wiekowym
10-18 lat;
„Wesołe Hity” – zajęcia
taneczno-wokalne;
lekcje języków obcych „Kraina
Baśni”;
lekcje rysunku i malarstwa;
lekcje gry na fortepianie;
zajęcia wokalne;
„Kreatywne Rączki” - zajęcia
plastyczne;
Pracownia Rękodzieła „Impresje”;
Zespół Wokalno-Instrumentalny
„Bryza”;
Kółko szachowe i warcabowe;
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Klub Kolekcjonera;
Po koniec września ruszyliśmy z rekrutacją dzieci i młodzieży do programu Liga
E -szkoła. W ramach programu w Międzynarodowym Domu Kultury będzie działać
pracownia programowania i robotyki
Lego SpikePrime. Aby przekonać się, jak
bardzo są atrakcyjne zajęcia z Lego Spike,
trzeba koniecznie zobaczyć to na własne
oczy lub samodzielnie zbudować robota,
który, na przykład jeździ na rowerze. Zajęcia mają na celu rozwój kreatywnego i
logicznego myślenia, rozwój kompetencji
cyfrowych, a także atrakcyjne spędzenie
wolnego czasu.
W programie są dwa cykle zajęć:
1. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL.
2. 15 spotkań 2 godzinnych realizują-

cych zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się
z dwóch obszarów tematycznych.
W naszej pracowni będzie działać
ośmioosobowy zespół dzieci i młodzieży w wieku od 10-18 lat. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną,
o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje o projekcie,
programy nauczania i wiele cennych
informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.liga-eszkola.pl
Informacje o zajęciach będą podane do wiadomości i aktualizowane na
bieżąco na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com
Serdecznie zapraszamy!
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach
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Godko jakich mało, czyli o gwarach z humorem

nych gwar w Polsce. Przestano jej używać
w latach sześćdziesiątych XX wieku, gdy
wielu ludzi zamieszkało w mieście. Przykładowe zwroty tej gwary to: rozbuj się

ganizatorzy przedstawili zabawne fragmenty felietonów Stefana Wiecheckiego, które
miały za zadanie podsumować informacje
o gwarach w naszym kraju. Następnie na
scenie wystąpiły mieszkanki Międzyzdrojów, które odczytały swoją poezję. Halina
Kowalska, Krystyna Rycombel i Marianna
Kargul przedstawiły wiersze, które piszą
w zaciszu domowym. Ich pasja do poezji
pozwala im realizować swoje marzenia
i dzielić się nimi przed publicznością. Szymon

(zdejmij buty), certolić się (wzajemnie sobie
ustępować) czy padaka (coś śmiesznego).
Ostatnią gwarą zaprezentowaną przez pracowników biblioteki była gwara krakowska,
gdzie możemy spotkać takie wyrazy jak:
ulepa (bardzo słodka herbata), weka (bułka), sagan (czajnik) czy portki (spodnie). Na
zakończenie pierwszej części spotkania or-

Głod odczytał wiersz mieszkańca naszego
miasta Waldemara Sękowskiego pt. „Taniec Stracha na wróble”. W finale wieczoru
ponownie wystąpił zespół Bryza, który zebrał gromkie brawa za występ i oczywiście
nie obyło się bez bisów. Wieczór odbył się
w wyjątkowej i bardzo przyjaznej atmosferze.
Bibliotekarze

16 września 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprosiła mieszkańców i turystów na Plenerową Biesiadę z Humorem, która, ze względu na warunki atmosferyczne, odbyła się w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury. Przewodnim
tematem wieczoru były gwary występujące w naszym kraju, te znane i już zapomniane.
Spotkanie uświetnił występ zespołu
śpiewaczego Bryza, który wykonał takie
utwory jak „Szukaj mnie”, „Gdzie ta keja”,
„Zacznij od Bacha”, „Powiedz stary”, czy
„Miliony gwiazd”.
Prowadzący, Anna Szymańska i Szymon
Głod, rozpoczęli od odczytania wiersza Juliana Tuwima pt. „Pan Hilary” po śląsku.
Można było usłyszeć także fragment opowiadania Kazimierza Przerwy-Tetmajera
pt. „Dziki Juhas” w gwarze podhalańskiej,
czy krótki tekst o gwarze poznańskiej.
Bibliotekarze przedstawili również fragmenty felietonów Stefana Wiecheckiego, który
doskonale oddaje w swoich tekstach życie
warszawiaków i pokazuje brzmienie gwary
warszawskiej. Jak się okazało, bardzo trudnym do wymówienia jest dialekt kaszubski, w którym nadal występują słowa, fony
i dźwięki, które w języku polskim już nie
występują np.: dobri dzéń (dzień dobry) czy
proszã (proszę). Gwara podlaska jest jedną
z najbardziej wyśmiewanych i krytykowa-

