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WIEŚCI Z RATUSZA

Termomodernizacja budynku przy Kolejowej dobiegła końca!

Budynek przy ulicy Kolejowej 33 
zyskał nowoczesną windę

Piękny i jakże bogaty w historię budynek 
przy ulicy Kolejowej 33,  gdzie od dłuż-
szego już czasu funkcjonuje między in-
nymi Środowiskowy Dom Samopomocy 
oraz Klub Seniora (od 2020 roku swoją 
statutową działalność w tym budynku 
prowadzą również Związek Emerytów 
i Rencistów Oddział Rejonowy w Mię-
dzyzdrojach oraz Nadmorski Uniwersytet 
III Wieku),  zyskał nowe oblicze. 

Zakończyły się prace nad termomo-
dernizacją obiektu. Jak informowaliśmy 
wcześniej, jego wnętrze również przeszło 
istotną metamorfozę. Burmistrz Mateusz 

Gmina skorzystała z programu pn. „Pro-
gram wyrównywania różnic między re-
gionami III” w obszarze B – likwidacja 
barier w urzędach, placówkach eduka-
cyjnych lub środowiskowych domach 
samopomocy w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania.

Warto było! Przede wszystkim dlate-
go, że większość uczestników naszych 
placówek w Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Kolejowej 33 (razem około 
235 uczestników) ma ograniczenia w po-
ruszaniu się zarówno ze względu na wiek 
i stan zdrowia - w tym niepełnospraw-
ność ruchową. 

Bobek podkreśla, że „jest to obiekt za-
bytkowy, w którym przez lata mieściła się 
zarówno siedziba szkoły podstawowej jak 
i  gimnazjum. Wielu naszych mieszkańców 
pobierało w nim edukację i zna jego tajem-
ne zakamarki. Gdy na początku tej kadencji 
przekonywałem radnych Rady Miejskiej, aby 
go nie sprzedawać, od razu było dla mnie 
oczywiste, że będzie go trzeba komplekso-
wo zmodernizować, bo jego stan techniczny 
jest w fatalnym stanie, a koszty utrzymania 
wysokie. Dziękuję Radzie Miejskiej za ich 
pozytywny odzew i  wsparcie. Dzięki naszej 
wspólnej determinacji budynek po termo-

modernizacji  nie tylko zyskał na wyglądzie 
zewnętrznym, ale przede wszystkim jego 
efektywność energetyczna zdecydowanie 
została poprawiona, co oznacza, że komfort 
korzystania z niego zdecydowanie się po-
prawi przy jednoczesnym obniżeniu zużycia 
gazu i energii elektrycznej”.  

Prace wyceniono na kwotę 959 
354.49 zł brutto i zostały wykonane 
w dobrej jakości przez firmę Baueffect 
SP. z o.o.  SP. Komandytowa ze Szczecina.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Gmina otrzymała dofinansowanie 
na realizację tego zadania w wysokości 
75.632,86 zł od Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita kwota zadania to 
355.470,00 zł.

- Dziękuję wszystkim, którzy wspiera-
ją nas w działaniach, dzięki którym udaje 
się zachować społeczny charakter tego 
miejsca. Szczególne słowa podziękowania 
kieruję ku naszym radnym, którzy wsparli 
swoimi głosami ten projekt.  A to nie koniec 
naszych działań –  mówi burmistrz Mate-
usz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Obecnie teren, niezagospodarowany 
i  niezurbanizowany, pełni funkcję nie-
formalnego parkingu-boiska,  na którym 
istnieją dwie wiaty rekreacyjne, z pale-
niskiem – grillem i 2 lampami solarnymi, 
które pozostają w niezmienionej formie 
i lokalizacji. Na przedmiotowym tere-

nie przewiduje się realizację inwestycji 
w dwóch etapach. Teraz otrzymaliśmy 
wsparcie/dofinansowanie do realizacji 
etapu 1, który obejmuje zagospodaro-
wanie terenu od strony Głównej w Lubi-

Inwestujemy w obszary wiejskie
Po raz kolejny fundusze unijne, dedykowane obszarom wiejskim z PROW na lata 2014-2020, trafiły do Gminy Mię-
dzyzdroje, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.  10.11.2022 r. burmistrz Mateusz 
Bobek i skarbnik Agnieszka Sadka oraz Olgierd Kustosz, wicemarszałek Samorządu Województwa Zachodniopo-
morskiego podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z 
miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie – ETAP 1”. 

nie, poprzez realizację strefy wejściowej 
z miejscami parkingowymi, pawilonem 
WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędną in-
frastrukturą techniczną.

Szacowany koszt budowy etapu 1 
opiewa na kwotę 386 642,32 zł, w tym 
z dofinansowania ze środków EFPROW 

gmina pozyskała kwotę 127 260,00 zł. 
Zadanie planujemy zrealizować w 2023 
r. Już wkrótce ogłosimy przetarg na wy-
łonienie wykonawcy przedmiotowego 
zadania i poznamy koszty realizacji inwe-

stycji. Zapraszamy chętne firmy do udzia-
łu w postępowaniu.

Zadanie może być realizowane dzięki 
wsparciu Radnych Rady Miejskiej, któ-
ra widząc konieczność inwestowania 
w obszary wiejskie zabezpieczyła środki 
finansowe do wykonania tej inwestycji.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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ją nas w działaniach, dzięki którym udaje 
się zachować społeczny charakter tego 
miejsca. Szczególne słowa podziękowania 
kieruję ku naszym radnym, którzy wsparli 
swoimi głosami ten projekt.  A to nie koniec 
naszych działań –  mówi burmistrz Mate-
usz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Obecnie teren, niezagospodarowany 
i  niezurbanizowany, pełni funkcję nie-
formalnego parkingu-boiska,  na którym 
istnieją dwie wiaty rekreacyjne, z pale-
niskiem – grillem i 2 lampami solarnymi, 
które pozostają w niezmienionej formie 
i lokalizacji. Na przedmiotowym tere-

nie przewiduje się realizację inwestycji 
w dwóch etapach. Teraz otrzymaliśmy 
wsparcie/dofinansowanie do realizacji 
etapu 1, który obejmuje zagospodaro-
wanie terenu od strony Głównej w Lubi-

Inwestujemy w obszary wiejskie
Po raz kolejny fundusze unijne, dedykowane obszarom wiejskim z PROW na lata 2014-2020, trafiły do Gminy Mię-
dzyzdroje, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.  10.11.2022 r. burmistrz Mateusz 
Bobek i skarbnik Agnieszka Sadka oraz Olgierd Kustosz, wicemarszałek Samorządu Województwa Zachodniopo-
morskiego podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z 
miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie – ETAP 1”. 

nie, poprzez realizację strefy wejściowej 
z miejscami parkingowymi, pawilonem 
WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędną in-
frastrukturą techniczną.

Szacowany koszt budowy etapu 1 
opiewa na kwotę 386 642,32 zł, w tym 
z dofinansowania ze środków EFPROW 

gmina pozyskała kwotę 127 260,00 zł. 
Zadanie planujemy zrealizować w 2023 
r. Już wkrótce ogłosimy przetarg na wy-
łonienie wykonawcy przedmiotowego 
zadania i poznamy koszty realizacji inwe-

stycji. Zapraszamy chętne firmy do udzia-
łu w postępowaniu.

Zadanie może być realizowane dzięki 
wsparciu Radnych Rady Miejskiej, któ-
ra widząc konieczność inwestowania 
w obszary wiejskie zabezpieczyła środki 
finansowe do wykonania tej inwestycji.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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Pamiątka przeszłości, świadectwo minionej epoki
Po wielu, wielu latach zaniechań Gmina Międzyzdroje podjęła się odtworzenia wartości historycznej i artystycznej przy wieżyczce me-
teorologicznej – unikatowego obiektu z XIX w. - zgodnie z Programem prac konserwatorskich  i restauratorskich autorstwa mgr Alek-
sandry Niedziółki i decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.  Wieżyczka  meteorologicz-
na w „nowym blasku”- po renowacji  stanęła w centralnym punkcie nadmorskiej promenady – przed obiektem Informacji Turystycznej.

Wieżyczka meteorologiczna z Międzyzdro-
jów (niem. Wettersaule) to wytwór dzia-
łalności człowieka, będący świadectwem 
minionej epoki (pamiątka przeszłości), po-
siadający wartość historyczną, artystycz-
na, naukową i sentymentalną. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń przez WKZ, tutejsza 
wieżyczka jest wyrobem odlewni Eisen-
werk Carshutte z Delligsen (Dolna Sakso-
nia) wg. projektu firmy Annoncen-Uhr-Ac-
tien-Gesellschaft z Hamburga, na co wska-
zuje tabliczka zamieszczona na jej cokole. 
Przypuszczalnie po 1945 r. usunięte zosta-
ły z jej wnętrza  przyrządy meteorologicz-
ne, a ze zwieńczenia daszku - wiatrowskaz 
z chorągiewką. W nieokreślonym czasie 
drzwiczki korpusu zostały przerobione, 
wystąpił brak stosownych i oryginalnych 
zamknięć. Wieżyczka niszczała, wystąpiły 
ubytki  w substancji, odpryskująca i łusz-
cząca się farba, powybijane szyby, skra-
dzione urządzenia, dlatego też Radni Rady 
Miejskiej zabezpieczyli środki finansowe 
w budżecie gminy, żeby podjąć szczególne 
działania w celu powstrzymania jej dalszej 
dewastacji i degradacji substancji histo-
rycznej zabytku ruchomego.

Jest to jeden z nielicznych zachowa-
nych obiektów w Europie, które powstały 
między 1884-1885 r. i prawdopodobnie 
jedyny na Pomorzu Zachodnim. Iden-
tyczny słup był ustawiony w Świnoujściu, 
zniszczony został prawdopodobnie pod-
czas II wojny światowej. Podobna wieżycz-
ka/słup został zachowany w Werdau we 
wschodnich Niemczech.

Tego typu obiekty zazwyczaj stawiane 
były w uzdrowiskach w pobliżu hoteli: na 
placach, promenadach, w parkach. Podob-
ne obiekty można spotkać w Polsce tzw. 
wieżyczki/słupy/pogodynki meteorolo-
giczne np. pozostały we Wrocławiu, Legni-
cy, Dusznikach Zdroju, Inowrocławiu czy 

Trzebnicy. Nie jest znane pierwotne poło-
żenie wieżyczki (pogodowej – stosowano 
różne nazwy) w Międzyzdrojach. Być może 
od początku ustawiona była w parku przed 
Domem Zdrojowym (niem. Kurhaus), na co 
wskazywać może jej lokalizacja stwierdzo-
na na podstawie widokówek z lat 1920 – 
1928. Nie zachowały się jej przedwojenne 
przedstawienia. Na najstarszym zdjęciu 
słup jest w jednym kolorze. Dominująca 
kolorystyka to szarość, grafit. Najwcze-
śniejsze źródła ikonograficzne przedsta-
wiające słup/wieżyczkę  to zdjęcia z lat 50 
-tych, kiedy to wieżyczka znajdowała się 
w pobliżu wejścia na molo - raz po jednej, 
raz po drugiej jego stronie. 

W 1985 r., poważnie uszkodzona, 
została odremontowana przez Zakład 
Ochrony Środowiska. Wtedy to najpraw-
dopodobniej przemalowano ją na biało 
z kolorowym dachem, a w międzyczasie 
zmianie uległa też kolorystyka podstawy 
cokołu na niebieski. 

Wieżyczka składa się z trzech części: 
cokołu, gabloty, która w przyszłości zo-
stanie wyposażona w urządzenia mete-
orologiczne i daszku. Na szczytach daszku 

przedstawione są symbole czterech pór 
dnia:

1) kogut – przedstawiony z boku, wśród 
roślinności – przedstawia poranek, budzą-
cy się dzień;

2) ul z pszczołami - wyplatany z wikliny, 
stoi między kwiatami i owocami - symboli-
zuje środek dnia, aktywność i pracę,

3) nietoperz z rozwiniętymi skrzydłami 
na tle nieba z gwiazdami – symbolizuje 
wieczór,

4) sowa siedząca na gałęziach - wskazu-
je, że nastała noc.

W celu przywrócenia formy obiektu 
została zrekonstruowana róża wiatrów 
z chorągiewką, na wzór tej z Werdau. Do 

wykonania prac konserwatorskich i re-
stauratorskich wykonawca (firma KOWAL 
Ltd sp. z o.o.  ze Szczecina), zgodnie ze 
wskazówkami i nadzorem konserwator-
skim, zastosował kolorystykę wieżyczki 
analogiczną do wieżyczki z Werdau – ze 
złoceniami w partii róży wiatrów.

Wieżyczka meteorologiczna stanowić 
będzie dodatkową atrakcję turystyczną 
w Międzyzdrojach, z elementami historii, 
z wykorzystaniem wartości edukacyjnej 
i poznawczej w regionie. To ważny ele-
ment działań zachowania dziedzictwa 
kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Dla 
pasjonatów historii może być doskonałym, 
fascynującym elementem badań i prac na-
ukowych. Dla dzieci -edukacją historycz-
ną sięgającą XIX w. Dla starszych może 
stanowić wartość sentymentalną, a dla 
wszystkich turystów przebywających na 
wypoczynku ciekawy zabytkowy obiekt 
architektoniczny na turystycznej mapie 
Pomorza Zachodniego.

Prace zostały wykonane w ramach za-
dania pn. „Wykonanie prac konserwator-
skich i restauratorskich przy wieżyczce 
meteorologicznej w Międzyzdrojach”,  na 
który gmina uzyskała dofinansowanie od  
Samorządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego, w formie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie  lub ro-
boty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków, położo-
nym na obszarze województwa zachod-
niopomorskiego.

Wierzymy, że warto było podjąć te 
działania, żeby zachować charakter histo-
ryczny wieżyczki meteorologicznej, która 
niewątpliwie wpisała się w nasz nadmorski 
pejzaż i Międzyzdroje.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury 
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Jak informowaliśmy Państwa wcześniej,  
od ponad roku w Gminie Międzyzdro-
je tworzona jest sieć punktów szybkiej 
pomocy, poprzez montaż defibrylatorów 
AED, do wykorzystania w przypadku 
wystąpienia niewydolności sercowo-na-
czyniowych. Dotychczas zakupiliśmy 14 
sztuk, w tym: 6 szt. w ramach realizacji 
projektu FMP „Rozwój i podtrzymywanie 
funkcjonowania i współpracy w obszarze 
wsparcia w warunkach pandemii COVID 
i jeden użyczony został przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
w ramach realizacji projektu „Zdrowe ser-
ce pogranicza”.  

Do tej pory sprzęt ratujący życie za-
montowany został w przestrzeni pu-
blicznej (defibrylatory zewnętrzne) m.in. 
na  budynkach użyteczności publicznej, 
tj.: Informacji Turystycznej przy MDK, 
budynku Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Kolejowej 33, Stadionie 

Sieć defibrylatorów w Gminie wzrasta!
Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”, 
budynku „Wiklina” w Wapnicy, zejściu 
na plażę na wysokości ul. Cichej oraz 
w budynku Urzędu Miejskiego – Plac Ra-
tuszowy. 

Kolejne urządzenie zamontowane zo-
stało w budynku głównym dworca PKP 
przy ul. Kolejowej 57a.

Ponadto 4 szt. przekazane zostały dla 
służb ratowniczych do obsługi plaży, OSP 
Lubin oraz OSP w Międzyzdrojach, w ra-
mach realizacji MBO na 2022 r.

Aby uratować życie człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. Oprócz 
wezwania karetki, uciskania klatki piersio-
wej, czy oddechów, możemy wykorzystać 
automatyczny defibrylator. Urządzenia 
ratujące życie dotychczas były kojarzo-
ne ze szpitalami czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się jedynie personel 

medyczny. Dziś każdy zwykły przecho-
dzień może uratować życie innej osobie, 
jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie się 
defibrylator. Użycie defibrylatora może 
decydować o ludzkim życiu - ratownicy 
medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 
minut. Właśnie wtedy pomocą może być 
to niezwykle potrzebne urządzenie.

- Nie bójmy się sięgnąć po AED, bowiem 
urządzenie może obsłużyć nawet całkowi-
cie nieprzygotowany do tego człowiek! Jest 
w 100 procentach bezpieczne i krok po 
kroku poprowadzi potencjalnego ratownika 
przez proces defibrylacji. Dbajmy o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich! A my działamy 
dalej - w myśl zasady, że w bezpiecznej gmi-
nie, bezpieczni będą wszyscy - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kapituła Zielonego Feniksa, działa-
jąc zgodnie z Regulaminem prac Kapi-
tuły Zielonego Feniksa, przyznała na-
grody w postaci statuetek  i wyróżnie-
nia Zielonego Feniksa w następujących 
kategoriach:

1. Nagroda za osiągnięcia we wdra-
żaniu rozwiązań i technologii ekoener-
getycznych,

2. Nagroda za osiągnięcia nauko-
we i badawcze w zakresie ekoenerge-
tyki,

3. Nagroda za zasługi we wspieraniu 
i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, 
osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań 
i technologii związanych z efektywno-

Burmistrz Międzyzdrojów z nagrodą Zielonego Feniksa!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa, w Kategorii I OZE - Nagroda za 
osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych- Burmistrzowi Międzyzdrojów Mateuszowi Bobkowi.

ścią energetyczną na bazie odnawialnych 
źródeł energii,

4. Nagroda specjalna za całokształt 
osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.

Dodatkowo na wniosek PZM Kapitu-
ła przyznała nagrodę za osiągnięcia we 
wdrażaniu rozwiązań i technologii eko-
motoryzacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Eko-
energetyki „Zielony Feniks” powstała 
z potrzeby popularyzacji wiedzy o od-
nawialnych źródłach energii i relacjach 
pomiędzy energetyką a środowiskiem 
naturalnym i społecznym. Ma ona na 
względzie kreowanie badań nauko-
wych i wdrożeń oraz inwestycji w no-

woczesne technologie z tego obsza-
ru.

Celem Fundacji jest wspiera-
nie wszelkich organizacji społecz-
nych, samorządowych i biznesowych 
w zakresie popularyzacji i wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, energo-
oszczędności, paliw alternatywnych 
oraz ekologicznej utylizacji odpadów – 
w tym komunalnych.

Przypominamy, że statuetka Zielo-
nego Feniksa jest przyznawana corocz-
nie począwszy od 2009 roku.

Serdecznie gratulujemy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Pamiątka przeszłości, świadectwo minionej epoki
Po wielu, wielu latach zaniechań Gmina Międzyzdroje podjęła się odtworzenia wartości historycznej i artystycznej przy wieżyczce me-
teorologicznej – unikatowego obiektu z XIX w. - zgodnie z Programem prac konserwatorskich  i restauratorskich autorstwa mgr Alek-
sandry Niedziółki i decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.  Wieżyczka  meteorologicz-
na w „nowym blasku”- po renowacji  stanęła w centralnym punkcie nadmorskiej promenady – przed obiektem Informacji Turystycznej.

Wieżyczka meteorologiczna z Międzyzdro-
jów (niem. Wettersaule) to wytwór dzia-
łalności człowieka, będący świadectwem 
minionej epoki (pamiątka przeszłości), po-
siadający wartość historyczną, artystycz-
na, naukową i sentymentalną. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń przez WKZ, tutejsza 
wieżyczka jest wyrobem odlewni Eisen-
werk Carshutte z Delligsen (Dolna Sakso-
nia) wg. projektu firmy Annoncen-Uhr-Ac-
tien-Gesellschaft z Hamburga, na co wska-
zuje tabliczka zamieszczona na jej cokole. 
Przypuszczalnie po 1945 r. usunięte zosta-
ły z jej wnętrza  przyrządy meteorologicz-
ne, a ze zwieńczenia daszku - wiatrowskaz 
z chorągiewką. W nieokreślonym czasie 
drzwiczki korpusu zostały przerobione, 
wystąpił brak stosownych i oryginalnych 
zamknięć. Wieżyczka niszczała, wystąpiły 
ubytki  w substancji, odpryskująca i łusz-
cząca się farba, powybijane szyby, skra-
dzione urządzenia, dlatego też Radni Rady 
Miejskiej zabezpieczyli środki finansowe 
w budżecie gminy, żeby podjąć szczególne 
działania w celu powstrzymania jej dalszej 
dewastacji i degradacji substancji histo-
rycznej zabytku ruchomego.

Jest to jeden z nielicznych zachowa-
nych obiektów w Europie, które powstały 
między 1884-1885 r. i prawdopodobnie 
jedyny na Pomorzu Zachodnim. Iden-
tyczny słup był ustawiony w Świnoujściu, 
zniszczony został prawdopodobnie pod-
czas II wojny światowej. Podobna wieżycz-
ka/słup został zachowany w Werdau we 
wschodnich Niemczech.