Międzynarodowy Dom Kultury z dofinansowaniem
31 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim
w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
w Szczecinie dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur
Duszyński podpisał dwie umowy o dofinansowanie. Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania systemu monitoringu wizyjnego
w MDK. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Tworzenie,
rozwój oraz wyposażenie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej
na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.
Kwota dofinansowania: 49 569,00 zł.
Druga umowa dotyczy dofinansowania
cyklu wydarzeń kulturalnych „Bałtyckie
Środy”. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa

kulturowego, rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
poprzez organizowanie cyklicznych imprez

Zespół   śpiewaczy   „BRYZA” działający przy
Międzynarodowym   Domu   Kultury   w   Międzyzdrojach
Z a   p r a   s z   a
do udziału w działalności artystycznej zespołu wszystkich chętnych pragnących
spełnić się na scenie, doznać niesamowitych przeżyć artystycznych, potrafiące
grać na   jakimkolwiek instrumencie, osoby   posiadające   zdolności   do pracy
w kabarecie oraz wszystkich lubiących   i   potrafiących   śpiewać.
W ofercie gwarantujemy:
Znakomitą zabawę, niesamowite przeżycia oraz doskonały klimat, seniorom zaś
wypełnienie nadmiaru wolnego czasu z pożytkiem dla siebie.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania, które odbywać się będą
w każdy poniedziałek i czwartek w MDK w Międzyzdrojach pok. nr 51 od godziny
16:30 do 18:00.
Janusz KALEMBA
Kierownik zespołu
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pod nazwą ”Bałtyckie Środy” w miesiącach
lipcu i sierpniu w 2022 roku. Kwota dofinansowania 81 851,00 zł.
Bałtyckie Środy to cykl wydarzeń wakacyjnych o tematyce morskiej. Zawodowi kucharze będą przyrządzać potrawy
ze świeżych ryb, pochodzących z Morza
Bałtyckiego oraz Zalewu Szczecińskiego.
Gotowanie będzie połączone z degustacją.
W godzinach popołudniowych będą odbywać się animacje dla całych rodzin
o tematyce morskiej: Chrzest Morski, konkursy, zabawy, quizy o Bałtyku, pokazy
rzemieślnicze z obróbki bursztynu. Zakończenie Bałtyckiej Środy to muzyka szantowa dla wszystkich mieszkańców, turystów.
Wszystkie te atrakcje organizowane będą
bezpłatnie.
Wnioski o dofinansowanie złożone zostały za pośrednictwem LGR Zalew Szczeciński z Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.
Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

MDK zatrudni
instruktora dla Zespołu
Śpiewaczego „Fale”
Międzynarodowy Dom Kultury zatrudni instruktora dla Zespołu Śpiewaczego „Fale”. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Zakres obowiązków instruktora: prowadzenie
prób, praca nad emisją głosu, akompaniament (akordeon), towarzyszenie
zespołowi podczas występów. Kontakt: Artur Duszyński, dyrektor MDK
- tel. 600 964 049
MDK
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XXIII JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
W sobotę w Międzyzdrojach wystartowało ponad 260 osób! Zawody rozpoczęli
najmłodsi. W Biegu Malucha wystartowały dzieci do szóstego roku życia. Każdy
uczestnik otrzymał medal ufundowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej i dyplom oraz napój i nagrodę dzięki życzliwości MDK w Międzyzdrojach. Następne w
kolejności to: Bieg Szkół Podstawowych,
Bieg Szkół Ponadpodstawowych, Bieg
Open i Bieg Rodzinny. Dla najlepszych za-

wodników OPS w Międzyzdrojach ufundował puchary oraz nagrody rzeczowe, a
dla pierwszy 10 zawodników na mecie pamiątkowe worki sportowe.
Po ceremonii dekoracji, odbyło się
losowanie nagród dla rodzin z gminy
Międzyzdroje biorących udział w Biegu
Rodzin. Wśród niespodzianek ufundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w był roweru miejski oraz torby sportowe z gadżetami.