Tego typu obiekty zazwyczaj stawiane 
były w uzdrowiskach w pobliżu hoteli: na 
placach, promenadach, w parkach. Podob-
ne obiekty można spotkać w Polsce tzw. 
wieżyczki/słupy/pogodynki meteorolo-
giczne np. pozostały we Wrocławiu, Legni-
cy, Dusznikach Zdroju, Inowrocławiu czy 

Trzebnicy. Nie jest znane pierwotne poło-
żenie wieżyczki (pogodowej – stosowano 
różne nazwy) w Międzyzdrojach. Być może 
od początku ustawiona była w parku przed 
Domem Zdrojowym (niem. Kurhaus), na co 
wskazywać może jej lokalizacja stwierdzo-
na na podstawie widokówek z lat 1920 – 
1928. Nie zachowały się jej przedwojenne 
przedstawienia. Na najstarszym zdjęciu 
słup jest w jednym kolorze. Dominująca 
kolorystyka to szarość, grafit. Najwcze-
śniejsze źródła ikonograficzne przedsta-
wiające słup/wieżyczkę  to zdjęcia z lat 50 
-tych, kiedy to wieżyczka znajdowała się 
w pobliżu wejścia na molo - raz po jednej, 
raz po drugiej jego stronie. 

W 1985 r., poważnie uszkodzona, 
została odremontowana przez Zakład 
Ochrony Środowiska. Wtedy to najpraw-
dopodobniej przemalowano ją na biało 
z kolorowym dachem, a w międzyczasie 
zmianie uległa też kolorystyka podstawy 
cokołu na niebieski. 

Wieżyczka składa się z trzech części: 
cokołu, gabloty, która w przyszłości zo-
stanie wyposażona w urządzenia mete-
orologiczne i daszku. Na szczytach daszku 

przedstawione są symbole czterech pór 
dnia:

1) kogut – przedstawiony z boku, wśród 
roślinności – przedstawia poranek, budzą-
cy się dzień;

2) ul z pszczołami - wyplatany z wikliny, 
stoi między kwiatami i owocami - symboli-
zuje środek dnia, aktywność i pracę,

3) nietoperz z rozwiniętymi skrzydłami 
na tle nieba z gwiazdami – symbolizuje 
wieczór,

4) sowa siedząca na gałęziach - wskazu-
je, że nastała noc.

W celu przywrócenia formy obiektu 
została zrekonstruowana róża wiatrów 
z chorągiewką, na wzór tej z Werdau. Do 

wykonania prac konserwatorskich i re-
stauratorskich wykonawca (firma KOWAL 
Ltd sp. z o.o.  ze Szczecina), zgodnie ze 
wskazówkami i nadzorem konserwator-
skim, zastosował kolorystykę wieżyczki 
analogiczną do wieżyczki z Werdau – ze 
złoceniami w partii róży wiatrów.

Wieżyczka meteorologiczna stanowić 
będzie dodatkową atrakcję turystyczną 
w Międzyzdrojach, z elementami historii, 
z wykorzystaniem wartości edukacyjnej 
i poznawczej w regionie. To ważny ele-
ment działań zachowania dziedzictwa 
kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Dla 
pasjonatów historii może być doskonałym, 
fascynującym elementem badań i prac na-
ukowych. Dla dzieci -edukacją historycz-
ną sięgającą XIX w. Dla starszych może 
stanowić wartość sentymentalną, a dla 
wszystkich turystów przebywających na 
wypoczynku ciekawy zabytkowy obiekt 
architektoniczny na turystycznej mapie 
Pomorza Zachodniego.

Prace zostały wykonane w ramach za-
dania pn. „Wykonanie prac konserwator-
skich i restauratorskich przy wieżyczce 
meteorologicznej w Międzyzdrojach”,  na 
który gmina uzyskała dofinansowanie od  
Samorządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego, w formie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie  lub ro-
boty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków, położo-
nym na obszarze województwa zachod-
niopomorskiego.

Wierzymy, że warto było podjąć te 
działania, żeby zachować charakter histo-
ryczny wieżyczki meteorologicznej, która 
niewątpliwie wpisała się w nasz nadmorski 
pejzaż i Międzyzdroje.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury 
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Jak informowaliśmy Państwa wcześniej,  
od ponad roku w Gminie Międzyzdro-
je tworzona jest sieć punktów szybkiej 
pomocy, poprzez montaż defibrylatorów 
AED, do wykorzystania w przypadku 
wystąpienia niewydolności sercowo-na-
czyniowych. Dotychczas zakupiliśmy 14 
sztuk, w tym: 6 szt. w ramach realizacji 
projektu FMP „Rozwój i podtrzymywanie 
funkcjonowania i współpracy w obszarze 
wsparcia w warunkach pandemii COVID 
i jeden użyczony został przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
w ramach realizacji projektu „Zdrowe ser-
ce pogranicza”.  

Do tej pory sprzęt ratujący życie za-
montowany został w przestrzeni pu-
blicznej (defibrylatory zewnętrzne) m.in. 
na  budynkach użyteczności publicznej, 
tj.: Informacji Turystycznej przy MDK, 
budynku Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Kolejowej 33, Stadionie 

Sieć defibrylatorów w Gminie wzrasta!
Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”, 
budynku „Wiklina” w Wapnicy, zejściu 
na plażę na wysokości ul. Cichej oraz 
w budynku Urzędu Miejskiego – Plac Ra-
tuszowy. 

Kolejne urządzenie zamontowane zo-
stało w budynku głównym dworca PKP 
przy ul. Kolejowej 57a.

Ponadto 4 szt. przekazane zostały dla 
służb ratowniczych do obsługi plaży, OSP 
Lubin oraz OSP w Międzyzdrojach, w ra-
mach realizacji MBO na 2022 r.

Aby uratować życie człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. Oprócz 
wezwania karetki, uciskania klatki piersio-
wej, czy oddechów, możemy wykorzystać 
automatyczny defibrylator. Urządzenia 
ratujące życie dotychczas były kojarzo-
ne ze szpitalami czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się jedynie personel 

medyczny. Dziś każdy zwykły przecho-
dzień może uratować życie innej osobie, 
jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie się 
defibrylator. Użycie defibrylatora może 
decydować o ludzkim życiu - ratownicy 
medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 
minut. Właśnie wtedy pomocą może być 
to niezwykle potrzebne urządzenie.

- Nie bójmy się sięgnąć po AED, bowiem 
urządzenie może obsłużyć nawet całkowi-
cie nieprzygotowany do tego człowiek! Jest 
w 100 procentach bezpieczne i krok po 
kroku poprowadzi potencjalnego ratownika 
przez proces defibrylacji. Dbajmy o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich! A my działamy 
dalej - w myśl zasady, że w bezpiecznej gmi-
nie, bezpieczni będą wszyscy - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kapituła Zielonego Feniksa, działa-
jąc zgodnie z Regulaminem prac Kapi-
tuły Zielonego Feniksa, przyznała na-
grody w postaci statuetek  i wyróżnie-
nia Zielonego Feniksa w następujących 
kategoriach:

1. Nagroda za osiągnięcia we wdra-
żaniu rozwiązań i technologii ekoener-
getycznych,

2. Nagroda za osiągnięcia nauko-
we i badawcze w zakresie ekoenerge-
tyki,

3. Nagroda za zasługi we wspieraniu 
i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, 
osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań 
i technologii związanych z efektywno-

Burmistrz Międzyzdrojów z nagrodą Zielonego Feniksa!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa, w Kategorii I OZE - Nagroda za 
osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych- Burmistrzowi Międzyzdrojów Mateuszowi Bobkowi.

ścią energetyczną na bazie odnawialnych 
źródeł energii,

4. Nagroda specjalna za całokształt 
osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.

Dodatkowo na wniosek PZM Kapitu-
ła przyznała nagrodę za osiągnięcia we 
wdrażaniu rozwiązań i technologii eko-
motoryzacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Eko-
energetyki „Zielony Feniks” powstała 
z potrzeby popularyzacji wiedzy o od-
nawialnych źródłach energii i relacjach 
pomiędzy energetyką a środowiskiem 
naturalnym i społecznym. Ma ona na 
względzie kreowanie badań nauko-
wych i wdrożeń oraz inwestycji w no-

woczesne technologie z tego obsza-
ru.

Celem Fundacji jest wspiera-
nie wszelkich organizacji społecz-
nych, samorządowych i biznesowych 
w zakresie popularyzacji i wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, energo-
oszczędności, paliw alternatywnych 
oraz ekologicznej utylizacji odpadów – 
w tym komunalnych.

Przypominamy, że statuetka Zielo-
nego Feniksa jest przyznawana corocz-
nie począwszy od 2009 roku.

Serdecznie gratulujemy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Pamiątka przeszłości, świadectwo minionej epoki
Po wielu, wielu latach zaniechań Gmina Międzyzdroje podjęła się odtworzenia wartości historycznej i artystycznej przy wieżyczce me-
teorologicznej – unikatowego obiektu z XIX w. - zgodnie z Programem prac konserwatorskich  i restauratorskich autorstwa mgr Alek-
sandry Niedziółki i decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.  Wieżyczka  meteorologicz-
na w „nowym blasku”- po renowacji  stanęła w centralnym punkcie nadmorskiej promenady – przed obiektem Informacji Turystycznej.

Wieżyczka meteorologiczna z Międzyzdro-
jów (niem. Wettersaule) to wytwór dzia-
łalności człowieka, będący świadectwem 
minionej epoki (pamiątka przeszłości), po-
siadający wartość historyczną, artystycz-
na, naukową i sentymentalną. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń przez WKZ, tutejsza 
wieżyczka jest wyrobem odlewni Eisen-
werk Carshutte z Delligsen (Dolna Sakso-
nia) wg. projektu firmy Annoncen-Uhr-Ac-
tien-Gesellschaft z Hamburga, na co wska-
zuje tabliczka zamieszczona na jej cokole. 
Przypuszczalnie po 1945 r. usunięte zosta-
ły z jej wnętrza  przyrządy meteorologicz-
ne, a ze zwieńczenia daszku - wiatrowskaz 
z chorągiewką. W nieokreślonym czasie 
drzwiczki korpusu zostały przerobione, 
wystąpił brak stosownych i oryginalnych 
zamknięć. Wieżyczka niszczała, wystąpiły 
ubytki  w substancji, odpryskująca i łusz-
cząca się farba, powybijane szyby, skra-
dzione urządzenia, dlatego też Radni Rady 
Miejskiej zabezpieczyli środki finansowe 
w budżecie gminy, żeby podjąć szczególne 
działania w celu powstrzymania jej dalszej 
dewastacji i degradacji substancji histo-
rycznej zabytku ruchomego.

Jest to jeden z nielicznych zachowa-
nych obiektów w Europie, które powstały 
między 1884-1885 r. i prawdopodobnie 
jedyny na Pomorzu Zachodnim. Iden-
tyczny słup był ustawiony w Świnoujściu, 
zniszczony został prawdopodobnie pod-
czas II wojny światowej. Podobna wieżycz-
ka/słup został zachowany w Werdau we 
wschodnich Niemczech.

Tego typu obiekty zazwyczaj stawiane 
były w uzdrowiskach w pobliżu hoteli: na 
placach, promenadach, w parkach. Podob-
ne obiekty można spotkać w Polsce tzw. 
wieżyczki/słupy/pogodynki meteorolo-
giczne np. pozostały we Wrocławiu, Legni-
cy, Dusznikach Zdroju, Inowrocławiu czy 

Trzebnicy. Nie jest znane pierwotne poło-
żenie wieżyczki (pogodowej – stosowano 
różne nazwy) w Międzyzdrojach. Być może 
od początku ustawiona była w parku przed 
Domem Zdrojowym (niem. Kurhaus), na co 
wskazywać może jej lokalizacja stwierdzo-
na na podstawie widokówek z lat 1920 – 
1928. Nie zachowały się jej przedwojenne 
przedstawienia. Na najstarszym zdjęciu 
słup jest w jednym kolorze. Dominująca 
kolorystyka to szarość, grafit. Najwcze-
śniejsze źródła ikonograficzne przedsta-
wiające słup/wieżyczkę  to zdjęcia z lat 50 
-tych, kiedy to wieżyczka znajdowała się 
w pobliżu wejścia na molo - raz po jednej, 
raz po drugiej jego stronie. 

W 1985 r., poważnie uszkodzona, 
została odremontowana przez Zakład 
Ochrony Środowiska. Wtedy to najpraw-
dopodobniej przemalowano ją na biało 
z kolorowym dachem, a w międzyczasie 
zmianie uległa też kolorystyka podstawy 
cokołu na niebieski. 

Wieżyczka składa się z trzech części: 
cokołu, gabloty, która w przyszłości zo-
stanie wyposażona w urządzenia mete-
orologiczne i daszku. Na szczytach daszku 

przedstawione są symbole czterech pór 
dnia:

1) kogut – przedstawiony z boku, wśród 
roślinności – przedstawia poranek, budzą-
cy się dzień;

2) ul z pszczołami - wyplatany z wikliny, 
stoi między kwiatami i owocami - symboli-
zuje środek dnia, aktywność i pracę,

3) nietoperz z rozwiniętymi skrzydłami 
na tle nieba z gwiazdami – symbolizuje 
wieczór,

4) sowa siedząca na gałęziach - wskazu-
je, że nastała noc.

W celu przywrócenia formy obiektu 
została zrekonstruowana róża wiatrów 
z chorągiewką, na wzór tej z Werdau. Do 

wykonania prac konserwatorskich i re-
stauratorskich wykonawca (firma KOWAL 
Ltd sp. z o.o.  ze Szczecina), zgodnie ze 
wskazówkami i nadzorem konserwator-
skim, zastosował kolorystykę wieżyczki 
analogiczną do wieżyczki z Werdau – ze 
złoceniami w partii róży wiatrów.

Wieżyczka meteorologiczna stanowić 
będzie dodatkową atrakcję turystyczną 
w Międzyzdrojach, z elementami historii, 
z wykorzystaniem wartości edukacyjnej 
i poznawczej w regionie. To ważny ele-
ment działań zachowania dziedzictwa 
kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Dla 
pasjonatów historii może być doskonałym, 
fascynującym elementem badań i prac na-
ukowych. Dla dzieci -edukacją historycz-
ną sięgającą XIX w. Dla starszych może 
stanowić wartość sentymentalną, a dla 
wszystkich turystów przebywających na 
wypoczynku ciekawy zabytkowy obiekt 
architektoniczny na turystycznej mapie 
Pomorza Zachodniego.

Prace zostały wykonane w ramach za-
dania pn. „Wykonanie prac konserwator-
skich i restauratorskich przy wieżyczce 
meteorologicznej w Międzyzdrojach”,  na 
który gmina uzyskała dofinansowanie od  
Samorządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego, w formie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie  lub ro-
boty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków, położo-
nym na obszarze województwa zachod-
niopomorskiego.

Wierzymy, że warto było podjąć te 
działania, żeby zachować charakter histo-
ryczny wieżyczki meteorologicznej, która 
niewątpliwie wpisała się w nasz nadmorski 
pejzaż i Międzyzdroje.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury 
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Jak informowaliśmy Państwa wcześniej,  
od ponad roku w Gminie Międzyzdro-
je tworzona jest sieć punktów szybkiej 
pomocy, poprzez montaż defibrylatorów 
AED, do wykorzystania w przypadku 
wystąpienia niewydolności sercowo-na-
czyniowych. Dotychczas zakupiliśmy 14 
sztuk, w tym: 6 szt. w ramach realizacji 
projektu FMP „Rozwój i podtrzymywanie 
funkcjonowania i współpracy w obszarze 
wsparcia w warunkach pandemii COVID 
i jeden użyczony został przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
w ramach realizacji projektu „Zdrowe ser-
ce pogranicza”.  

Do tej pory sprzęt ratujący życie za-
montowany został w przestrzeni pu-
blicznej (defibrylatory zewnętrzne) m.in. 
na  budynkach użyteczności publicznej, 
tj.: Informacji Turystycznej przy MDK, 
budynku Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Kolejowej 33, Stadionie 

Sieć defibrylatorów w Gminie wzrasta!
Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”, 
budynku „Wiklina” w Wapnicy, zejściu 
na plażę na wysokości ul. Cichej oraz 
w budynku Urzędu Miejskiego – Plac Ra-
tuszowy. 

Kolejne urządzenie zamontowane zo-
stało w budynku głównym dworca PKP 
przy ul. Kolejowej 57a.

Ponadto 4 szt. przekazane zostały dla 
służb ratowniczych do obsługi plaży, OSP 
Lubin oraz OSP w Międzyzdrojach, w ra-
mach realizacji MBO na 2022 r.

Aby uratować życie człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. Oprócz 
wezwania karetki, uciskania klatki piersio-
wej, czy oddechów, możemy wykorzystać 
automatyczny defibrylator. Urządzenia 
ratujące życie dotychczas były kojarzo-
ne ze szpitalami czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się jedynie personel 

medyczny. Dziś każdy zwykły przecho-
dzień może uratować życie innej osobie, 
jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie się 
defibrylator. Użycie defibrylatora może 
decydować o ludzkim życiu - ratownicy 
medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 
minut. Właśnie wtedy pomocą może być 
to niezwykle potrzebne urządzenie.

- Nie bójmy się sięgnąć po AED, bowiem 
urządzenie może obsłużyć nawet całkowi-
cie nieprzygotowany do tego człowiek! Jest 
w 100 procentach bezpieczne i krok po 
kroku poprowadzi potencjalnego ratownika 
przez proces defibrylacji. Dbajmy o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich! A my działamy 
dalej - w myśl zasady, że w bezpiecznej gmi-
nie, bezpieczni będą wszyscy - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kapituła Zielonego Feniksa, działa-
jąc zgodnie z Regulaminem prac Kapi-
tuły Zielonego Feniksa, przyznała na-
grody w postaci statuetek  i wyróżnie-
nia Zielonego Feniksa w następujących 
kategoriach:

1. Nagroda za osiągnięcia we wdra-
żaniu rozwiązań i technologii ekoener-
getycznych,

2. Nagroda za osiągnięcia nauko-
we i badawcze w zakresie ekoenerge-
tyki,

3. Nagroda za zasługi we wspieraniu 
i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, 
osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań 
i technologii związanych z efektywno-

Burmistrz Międzyzdrojów z nagrodą Zielonego Feniksa!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa, w Kategorii I OZE - Nagroda za 
osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych- Burmistrzowi Międzyzdrojów Mateuszowi Bobkowi.

ścią energetyczną na bazie odnawialnych 
źródeł energii,

4. Nagroda specjalna za całokształt 
osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.

Dodatkowo na wniosek PZM Kapitu-
ła przyznała nagrodę za osiągnięcia we 
wdrażaniu rozwiązań i technologii eko-
motoryzacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Eko-
energetyki „Zielony Feniks” powstała 
z potrzeby popularyzacji wiedzy o od-
nawialnych źródłach energii i relacjach 
pomiędzy energetyką a środowiskiem 
naturalnym i społecznym. Ma ona na 
względzie kreowanie badań nauko-
wych i wdrożeń oraz inwestycji w no-

woczesne technologie z tego obsza-
ru.

Celem Fundacji jest wspiera-
nie wszelkich organizacji społecz-
nych, samorządowych i biznesowych 
w zakresie popularyzacji i wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, energo-
oszczędności, paliw alternatywnych 
oraz ekologicznej utylizacji odpadów – 
w tym komunalnych.

Przypominamy, że statuetka Zielo-
nego Feniksa jest przyznawana corocz-
nie począwszy od 2009 roku.

Serdecznie gratulujemy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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Pamiątka przeszłości, świadectwo minionej epoki
Po wielu, wielu latach zaniechań Gmina Międzyzdroje podjęła się odtworzenia wartości historycznej i artystycznej przy wieżyczce me-
teorologicznej – unikatowego obiektu z XIX w. - zgodnie z Programem prac konserwatorskich  i restauratorskich autorstwa mgr Alek-
sandry Niedziółki i decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.  Wieżyczka  meteorologicz-
na w „nowym blasku”- po renowacji  stanęła w centralnym punkcie nadmorskiej promenady – przed obiektem Informacji Turystycznej.

Wieżyczka meteorologiczna z Międzyzdro-
jów (niem. Wettersaule) to wytwór dzia-
łalności człowieka, będący świadectwem 
minionej epoki (pamiątka przeszłości), po-
siadający wartość historyczną, artystycz-
na, naukową i sentymentalną. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń przez WKZ, tutejsza 
wieżyczka jest wyrobem odlewni Eisen-
werk Carshutte z Delligsen (Dolna Sakso-
nia) wg. projektu firmy Annoncen-Uhr-Ac-
tien-Gesellschaft z Hamburga, na co wska-
zuje tabliczka zamieszczona na jej cokole. 
Przypuszczalnie po 1945 r. usunięte zosta-
ły z jej wnętrza  przyrządy meteorologicz-
ne, a ze zwieńczenia daszku - wiatrowskaz 
z chorągiewką. W nieokreślonym czasie 
drzwiczki korpusu zostały przerobione, 
wystąpił brak stosownych i oryginalnych 
zamknięć. Wieżyczka niszczała, wystąpiły 
ubytki  w substancji, odpryskująca i łusz-
cząca się farba, powybijane szyby, skra-
dzione urządzenia, dlatego też Radni Rady 
Miejskiej zabezpieczyli środki finansowe 
w budżecie gminy, żeby podjąć szczególne 
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wypoczynku ciekawy zabytkowy obiekt 
architektoniczny na turystycznej mapie 
Pomorza Zachodniego.
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który gmina uzyskała dofinansowanie od  
Samorządu Województwa Zachodnio-
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Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury 

i Turystyki UM Międzyzdroje
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Jak informowaliśmy Państwa wcześniej,  
od ponad roku w Gminie Międzyzdro-
je tworzona jest sieć punktów szybkiej 
pomocy, poprzez montaż defibrylatorów 
AED, do wykorzystania w przypadku 
wystąpienia niewydolności sercowo-na-
czyniowych. Dotychczas zakupiliśmy 14 
sztuk, w tym: 6 szt. w ramach realizacji 
projektu FMP „Rozwój i podtrzymywanie 
funkcjonowania i współpracy w obszarze 
wsparcia w warunkach pandemii COVID 
i jeden użyczony został przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
w ramach realizacji projektu „Zdrowe ser-
ce pogranicza”.  

Do tej pory sprzęt ratujący życie za-
montowany został w przestrzeni pu-
blicznej (defibrylatory zewnętrzne) m.in. 
na  budynkach użyteczności publicznej, 
tj.: Informacji Turystycznej przy MDK, 
budynku Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Kolejowej 33, Stadionie 

Sieć defibrylatorów w Gminie wzrasta!
Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Szkole 
Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, 
Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby”, 
budynku „Wiklina” w Wapnicy, zejściu 
na plażę na wysokości ul. Cichej oraz 
w budynku Urzędu Miejskiego – Plac Ra-
tuszowy. 

Kolejne urządzenie zamontowane zo-
stało w budynku głównym dworca PKP 
przy ul. Kolejowej 57a.

Ponadto 4 szt. przekazane zostały dla 
służb ratowniczych do obsługi plaży, OSP 
Lubin oraz OSP w Międzyzdrojach, w ra-
mach realizacji MBO na 2022 r.

Aby uratować życie człowieka, mamy 
czasem kilka minut na reakcję. Oprócz 
wezwania karetki, uciskania klatki piersio-
wej, czy oddechów, możemy wykorzystać 
automatyczny defibrylator. Urządzenia 
ratujące życie dotychczas były kojarzo-
ne ze szpitalami czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się jedynie personel 

medyczny. Dziś każdy zwykły przecho-
dzień może uratować życie innej osobie, 
jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie się 
defibrylator. Użycie defibrylatora może 
decydować o ludzkim życiu - ratownicy 
medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 
minut. Właśnie wtedy pomocą może być 
to niezwykle potrzebne urządzenie.

- Nie bójmy się sięgnąć po AED, bowiem 
urządzenie może obsłużyć nawet całkowi-
cie nieprzygotowany do tego człowiek! Jest 
w 100 procentach bezpieczne i krok po 
kroku poprowadzi potencjalnego ratownika 
przez proces defibrylacji. Dbajmy o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich! A my działamy 
dalej - w myśl zasady, że w bezpiecznej gmi-
nie, bezpieczni będą wszyscy - mówi bur-
mistrz Mateusz Bobek.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Kapituła Zielonego Feniksa, działa-
jąc zgodnie z Regulaminem prac Kapi-
tuły Zielonego Feniksa, przyznała na-
grody w postaci statuetek  i wyróżnie-
nia Zielonego Feniksa w następujących 
kategoriach:

1. Nagroda za osiągnięcia we wdra-
żaniu rozwiązań i technologii ekoener-
getycznych,

2. Nagroda za osiągnięcia nauko-
we i badawcze w zakresie ekoenerge-
tyki,

3. Nagroda za zasługi we wspieraniu 
i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, 
osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań 
i technologii związanych z efektywno-

Burmistrz Międzyzdrojów z nagrodą Zielonego Feniksa!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa, w Kategorii I OZE - Nagroda za 
osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych- Burmistrzowi Międzyzdrojów Mateuszowi Bobkowi.

ścią energetyczną na bazie odnawialnych 
źródeł energii,

4. Nagroda specjalna za całokształt 
osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.

Dodatkowo na wniosek PZM Kapitu-
ła przyznała nagrodę za osiągnięcia we 
wdrażaniu rozwiązań i technologii eko-
motoryzacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Eko-
energetyki „Zielony Feniks” powstała 
z potrzeby popularyzacji wiedzy o od-
nawialnych źródłach energii i relacjach 
pomiędzy energetyką a środowiskiem 
naturalnym i społecznym. Ma ona na 
względzie kreowanie badań nauko-
wych i wdrożeń oraz inwestycji w no-

woczesne technologie z tego obsza-
ru.

Celem Fundacji jest wspiera-
nie wszelkich organizacji społecz-
nych, samorządowych i biznesowych 
w zakresie popularyzacji i wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, energo-
oszczędności, paliw alternatywnych 
oraz ekologicznej utylizacji odpadów – 
w tym komunalnych.

Przypominamy, że statuetka Zielo-
nego Feniksa jest przyznawana corocz-
nie począwszy od 2009 roku.

Serdecznie gratulujemy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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9 listopada 2022 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się 
„Rodzinne warsztaty robienia Kotylio-
nów”. Uczestnicy zajęć stworzyli piękne 
kokardy narodowe z białych i czerwonych 
wstążek oznaczające białego orła na czer-
wonym tle. Powstało wiele kotylionów, 
które dzieci i dorośli dumnie 
nosili podczas obchodów 11 
listopada oraz obdarowali 
nimi najbliższych. Warszta-
ty zostały zorganizowane 
dzięki współpracy biblioteki 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Wiklina” w Wapnicy, 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Międzyzdrojach 
oraz Międzyzdrojskim Sto-
warzyszeniem „Rodzina”. 

Goście mieli także oka-
zje stworzyć broszki oraz 
kwiatki w ramach „Kampanii 
19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, w któ-
rej bierze udział Gmina Międzyzdroje. Co 
roku przez 19 pierwszych dni listopada 
Fundacja po DRUGIE, we współpracy 
z innymi organizacjami, instytucjami, 
placówkami pracującymi z dziećmi i mło-
dzieżą, bierze udział w światowej kam-
panii. Rozgrywa się ona na wszystkich 

Rodzinne warsztaty robienia Kotylionów 
kontynentach, we wszystkich krajach 
świata. Na początku listopada mówimy 
o prawach dziecka, godności, szacunku, 
bezpieczeństwie, wolności. Przypomina-
my i uczymy się o tych wartościach, które 
są niezbędne do prawidłowego rozwoju 
i dobrego życia.

Wieczór był pełen niespodzianek – 
spontanicznie udało nam się stworzyć 
międzypokoleniowe warsztaty! Na za-
jęcia przybyły dzieci z rodzicami, jak 
i seniorzy, którzy zawsze służyli pomocą. 
Dodatkowo najmłodsi grali w gry plan-
szowe, czytali bajki oraz uczyli się pod-
stawowych zwrotów grzecznościowych 

języka migowego, którego instruktorem 
była Andżelika Gałecka, dyrektor biblio-
teki.

Widząc duże zainteresowanie planu-
jemy zorganizować dla dzieci popołudnia 
z planszówkami oraz więcej warsztatów 
plastycznych! Więcej informacji podamy 

wkrótce.
Przypominamy również, 

że pomarańczowe warszta-
ty plastyczne trwają do 19 
listopada 2022r. Zaprasza-
my więc wszystkich chęt-
nych do międzyzdrojskiej 
biblioteki (Plac Ratuszowy 
1) w godzinach otwarcia, 
by stworzyć własne poma-
rańczowe symbole kampa-
nii. Gwarantujemy świetną 
zabawę w miłej atmosfe-
rze. 

Część materiałów pla-
stycznych na warsztaty 

w bibliotece zakupił Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2022 r. na działania profilaktyczno-
-rozwojowe dla dzieci i młodzieży realizo-
wane przy bibliotece w Międzyzdrojach.

Bibliotekarze
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Rodzina Państwa Rzeźników w 2018 
roku spontanicznie kupiła przyczepę 
kempingową Niewiadów n126. Posta-
nowili przebudować jej wnętrze według 
swoich potrzeb. 

Ich przygoda z podróżami zaczęła się 
kiedy byli w trakcie budowania wnętrza 
przyczepy. Wykorzystując wolną chwilę 
wyruszyli na swój pierwszy biwak. Ocza-
rowała ich wówczas atmosfera na polu 
kempingowym i od tamtej pory podró-

„Życie bez przygód byłoby strasznie głupie” - Sir Robert Baden-Powel

Jak zacząć fajną przygodę z karawaningiem?
16 listopada br. mieliśmy przyjemność spotkać się w Międzynarodowym Domu Kultury z międzyzdrojską rodzinką 
prowadzącą w mediach społecznościowych  autorski projekt pt. „Projekt NoMad – Radość, Rodzina, Przygoda”. 

żują po polach kempingowych na terenie 
całej Polski i krajów Europejskich.

Podczas spotkania opowiadali o tym 
jak tanio, łatwo i szybko można samemu 
wyremontować przyczepę kempingową. 
Opowiadali o bardzo ciekawych miej-
scach, do których zajechali i które warto 
zwiedzić. Byli między innymi w Niem-
czech, Czechach, Belgii i Holandii, a także 
zagościli swoją Niewiadówką na polach 
kempingowych w wielu rejonach Polski.    

Zapraszamy do śledzenia ich przygód 
na kanale YouTube: https://www.youtu-
be.com/@projektnomad

Międzynarodowy Dom Kultury
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ty zostały zorganizowane 
dzięki współpracy biblioteki 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Wiklina” w Wapnicy, 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Międzyzdrojach 
oraz Międzyzdrojskim Sto-
warzyszeniem „Rodzina”. 

Goście mieli także oka-
zje stworzyć broszki oraz 
kwiatki w ramach „Kampanii 
19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, w któ-
rej bierze udział Gmina Międzyzdroje. Co 
roku przez 19 pierwszych dni listopada 
Fundacja po DRUGIE, we współpracy 
z innymi organizacjami, instytucjami, 
placówkami pracującymi z dziećmi i mło-
dzieżą, bierze udział w światowej kam-
panii. Rozgrywa się ona na wszystkich 

Rodzinne warsztaty robienia Kotylionów 
kontynentach, we wszystkich krajach 
świata. Na początku listopada mówimy 
o prawach dziecka, godności, szacunku, 
bezpieczeństwie, wolności. Przypomina-
my i uczymy się o tych wartościach, które 
są niezbędne do prawidłowego rozwoju 
i dobrego życia.

Wieczór był pełen niespodzianek – 
spontanicznie udało nam się stworzyć 
międzypokoleniowe warsztaty! Na za-
jęcia przybyły dzieci z rodzicami, jak 
i seniorzy, którzy zawsze służyli pomocą. 
Dodatkowo najmłodsi grali w gry plan-
szowe, czytali bajki oraz uczyli się pod-
stawowych zwrotów grzecznościowych 

języka migowego, którego instruktorem 
była Andżelika Gałecka, dyrektor biblio-
teki.

Widząc duże zainteresowanie planu-
jemy zorganizować dla dzieci popołudnia 
z planszówkami oraz więcej warsztatów 
plastycznych! Więcej informacji podamy 

wkrótce.
Przypominamy również, 

że pomarańczowe warszta-
ty plastyczne trwają do 19 
listopada 2022r. Zaprasza-
my więc wszystkich chęt-
nych do międzyzdrojskiej 
biblioteki (Plac Ratuszowy 
1) w godzinach otwarcia, 
by stworzyć własne poma-
rańczowe symbole kampa-
nii. Gwarantujemy świetną 
zabawę w miłej atmosfe-
rze. 

Część materiałów pla-
stycznych na warsztaty 

w bibliotece zakupił Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzyzdrojach w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2022 r. na działania profilaktyczno-
-rozwojowe dla dzieci i młodzieży realizo-
wane przy bibliotece w Międzyzdrojach.

Bibliotekarze
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Rodzina Państwa Rzeźników w 2018 
roku spontanicznie kupiła przyczepę 
kempingową Niewiadów n126. Posta-
nowili przebudować jej wnętrze według 
swoich potrzeb. 

Ich przygoda z podróżami zaczęła się 
kiedy byli w trakcie budowania wnętrza 
przyczepy. Wykorzystując wolną chwilę 
wyruszyli na swój pierwszy biwak. Ocza-
rowała ich wówczas atmosfera na polu 
kempingowym i od tamtej pory podró-

„Życie bez przygód byłoby strasznie głupie” - Sir Robert Baden-Powel

Jak zacząć fajną przygodę z karawaningiem?
16 listopada br. mieliśmy przyjemność spotkać się w Międzynarodowym Domu Kultury z międzyzdrojską rodzinką 
prowadzącą w mediach społecznościowych  autorski projekt pt. „Projekt NoMad – Radość, Rodzina, Przygoda”. 

żują po polach kempingowych na terenie 
całej Polski i krajów Europejskich.

Podczas spotkania opowiadali o tym 
jak tanio, łatwo i szybko można samemu 
wyremontować przyczepę kempingową. 
Opowiadali o bardzo ciekawych miej-
scach, do których zajechali i które warto 
zwiedzić. Byli między innymi w Niem-
czech, Czechach, Belgii i Holandii, a także 
zagościli swoją Niewiadówką na polach 
kempingowych w wielu rejonach Polski.    

Zapraszamy do śledzenia ich przygód 
na kanale YouTube: https://www.youtu-
be.com/@projektnomad

Międzynarodowy Dom Kultury
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Aby móc zakupić paliwo stałe, 
mieszkańcy zobowiązani są do złoże-
nia wniosku o zakup węgla, którego 
wzór został określony Zarządzeniem 
Burmistrza Międzyzdrojów nr 339/
SGK/2022 z dnia 17 listopada 2022r. 
W nim też określono zasady sprzeda-
ży węgla. Wyżej wspomniane wnioski 
należy składać w Referacie Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Międzyzdroje  w gronie pierwszych samorządów,
które zmierzają w kierunku  rozwiązania problemu węglowego
Gmina Międzyzdroje znalazła się w gronie trzech samorządów województwa zachodniopomorskiego, które mają 
podpisane umowy z importerem PGE Paliwa. Po 20 listopada br. kruszec trafi na teren składu przy Zakładzie Ochro-
ny Środowiska przy ulicy Nowomyśliwskiej 86. Węgiel pochodzi z Indonezji i jest o dobrej kaloryczności (25000 KJ).

w pokoju 105 i 108. Telefon kontaktowy 
91 32 75 656, gdzie zostaną one zweryfi-
kowane. Po pozytywnym zweryfikowaniu 
i uiszczeniu należnej opłaty wystawiona 
zostanie faktura, która będzie również 
uwzględniać dodatkowy koszt dowozu 
węgla z miejsca składowania do posesji 
prywatnej w wysokości 100 zł. brutto, 
jeśli będą chcieli skorzystać z transportu 
zorganizowanego przez Miasto. Z tą fak-

turą każdy zainteresowany będzie mu-
siał udać się do siedziby Spółki Zielone 
Międzyzdroje Sp. z o.o., przy ul. No-
womyśliwskiej 86 w celu uzgodnienia 
terminu odbioru węgla. 

Telefon kontaktowy 91 30 00 350 
lub tel. kom. 607 311 249. Bardzo pro-
simy o jak najszybsze składanie wnio-
sków.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Obowiązek złożenia deklaracji o źró-
dle ciepła i spalania paliw wynika z usta-
wy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), 
a jego geneza leży w proekologicznych 
działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
tj.: walka ze smogiem i paleniem śmieci 
w piecach. Celem zbierania informacji 
o budynkach było stworzenie kompletnej 
bazy danych, na podstawie której każda 
gmina w Polsce będzie mogła podejmo-
wać odpowiednie działania na rzecz po-
prawy jakości powietrza. 

CEEB  w przyszłości ma gromadzić 
dane o stanie technicznym budynków, 
udzielonych dotacjach (np. na termo-
modernizację, fotowoltaikę), kontrolach 
straży miejskiej, przeglądach kominiar-
skich czy kontrolach zagospodarowania 
odpadów. 

Co więcej, złożona w CEEB deklaracja, 
od momentu podjęcia przez Rząd działań 
zapobiegających lawinowym podwyż-
kom nośników energii, stała się też pod-
stawą do uzyskania dodatku węglowego.

Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy 
zwlekali ze złożeniem wniosku do same-
go końca, chociaż o tym obowiązku wia-
domo było od ponad roku i o czym Urząd 
Miejski w Międzyzdrojach wielokrotnie 
przypominał -  również przed okresem 
wakacyjnym bieżącego roku.

Niestety, część wniosków została zło-
żona z błędnymi (lub niepełnymi) danymi, 

Problemy z dodatkiem węglow ym 
Do czerwca tego roku każdy właściciel czy użytkownik mieszkania miał obowiązek zgłosić w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB), jakie ma ogrzewanie. Za brak zgłoszenia grozi grzywna, ale gmina o nią nie występu-
je, jeśli mieszkaniec wcześniej uzupełni dane w CEEB  (nawet jeśli zrobi to po ustawowym terminie). Każdy, kto ma 
w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – był zobowiązany indywidulanie zgłosić to do gminy. Katalog 
urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB, jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, 
kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

co uniemożliwia wypłatę świadczenia na 
zakup węgla, w obowiązującym stanie 
prawnym. 

- Sytuacja była dramatyczna, gdyż urząd 
formalnie nic nie mógł zrobić, ponieważ 
CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków – która jest systemem udostępnio-
nym Gminom przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego), nie dawał nam możliwości 

zmiany deklaracji wstecz - tłumaczy Adam 
Szczodry, sekretarz Gminy Międzyzdroje.

Wobec tych problemów burmistrz 
Międzyzdrojów Mateusz Bobek wy-
stosował pismo do Wojewody Zachod-
niopomorskiego, w imieniu wszystkich, 
którzy w wyniku błędów proceduralnych 
byli zagrożeni utratą dodatku węglowego 
oraz możliwością zakupu węgla po prefe-
rencyjnej cenie, z prośbą o skierowanie 
do agend rządowych wniosku o podjęcie 
działań legislacyjnych, które umożliwią 
złożenie korekty deklaracji CEEB i uzy-
skania w uzasadnionych i udokumento-
wanych przypadkach takich świadczeń.

Między innymi dzięki takim oddolnym 
działaniom lokalnych samorządowców 

w październiku tego roku pojawiły się 
pewne zmiany w dodatku węglowym, tj.: 
modyfikacja beneficjenta tego dofinan-
sowania. Na jeden adres zamieszkania 
będzie wypłacany jeden dodatek. Jeśli 
więc pod danym adresem mieszkają dwie 
rodziny czy dwie osoby, ale gospodaru-
jące osobno, to tylko jedna rodzina czy 
osoba otrzyma dodatek. 3 tys. zł zosta-
nie przyznane temu, kto pierwszy złożył 
wniosek. Pozostałe wnioski nie zostaną 
rozpatrzone.

Co więcej, gminy mogą  teraz przepro-
wadzać wywiad środowiskowy, a czas na 
rozpatrzenie wniosku został wydłużony 
z 30 dni do 60 dni. 

Samorządy rozpatrując wnioski, mają 
brać pod uwagę źródła wpisane lub zgło-
szone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ta 
zasada nie dotyczy tylko pieców zgłoszo-
nych po tym dniu po raz pierwszy. Taki 
jest stan faktyczny na dziś.

Tym razem, wielu, którzy zwlekali ze 
złożeniem odpowiednich i prawidłowo 
wypełnionych dokumentów jeszcze się 
udało. Na przyszłość nigdy nie zwlekajmy 
ze sprawami urzędowymi, a w przypadku 
wątpliwości dopytujmy prowadzących 
sprawę urzędników o pomoc w wypeł-
nieniu dokumentów. Jak się to robi na 
ostatnią chwilę to często nie ma już na 
to czasu.  Należy ponadto pamiętać, że 
za prawdziwość informacji odpowiedzial-
ność zawsze spoczywa na składającym 
deklarację lub oświadczenie.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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je, jeśli mieszkaniec wcześniej uzupełni dane w CEEB  (nawet jeśli zrobi to po ustawowym terminie). Każdy, kto ma 
w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – był zobowiązany indywidulanie zgłosić to do gminy. Katalog 
urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB, jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, 
kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

co uniemożliwia wypłatę świadczenia na 
zakup węgla, w obowiązującym stanie 
prawnym. 