Projekt EKOatleci

SPORT
Dzięki wsparciu Rady Rodziców
i rodziców uczniów naszej szkoły, można
było posilić się grochówką i skosztować
pysznych ciast. Uczestnicy nie opierali się
tym smakowitościom i szczodrze obdarowali Samorząd Uczniowski datkami na
jego funkcjonowanie.
Impreza przebiegła bezpiecznie dzięki
Ratownikom Medycznym oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach.
Do zobaczenia za rok!
Paweł Nogala

Na turnieju w Sianowie

Na terenie Gminy Międzyzdroje wystartował projekt EKOatleci, organizowany przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Parkami Narodowymi. Pierwsze zajęcia odbyły się 12 września przy bramie drogi do zagrody pokazowej żubrów. Podczas zajęć, oprócz akcentu sportowego,
było również spotkanie z Michałem Szweikiem, pracownikiem Wolińskiego Parku
Narodowego, który opowiadał uczestnikom o WPN.

19.09.br. w mieście Sianów odbył się
pierwszy w tym sezonie wojewódzki turniej kwalifikacyjny żaków i żaczek w tenisie
stołowym. W turnieju tym Nasz klub UKS
CHROBRY Międzyzdroje reprezentowała
czwórka dzieci: Zosia Kochanek, Dagmara
Tutak, Jagna Jarczak, Wojtek Celoch.

W ramach projektu EKOatleci dzieci wraz rodzicami będą miały okazję
uczestniczyć w cyklu zajęć sportowych
na terenie 23 Parków Narodowych, prowadzonych przez trenerów zrzeszonych
w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Zajęcia
te będą uzupełnione o część edukacyjną
prowadzoną przez pracowników Parków
Narodowych. Celem tych zajęć będzie
zwiększenie świadomości ekologicznej
uczestników, w tym o wpływie zachodzących zmian klimatu na rodzime ekosystemy
przyrodnicze, a także o roli indywidualnych
działań na rzecz ochrony klimatu.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci
od 7. roku życia razem z rodzicami. Zajęcia sportowe w formie ćwiczeń lekkoatletycznych poprowadzi trener Rafał Błocian,
natomiast drugą część w formie pogadan-

Zosia Kochanek zdobyła pierwsze miejsce i uzyskała awans na ogólnopolski turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się za
dwa tygodnie w Zielonej Górze. Kolejne
miejsca to czwarte Dagmara, piąte Jagna
natomiast Wojtek zajął dziewiąte miejsce.  
Gratulujemy wszystkim dzieciom, które godnie reprezentowały klub i miasto
Międzyzdroje. Dziękujemy rodzicom za
transport.
Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje

ki poprowadzi pracownik WPN. Ważne!
Obowiązuje strój sportowy. Całe zajęcia
trwają około godziny i są bezpłatne.
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, osoby chętne wraz z opiekunami
proszone są o kontakt z koordynatorem
Rafałem Błocianem tel. 665 722 607.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Parku Narodowego - Michał Szweik.
Kolejne terminy spotkań w ramach
EKOatletów:
- 02 październik (sobota) – godz.
10:30 – Boisko Orlik w Wapnicy
- 09 październik (sobota) – godz.
10:30 – Brama wejście na Kawczą Górę
przy ul. Campingowej w Międzyzdrojach
- 23 październik (sobota) – godz.
10:30 - Boisko Orlik w Wapnicy
Rafał Błocian