- Sytuacja była dramatyczna, gdyż urząd 
formalnie nic nie mógł zrobić, ponieważ 
CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków – która jest systemem udostępnio-
nym Gminom przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego), nie dawał nam możliwości 

zmiany deklaracji wstecz - tłumaczy Adam 
Szczodry, sekretarz Gminy Międzyzdroje.

Wobec tych problemów burmistrz 
Międzyzdrojów Mateusz Bobek wy-
stosował pismo do Wojewody Zachod-
niopomorskiego, w imieniu wszystkich, 
którzy w wyniku błędów proceduralnych 
byli zagrożeni utratą dodatku węglowego 
oraz możliwością zakupu węgla po prefe-
rencyjnej cenie, z prośbą o skierowanie 
do agend rządowych wniosku o podjęcie 
działań legislacyjnych, które umożliwią 
złożenie korekty deklaracji CEEB i uzy-
skania w uzasadnionych i udokumento-
wanych przypadkach takich świadczeń.

Między innymi dzięki takim oddolnym 
działaniom lokalnych samorządowców 

w październiku tego roku pojawiły się 
pewne zmiany w dodatku węglowym, tj.: 
modyfikacja beneficjenta tego dofinan-
sowania. Na jeden adres zamieszkania 
będzie wypłacany jeden dodatek. Jeśli 
więc pod danym adresem mieszkają dwie 
rodziny czy dwie osoby, ale gospodaru-
jące osobno, to tylko jedna rodzina czy 
osoba otrzyma dodatek. 3 tys. zł zosta-
nie przyznane temu, kto pierwszy złożył 
wniosek. Pozostałe wnioski nie zostaną 
rozpatrzone.

Co więcej, gminy mogą  teraz przepro-
wadzać wywiad środowiskowy, a czas na 
rozpatrzenie wniosku został wydłużony 
z 30 dni do 60 dni. 

Samorządy rozpatrując wnioski, mają 
brać pod uwagę źródła wpisane lub zgło-
szone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ta 
zasada nie dotyczy tylko pieców zgłoszo-
nych po tym dniu po raz pierwszy. Taki 
jest stan faktyczny na dziś.

Tym razem, wielu, którzy zwlekali ze 
złożeniem odpowiednich i prawidłowo 
wypełnionych dokumentów jeszcze się 
udało. Na przyszłość nigdy nie zwlekajmy 
ze sprawami urzędowymi, a w przypadku 
wątpliwości dopytujmy prowadzących 
sprawę urzędników o pomoc w wypeł-
nieniu dokumentów. Jak się to robi na 
ostatnią chwilę to często nie ma już na 
to czasu.  Należy ponadto pamiętać, że 
za prawdziwość informacji odpowiedzial-
ność zawsze spoczywa na składającym 
deklarację lub oświadczenie.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
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AKTUALNOŚCI

Aby móc zakupić paliwo stałe, 
mieszkańcy zobowiązani są do złoże-
nia wniosku o zakup węgla, którego 
wzór został określony Zarządzeniem 
Burmistrza Międzyzdrojów nr 339/
SGK/2022 z dnia 17 listopada 2022r. 
W nim też określono zasady sprzeda-
ży węgla. Wyżej wspomniane wnioski 
należy składać w Referacie Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Międzyzdroje  w gronie pierwszych samorządów,
które zmierzają w kierunku  rozwiązania problemu węglowego
Gmina Międzyzdroje znalazła się w gronie trzech samorządów województwa zachodniopomorskiego, które mają 
podpisane umowy z importerem PGE Paliwa. Po 20 listopada br. kruszec trafi na teren składu przy Zakładzie Ochro-
ny Środowiska przy ulicy Nowomyśliwskiej 86. Węgiel pochodzi z Indonezji i jest o dobrej kaloryczności (25000 KJ).

w pokoju 105 i 108. Telefon kontaktowy 
91 32 75 656, gdzie zostaną one zweryfi-
kowane. Po pozytywnym zweryfikowaniu 
i uiszczeniu należnej opłaty wystawiona 
zostanie faktura, która będzie również 
uwzględniać dodatkowy koszt dowozu 
węgla z miejsca składowania do posesji 
prywatnej w wysokości 100 zł. brutto, 
jeśli będą chcieli skorzystać z transportu 
zorganizowanego przez Miasto. Z tą fak-

turą każdy zainteresowany będzie mu-
siał udać się do siedziby Spółki Zielone 
Międzyzdroje Sp. z o.o., przy ul. No-
womyśliwskiej 86 w celu uzgodnienia 
terminu odbioru węgla. 

Telefon kontaktowy 91 30 00 350 
lub tel. kom. 607 311 249. Bardzo pro-
simy o jak najszybsze składanie wnio-
sków.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Obowiązek złożenia deklaracji o źró-
dle ciepła i spalania paliw wynika z usta-
wy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), 
a jego geneza leży w proekologicznych 
działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
tj.: walka ze smogiem i paleniem śmieci 
w piecach. Celem zbierania informacji 
o budynkach było stworzenie kompletnej 
bazy danych, na podstawie której każda 
gmina w Polsce będzie mogła podejmo-
wać odpowiednie działania na rzecz po-
prawy jakości powietrza. 

CEEB  w przyszłości ma gromadzić 
dane o stanie technicznym budynków, 
udzielonych dotacjach (np. na termo-
modernizację, fotowoltaikę), kontrolach 
straży miejskiej, przeglądach kominiar-
skich czy kontrolach zagospodarowania 
odpadów. 

Co więcej, złożona w CEEB deklaracja, 
od momentu podjęcia przez Rząd działań 
zapobiegających lawinowym podwyż-
kom nośników energii, stała się też pod-
stawą do uzyskania dodatku węglowego.

Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy 
zwlekali ze złożeniem wniosku do same-
go końca, chociaż o tym obowiązku wia-
domo było od ponad roku i o czym Urząd 
Miejski w Międzyzdrojach wielokrotnie 
przypominał -  również przed okresem 
wakacyjnym bieżącego roku.
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KULTURA, Z PRAC 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,   Plac Ratuszowy 1 – pokój 
nr 101/102

W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzej-
mie prosimy o wcześniejsze umawianie 
się na spotkania  z radnymi  za pośred-
nictwem biura RM, 
kontakt   tel. 91 32 75 647,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzed-
nim umówieniu na spotkanie, 
pok. nr 104 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 104 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@miedzy-
zdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643

Filip SZYSZKOWSKI 30.11.
Ewa AKSMAN 07.12.
Iwona CZYŻ 14.12.
Grażyna IWASZCZYSZYN 21.12.
Ewelina JAKUBOWSKA 28.12

Warsztaty odbyły się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-2024”. 
Program został zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. Pomysłodawcą 
projektu ”Międzyzdrojska Biblioteka 
Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D  dla dzieci 
i młodzieży” – Program Społecznik 
na lata 2022-2024” jest Andżelika 
Gałecka, dyrektor Międzyzdrojskiej 
Biblioteki Publicznej oraz członek 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”. 

Spotkanie rozpoczęło się od poznania 
specyfiki drukarek 3D oraz ich podziału.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie materiały 
wykorzystywane są do druku, między in-
nymi: PLA, ABS, PETG, podporowe (PVA, 
BVOH), HIPS, czym jest długopis 3D.

Bibliotekarze Joanna Wyrobek i Szy-
mon Głod na początku wieczoru prze-
czytali wiersz autorstwa Adama Mickie-
wicza pt. „Żeglarz”. Przybyli goście mieli 
przyjemność wysłuchania wierszy po-
etów w interpretacji uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach pod kierun-
kiem nauczycielki języka pol-
skiego Katarzyny Kowalczyk-
-Błocian. Młodzież z wielkim 
zaangażowaniem podeszła do 
twórczości takich autorów jak 
Julia Hartwig, Wisława Szym-
borska, Adam Naruszewicz czy 
Jan Kochanowski, i z satysfakcją 
słuchało się ich wystąpień. 

Wiersze przeczytali: Maja 
Duszyńska, Liliana Iwaszkiewicz, Nikola 
Kania, Julia Kowalczyk, Julia Malinowska. 
Był również moment zadumy, uczestni-
cy uczcili minutą ciszy pamięć niedawno 
zmarłych - Haliny Kowalskiej, która nie-
jednokrotnie prezentowała swoją twór-
czość poetycką na naszych spotkaniach, 
a także Jana Modzelewskiego członka 
zespołu „Bryza”. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli także 
zaprezentować swoją twórczość. To był 
właśnie ten moment, kiedy można było 
wyciągnąć z szuflady zapisane kartki 
i podzielić się publicznie swoimi wiersza-

Moc poezji i muzyki
17 listopada  - br. po raz pierwszy w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach - odbyło się spotkanie promujące twórców nasze-
go miasta pod hasłem „Moc poezji i muzyki”.

mi bądź prozą. Wysłuchaliśmy utworów 
miejscowych poetek Marianny Kargul, 
Krystyny Rycombel oraz po raz pierwszy 
przedstawiła swoją twórczość międzyz-
drojanka Iza Urszula Jabłońska.

Na zakończenie międzyzdrojski zespół 
śpiewaczy „Bryza”, pod kierunkiem Ja-
nusza Kalemby zaprezentował aranżacje 
utworów: „Bella Ciao”, „Kibori”, „Zacznij 
od Bacha”, „Zingarella”, „Znajdziesz mnie 
znowu” czy „Cygański Tamburyn”. Wi-
downia bawiła się znakomicie, nie zabra-
kło więc bisów. 

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się 
wspólnymi zdjęciami z uczestnikami. 

Bibliotekarze zapraszają na kolejny 
wieczór poezji z oprawą muzyczną, który 
odbędzie się już niebawem.

Bibliotekarze

Podczas warsztatów uczestnicy przeko-
nali się, że drukowanie 3D jest powolnym 
procesem, a druk obiektów może zająć 
nawet kilkanaście godzin. Małe wydruki 
rozmiarów, np. pudełka od zapałek zaj-
mują minimum kilkadziesiąt minut. Druk 

Zajęcia w ramach projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzieży” – Program Społecznik na lata 2022 - 2024 
19 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości – szkolenia, warsztaty, zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzie-
ży”. W spotkaniu brały udział uprzednio zgłoszone dzieci oraz pracownicy biblioteki.

3D to zajęcie dla cierpliwych osób. 
2 drukarki zakupione z projektu to 
model da Vinci 1.0 Pro, który jest 
kompatybilny z każdym rodzajem 
filamentu, czyli materiału wyko-
rzystywanego do druku. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli zaj-
rzeć do środka drukarek, przekonać 
się jak się je podłącza oraz zobaczyć 
jak wygląda filament. W czasie spo-
tkania panowała miła atmosfera, 
którą zapewnił Jacek Schabowski, 
któremu pragniemy podziękować 
za bezpłatne poprowadzenie zajęć.

Kolejne spotkania dot. druku 3D 
odbyły się  26 października, 2,9,16 i 23 
listopada 2022 r. 

Bibliotekarze 

OPS - IV

INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Jest to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abs-
tynenci, ich rodziny oraz sympatycy trzeźwości. Klub 
abstynenta jest miejscem, gdzie prowadzone są różno-
rodne spotkania wspierające trzeźwość jego członków, 
ale również propagujące tę ideę dla i w społeczności 
lokalnej, są miejscem spotkań i wspólnego spędzania 
czasu, zarówno członków Klubu, jak i osób z zewnątrz.
W klubie bardzo często zawiązują się przyjaźnie, 
z których można czerpać siłę i pomoc w utrzymywaniu 
trzeźwości. Osoby odwiedzające ww. miejsce wymie-
niają się własnymi doświadczeniami. Niejednokrotnie 
ich emocje są bardzo zbliżone do siebie. Jest to ważny 
element w procesie zdrowienia, w chorobie alkoholo-
wej i nie tylko, bo i także w profilaktyce.

W Klubie, poprzez różnorodne formy spędzania cza-
su wolnego, wspólne świętowanie uroczystości i wyjaz-
dy z udziałem całych rodzin, trzeźwienie jest osadzone 
bliżej życia codziennego. 

To w klubie bardzo często rozpoczyna się praktyczna 
nauka życia w trzeźwości, tu sprawdza się umiejętno-
ści nabyte podczas terapii bez narażania się na przykre, 
a czasami nawet nieodwracalne skutki w razie niepo-
wodzeń. 

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Konsultacje i terapia psychologiczna, psychoterapia syste-
mowa, behawioralno-poznawcza, pomoc i doradztwo peda-
gogiczne (budynek Nowe Centrum), rejestracja telefoniczna: tel. 
91 327 83 68, 328 03 11/053

• Roksana Nowodworska psycholog, psychoterapeuta
• Izabela Kiljan psycholog, psychoterapeuta
• Marta Lawręc psycholog
• Aleksandra Kruczek psycholog
• Monika Dubowska Pomoc i doradztwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, 
terapia par (Ratusz)

• Ewa Aksman specjalista pomocy psychologicznej, 
  tel. 91 327 83 68, 328 10 53, 509 572  167

• Małgorzata Musialska specjalista pomocy 
  psychologicznej, tel. 91 327 83 68, 328 03 11, 509 272 868

Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach  (Ratusz),
• Jerzy Moroz psychoterapeuta uzależnień, tel. 664 372 048
• Aneta Całus psychoterapeuta uzależnień, tel. 501 788 894
• Marzena Kowalska psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 508 096 792
• Anna Głowacka psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 536 857 368
• dr Krzysztof Klepacki lekarz psychiatra

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (Ratusz) tel. 91 328 03 11

• Iwona Skórkowska Przewodnicząca Zespołu, specjalista 
  z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” (budynek po gimnazjum), 
tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Kierownik Placówki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(budynek po gimnazjum) tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Przewodnicząca Komisji

Program psychoedukacyjny dla osób doznających przemocy 
oraz dla osób stosujących przemoc,
Praca terapeutyczna w środowisku domowym u rodzin 
z problemem przemocy bądź zagrożonych przemocą (Ratusz) 
tel. 91 327 83 68, 501 788 894

• Aneta Całus specjalista z zakresu pomocy ofiarom 
  przemocy w rodzinie  

Środowiskowa opieka psychiatryczna
tel. 501 788 894, 91 327 83 68

• Aneta Całus pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień 
  wraz z lekarzem psychiatrą

Konsultacje prawne (Ratusz) tel. 91 328 10 53, 91 328 03 11
• Sylwia Juźwiak prawnik

Klub Abstynenta „Rozwaga” ul. Cicha 2 (budynek MTBS) 
tel. 91 328 27 30

• Zofia Durka gospodarz Klubu, od poniedziałku do soboty 
  godz.16.00 - 20.00

Pomoc kierowana do osób z terenu Gminy Międzyzdroje 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Klub Abstynenta „ROZWAGA”
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu jedno z przyjaznych miejsc w Międzyzdrojach, 

jakim jest Klub Abstynenta „ROZWAGA” mieszczący się przy ul. Cicha 2. 
Niestety do dziś zdarza się, że osoby wybierające 

życie w trzeźwości narażone są na przeróżne presje 
i brak zrozumienia dla ich nowego, bezalkoholowego 
sposobu życia, ze strony społeczeństwa. Takie sytuacje 
są mocno stresowe dla abstynentów i często towa-
rzyszy im poczucie samotności, izolacji, niepewności, 
a nawet braku wiary w możliwość na dłuższą metę życia 
w trzeźwości. 

Dlatego pomysłem na rozwiązanie tego problemu 
było utworzenie klubu abstynenta, który miał za zada-
nie dawać członkom poczucie bezpieczeństwa i wza-
jemne zaufanie.

W naszym Klubie, od poniedziałku do soboty 
w godz. od 16.00 do 20.00 przywita Państwa wyjątko-
wa osoba, która pełni funkcje gospodarza  miejsca. Jest 
to osoba, która temu miejscu oddaje całe swoje serce 
i dzięki swojej wiedzy, a także doświadczeniu zaopieku-
je się najlepiej jak potrafi każdą osobą, która zdecyduje 
się do Klubu zagościć. 

Zofia Durka 
Gospodarz Klubu Abstynenta „Rozwaga”

Małgorzata Musialska
 OPS
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KULTURA, Z PRAC 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,   Plac Ratuszowy 1 – pokój 
nr 101/102

W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzej-
mie prosimy o wcześniejsze umawianie 
się na spotkania  z radnymi  za pośred-
nictwem biura RM, 
kontakt   tel. 91 32 75 647,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzed-
nim umówieniu na spotkanie, 
pok. nr 104 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 104 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@miedzy-
zdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643

Filip SZYSZKOWSKI 30.11.
Ewa AKSMAN 07.12.
Iwona CZYŻ 14.12.
Grażyna IWASZCZYSZYN 21.12.
Ewelina JAKUBOWSKA 28.12

Warsztaty odbyły się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-2024”. 
Program został zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. Pomysłodawcą 
projektu ”Międzyzdrojska Biblioteka 
Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D  dla dzieci 
i młodzieży” – Program Społecznik 
na lata 2022-2024” jest Andżelika 
Gałecka, dyrektor Międzyzdrojskiej 
Biblioteki Publicznej oraz członek 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”. 

Spotkanie rozpoczęło się od poznania 
specyfiki drukarek 3D oraz ich podziału.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie materiały 
wykorzystywane są do druku, między in-
nymi: PLA, ABS, PETG, podporowe (PVA, 
BVOH), HIPS, czym jest długopis 3D.

Bibliotekarze Joanna Wyrobek i Szy-
mon Głod na początku wieczoru prze-
czytali wiersz autorstwa Adama Mickie-
wicza pt. „Żeglarz”. Przybyli goście mieli 
przyjemność wysłuchania wierszy po-
etów w interpretacji uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach pod kierun-
kiem nauczycielki języka pol-
skiego Katarzyny Kowalczyk-
-Błocian. Młodzież z wielkim 
zaangażowaniem podeszła do 
twórczości takich autorów jak 
Julia Hartwig, Wisława Szym-
borska, Adam Naruszewicz czy 
Jan Kochanowski, i z satysfakcją 
słuchało się ich wystąpień. 

Wiersze przeczytali: Maja 
Duszyńska, Liliana Iwaszkiewicz, Nikola 
Kania, Julia Kowalczyk, Julia Malinowska. 
Był również moment zadumy, uczestni-
cy uczcili minutą ciszy pamięć niedawno 
zmarłych - Haliny Kowalskiej, która nie-
jednokrotnie prezentowała swoją twór-
czość poetycką na naszych spotkaniach, 
a także Jana Modzelewskiego członka 
zespołu „Bryza”. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli także 
zaprezentować swoją twórczość. To był 
właśnie ten moment, kiedy można było 
wyciągnąć z szuflady zapisane kartki 
i podzielić się publicznie swoimi wiersza-

Moc poezji i muzyki
17 listopada  - br. po raz pierwszy w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach - odbyło się spotkanie promujące twórców nasze-
go miasta pod hasłem „Moc poezji i muzyki”.

mi bądź prozą. Wysłuchaliśmy utworów 
miejscowych poetek Marianny Kargul, 
Krystyny Rycombel oraz po raz pierwszy 
przedstawiła swoją twórczość międzyz-
drojanka Iza Urszula Jabłońska.

Na zakończenie międzyzdrojski zespół 
śpiewaczy „Bryza”, pod kierunkiem Ja-
nusza Kalemby zaprezentował aranżacje 
utworów: „Bella Ciao”, „Kibori”, „Zacznij 
od Bacha”, „Zingarella”, „Znajdziesz mnie 
znowu” czy „Cygański Tamburyn”. Wi-
downia bawiła się znakomicie, nie zabra-
kło więc bisów. 

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się 
wspólnymi zdjęciami z uczestnikami. 

Bibliotekarze zapraszają na kolejny 
wieczór poezji z oprawą muzyczną, który 
odbędzie się już niebawem.

Bibliotekarze

Podczas warsztatów uczestnicy przeko-
nali się, że drukowanie 3D jest powolnym 
procesem, a druk obiektów może zająć 
nawet kilkanaście godzin. Małe wydruki 
rozmiarów, np. pudełka od zapałek zaj-
mują minimum kilkadziesiąt minut. Druk 

Zajęcia w ramach projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzieży” – Program Społecznik na lata 2022 - 2024 
19 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości – szkolenia, warsztaty, zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzie-
ży”. W spotkaniu brały udział uprzednio zgłoszone dzieci oraz pracownicy biblioteki.