Obóz lekkoatletyczny AL Międzyzdroje AL Międzyzdroje
Zawodniczki i zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje uczestniczyli
w dniach 19-27 sierpnia w obozie sportowym w Karpaczu. W tym roku w obozie uczestniczyło 32 zawodników, którzy
przygotowywali się do imprez mistrzow-

obiektów lekkoatletycznych w Polsce.
Oprócz typowo sportowych zajęć uczestnicy obozu brali udział w wycieczkach
górskich, zażywali kąpieli termalnych
w Termach Cieplickich oraz korzystali
z atrakcji turystycznych Karpacza.

skich w kategorii U16. Podczas obozu
sportowego mieliśmy przyjemność trenować na stadionie lekkoatletycznym im.
Ireny Szewińskiej w Karpaczu, który jest
obecnie jednym z najnowocześniejszych

Wyjazd na obóz został dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje oraz
z Fundacji LOTTO w ramach Sportowych
Wakacji.
Zarząd AL Międzyzdroje
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na Makroegionie
w Szczecinie
Świetny start zanotowali nasi młodzicy i młodziczki podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików U16
w Szczecinie. W zawodach wystartowało
ponad 400 uczestników z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W wielu konkurencjach poziom
był taki wysoki, jak na Mistrzostwach
Polski, o czym świadczyły wyniki. Nasz
klub wywalczył dwa srebrne medale:
srebrny medal zdobyła Hanna Owczaruk
1000 m - 3:03,13. Drugi srebrny medal
zdobyła Zuzia Ziomko 300 m - 41,89 PB.
W sumie nasz klub zdobył 7 pkt do
współzawodnictwa sportowego. Wyjazd
na zawody dofinansowany był z budżetu
Gminy Międzyzdroje.
Zarząd AL Międzyzdroje
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Gawędy o przyrodzie

„Rykowisko – czas walki, czas miłości”
Ciekawych dożyliśmy czasów. Lasy Państwowe wydały komunikat, w którym
informują społeczeństwo, iż tajemnicze
dźwięki, jakie można usłyszeć w lasach
całej Polski we wrześniu, to odgłosy rykowiska – okresu godowego u jelenia szlachetnego. Co więcej, odgłosy te są naturalne i nie ma potrzeby do niepokoju. Proszę nie dzwonić w tej sprawie. Cóż okazuje się, że to co dla wielu z nas jest sprawą
jasną, naturalną i znaną od dziecka, dla
innych stanowi tajemnicę, wymagającą
oficjalnych komunikatów i wyjaśnień.
To co jest zastanawiające to fakt, iż
jeleń na rykowisku od dawna jest synonimem … kiczu. Kto pamięta jeszcze
wiejskie chałupy, a w nich „cudnej urody” obrazy lokalnych „mistrzów pędzla”
przedstawiające tęsknię ryczącego jelenia byka na tle księżyca w pełni, tudzież
makatki i hafty o podobnej tematyce?
A i w piosenkach, w których „jelenie
gdzieś na jeziorze sennie ryczały” da się
odczuć ten specyficzny kiczowaty klimat.
Myślę, iż przyczyną tego stanu rzeczy jest
to, iż naprawdę trudno jest oddać w pełni
piękno, czar i potęgę natury w taki sposób, by uniknąć landszaftowego obrazka,
marnej wyszywanki czy kiepskiego tekstu literackiego. To piękno, potęga i majestat wrześniowych godów wymyka się
naszym talentom i zdolnościom i trzeba
naprawdę wielkiego artyzmu, by umieć je
przedstawić naturalnie i prawdziwie.
Gdy nadchodzi pora rykowiska, jelenie
byki pozostające do tej pory w jednopłciowych stadach (chmarach) rozdzielają
się i poszukują miejsc, w pobliżu ostoi łań.
Silny byk zwany bykiem stadnym spędza
łanie i łańki (młode samice nie prowadzące cielaka) w chmarę rykowiskową.
Byki młodsze, zwane w gwarze łowieckiej chłystami lub kibicami, są od takiej
chmary odpędzane przez byka stadnego.
W trakcie trwania godów, byki wydają
charakterystyczne odgłosy zwane ryczeniem. Nasilenie głosu, jego ton i barwa
wiele mówi o byku. Inaczej bowiem ryczy
byk stadny obwieszczający wszem i wobec swoją władzę i potęgę, inaczej chłyst
lub kibic skarżący się, że byk stadny nie
pozwala mu zaczerpnąć rozkoszy miłości,
a jeszcze inaczej młody silny byk, który
prowokuje stadnego do bezpośredniej
konfrontacji. Często ryczeniu byka towarzyszy charakterystyczne straszenie
oraz dźwięk uderzania wieńcem o drzewa i krzewy, kiedy to zdenerwowane
zwierzę stara się odstraszyć konkurenta
i dać upust ogromnym emocjom, jakie
wywołały buzujące w jego organizmie
hormony.
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W trakcie rui, jelenie są bardzo niespokojne, często przemieszczają się nawet w trakcie dnia, a w miejscach gdzie
nie są niepokojone jak np. w Wolińskim
Parku Narodowym, potrafią ryczeć nie
tylko wieczorem i rano, ale także w dzień.
Czasami zdarza się, iż dochodzi do konfrontacji dwóch samców, co musi skończyć się pojedynkiem. W trakcie walki
byki ruszają ostro na siebie splatając się
porożem zwanym wieńcem. Potęga tego
oręża i liczba jego odnóg ma znaczenie
nie tylko wizualne, ale także praktyczne.
Siła zwierząt, praca mięśni całego ciała
w tym mięśni karku, przyjmujących na
siebie furię ataków przeciwnika, ma tu