3D to zajęcie dla cierpliwych osób. 
2 drukarki zakupione z projektu to 
model da Vinci 1.0 Pro, który jest 
kompatybilny z każdym rodzajem 
filamentu, czyli materiału wyko-
rzystywanego do druku. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli zaj-
rzeć do środka drukarek, przekonać 
się jak się je podłącza oraz zobaczyć 
jak wygląda filament. W czasie spo-
tkania panowała miła atmosfera, 
którą zapewnił Jacek Schabowski, 
któremu pragniemy podziękować 
za bezpłatne poprowadzenie zajęć.

Kolejne spotkania dot. druku 3D 
odbyły się  26 października, 2,9,16 i 23 
listopada 2022 r. 

Bibliotekarze 

OPS - IV

INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Jest to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abs-
tynenci, ich rodziny oraz sympatycy trzeźwości. Klub 
abstynenta jest miejscem, gdzie prowadzone są różno-
rodne spotkania wspierające trzeźwość jego członków, 
ale również propagujące tę ideę dla i w społeczności 
lokalnej, są miejscem spotkań i wspólnego spędzania 
czasu, zarówno członków Klubu, jak i osób z zewnątrz.
W klubie bardzo często zawiązują się przyjaźnie, 
z których można czerpać siłę i pomoc w utrzymywaniu 
trzeźwości. Osoby odwiedzające ww. miejsce wymie-
niają się własnymi doświadczeniami. Niejednokrotnie 
ich emocje są bardzo zbliżone do siebie. Jest to ważny 
element w procesie zdrowienia, w chorobie alkoholo-
wej i nie tylko, bo i także w profilaktyce.

W Klubie, poprzez różnorodne formy spędzania cza-
su wolnego, wspólne świętowanie uroczystości i wyjaz-
dy z udziałem całych rodzin, trzeźwienie jest osadzone 
bliżej życia codziennego. 

To w klubie bardzo często rozpoczyna się praktyczna 
nauka życia w trzeźwości, tu sprawdza się umiejętno-
ści nabyte podczas terapii bez narażania się na przykre, 
a czasami nawet nieodwracalne skutki w razie niepo-
wodzeń. 

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Konsultacje i terapia psychologiczna, psychoterapia syste-
mowa, behawioralno-poznawcza, pomoc i doradztwo peda-
gogiczne (budynek Nowe Centrum), rejestracja telefoniczna: tel. 
91 327 83 68, 328 03 11/053

• Roksana Nowodworska psycholog, psychoterapeuta
• Izabela Kiljan psycholog, psychoterapeuta
• Marta Lawręc psycholog
• Aleksandra Kruczek psycholog
• Monika Dubowska Pomoc i doradztwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, 
terapia par (Ratusz)

• Ewa Aksman specjalista pomocy psychologicznej, 
  tel. 91 327 83 68, 328 10 53, 509 572  167

• Małgorzata Musialska specjalista pomocy 
  psychologicznej, tel. 91 327 83 68, 328 03 11, 509 272 868

Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach  (Ratusz),
• Jerzy Moroz psychoterapeuta uzależnień, tel. 664 372 048
• Aneta Całus psychoterapeuta uzależnień, tel. 501 788 894
• Marzena Kowalska psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 508 096 792
• Anna Głowacka psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 536 857 368
• dr Krzysztof Klepacki lekarz psychiatra

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (Ratusz) tel. 91 328 03 11

• Iwona Skórkowska Przewodnicząca Zespołu, specjalista 
  z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” (budynek po gimnazjum), 
tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Kierownik Placówki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(budynek po gimnazjum) tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Przewodnicząca Komisji

Program psychoedukacyjny dla osób doznających przemocy 
oraz dla osób stosujących przemoc,
Praca terapeutyczna w środowisku domowym u rodzin 
z problemem przemocy bądź zagrożonych przemocą (Ratusz) 
tel. 91 327 83 68, 501 788 894

• Aneta Całus specjalista z zakresu pomocy ofiarom 
  przemocy w rodzinie  

Środowiskowa opieka psychiatryczna
tel. 501 788 894, 91 327 83 68

• Aneta Całus pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień 
  wraz z lekarzem psychiatrą

Konsultacje prawne (Ratusz) tel. 91 328 10 53, 91 328 03 11
• Sylwia Juźwiak prawnik

Klub Abstynenta „Rozwaga” ul. Cicha 2 (budynek MTBS) 
tel. 91 328 27 30

• Zofia Durka gospodarz Klubu, od poniedziałku do soboty 
  godz.16.00 - 20.00

Pomoc kierowana do osób z terenu Gminy Międzyzdroje 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Klub Abstynenta „ROZWAGA”
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu jedno z przyjaznych miejsc w Międzyzdrojach, 

jakim jest Klub Abstynenta „ROZWAGA” mieszczący się przy ul. Cicha 2. 
Niestety do dziś zdarza się, że osoby wybierające 

życie w trzeźwości narażone są na przeróżne presje 
i brak zrozumienia dla ich nowego, bezalkoholowego 
sposobu życia, ze strony społeczeństwa. Takie sytuacje 
są mocno stresowe dla abstynentów i często towa-
rzyszy im poczucie samotności, izolacji, niepewności, 
a nawet braku wiary w możliwość na dłuższą metę życia 
w trzeźwości. 

Dlatego pomysłem na rozwiązanie tego problemu 
było utworzenie klubu abstynenta, który miał za zada-
nie dawać członkom poczucie bezpieczeństwa i wza-
jemne zaufanie.

W naszym Klubie, od poniedziałku do soboty 
w godz. od 16.00 do 20.00 przywita Państwa wyjątko-
wa osoba, która pełni funkcje gospodarza  miejsca. Jest 
to osoba, która temu miejscu oddaje całe swoje serce 
i dzięki swojej wiedzy, a także doświadczeniu zaopieku-
je się najlepiej jak potrafi każdą osobą, która zdecyduje 
się do Klubu zagościć. 

Zofia Durka 
Gospodarz Klubu Abstynenta „Rozwaga”

Małgorzata Musialska
 OPS
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę 
od godz. 15.30 do 16.30 w Urzędzie 
Miejskim,   Plac Ratuszowy 1 – pokój 
nr 101/102

W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzej-
mie prosimy o wcześniejsze umawianie 
się na spotkania  z radnymi  za pośred-
nictwem biura RM, 
kontakt   tel. 91 32 75 647,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzed-
nim umówieniu na spotkanie, 
pok. nr 104 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 104 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@miedzy-
zdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643

Filip SZYSZKOWSKI 30.11.
Ewa AKSMAN 07.12.
Iwona CZYŻ 14.12.
Grażyna IWASZCZYSZYN 21.12.
Ewelina JAKUBOWSKA 28.12

Warsztaty odbyły się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-2024”. 
Program został zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. Pomysłodawcą 
projektu ”Międzyzdrojska Biblioteka 
Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D  dla dzieci 
i młodzieży” – Program Społecznik 
na lata 2022-2024” jest Andżelika 
Gałecka, dyrektor Międzyzdrojskiej 
Biblioteki Publicznej oraz członek 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”. 

Spotkanie rozpoczęło się od poznania 
specyfiki drukarek 3D oraz ich podziału.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie materiały 
wykorzystywane są do druku, między in-
nymi: PLA, ABS, PETG, podporowe (PVA, 
BVOH), HIPS, czym jest długopis 3D.

Bibliotekarze Joanna Wyrobek i Szy-
mon Głod na początku wieczoru prze-
czytali wiersz autorstwa Adama Mickie-
wicza pt. „Żeglarz”. Przybyli goście mieli 
przyjemność wysłuchania wierszy po-
etów w interpretacji uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach pod kierun-
kiem nauczycielki języka pol-
skiego Katarzyny Kowalczyk-
-Błocian. Młodzież z wielkim 
zaangażowaniem podeszła do 
twórczości takich autorów jak 
Julia Hartwig, Wisława Szym-
borska, Adam Naruszewicz czy 
Jan Kochanowski, i z satysfakcją 
słuchało się ich wystąpień. 

Wiersze przeczytali: Maja 
Duszyńska, Liliana Iwaszkiewicz, Nikola 
Kania, Julia Kowalczyk, Julia Malinowska. 
Był również moment zadumy, uczestni-
cy uczcili minutą ciszy pamięć niedawno 
zmarłych - Haliny Kowalskiej, która nie-
jednokrotnie prezentowała swoją twór-
czość poetycką na naszych spotkaniach, 
a także Jana Modzelewskiego członka 
zespołu „Bryza”. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli także 
zaprezentować swoją twórczość. To był 
właśnie ten moment, kiedy można było 
wyciągnąć z szuflady zapisane kartki 
i podzielić się publicznie swoimi wiersza-

Moc poezji i muzyki
17 listopada  - br. po raz pierwszy w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach - odbyło się spotkanie promujące twórców nasze-
go miasta pod hasłem „Moc poezji i muzyki”.

mi bądź prozą. Wysłuchaliśmy utworów 
miejscowych poetek Marianny Kargul, 
Krystyny Rycombel oraz po raz pierwszy 
przedstawiła swoją twórczość międzyz-
drojanka Iza Urszula Jabłońska.

Na zakończenie międzyzdrojski zespół 
śpiewaczy „Bryza”, pod kierunkiem Ja-
nusza Kalemby zaprezentował aranżacje 
utworów: „Bella Ciao”, „Kibori”, „Zacznij 
od Bacha”, „Zingarella”, „Znajdziesz mnie 
znowu” czy „Cygański Tamburyn”. Wi-
downia bawiła się znakomicie, nie zabra-
kło więc bisów. 

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się 
wspólnymi zdjęciami z uczestnikami. 

Bibliotekarze zapraszają na kolejny 
wieczór poezji z oprawą muzyczną, który 
odbędzie się już niebawem.

Bibliotekarze

Podczas warsztatów uczestnicy przeko-
nali się, że drukowanie 3D jest powolnym 
procesem, a druk obiektów może zająć 
nawet kilkanaście godzin. Małe wydruki 
rozmiarów, np. pudełka od zapałek zaj-
mują minimum kilkadziesiąt minut. Druk 

Zajęcia w ramach projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzieży” – Program Społecznik na lata 2022 - 2024 
19 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości – szkolenia, warsztaty, zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzie-
ży”. W spotkaniu brały udział uprzednio zgłoszone dzieci oraz pracownicy biblioteki.

3D to zajęcie dla cierpliwych osób. 
2 drukarki zakupione z projektu to 
model da Vinci 1.0 Pro, który jest 
kompatybilny z każdym rodzajem 
filamentu, czyli materiału wyko-
rzystywanego do druku. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli zaj-
rzeć do środka drukarek, przekonać 
się jak się je podłącza oraz zobaczyć 
jak wygląda filament. W czasie spo-
tkania panowała miła atmosfera, 
którą zapewnił Jacek Schabowski, 
któremu pragniemy podziękować 
za bezpłatne poprowadzenie zajęć.

Kolejne spotkania dot. druku 3D 
odbyły się  26 października, 2,9,16 i 23 
listopada 2022 r. 

Bibliotekarze 

OPS - IV

INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Jest to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abs-
tynenci, ich rodziny oraz sympatycy trzeźwości. Klub 
abstynenta jest miejscem, gdzie prowadzone są różno-
rodne spotkania wspierające trzeźwość jego członków, 
ale również propagujące tę ideę dla i w społeczności 
lokalnej, są miejscem spotkań i wspólnego spędzania 
czasu, zarówno członków Klubu, jak i osób z zewnątrz.
W klubie bardzo często zawiązują się przyjaźnie, 
z których można czerpać siłę i pomoc w utrzymywaniu 
trzeźwości. Osoby odwiedzające ww. miejsce wymie-
niają się własnymi doświadczeniami. Niejednokrotnie 
ich emocje są bardzo zbliżone do siebie. Jest to ważny 
element w procesie zdrowienia, w chorobie alkoholo-
wej i nie tylko, bo i także w profilaktyce.

W Klubie, poprzez różnorodne formy spędzania cza-
su wolnego, wspólne świętowanie uroczystości i wyjaz-
dy z udziałem całych rodzin, trzeźwienie jest osadzone 
bliżej życia codziennego. 

To w klubie bardzo często rozpoczyna się praktyczna 
nauka życia w trzeźwości, tu sprawdza się umiejętno-
ści nabyte podczas terapii bez narażania się na przykre, 
a czasami nawet nieodwracalne skutki w razie niepo-
wodzeń. 

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Konsultacje i terapia psychologiczna, psychoterapia syste-
mowa, behawioralno-poznawcza, pomoc i doradztwo peda-
gogiczne (budynek Nowe Centrum), rejestracja telefoniczna: tel. 
91 327 83 68, 328 03 11/053

• Roksana Nowodworska psycholog, psychoterapeuta
• Izabela Kiljan psycholog, psychoterapeuta
• Marta Lawręc psycholog
• Aleksandra Kruczek psycholog
• Monika Dubowska Pomoc i doradztwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, 
terapia par (Ratusz)

• Ewa Aksman specjalista pomocy psychologicznej, 
  tel. 91 327 83 68, 328 10 53, 509 572  167

• Małgorzata Musialska specjalista pomocy 
  psychologicznej, tel. 91 327 83 68, 328 03 11, 509 272 868

Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach  (Ratusz),
• Jerzy Moroz psychoterapeuta uzależnień, tel. 664 372 048
• Aneta Całus psychoterapeuta uzależnień, tel. 501 788 894
• Marzena Kowalska psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 508 096 792
• Anna Głowacka psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 536 857 368
• dr Krzysztof Klepacki lekarz psychiatra

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (Ratusz) tel. 91 328 03 11

• Iwona Skórkowska Przewodnicząca Zespołu, specjalista 
  z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” (budynek po gimnazjum), 
tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Kierownik Placówki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(budynek po gimnazjum) tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Przewodnicząca Komisji

Program psychoedukacyjny dla osób doznających przemocy 
oraz dla osób stosujących przemoc,
Praca terapeutyczna w środowisku domowym u rodzin 
z problemem przemocy bądź zagrożonych przemocą (Ratusz) 
tel. 91 327 83 68, 501 788 894

• Aneta Całus specjalista z zakresu pomocy ofiarom 
  przemocy w rodzinie  

Środowiskowa opieka psychiatryczna
tel. 501 788 894, 91 327 83 68

• Aneta Całus pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień 
  wraz z lekarzem psychiatrą

Konsultacje prawne (Ratusz) tel. 91 328 10 53, 91 328 03 11
• Sylwia Juźwiak prawnik

Klub Abstynenta „Rozwaga” ul. Cicha 2 (budynek MTBS) 
tel. 91 328 27 30

• Zofia Durka gospodarz Klubu, od poniedziałku do soboty 
  godz.16.00 - 20.00

Pomoc kierowana do osób z terenu Gminy Międzyzdroje 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Klub Abstynenta „ROZWAGA”
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu jedno z przyjaznych miejsc w Międzyzdrojach, 

jakim jest Klub Abstynenta „ROZWAGA” mieszczący się przy ul. Cicha 2. 
Niestety do dziś zdarza się, że osoby wybierające 

życie w trzeźwości narażone są na przeróżne presje 
i brak zrozumienia dla ich nowego, bezalkoholowego 
sposobu życia, ze strony społeczeństwa. Takie sytuacje 
są mocno stresowe dla abstynentów i często towa-
rzyszy im poczucie samotności, izolacji, niepewności, 
a nawet braku wiary w możliwość na dłuższą metę życia 
w trzeźwości. 

Dlatego pomysłem na rozwiązanie tego problemu 
było utworzenie klubu abstynenta, który miał za zada-
nie dawać członkom poczucie bezpieczeństwa i wza-
jemne zaufanie.

W naszym Klubie, od poniedziałku do soboty 
w godz. od 16.00 do 20.00 przywita Państwa wyjątko-
wa osoba, która pełni funkcje gospodarza  miejsca. Jest 
to osoba, która temu miejscu oddaje całe swoje serce 
i dzięki swojej wiedzy, a także doświadczeniu zaopieku-
je się najlepiej jak potrafi każdą osobą, która zdecyduje 
się do Klubu zagościć. 

Zofia Durka 
Gospodarz Klubu Abstynenta „Rozwaga”

Małgorzata Musialska
 OPS
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PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w każdą środę 
od godz. 15.30 do 16.30 w Urzędzie 
Miejskim,   Plac Ratuszowy 1 – pokój 
nr 101/102

W celu usprawnienia  dyżurów,  uprzej-
mie prosimy o wcześniejsze umawianie 
się na spotkania  z radnymi  za pośred-
nictwem biura RM, 
kontakt   tel. 91 32 75 647,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan WĘGLORZ
przyjmuje w czwartki od godz. 13.00 - 
15.00 oraz w pozostałe dni po uprzed-
nim umówieniu na spotkanie, 
pok. nr 104 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 104 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mariusz SAMOŁYK
dyżuruje w Wiklinie w  Wapnicy, 
w każdą środę od 17.00 - 18.00
e-mail: mariusz_samolyk@miedzy-
zdroje.pl, nr kontaktowy: 795 862 643

Filip SZYSZKOWSKI 30.11.
Ewa AKSMAN 07.12.
Iwona CZYŻ 14.12.
Grażyna IWASZCZYSZYN 21.12.
Ewelina JAKUBOWSKA 28.12

Warsztaty odbyły się w ramach 
„Programu Społecznik 2022-2024”. 
Program został zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. Pomysłodawcą 
projektu ”Międzyzdrojska Biblioteka 
Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D  dla dzieci 
i młodzieży” – Program Społecznik 
na lata 2022-2024” jest Andżelika 
Gałecka, dyrektor Międzyzdrojskiej 
Biblioteki Publicznej oraz członek 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina”. 

Spotkanie rozpoczęło się od poznania 
specyfiki drukarek 3D oraz ich podziału.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie materiały 
wykorzystywane są do druku, między in-
nymi: PLA, ABS, PETG, podporowe (PVA, 
BVOH), HIPS, czym jest długopis 3D.

Bibliotekarze Joanna Wyrobek i Szy-
mon Głod na początku wieczoru prze-
czytali wiersz autorstwa Adama Mickie-
wicza pt. „Żeglarz”. Przybyli goście mieli 
przyjemność wysłuchania wierszy po-
etów w interpretacji uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Międzyzdrojach pod kierun-
kiem nauczycielki języka pol-
skiego Katarzyny Kowalczyk-
-Błocian. Młodzież z wielkim 
zaangażowaniem podeszła do 
twórczości takich autorów jak 
Julia Hartwig, Wisława Szym-
borska, Adam Naruszewicz czy 
Jan Kochanowski, i z satysfakcją 
słuchało się ich wystąpień. 

Wiersze przeczytali: Maja 
Duszyńska, Liliana Iwaszkiewicz, Nikola 
Kania, Julia Kowalczyk, Julia Malinowska. 
Był również moment zadumy, uczestni-
cy uczcili minutą ciszy pamięć niedawno 
zmarłych - Haliny Kowalskiej, która nie-
jednokrotnie prezentowała swoją twór-
czość poetycką na naszych spotkaniach, 
a także Jana Modzelewskiego członka 
zespołu „Bryza”. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli także 
zaprezentować swoją twórczość. To był 
właśnie ten moment, kiedy można było 
wyciągnąć z szuflady zapisane kartki 
i podzielić się publicznie swoimi wiersza-

Moc poezji i muzyki
17 listopada  - br. po raz pierwszy w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach - odbyło się spotkanie promujące twórców nasze-
go miasta pod hasłem „Moc poezji i muzyki”.

mi bądź prozą. Wysłuchaliśmy utworów 
miejscowych poetek Marianny Kargul, 
Krystyny Rycombel oraz po raz pierwszy 
przedstawiła swoją twórczość międzyz-
drojanka Iza Urszula Jabłońska.

Na zakończenie międzyzdrojski zespół 
śpiewaczy „Bryza”, pod kierunkiem Ja-
nusza Kalemby zaprezentował aranżacje 
utworów: „Bella Ciao”, „Kibori”, „Zacznij 
od Bacha”, „Zingarella”, „Znajdziesz mnie 
znowu” czy „Cygański Tamburyn”. Wi-
downia bawiła się znakomicie, nie zabra-
kło więc bisów. 

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się 
wspólnymi zdjęciami z uczestnikami. 

Bibliotekarze zapraszają na kolejny 
wieczór poezji z oprawą muzyczną, który 
odbędzie się już niebawem.