dłe”. To dlatego przed rykowiskiem intensywnie żerują, stając się „łojne i kraśne”. W trakcie rykowiska byki wydzielają
także charakterystyczny i dobrze wyczuwalny zapach piżma. Można go poczuć
w miejscach gdzie zalegało zwierzę, nawet sporo czasu po tym, jak je opuściło.
Gdy kończy się rykowisko, stare byki
odłączają się od chmar, zaszywają w możliwie niedostępne ostępy i intensywnie
żerują. W chmarach pozostają zacielone łanie i młode byczki. Byki w średnim
wieku tworzą męskie chmary, które rozpadną się przed następnym rykowiskiem.
Owoc jelenich godów i mądrości natury,
dopuszczającej do rozrodu najsilniej-

kluczowe znaczenie. Walki rzadko bywają krwawe, budowa prawidłowego
wieńca w pewnym stopniu chroni zwierzęta przed pokaleczeniem. Gorzej, gdy
myśliwi w porę nie wyeliminują z łowiska
tzw. „szydlarza”. Tyka bez odnóg działa
jak szpada i zdarza się, że taki byk staje
się zabójcą. Dochodzi do „zrogowania”
przeciwnika, co często kończy się jego
upadkiem. Po walce zwycięski byk przejmuje panowanie nad chmarą, a przegrany
odchodzi. W trakcie rui byk stadny kryje
wiele łań i czyni to po wielokroć.
Co ciekawe, u jeleni panuje matriarchat i to łania zwana licówką jest przewodniczką chmary dbającą o jej bezpieczeństwo.
Samo rykowisko jest dla byków okresem szczególnym. W tym czasie niemal
nie pobierają pokarmu, tracąc na wadze
wiele kilogramów. Mówimy że są „spa-

sze osobniki, przyjdzie na świat w maju
i w czerwcu w postaci cieląt. Koło życia
się zamknie.
Kiedy już gody jeleni uchyliły przed
nami rąbka tajemnicy, miejmy świadomość, jak ważny jest to czas dla zwierząt
i uszanujmy go. Nie krzyczmy podczas
grzybobrania, nie penetrujmy za wszelką
cenę każdego kawałka lasu, uszanujmy
tereny oznaczone jako ostoja zwierząt,
nie przebywajmy poza szlakami w Wolińskim Parku Narodowym. Pozwólmy,
by zwierzęta odbyły swoje gody w spokoju, a nie w milczeniu, przepędzone
do jakiegoś śródpolnego zagajnika albo
w głębokie trzcinowisko. No i uważajmy
na drodze, zakochane byki we wrześniu
potrafią wyjść prosto pod koła samochodu -nawet w biały dzień.
Radosław Skórkowski
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OGŁOSZENIA

Szkolenia i poradnictwo dla organizacji pozarządowych
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
w rozwoju” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu powiatu kamieńskiego do udziału w cyklu szkoleń. Omówione zostaną
zagadnienia dotyczące działania stowarzyszeń, w tym m. in.:
• procedury i dokumentacja,
• pozyskiwanie oraz rozliczanie dotacji,
• zarządzanie finansami NGO,
• promowanie działań oraz marketing,
• ochrona danych osobowych,
• wolontariat oraz zatrudnianie
pracowników.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli
możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie tematyki objętej szkoleniami.
Udział jest bezpłatny. Ukończenie
kursu potwierdzone zostanie certyfikatem.
Szkolenia odbywać się będą w Wolinie - Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24
w okresie od X.2021 do III.2022 (14 dni
szkoleniowych).
W celu zgłoszenia wypełnij formularz
rekrutacyjny: https://tiny.pl/97hqp

W projekcie mogą wziąć udział:
• Stowarzyszenia
• Fundacje
• Koła Gospodyń Wiejskich
• Ochotnicze Straże Pożarne
• Organizacje Kościelne
Działania wykonywane będą w ramach
projektu pt. „Trampolina do sukcesu dla
organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, który finansowany jest przez
Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
LGD „Partnerstwo w rozwoju”

„Profilaktyka 40 PLUS” - Pakiet nieodpłatnych badań
Profilaktyka 40 PLUS to program badań profilaktycznych Ministerstwa Zdrowia dla Polaków od 40. roku życia. Program wystartował
już 1 lipca 2021r. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Dzięki pakietowi badań laboratoryjnych
będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie,
co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.
Kto i gdzie może skorzystać z programu?
Każdy, kto w danym roku kończy 40 lat,
będzie mieć dostęp do pakietu bezpłatnych
badań diagnostycznych. Będzie mógł je wykonać w wyznaczonych placówkach.
Aby skorzystać z badań należy wypełnić
ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
pakiet-nieodplatnych-badan-profilaktyka-40-plus
Po jej uzupełnieniu otrzymacie Państwo
e-skierowanie na pakiet badań, z którym bę-
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dziecie Państwo mogli zapisać się na badania
w placówce, która realizuje program.
Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację
badań diagnostycznych w formie pakietów
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Pakiet diagnostyczny dla kobiet zawiera:
• Morfologię krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi • Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy • Stężenie poziomu glukozy • Oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c •
Kreatynina • Badanie ogólne moczu • Kwas
moczowy • Krew utajona w kale.
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
zawiera:
• Morfologię krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi • Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy • Stężenie poziomu glukozy • Oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c • Kre-

atynina • Badanie ogólne moczu • Kwas moczowy • Krew utajona w kale • PSA (badanie
w kierunku raka prostaty).
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera:
• Pomiar ciśnienia tętniczego • Pomiar masy
ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) • Ocena miarowości rytmu serca.
Realizatorem programu „Profilaktyka 40
PLUS” na terenie naszego Powiatu jest Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Kopernika, 26 w Kamieniu Pomorskim. Czynne od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7:00-11:00. Numer
telefonu do rejestracji: 660 747 853.
Drodzy Międzyzdrojanie!
Pamiętajmy, jak ważna jest profilaktyka- to w
końcu zapobieganie zagrożeniom naszego zdrowia i życia. Badajmy się i zachęcajmy do badań
naszych bliskich!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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KULTURA

Spotkanie z Andrzejem Ryfczyńskim

Fo t o g r a f i a t o m o j e ż y c i e

8 września 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna, wraz z Międzynarodowym Domem Kultury w Międzyzdrojach, zorganizowała
spotkanie z Andrzejem Ryfczyńskim, autorem wystawy fotografii pt. „Kobiety z PRL-u. Piękno i praca”, które odbyło się w Parku
Zdrojowym im. Fryderyka Chopina. Moderatorem spotkania była Andżelika Gałecka, dyrektor międzyzdrojskiej biblioteki.