Bibliotekarze

Podczas warsztatów uczestnicy przeko-
nali się, że drukowanie 3D jest powolnym 
procesem, a druk obiektów może zająć 
nawet kilkanaście godzin. Małe wydruki 
rozmiarów, np. pudełka od zapałek zaj-
mują minimum kilkadziesiąt minut. Druk 

Zajęcia w ramach projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości - szkolenia, warsztaty, 
zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzieży” – Program Społecznik na lata 2022 - 2024 
19 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
projektu „Międzyzdrojska Biblioteka Przyszłości – szkolenia, warsztaty, zabawa z drukarkami 3D dla dzieci i młodzie-
ży”. W spotkaniu brały udział uprzednio zgłoszone dzieci oraz pracownicy biblioteki.

3D to zajęcie dla cierpliwych osób. 
2 drukarki zakupione z projektu to 
model da Vinci 1.0 Pro, który jest 
kompatybilny z każdym rodzajem 
filamentu, czyli materiału wyko-
rzystywanego do druku. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli zaj-
rzeć do środka drukarek, przekonać 
się jak się je podłącza oraz zobaczyć 
jak wygląda filament. W czasie spo-
tkania panowała miła atmosfera, 
którą zapewnił Jacek Schabowski, 
któremu pragniemy podziękować 
za bezpłatne poprowadzenie zajęć.

Kolejne spotkania dot. druku 3D 
odbyły się  26 października, 2,9,16 i 23 
listopada 2022 r. 

Bibliotekarze 

OPS - IV

INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Jest to bezpieczne miejsce, w którym spotykają się abs-
tynenci, ich rodziny oraz sympatycy trzeźwości. Klub 
abstynenta jest miejscem, gdzie prowadzone są różno-
rodne spotkania wspierające trzeźwość jego członków, 
ale również propagujące tę ideę dla i w społeczności 
lokalnej, są miejscem spotkań i wspólnego spędzania 
czasu, zarówno członków Klubu, jak i osób z zewnątrz.
W klubie bardzo często zawiązują się przyjaźnie, 
z których można czerpać siłę i pomoc w utrzymywaniu 
trzeźwości. Osoby odwiedzające ww. miejsce wymie-
niają się własnymi doświadczeniami. Niejednokrotnie 
ich emocje są bardzo zbliżone do siebie. Jest to ważny 
element w procesie zdrowienia, w chorobie alkoholo-
wej i nie tylko, bo i także w profilaktyce.

W Klubie, poprzez różnorodne formy spędzania cza-
su wolnego, wspólne świętowanie uroczystości i wyjaz-
dy z udziałem całych rodzin, trzeźwienie jest osadzone 
bliżej życia codziennego. 

To w klubie bardzo często rozpoczyna się praktyczna 
nauka życia w trzeźwości, tu sprawdza się umiejętno-
ści nabyte podczas terapii bez narażania się na przykre, 
a czasami nawet nieodwracalne skutki w razie niepo-
wodzeń. 

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje
Konsultacje i terapia psychologiczna, psychoterapia syste-
mowa, behawioralno-poznawcza, pomoc i doradztwo peda-
gogiczne (budynek Nowe Centrum), rejestracja telefoniczna: tel. 
91 327 83 68, 328 03 11/053

• Roksana Nowodworska psycholog, psychoterapeuta
• Izabela Kiljan psycholog, psychoterapeuta
• Marta Lawręc psycholog
• Aleksandra Kruczek psycholog
• Monika Dubowska Pomoc i doradztwo pedagogiczne

Pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, 
terapia par (Ratusz)

• Ewa Aksman specjalista pomocy psychologicznej, 
  tel. 91 327 83 68, 328 10 53, 509 572  167

• Małgorzata Musialska specjalista pomocy 
  psychologicznej, tel. 91 327 83 68, 328 03 11, 509 272 868

Poradnia Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach  (Ratusz),
• Jerzy Moroz psychoterapeuta uzależnień, tel. 664 372 048
• Aneta Całus psychoterapeuta uzależnień, tel. 501 788 894
• Marzena Kowalska psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 508 096 792
• Anna Głowacka psychoterapeuta uzależnień, 

  tel. 536 857 368
• dr Krzysztof Klepacki lekarz psychiatra

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (Ratusz) tel. 91 328 03 11

• Iwona Skórkowska Przewodnicząca Zespołu, specjalista 
  z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” (budynek po gimnazjum), 
tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Kierownik Placówki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(budynek po gimnazjum) tel. 508 480 466

• Ewa Horbań Przewodnicząca Komisji

Program psychoedukacyjny dla osób doznających przemocy 
oraz dla osób stosujących przemoc,
Praca terapeutyczna w środowisku domowym u rodzin 
z problemem przemocy bądź zagrożonych przemocą (Ratusz) 
tel. 91 327 83 68, 501 788 894

• Aneta Całus specjalista z zakresu pomocy ofiarom 
  przemocy w rodzinie  

Środowiskowa opieka psychiatryczna
tel. 501 788 894, 91 327 83 68

• Aneta Całus pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień 
  wraz z lekarzem psychiatrą

Konsultacje prawne (Ratusz) tel. 91 328 10 53, 91 328 03 11
• Sylwia Juźwiak prawnik

Klub Abstynenta „Rozwaga” ul. Cicha 2 (budynek MTBS) 
tel. 91 328 27 30

• Zofia Durka gospodarz Klubu, od poniedziałku do soboty 
  godz.16.00 - 20.00

Pomoc kierowana do osób z terenu Gminy Międzyzdroje 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Klub Abstynenta „ROZWAGA”
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu jedno z przyjaznych miejsc w Międzyzdrojach, 

jakim jest Klub Abstynenta „ROZWAGA” mieszczący się przy ul. Cicha 2. 
Niestety do dziś zdarza się, że osoby wybierające 

życie w trzeźwości narażone są na przeróżne presje 
i brak zrozumienia dla ich nowego, bezalkoholowego 
sposobu życia, ze strony społeczeństwa. Takie sytuacje 
są mocno stresowe dla abstynentów i często towa-
rzyszy im poczucie samotności, izolacji, niepewności, 
a nawet braku wiary w możliwość na dłuższą metę życia 
w trzeźwości. 

Dlatego pomysłem na rozwiązanie tego problemu 
było utworzenie klubu abstynenta, który miał za zada-
nie dawać członkom poczucie bezpieczeństwa i wza-
jemne zaufanie.

W naszym Klubie, od poniedziałku do soboty 
w godz. od 16.00 do 20.00 przywita Państwa wyjątko-
wa osoba, która pełni funkcje gospodarza  miejsca. Jest 
to osoba, która temu miejscu oddaje całe swoje serce 
i dzięki swojej wiedzy, a także doświadczeniu zaopieku-
je się najlepiej jak potrafi każdą osobą, która zdecyduje 
się do Klubu zagościć. 

Zofia Durka 
Gospodarz Klubu Abstynenta „Rozwaga”

Małgorzata Musialska
 OPS
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Wspólne śpiewanie piosenek znanych 
i lubianych, treningi umysłu i pamięci, ta-
niec, gra na instrumentach Orffa  umoż-
liwiło  nawiązanie pierwszych kontaktów  
pomiędzy uczestnikami i poszerzenie 
kręgu znajomych.

Reprezentacja KGW została przyję-
ta bardzo ciepło i serdecznie, Seniorzy 
z Klubu własnoręcznie przygotowali po-
częstunek, kawę, herbatę oraz gorący 
posiłek. Goście nie zapomnieli o Dniu 
Seniora  i przybyli do gospodarzy z ży-
czeniami i piękną laurką. Na zakończe-
nie każdy otrzymał dyplom z życzeniami 
i jesienną pamiątkę, również wykonane 
przez międzyzdrojskich Seniorów. 

- Dziękujemy p. Bożenie Daniluk 
i wszystkim uczestnikom z Klubu Senior + 
za wspaniale spędzony czas, pełen dobrej 
zabawy w atmosferze ra-
dości i życzliwości. Mamy 
nadzieję, że dzisiejsze spo-
tkanie zapoczątkuje na-
szą przyjaźń, że będziemy 
spotykać się przy różnych 
okazjach, wymieniać po-
mysłami na radosne spę-
dzanie czasu, czerpiąc siłę 
i energię z wzajemnej chęci 
działania, dzielenia się do-
świadczeniami. Niech ra-
dość życia i pogoda ducha 
nie opuszcza żadnego Se-
niora. Dziękujemy! - pod-
kreślają reprezentantki 
z  KGW „Wiklina” z Wap-
nicy.

Celem zajęć jest pobudzanie wyobraź-
ni twórczej, kształtowanie potrzeb este-
tycznych, a także uczenie dokładności, 
cierpliwości i wrażliwości. W pracowni 
prowadzona jest terapia indywidualna  
i grupowa polegająca  na rozwijaniu za-
interesowań plastycznych osób uczest-
niczących w zajęciach. Tematyka zajęć 
często związana jest z potrzebą wyko-
nywania prac okolicznościowych na róż-
ne  uroczystości czy święta. Terapeuta 
w pracowni plastycznej stara się dosto-
sowywać stopień trudności zajęć w ten 
sposób, aby umożliwiał  uczestnictwo 

Seniorzy z  przyjaciółmi
Z okazji Dnia Seniora seniorzy z Klubu Senior + zaprosili gości z Koła Gospodyń Wiejskich „Wiklina” z Wapnicy. 
To była dobra okazja na bliższe poznanie.

"
Spotkanie z wyobraźnią"

Pracownia plastyczna to kolejna pracownia w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Międzyzdrojach. Zajęcia prowadzone w pracowni są jedną z tych 
form terapii, w trakcie której uczestnicy mogą odkrywać i rozwijać swoje 
zdolności plastyczne, manualne oraz zmniejszają napięcie psychiczne. 

większej grupy osób o różnym stopniu  
uzdolnienia plastycznego i manualnego. 

Terapia, dostosowana do potrzeb 
uczestników, ich możliwości i zaintereso-
wań, dostarcza wiele satysfakcji. Zajęcia 
realizowane są z użyciem różnych metod 
i technik plastycznych takich jak:  rysu-
nek, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, 
recykling, tkactwo, tworzenie biżuterii 
oraz sztuki użytkowe tj. zdobnictwo i de-
koratorstwo. 

W trakcie zajęć wykonywane są róż-
nego rodzaju prace wykorzystywane jako 
elementy dekoracji ŚDS, a także jako 

upominki okolicznościowe dla naszych 
gości.

Arteterapia daje naszym uczestnikom  
możliwość rozwijania własnych działań 
twórczych, odkrywania potencjału, a naj-
ważniejsze - działa kojąco i relaksująco 
na naszych podopiecznych.

Anna Frymus  
Terapeuta zajęciowy

Dla naszych seniorów bardzo ważne 
jest, aby aktywnie włączać się w spotka-
nia integracyjne, zwiększać aktywność 
w życiu społecznym oraz urozmaicić za-
jęcia terapeutyczne w Klubie Senior + 
w Międzyzdrojach. Przy tym wymienić 
poglądy, pomysły i plany. Zaplanowano 
już kolejne wspólne spotkanie.

Wszystkim Seniorom życzymy długich 
lat w zdrowiu, aktywności i miłości.

Realizujcie swoje pasje i spełniajcie 
swoje marzenia tak, aby każdy dzień był 
pełen radości i optymizmu.

Bożena Daniluk
Terapeuta 

KGW „Wiklina” z Wapnicy
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OŚWIATA

Narodowe Święto Niepodległości jest 
obchodzone co roku 11 listopada dla upa-
miętnienia rocznicy odzyskania przez na-
ród polski niepodległego państwa. Tego 
dnia w 1918 roku, po 123 latach zabo-
rów, Rada Regencyjna przekazała Józefo-
wi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych 
jej wojsk polskich.  Święto zostało 
ustanowione w 1937 roku, ale od 
1939 nie było obchodzone – przy-
wrócono je w roku 1989.

10 listopada 2022 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
W czasie jej trwania przypomnia-
no, w sposób artystyczny,   historię 
niewoli naszej ojczyzny, począw-
szy od dnia, kiedy Polska przesta-
ła istnieć na mapie Europy jako 
niepodległe państwo, przez dzieje 
tragicznej walki naszego narodu 
o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania 
niepodległości.                              

Akademię rozpoczęło Koło Teatralne 
“Magia”, następnie  “Rotę” wykonali:  Li-
lianna Iwaszkiewicz, Mateusz Bochna 
i p. Leszek Nyrkowski. W tym roku cała 

Uczniowie SP2, pamiętając o potrze-
bujących zwierzętach, zorganizowali 
zbiórkę żywności oraz kiermasz, z któ-
rego dochód przeznaczyli na aktywnie 
działającą Fundację Animals Przystań ze 
Świnoujścia (http://www.animalsprzy-
stan.pl/).

Fundacja powstała 20 sierpnia 2015 
roku – jej celem jest niesienie pomocy 
tym, którzy sami nie potrafią się sku-
tecznie bronić – zwierzętom. Ważnym 
elementem działalności fundacji jest 
również edukacja oraz zwiększanie świa-
domości ludzi w temacie opieki nad zwie-
rzętami i ich ochrony: „Staramy się docie-
rać do wszystkich grup wiekowych, od 
przedszkolaków po osoby dorosłe. Jest 
to możliwe dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu wolontariuszy, którzy poświęcają 
swój czas na rzecz fundacji.”

Nasi uczniowie mogli osobiście spo-
tkać się z założycielką Fundacji Animals 
Przystań – Beatą Kastrau, która, wraz 
z wolontariuszką, omówiła zasady dzia-
łalności fundacji. Podczas spotkania od-
była się mała edukacja, konkursy, zaba-
wy, nagrody, zdjęcia. Uczniowie bardzo 

Obchody Święta Niepodległości w SP nr 1 
–  pieśni patriotyczne w walce o wolność i niepodległość

społeczność szkolna przygotowała pieśni  
patriotyczne, które uroczyście  zaśpiewa-
liśmy w czasie apelu. Podsumowaniem 
tej części akademii była pieśń pt. “Biały 
krzyż”, w wykonaniu Julii Malinowskiej 
i p. Leszka Nyrkowskiego. 

Szczególnie ważnym akcentem akade-
mii był  udział, w ogólnopolskiej  akcji pt. 
„Niepodległa do hymnu!” - o godz. 11.11 
wspólnie zaśpiewaliśmy hymn narodowy. 

Uczestnicząc w obchodach Święta 
Niepodległości dzieci uczciły pamięć 

tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wol-
nej Polsce.

Akademia została przygotowana przez 
panie: Aurelię Stepaniuk i Ewę Sobolew-
ską-Kaśkosz, które przygotowały oprawę 
artystyczną oraz muzyczną. Podziękowa-

nia należą  się także  wszystkim 
wychowawcom, którzy zadbali 
o odpowiednie zaangażowanie 
swoich klas oraz wykonanie de-
koracji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
B.Chrobrego w Międzyzdrojach 
aktywnie włączyła się również 
w miejskie obchody 104.  rocz-
nicy tego święta. 11 listopada 
2022 r. dyrektor SP nr 1  wraz 
z pocztem sztandarowym, na-
uczycielką historii Aliną Poskart  
oraz uczniami, wzięła udział 
w uroczystej mszy świętej 
w Kościele św. Piotra Apostoła, 
a następnie w złożeniu kwia-

tów pod pomnikiem Trzech Krzyży  Wi-
leńskich oraz  Pomnikiem Marynarza.

Fotorelacja na stronie www szkoły 
oraz FB szkoły.

Izabela Suchłabowicz
Dyrektor SP nr 1 w Międzyzdrojach

25 października obchodzony był Dzień Kundelka
Jest to nieformalne polskie święto wszystkich wielorasowych psów. Jest to również Dzień Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, a miesiąc październik był miesiącem dobroci dla nich.

chętnie odpowiadali na pytania i brali 
udział w rozmowie i w konkursach.

Pani Beata serdecznie podziękowała 
dyrektor oraz Samorządowi Uczniow-
skiemu za zorganizowanie pomocy dla 
fundacji i empatyczną postawę wobec 
zwierząt.

Składamy gorące podziękowania 
wszystkim rodzicom, nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obsługi oraz 

uczniom, którzy najpierw zaangażowali 
się w przygotowanie szkolnego Kierma-
szu, a później wzięli w nim udział płacąc 
za wspaniałe wypieki.

Dzięki Państwa szczodrości i zaanga-
żowaniu w nasze wspólne działania kon-
to Fundacji Animals Przystań wzbogaciło 
się o 661 zł.

Izabela Trojan, Marzena Linko
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
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kręgu znajomych.

Reprezentacja KGW została przyję-
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posiłek. Goście nie zapomnieli o Dniu 
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i jesienną pamiątkę, również wykonane 
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dości i życzliwości. Mamy 
nadzieję, że dzisiejsze spo-
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dzanie czasu, czerpiąc siłę 
i energię z wzajemnej chęci 
działania, dzielenia się do-
świadczeniami. Niech ra-
dość życia i pogoda ducha 
nie opuszcza żadnego Se-
niora. Dziękujemy! - pod-
kreślają reprezentantki 
z  KGW „Wiklina” z Wap-
nicy.

Celem zajęć jest pobudzanie wyobraź-
ni twórczej, kształtowanie potrzeb este-
tycznych, a także uczenie dokładności, 
cierpliwości i wrażliwości. W pracowni 
prowadzona jest terapia indywidualna  
i grupowa polegająca  na rozwijaniu za-
interesowań plastycznych osób uczest-
niczących w zajęciach. Tematyka zajęć 
często związana jest z potrzebą wyko-
nywania prac okolicznościowych na róż-
ne  uroczystości czy święta. Terapeuta 
w pracowni plastycznej stara się dosto-
sowywać stopień trudności zajęć w ten 
sposób, aby umożliwiał  uczestnictwo 
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Dla naszych seniorów bardzo ważne 
jest, aby aktywnie włączać się w spotka-
nia integracyjne, zwiększać aktywność 
w życiu społecznym oraz urozmaicić za-
jęcia terapeutyczne w Klubie Senior + 
w Międzyzdrojach. Przy tym wymienić 
poglądy, pomysły i plany. Zaplanowano 
już kolejne wspólne spotkanie.

Wszystkim Seniorom życzymy długich 
lat w zdrowiu, aktywności i miłości.

Realizujcie swoje pasje i spełniajcie 
swoje marzenia tak, aby każdy dzień był 
pełen radości i optymizmu.

Bożena Daniluk
Terapeuta 
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OŚWIATA

Narodowe Święto Niepodległości jest 
obchodzone co roku 11 listopada dla upa-
miętnienia rocznicy odzyskania przez na-
ród polski niepodległego państwa. Tego 
dnia w 1918 roku, po 123 latach zabo-
rów, Rada Regencyjna przekazała Józefo-
wi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych 
jej wojsk polskich.  Święto zostało 
ustanowione w 1937 roku, ale od 
1939 nie było obchodzone – przy-
wrócono je w roku 1989.

10 listopada 2022 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
W czasie jej trwania przypomnia-
no, w sposób artystyczny,   historię 
niewoli naszej ojczyzny, począw-
szy od dnia, kiedy Polska przesta-
ła istnieć na mapie Europy jako 
niepodległe państwo, przez dzieje 
tragicznej walki naszego narodu 
o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania 
niepodległości.                              

Akademię rozpoczęło Koło Teatralne 
“Magia”, następnie  “Rotę” wykonali:  Li-
lianna Iwaszkiewicz, Mateusz Bochna 
i p. Leszek Nyrkowski. W tym roku cała 

Uczniowie SP2, pamiętając o potrze-
bujących zwierzętach, zorganizowali 
zbiórkę żywności oraz kiermasz, z któ-
rego dochód przeznaczyli na aktywnie 
działającą Fundację Animals Przystań ze 
Świnoujścia (http://www.animalsprzy-
stan.pl/).

Fundacja powstała 20 sierpnia 2015 
roku – jej celem jest niesienie pomocy 
tym, którzy sami nie potrafią się sku-
tecznie bronić – zwierzętom. Ważnym 
elementem działalności fundacji jest 
również edukacja oraz zwiększanie świa-
domości ludzi w temacie opieki nad zwie-
rzętami i ich ochrony: „Staramy się docie-
rać do wszystkich grup wiekowych, od 
przedszkolaków po osoby dorosłe. Jest 
to możliwe dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu wolontariuszy, którzy poświęcają 
swój czas na rzecz fundacji.”

Nasi uczniowie mogli osobiście spo-
tkać się z założycielką Fundacji Animals 
Przystań – Beatą Kastrau, która, wraz 
z wolontariuszką, omówiła zasady dzia-
łalności fundacji. Podczas spotkania od-
była się mała edukacja, konkursy, zaba-
wy, nagrody, zdjęcia. Uczniowie bardzo 

Obchody Święta Niepodległości w SP nr 1 
–  pieśni patriotyczne w walce o wolność i niepodległość

społeczność szkolna przygotowała pieśni  
patriotyczne, które uroczyście  zaśpiewa-
liśmy w czasie apelu. Podsumowaniem 
tej części akademii była pieśń pt. “Biały 
krzyż”, w wykonaniu Julii Malinowskiej 
i p. Leszka Nyrkowskiego. 