Znakomity fotograf – Andrzej Ryfczyński, pierwsze kroki
stawiał w Amatorskim Klubie
Filmowym „Horyzont” w Świnoujściu, którego sponsorem
był PPDiUR „Odra”. Strzelał
tam fotosy do filmów pod bacznym okiem p. Gonczarowa z TV
Szczecin, który nauczył go kadrować zdjęcia. Od najmłodszych lat inspiracją dla naszego
fotografa były filmy Andrzeja
Wajdy.
Andrzej Ryfczyński zapytany
o to, jak zrobić dobre zdjęcie,
stwierdził, że jest to temat rzeka i trudno opowiedzieć o tym
słowami. Według niego znakomita dawna fotografia bazowała na pejzażu i wymagała odpowiedniego naświetlenia. Ważna
była światłoczułość materiału

i sposób jego wywoływania
oraz światło, które decydowało
o końcowym wyniku fotografii.

G ŁOS U J N A
MIĘDZY ZD ROJ SK Ą
BI BL IO TEKĘ
wejdź na stronę:
https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/#/
zarejestruj się i głosuj codziennie na naszą bibliotekę
Głosy można oddawać do

31 października 2021 r.

Dzięki Twoim głosom możemy wygrać:
spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem
zestawy książek o wartości od 500 do 1 000 zł
papierowy teatrzyk obrazkowy Kamishibai

Każde zdjęcie robiono z dużą
uwagą, musiało wyjść na 100%
i było na wagę złota. Kiedyś

syn Sławomir przejął rodzinny
zakład fotograficzny „Fotos”
i kontynuuje pracę w zawodzie.

nie „strzelało” się zdjęć jak dzisiaj, jednak Andrzej Ryfczyński
uważa, że współczesna fotografia wcale nie jest gorsza od tej
dawnej tzw. kliszowej. Jest ona
po prostu inna, ponieważ rozwijająca się technologia wymusiła
nowe standardy.
Fotograf pracował w latach
sześćdziesiątych XX w. w Głosie Szczecińskim. Tam uczył
się, jak dobrze „opowiadać”
zdjęciami. Chodziło o to, aby
odbiorca mógł wszystko wyczytać ze zdjęcia bez zagłębiania się w tekst. Swoje dawne
foto laboratoryjne wyposażenie ofiarował Szkole Morskiej
w Świnoujściu, kilka aparatów
rozdał innym pasjonatom fotografii, a sam zaś zakupił dla
siebie nowy sprzęt. Był na wielu wystawach fotograficznych
w kraju i za granicą, np. podczas
swojej podróży po Kalifornii
podglądał m.in. amerykańską
sztukę fotografii.
Andrzej Ryfczyński w swojej
pracy z aparatem fotograficznym zawsze czuje gdzie jest
granica dobrego smaku i odpowiedniego uchwycenia kadru.
Uważany jest za króla fotografii świnoujskiej Famy. Jego

Podczas spotkania fotograf
zaprezentował kilka aparatów
m.in.: jednoobiektywową lustrzankę 6x6 produkcji ZSRR
- wierną kopię szwedzkiego
Hasselblada. Takimi aparatami
w 1969 roku kosmonauci podczas swojej podróży na Księżyc
robili zdjęcia. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że
w drodze powrotnej na Ziemię
wzięli ze sobą magazynki z kliszami lecz aparaty pozostały na
Księżycu.
Uczestnicy spotkania obejrzeli fotografie kobiet z czasów
PRL-u, które przeleżały pół
wieku, by ujrzeć światło dzienne. Na zdjęciach można było
zobaczyć m.in.: koleżankę Andrzeja ze szkoły, siostrę Ewy
Demarczyk, pierwsze trojaczki
czy międzyzdrojską bibliotekarkę. Fotograf opowiedział
historię osób ze zdjęć, które
nawiązywały do życia, pracy
i wypoczynku w tamtych czasach. Przybyli goście oglądali te
fotografie z zainteresowaniem
i nostalgią.
Spotkanie zakończyło się
wspólną fotografią oraz wręczeniem kwiatów przez przybyłych słuchaczy.
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