Szczególnie ważnym akcentem akade-
mii był  udział, w ogólnopolskiej  akcji pt. 
„Niepodległa do hymnu!” - o godz. 11.11 
wspólnie zaśpiewaliśmy hymn narodowy. 

Uczestnicząc w obchodach Święta 
Niepodległości dzieci uczciły pamięć 

tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wol-
nej Polsce.

Akademia została przygotowana przez 
panie: Aurelię Stepaniuk i Ewę Sobolew-
ską-Kaśkosz, które przygotowały oprawę 
artystyczną oraz muzyczną. Podziękowa-

nia należą  się także  wszystkim 
wychowawcom, którzy zadbali 
o odpowiednie zaangażowanie 
swoich klas oraz wykonanie de-
koracji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
B.Chrobrego w Międzyzdrojach 
aktywnie włączyła się również 
w miejskie obchody 104.  rocz-
nicy tego święta. 11 listopada 
2022 r. dyrektor SP nr 1  wraz 
z pocztem sztandarowym, na-
uczycielką historii Aliną Poskart  
oraz uczniami, wzięła udział 
w uroczystej mszy świętej 
w Kościele św. Piotra Apostoła, 
a następnie w złożeniu kwia-

tów pod pomnikiem Trzech Krzyży  Wi-
leńskich oraz  Pomnikiem Marynarza.

Fotorelacja na stronie www szkoły 
oraz FB szkoły.

Izabela Suchłabowicz
Dyrektor SP nr 1 w Międzyzdrojach

25 października obchodzony był Dzień Kundelka
Jest to nieformalne polskie święto wszystkich wielorasowych psów. Jest to również Dzień Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, a miesiąc październik był miesiącem dobroci dla nich.

chętnie odpowiadali na pytania i brali 
udział w rozmowie i w konkursach.

Pani Beata serdecznie podziękowała 
dyrektor oraz Samorządowi Uczniow-
skiemu za zorganizowanie pomocy dla 
fundacji i empatyczną postawę wobec 
zwierząt.

Składamy gorące podziękowania 
wszystkim rodzicom, nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obsługi oraz 

uczniom, którzy najpierw zaangażowali 
się w przygotowanie szkolnego Kierma-
szu, a później wzięli w nim udział płacąc 
za wspaniałe wypieki.

Dzięki Państwa szczodrości i zaanga-
żowaniu w nasze wspólne działania kon-
to Fundacji Animals Przystań wzbogaciło 
się o 661 zł.

Izabela Trojan, Marzena Linko
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
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AKTUALNOŚCI

Wspólne śpiewanie piosenek znanych 
i lubianych, treningi umysłu i pamięci, ta-
niec, gra na instrumentach Orffa  umoż-
liwiło  nawiązanie pierwszych kontaktów  
pomiędzy uczestnikami i poszerzenie 
kręgu znajomych.

Reprezentacja KGW została przyję-
ta bardzo ciepło i serdecznie, Seniorzy 
z Klubu własnoręcznie przygotowali po-
częstunek, kawę, herbatę oraz gorący 
posiłek. Goście nie zapomnieli o Dniu 
Seniora  i przybyli do gospodarzy z ży-
czeniami i piękną laurką. Na zakończe-
nie każdy otrzymał dyplom z życzeniami 
i jesienną pamiątkę, również wykonane 
przez międzyzdrojskich Seniorów. 

- Dziękujemy p. Bożenie Daniluk 
i wszystkim uczestnikom z Klubu Senior + 
za wspaniale spędzony czas, pełen dobrej 
zabawy w atmosferze ra-
dości i życzliwości. Mamy 
nadzieję, że dzisiejsze spo-
tkanie zapoczątkuje na-
szą przyjaźń, że będziemy 
spotykać się przy różnych 
okazjach, wymieniać po-
mysłami na radosne spę-
dzanie czasu, czerpiąc siłę 
i energię z wzajemnej chęci 
działania, dzielenia się do-
świadczeniami. Niech ra-
dość życia i pogoda ducha 
nie opuszcza żadnego Se-
niora. Dziękujemy! - pod-
kreślają reprezentantki 
z  KGW „Wiklina” z Wap-
nicy.

Celem zajęć jest pobudzanie wyobraź-
ni twórczej, kształtowanie potrzeb este-
tycznych, a także uczenie dokładności, 
cierpliwości i wrażliwości. W pracowni 
prowadzona jest terapia indywidualna  
i grupowa polegająca  na rozwijaniu za-
interesowań plastycznych osób uczest-
niczących w zajęciach. Tematyka zajęć 
często związana jest z potrzebą wyko-
nywania prac okolicznościowych na róż-
ne  uroczystości czy święta. Terapeuta 
w pracowni plastycznej stara się dosto-
sowywać stopień trudności zajęć w ten 
sposób, aby umożliwiał  uczestnictwo 

Seniorzy z  przyjaciółmi
Z okazji Dnia Seniora seniorzy z Klubu Senior + zaprosili gości z Koła Gospodyń Wiejskich „Wiklina” z Wapnicy. 
To była dobra okazja na bliższe poznanie.

"
Spotkanie z wyobraźnią"

Pracownia plastyczna to kolejna pracownia w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Międzyzdrojach. Zajęcia prowadzone w pracowni są jedną z tych 
form terapii, w trakcie której uczestnicy mogą odkrywać i rozwijać swoje 
zdolności plastyczne, manualne oraz zmniejszają napięcie psychiczne. 

większej grupy osób o różnym stopniu  
uzdolnienia plastycznego i manualnego. 

Terapia, dostosowana do potrzeb 
uczestników, ich możliwości i zaintereso-
wań, dostarcza wiele satysfakcji. Zajęcia 
realizowane są z użyciem różnych metod 
i technik plastycznych takich jak:  rysu-
nek, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, 
recykling, tkactwo, tworzenie biżuterii 
oraz sztuki użytkowe tj. zdobnictwo i de-
koratorstwo. 

W trakcie zajęć wykonywane są róż-
nego rodzaju prace wykorzystywane jako 
elementy dekoracji ŚDS, a także jako 

upominki okolicznościowe dla naszych 
gości.

Arteterapia daje naszym uczestnikom  
możliwość rozwijania własnych działań 
twórczych, odkrywania potencjału, a naj-
ważniejsze - działa kojąco i relaksująco 
na naszych podopiecznych.

Anna Frymus  
Terapeuta zajęciowy

Dla naszych seniorów bardzo ważne 
jest, aby aktywnie włączać się w spotka-
nia integracyjne, zwiększać aktywność 
w życiu społecznym oraz urozmaicić za-
jęcia terapeutyczne w Klubie Senior + 
w Międzyzdrojach. Przy tym wymienić 
poglądy, pomysły i plany. Zaplanowano 
już kolejne wspólne spotkanie.

Wszystkim Seniorom życzymy długich 
lat w zdrowiu, aktywności i miłości.

Realizujcie swoje pasje i spełniajcie 
swoje marzenia tak, aby każdy dzień był 
pełen radości i optymizmu.

Bożena Daniluk
Terapeuta 
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jej wojsk polskich.  Święto zostało 
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KGW „Wiklina” z Wapnicy
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Narodowe Święto Niepodległości jest 
obchodzone co roku 11 listopada dla upa-
miętnienia rocznicy odzyskania przez na-
ród polski niepodległego państwa. Tego 
dnia w 1918 roku, po 123 latach zabo-
rów, Rada Regencyjna przekazała Józefo-
wi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych 
jej wojsk polskich.  Święto zostało 
ustanowione w 1937 roku, ale od 
1939 nie było obchodzone – przy-
wrócono je w roku 1989.

10 listopada 2022 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
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no, w sposób artystyczny,   historię 
niewoli naszej ojczyzny, począw-
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niepodległe państwo, przez dzieje 
tragicznej walki naszego narodu 
o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania 
niepodległości.                              
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“Magia”, następnie  “Rotę” wykonali:  Li-
lianna Iwaszkiewicz, Mateusz Bochna 
i p. Leszek Nyrkowski. W tym roku cała 

Uczniowie SP2, pamiętając o potrze-
bujących zwierzętach, zorganizowali 
zbiórkę żywności oraz kiermasz, z któ-
rego dochód przeznaczyli na aktywnie 
działającą Fundację Animals Przystań ze 
Świnoujścia (http://www.animalsprzy-
stan.pl/).

Fundacja powstała 20 sierpnia 2015 
roku – jej celem jest niesienie pomocy 
tym, którzy sami nie potrafią się sku-
tecznie bronić – zwierzętom. Ważnym 
elementem działalności fundacji jest 
również edukacja oraz zwiększanie świa-
domości ludzi w temacie opieki nad zwie-
rzętami i ich ochrony: „Staramy się docie-
rać do wszystkich grup wiekowych, od 
przedszkolaków po osoby dorosłe. Jest 
to możliwe dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu wolontariuszy, którzy poświęcają 
swój czas na rzecz fundacji.”

Nasi uczniowie mogli osobiście spo-
tkać się z założycielką Fundacji Animals 
Przystań – Beatą Kastrau, która, wraz 
z wolontariuszką, omówiła zasady dzia-
łalności fundacji. Podczas spotkania od-
była się mała edukacja, konkursy, zaba-
wy, nagrody, zdjęcia. Uczniowie bardzo 

Obchody Święta Niepodległości w SP nr 1 
–  pieśni patriotyczne w walce o wolność i niepodległość

społeczność szkolna przygotowała pieśni  
patriotyczne, które uroczyście  zaśpiewa-
liśmy w czasie apelu. Podsumowaniem 
tej części akademii była pieśń pt. “Biały 
krzyż”, w wykonaniu Julii Malinowskiej 
i p. Leszka Nyrkowskiego. 

Szczególnie ważnym akcentem akade-
mii był  udział, w ogólnopolskiej  akcji pt. 
„Niepodległa do hymnu!” - o godz. 11.11 
wspólnie zaśpiewaliśmy hymn narodowy. 

Uczestnicząc w obchodach Święta 
Niepodległości dzieci uczciły pamięć 

tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wol-
nej Polsce.

Akademia została przygotowana przez 
panie: Aurelię Stepaniuk i Ewę Sobolew-
ską-Kaśkosz, które przygotowały oprawę 
artystyczną oraz muzyczną. Podziękowa-

nia należą  się także  wszystkim 
wychowawcom, którzy zadbali 
o odpowiednie zaangażowanie 
swoich klas oraz wykonanie de-
koracji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
B.Chrobrego w Międzyzdrojach 
aktywnie włączyła się również 
w miejskie obchody 104.  rocz-
nicy tego święta. 11 listopada 
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uczycielką historii Aliną Poskart  
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a następnie w złożeniu kwia-

tów pod pomnikiem Trzech Krzyży  Wi-
leńskich oraz  Pomnikiem Marynarza.

Fotorelacja na stronie www szkoły 
oraz FB szkoły.

Izabela Suchłabowicz
Dyrektor SP nr 1 w Międzyzdrojach

25 października obchodzony był Dzień Kundelka
Jest to nieformalne polskie święto wszystkich wielorasowych psów. Jest to również Dzień Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, a miesiąc październik był miesiącem dobroci dla nich.

chętnie odpowiadali na pytania i brali 
udział w rozmowie i w konkursach.

Pani Beata serdecznie podziękowała 
dyrektor oraz Samorządowi Uczniow-
skiemu za zorganizowanie pomocy dla 
fundacji i empatyczną postawę wobec 
zwierząt.

Składamy gorące podziękowania 
wszystkim rodzicom, nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obsługi oraz 

uczniom, którzy najpierw zaangażowali 
się w przygotowanie szkolnego Kierma-
szu, a później wzięli w nim udział płacąc 
za wspaniałe wypieki.

Dzięki Państwa szczodrości i zaanga-
żowaniu w nasze wspólne działania kon-
to Fundacji Animals Przystań wzbogaciło 
się o 661 zł.

Izabela Trojan, Marzena Linko
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
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Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido 
nie zwalnia tempa szkoleniowego. Poza 
planowanymi treningami szkoli się dodat-
kowo poprzez organizację czy też udział 
w seminariach szkoleniowych tj.:
• 24 września klub zorganizował semi-
narium szkoleniowe z shihan Arturem 
Wilento – 5 dan, wiceprezesem Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate. Szkolenie 
poświęcone było metodyce kata z prze-
łożeniem na bunkai/system obrony i ata-
ku.
• 04 października w bazie Świnoujskie-
go Klubu Karate Kyokushin uczniowie 
naszego klubu wzięli udział w szkoleniu 

z shihan Mariuszem Traczykiem – 6 dan, 
który odwiedził rodzinne strony a obec-
nie przebywa w Stanach Zjednoczonych. 
Dla przypomnienia w latach osiemdzie-
siątych prowadził zajęcia w Międzyzdro-
jach. Zajęcia poświęcone były technice 
walki, jaką jest kumite. 
• 14-16 października członkowie na-
szego klubu wzięli udział także w semi-
narium instruktorskim organizowanym 
przez Polską Federację Kyokushin Kara-
te w COS Wałcz. Szkolenie poświęcone 
było kata i jego metodyce nauczania mło-
dych adeptów sztuk walki, a także odbył 
się kurs sędziowski, który prowadził sen-
sei Dariusz Bielski.

Ponadto w dniu 29 października Mię-
dzyzdrojski Klub Sportowy Bushido zor-
ganizował w Międzyzdrojach „Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Zachodnio-
pomorskiego”. Na turniej karate przybyli 
zawodnicy z różnych miejscowości: Świ-
noujście, Wolin, Przybiernów, Polkowice, 
Złocieniec, Kalisz Pomorski, Łobez, Krzyż 
Wielkopolski, Broczyno, Połczyn Zdrój 
oraz zawodnicy organizatora zawodów.

Czeka nas jeszcze jeden poważny 
udział w zawodach jakimi są „Mistrzo-
stwa Polski w kumite”, które odbędą się 
w Połczynie Zdroju.

PRACOWITE MIESIĄCE
MIĘDZYZDROJSKIEGO KLUBU KARATE

05.11.2022 r. w Stepnicy odbył się II wo-
jewódzki turniej kwalifikacyjny żaków 
i żaczek (9-10 lat) w tenisie stołowym. 
W turnieju tym w zmaganiach przy te-
nisowych stołach uczestniczyła piątka 
naszych najmłodszych zawodników. 

W turnieju żaków było około 40 zawod-
ników i Wojtek Celoch zajął świetną piątą 
lokatę. Natomiast dla Wiktora Martyna-
-Majera były to pierwsze wojewódzkie 
zawody i on również bardzo dobrze po-
grał zajmując 10. miejsce.

Sukcesy młodych tenisistów
W turnieju żaczek rozstawiona z nu-

merem pierwszym była nasza zawodnicz-
ka Dagmara Tutak, która potwierdziła 
swoje miejsce lidera zwyciężając cały tur-
niej tracąc zaledwie jednego seta z kole-
żanką klubową najmłodszą w całym tur-

nieju 8-letnią Hanią Jelonek. Hania zajęła 
znakomite 4. miejsce przegrywając po 
zaciętej walce klubowej z Martyną Ma-
kowczyńską. 

Serdecznie gratulujemy.
Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje 

Dzięki staraniom Zarządu Międzyz-
drojskiego Klubu Sportowego Bushido, 
Polska Federacja Kyokushin Karate po-
wierzyła w 2023 roku organizację „Mi-
strzostw Polski w kumite”. Nasz klub ma 
duże wsparcie w Federacji dzięki Andrze-
jowi Sawickiemu, który jest Sekretarzem 
Generalnym Polskiej Federacji.    

MKS Bushido
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ASI Bielik Międzyzdroje 
nie zwalnia tempa! Dzię-
ki współpracy z gminą 
Międzyzdroje i sponso-
rami (Aurora Spa Family, 
Bel Mare Resort, Swiss 
Liniger, Domarket, Ko-
stek Team, Taxi Rafa 
Międzyzdroje), zawod-
nicy klubu w składzie: 
Wiktoria Kostek, Zu-
zanna Grunwald, Jakub 
Iskra pod opieką Adria-
na Jaworskiego wystar-
towali w cyklu zawodów 
ogólnopolskich w Pelplinie.

Kolejny bardzo dobry start 
zaliczyła Wiktoria Kostek 
zdobywając - jako najmłodsza 
zawodniczka - srebrny medal, 
Zuzanna i Jakub muszą pocze-
kać na swoje 5 minut, ale ten 
czas na pewno nadejdzie. Za-
wody te były etapem przygo-
towań do Mistrzostw Polski 
Młodzików, co napawa opty-

W dniach 11-12.11.2022 r. 
w Stargardzie odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodziczek 
w zapasach kobiet. Wśród 
151 zawodniczek z całego 
kraju wystartowała Wikto-
ria Kostek - zawodniczka ASI 
BIELIK Międzyzdroje. Pod-
opieczna Natalii i Adriana 
Jaworskich, po bardzo wy-
równanych walkach, jako naj-
młodszy rocznik ostatecznie 
zajeła 9. miejsce w swojej ka-
tegorii wagowej. Przypomnij-
my, że Wiktoria w tym roku 
zdobyła już tytuł wicemistrzy-
ni Polski Szkół Podstawo-
wych, a teraz kolejny ważny 
start w jej karierze co napawa 
optymizmem na przyszły rok.
Wszystkie działania klubu 
możliwe są dzięki wsparciu 
przez Gminę Międzyzdroje 
oraz stałych sponsorów klubu. 

Pierwsze zwycięstwo, po zaciętej wal-
ce na końcówce dystansu, wywalczyła 
w kategorii 2011/2012 Lilka Leszczyńska 
na dystansie 600m. Drugie zwycięstwo, 
tym razem w biegu na milę (1609m), wy-
walczyła Hanna Owczaruk w kategorii 
2007/2008. Hania zanotowała pewne 
zwycięstwo wyprzedzając kolejną za-

ASI BIELIK WALCZY!

mizmem. Ogółem w zawo-
dach udział wzięło ponad 200 
zawodników z całego kraju.

Już dziś możemy się po-
chwalić, że Asi Bielik - wspól-
nie z BEL MARE RESORT 
- będzie ponownie gospoda-
rzem obozu zimowego dla za-
paśników z kilku województw, 
także będzie się działo!

ASI Bielik Międzyzdroje

Wiktoria na  Mistrzostwach 
Polski Młodziczek

Serdecznie zapraszamy na 
zajęcia wszystkie dzieci i mło-
dzież do sali obok straży po-
żarnej w poniedziałki, środy 
i piątki o godz. 16.30.

ASI Bielik 

Zwycięstwa w Goleniowskiej Mili Niepodległości
Świetny start zanotowały zawodniczki oraz zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje podczas XXXIV 
Goleniowskiej Mili Niepodległości w dniu 11.11.2022 r. Start w Goleniowie na dystansach od 600m do 1609m był 
wspaniałą okazją do uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

wodniczkę o ponad 10 sekund. Na wy-
sokim piątym miejscu w biegu na 600 m 
w kategorii 2009/2010 uplasowała się 
Maja Czajkowska. 

Wyjazd na zawody dofinasowany był 
z budżetu Gminy Międzyzdroje. 

Pozostałe wyniki naszych zawodni-
czek i zawodników: 

Mateusz Bochna 18. miejsce (kat. 
2009/2010),  Zosia Stefańska 17. miej-
sce (kat. 2009/2010), Kacper Caban 29. 
miejsce (kat. 2007/2008 Mila), Aleksan-
dra Cieśla 18. miejce (kat. 2007/2008 
Mila), Nela Zygmunt 20. miejsce (kat. 
2007/2008), Hanna Wołkow 23. miejsce 
(kat. 2007/2008 Mila).

Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje
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czek i zawodników: 

Mateusz Bochna 18. miejsce (kat. 
2009/2010),  Zosia Stefańska 17. miej-
sce (kat. 2009/2010), Kacper Caban 29. 
miejsce (kat. 2007/2008 Mila), Aleksan-
dra Cieśla 18. miejce (kat. 2007/2008 
Mila), Nela Zygmunt 20. miejsce (kat. 
2007/2008), Hanna Wołkow 23. miejsce 
(kat. 2007/2008 Mila).

Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje
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Międzyzdrojski Klub Sportowy Bushido 
nie zwalnia tempa szkoleniowego. Poza 
planowanymi treningami szkoli się dodat-
kowo poprzez organizację czy też udział 
w seminariach szkoleniowych tj.:
• 24 września klub zorganizował semi-
narium szkoleniowe z shihan Arturem 
Wilento – 5 dan, wiceprezesem Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate. Szkolenie 
poświęcone było metodyce kata z prze-
łożeniem na bunkai/system obrony i ata-
ku.
• 04 października w bazie Świnoujskie-
go Klubu Karate Kyokushin uczniowie 
naszego klubu wzięli udział w szkoleniu 

z shihan Mariuszem Traczykiem – 6 dan, 
który odwiedził rodzinne strony a obec-
nie przebywa w Stanach Zjednoczonych. 
Dla przypomnienia w latach osiemdzie-
siątych prowadził zajęcia w Międzyzdro-
jach. Zajęcia poświęcone były technice 
walki, jaką jest kumite. 
• 14-16 października członkowie na-
szego klubu wzięli udział także w semi-
narium instruktorskim organizowanym 
przez Polską Federację Kyokushin Kara-
te w COS Wałcz. Szkolenie poświęcone 
było kata i jego metodyce nauczania mło-
dych adeptów sztuk walki, a także odbył 
się kurs sędziowski, który prowadził sen-
sei Dariusz Bielski.

Ponadto w dniu 29 października Mię-
dzyzdrojski Klub Sportowy Bushido zor-
ganizował w Międzyzdrojach „Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Zachodnio-
pomorskiego”. Na turniej karate przybyli 
zawodnicy z różnych miejscowości: Świ-
noujście, Wolin, Przybiernów, Polkowice, 
Złocieniec, Kalisz Pomorski, Łobez, Krzyż 
Wielkopolski, Broczyno, Połczyn Zdrój 
oraz zawodnicy organizatora zawodów.

Czeka nas jeszcze jeden poważny 
udział w zawodach jakimi są „Mistrzo-
stwa Polski w kumite”, które odbędą się 
w Połczynie Zdroju.

PRACOWITE MIESIĄCE
MIĘDZYZDROJSKIEGO KLUBU KARATE

05.11.2022 r. w Stepnicy odbył się II wo-
jewódzki turniej kwalifikacyjny żaków 
i żaczek (9-10 lat) w tenisie stołowym. 
W turnieju tym w zmaganiach przy te-
nisowych stołach uczestniczyła piątka 
naszych najmłodszych zawodników. 

W turnieju żaków było około 40 zawod-
ników i Wojtek Celoch zajął świetną piątą 
lokatę. Natomiast dla Wiktora Martyna-
-Majera były to pierwsze wojewódzkie 
zawody i on również bardzo dobrze po-
grał zajmując 10. miejsce.

Sukcesy młodych tenisistów
W turnieju żaczek rozstawiona z nu-

merem pierwszym była nasza zawodnicz-
ka Dagmara Tutak, która potwierdziła 
swoje miejsce lidera zwyciężając cały tur-
niej tracąc zaledwie jednego seta z kole-
żanką klubową najmłodszą w całym tur-

nieju 8-letnią Hanią Jelonek. Hania zajęła 
znakomite 4. miejsce przegrywając po 
zaciętej walce klubowej z Martyną Ma-
kowczyńską. 

Serdecznie gratulujemy.
Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje 

Dzięki staraniom Zarządu Międzyz-
drojskiego Klubu Sportowego Bushido, 
Polska Federacja Kyokushin Karate po-
wierzyła w 2023 roku organizację „Mi-
strzostw Polski w kumite”. Nasz klub ma 
duże wsparcie w Federacji dzięki Andrze-
jowi Sawickiemu, który jest Sekretarzem 
Generalnym Polskiej Federacji.    

MKS Bushido
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ASI Bielik Międzyzdroje 
nie zwalnia tempa! Dzię-
ki współpracy z gminą 
Międzyzdroje i sponso-
rami (Aurora Spa Family, 
Bel Mare Resort, Swiss 
Liniger, Domarket, Ko-
stek Team, Taxi Rafa 
Międzyzdroje), zawod-
nicy klubu w składzie: 
Wiktoria Kostek, Zu-
zanna Grunwald, Jakub 
Iskra pod opieką Adria-
na Jaworskiego wystar-
towali w cyklu zawodów 
ogólnopolskich w Pelplinie.

Kolejny bardzo dobry start 
zaliczyła Wiktoria Kostek 
zdobywając - jako najmłodsza 
zawodniczka - srebrny medal, 
Zuzanna i Jakub muszą pocze-
kać na swoje 5 minut, ale ten 
czas na pewno nadejdzie. Za-
wody te były etapem przygo-
towań do Mistrzostw Polski 
Młodzików, co napawa opty-

W dniach 11-12.11.2022 r. 
w Stargardzie odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodziczek 
w zapasach kobiet. Wśród 
151 zawodniczek z całego 
kraju wystartowała Wikto-
ria Kostek - zawodniczka ASI 
BIELIK Międzyzdroje. Pod-
opieczna Natalii i Adriana 
Jaworskich, po bardzo wy-
równanych walkach, jako naj-
młodszy rocznik ostatecznie 
zajeła 9. miejsce w swojej ka-
tegorii wagowej. Przypomnij-
my, że Wiktoria w tym roku 
zdobyła już tytuł wicemistrzy-
ni Polski Szkół Podstawo-
wych, a teraz kolejny ważny 
start w jej karierze co napawa 
optymizmem na przyszły rok.
Wszystkie działania klubu 
możliwe są dzięki wsparciu 
przez Gminę Międzyzdroje 
oraz stałych sponsorów klubu. 

Pierwsze zwycięstwo, po zaciętej wal-
ce na końcówce dystansu, wywalczyła 
w kategorii 2011/2012 Lilka Leszczyńska 
na dystansie 600m. Drugie zwycięstwo, 
tym razem w biegu na milę (1609m), wy-
walczyła Hanna Owczaruk w kategorii 
2007/2008. Hania zanotowała pewne 
zwycięstwo wyprzedzając kolejną za-

ASI BIELIK WALCZY!

mizmem. Ogółem w zawo-
dach udział wzięło ponad 200 
zawodników z całego kraju.

Już dziś możemy się po-
chwalić, że Asi Bielik - wspól-
nie z BEL MARE RESORT 
- będzie ponownie gospoda-
rzem obozu zimowego dla za-
paśników z kilku województw, 
także będzie się działo!

ASI Bielik Międzyzdroje

Wiktoria na  Mistrzostwach 
Polski Młodziczek

Serdecznie zapraszamy na 
zajęcia wszystkie dzieci i mło-
dzież do sali obok straży po-
żarnej w poniedziałki, środy 
i piątki o godz. 16.30.

ASI Bielik 

Zwycięstwa w Goleniowskiej Mili Niepodległości
Świetny start zanotowały zawodniczki oraz zawodnicy Akademii Lekkoatletycznej Międzyzdroje podczas XXXIV 
Goleniowskiej Mili Niepodległości w dniu 11.11.2022 r. Start w Goleniowie na dystansach od 600m do 1609m był 
wspaniałą okazją do uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

wodniczkę o ponad 10 sekund. Na wy-
sokim piątym miejscu w biegu na 600 m 
w kategorii 2009/2010 uplasowała się 
Maja Czajkowska. 

Wyjazd na zawody dofinasowany był 
z budżetu Gminy Międzyzdroje. 

Pozostałe wyniki naszych zawodni-
czek i zawodników: 

Mateusz Bochna 18. miejsce (kat. 
2009/2010),  Zosia Stefańska 17. miej-
sce (kat. 2009/2010), Kacper Caban 29. 
miejsce (kat. 2007/2008 Mila), Aleksan-
dra Cieśla 18. miejce (kat. 2007/2008 
Mila), Nela Zygmunt 20. miejsce (kat. 
2007/2008), Hanna Wołkow 23. miejsce 
(kat. 2007/2008 Mila).

Akademia Lekkoatletyczna 
Międzyzdroje
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ku.
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go Klubu Karate Kyokushin uczniowie 
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nie przebywa w Stanach Zjednoczonych. 
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siątych prowadził zajęcia w Międzyzdro-
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narium instruktorskim organizowanym 
przez Polską Federację Kyokushin Kara-
te w COS Wałcz. Szkolenie poświęcone 
było kata i jego metodyce nauczania mło-
dych adeptów sztuk walki, a także odbył 
się kurs sędziowski, który prowadził sen-
sei Dariusz Bielski.

Ponadto w dniu 29 października Mię-
dzyzdrojski Klub Sportowy Bushido zor-
ganizował w Międzyzdrojach „Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Zachodnio-
pomorskiego”. Na turniej karate przybyli 
zawodnicy z różnych miejscowości: Świ-
noujście, Wolin, Przybiernów, Polkowice, 
Złocieniec, Kalisz Pomorski, Łobez, Krzyż 
Wielkopolski, Broczyno, Połczyn Zdrój 
oraz zawodnicy organizatora zawodów.

Czeka nas jeszcze jeden poważny 
udział w zawodach jakimi są „Mistrzo-
stwa Polski w kumite”, które odbędą się 
w Połczynie Zdroju.
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jewódzki turniej kwalifikacyjny żaków 
i żaczek (9-10 lat) w tenisie stołowym. 
W turnieju tym w zmaganiach przy te-
nisowych stołach uczestniczyła piątka 
naszych najmłodszych zawodników. 

W turnieju żaków było około 40 zawod-
ników i Wojtek Celoch zajął świetną piątą 
lokatę. Natomiast dla Wiktora Martyna-
-Majera były to pierwsze wojewódzkie 
zawody i on również bardzo dobrze po-
grał zajmując 10. miejsce.

Sukcesy młodych tenisistów
W turnieju żaczek rozstawiona z nu-

merem pierwszym była nasza zawodnicz-
ka Dagmara Tutak, która potwierdziła 
swoje miejsce lidera zwyciężając cały tur-
niej tracąc zaledwie jednego seta z kole-
żanką klubową najmłodszą w całym tur-

nieju 8-letnią Hanią Jelonek. Hania zajęła 
znakomite 4. miejsce przegrywając po 
zaciętej walce klubowej z Martyną Ma-
kowczyńską. 

Serdecznie gratulujemy.
Zarząd UKS Chrobry Międzyzdroje 

Dzięki staraniom Zarządu Międzyz-
drojskiego Klubu Sportowego Bushido, 
Polska Federacja Kyokushin Karate po-
wierzyła w 2023 roku organizację „Mi-
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200. ROCZNICA URODZIN JOHANNESA QUISTORPA 

Johannes Quistorp urodził się 14 listo-
pada 1822 roku w Greisfaldzie. Był naj-
starszym synem królewskiego komisarza. 
Jako 16-latek rozpoczął naukę w przed-
siębiorstwie J.G Michel Sohn w Rosto-
cku, gdzie przepracował kilka lat jako 
asystent. Do Szczecina przybył w 1846 
r. i, po odbyciu rocznej służby wojskowej, 
nawiązał współpracę z różnymi firmami 
m.in. Goldammer@Schleich), a w 1850 
r. założył własne przedsiębiorstwo pod 
nazwą „Johs Quistorp@Co”. Quistorp 
pochodził ze starego zasiedziałego rodu 
na Pomorzu Zachodnim i był jednym 
z najbogatszych mieszkańców Szczecina. 
W latach 1852-66 był konsulem Króle-
stwa Hennoveru, był kupcem, przemy-
słowcem, radnym i radcą handlowym 
w Szczecinie. Był też właścicielem wielu 
fabryk cementu m.in. w Lubinie na Wy-
spie Wolin, w Wolgaście, był też właści-
cielem wyrobisk kredowych w Wapnicy, 
Lubinie i na Wyspie Rugia oraz właścicie-
lem ogromnych terenów budowlanych 
i ogrodów w Szczecinie.

J.Quistorp był dwukrotnie żonaty. 
Z pierwszego małżeństwa w roku 1852 
z Wilhelminą Theue (1830-1886) miał 
pięcioro dzieci, ich imiona to: Maria, Hen-
rich, Johanna, Luisa, Martin. Po śmierci 
żony po dwóch latach ożenił się ponow-
nie z Mathildą Leidhoff z Brunszwiku. 

Szczecinianie znali Johannesa Quistor-
pa z jego dobroczynności. Był uważany 
za pierwszego pracodawcę w Prusach, 
który interesował się sytuacją socjalną 
pracowników i urzędników. To z myślą 
o nich założył pierwszą kasę zapomogo-
wą dla chorych i wdów. Ofiarował i utrzy-
mywał szpital diakonistek i Dom Sierot 
„Bethanien” w Szczecinie. Był fundato-
rem pensjonatu i seminarium nauczyciel-

Nazwisko Johannesa Quistorpa i jego postać warto przypomnieć z racji jego 200. rocznicy urodzin, jego zasług i wyjąt-
kowej  osobowości. W Lubinie w Gminie Międzyzdroje  na skraju lasu znajduje się obelisk kamienny  upamiętniający 
budowę lubińskiej  cementowni oraz jej właściciela Johannesa Quistorpa i jego syna Martina. W dniu jego urodzin na 
kamiennym obelisku zapłonął znicz i pojawił się bukiet pięknych kwiatów. Podobny obelisk znajduje się w Między-
zdrojach na ul. Gryfa Pomorskiego 70, postawiony przed wojną w podziękowaniu dla  zasług Martina Quistorpa.

skiego oraz schroniska dla służących. Za-
kładał przytułki dla ubogich dzieci z moż-
liwością nauki. Wspierał sportowców 
i imprezy sportowe. Założył Liceum oraz 
Seminarium w Lasku Arkońskim w Szcze-
cinie. Dla celów rekreacyjnych przekazał 
Szczecinowi tereny wypoczynkowe Jasne 
Błonia i Lasek Arkoński. Jego życzeniem 
było by po śmierci pochować go na tere-
nie ogrodu domu dla sierot „Bethanien”. 
Zmarł 9 maja 1899 roku. Pochowano go 

zgodnie z jego ostatnią wolą. 
Po śmierci J. Quistorpa cementownię 

w Lubinie i kredownię na Wyspie Wolin, 
dwie cegielnie i fabrykę cegieł szamoto-
wych w północnej części Szczecina oraz 
wiele gruntów odziedziczył jego syn 
Martin. Był też godnym kontynuatorem 
przedsięwzięć filantropijnych swojego 
ojca. W 1900 roku na jednym ze wzgórz 
Lasku Arkońskiego w Szczecinie Martin 

Quistorp rozpoczął budowę 50-metro-
wej wieży widokowej. Był to pomnik 
upamiętniający ojca. Niestety wojenna 
zawierucha II wojny światowej przyczy-
niła się po części do jej zniszczenia. Dziś 
pozostały po niej ruiny i piękne sklepie-
nia. 

Wracając do Johannesa Quistorpa nie 
sposób nawiązać do jego życia, pracy 
i dorobku. Warto przypomnieć chociażby 
inwestycje poczynione na Wyspie Wolin 

takie jak: budowa nowoczesnej Fabry-
ki Cementu Portlandzkiego w Lubinie 
w 1855 roku. Była to wówczas największa 
fabryka w Niemczech. Właściciel cemen-
towni korzystał z bogatych miejscowych 
pokładów kredowych w Wapnicy i Wicku 
potrzebnych do produkcji cementu, któ-
re z czasem stały się niewystarczające 
i kredę sprowadzano barkami z sąsiedniej 
Wyspy Rugii. Fabryka Cementu była zba-
wienna dla mieszkańców Lubinia i okolic. 
Dzięki jej powstaniu i ciągłej rozbudowie 
całe rodziny pokoleniowo miały w niej 
zatrudnienie i zapewniony byt. Jej właści-
ciel pomyślał też o kształceniu przyszłej 
kadry, w związku z czym wybudował 
w Lubinie Szkołę Podstawową oraz Szko-
łę Zawodową, która kształciła młodych 
ludzi w różnych zawodach dla potrzeb 
fabryki cementu. Działająca pełną parą 
cementownia stała się motorem dla roz-
woju Lubina i okolic.

Właściciel cementowni w trosce 
o swoich pracowników i ich rodziny wy-
budował w Lubinie pierwszy dom towa-
rowy, bibliotekę z czytelnią, dom dla sie-
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rot i wdów, 150 mieszkań zakładowych, 
łaźnię na terenie cementowni dla pra-
cowników i ich rodzin. Quistorp wspierał 
też liczne inwestycje na terenie Między-
zdrojów m.in. budowę międzyzdrojskiego 
kościoła, poszerzenia i pogłębienia kana-
łu żeglugowego na jeziorze Wicko co po-
zwoliło na uruchomienie linii żeglugowej 
dla wycieczkowych statków oraz barek. 
To dzięki tej inwestycji już 21 czerwca 
1869 roku do Portu w Zalesiu (Liebese-
ele) zawinął pierwszy statek parowy ”Die 

Divenow” z 200 osobami i kapelą. Potem 
zawijały kolejne statki z letnikami, na któ-
rych w porcie czekały dorożki i rozwoziły 
gości po okolicy i do międzyzdrojskiego 
kurortu. 

W marcu 1945 roku Fabryka Cementu 
w Lubinie zaprzestała produkcji cemen-
tu. Kiedy w maju 1945 roku do Lubina 
wkroczyły wojska radzieckie zastały fa-
brykę sprawną i niezniszczoną. Wojsko 
radzieckie chaotycznie demontowało 
fabryczne urządzenia, które ładowano na 
statki i wywożono do radzieckich portów. 
W 1947 r. cementownia dalej była stop-
niowo rozkradana przez różnego rodzaju 
szabrowników i mieszkańców okolic. Jed-
ni kradli cegłę na budowę domów, inni 
złom jeszcze inni brali co im się przyda-
ło. Z dziewięciu fabrycznych kominów 
w latach 60-tych kilka wyburzono na po-
trzeby kręconego filmu Andrzeja Wajdy 
„Kanał”. Dziś po Królestwie Portlandz-
kiego Cementu pozostały wspomnienia, 
opowieści, rodzinne fotografie i pocz-
tówki. 

Fabryka, która przetrwała pierwszą 
i drugą wojnę światową, dziś na naszych 
oczach dogasa. Prywatny inwestor, któ-
ry przed laty nabył ten teren, prowadzi 
obecnie roboty rozbiórkowe. Ruiny oka-
załych budowli z mozołem idą pod młot. 
Na terenie byłej już cementowni pozo-
stała jeszcze działająca Baza Rybacka 
z kilkoma kutrami, która być może prze-
trwa te trudne czasy.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Johan-
nesa Quistorpa w Szczecinie Stowarzy-
szenie DENKMAL POMORZE zorgani-
zowało w Książnicy Pomorskiej wystawę 
zat. „Szczecin Quistorpów”, która potrwa 
do 2 grudnia 2022 r. Natomiast 13 listo-
pada br. odbyły się uroczystości na tere-
nie cmentarza dawnego ośrodka „Betha-
nien” w Szczecinie. 

Julianna Rogowska
Zdjęcie Johannesa Quistorpa 

– ze zbiorów Stowarzyszenia DENKMAL 
POMORZE - w Szczecinie
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200. ROCZNICA URODZIN JOHANNESA QUISTORPA 

Johannes Quistorp urodził się 14 listo-
pada 1822 roku w Greisfaldzie. Był naj-
starszym synem królewskiego komisarza. 
Jako 16-latek rozpoczął naukę w przed-
siębiorstwie J.G Michel Sohn w Rosto-
cku, gdzie przepracował kilka lat jako 
asystent. Do Szczecina przybył w 1846 
r. i, po odbyciu rocznej służby wojskowej, 
nawiązał współpracę z różnymi firmami 
m.in. Goldammer@Schleich), a w 1850 
r. założył własne przedsiębiorstwo pod 
nazwą „Johs Quistorp@Co”. Quistorp 
pochodził ze starego zasiedziałego rodu 
na Pomorzu Zachodnim i był jednym 
z najbogatszych mieszkańców Szczecina. 
W latach 1852-66 był konsulem Króle-
stwa Hennoveru, był kupcem, przemy-
słowcem, radnym i radcą handlowym 
w Szczecinie. Był też właścicielem wielu 
fabryk cementu m.in. w Lubinie na Wy-
spie Wolin, w Wolgaście, był też właści-
cielem wyrobisk kredowych w Wapnicy, 
Lubinie i na Wyspie Rugia oraz właścicie-
lem ogromnych terenów budowlanych 
i ogrodów w Szczecinie.

J.Quistorp był dwukrotnie żonaty. 
Z pierwszego małżeństwa w roku 1852 
z Wilhelminą Theue (1830-1886) miał 
pięcioro dzieci, ich imiona to: Maria, Hen-
rich, Johanna, Luisa, Martin. Po śmierci 
żony po dwóch latach ożenił się ponow-
nie z Mathildą Leidhoff z Brunszwiku. 

Szczecinianie znali Johannesa Quistor-
pa z jego dobroczynności. Był uważany 
za pierwszego pracodawcę w Prusach, 
który interesował się sytuacją socjalną 
pracowników i urzędników. To z myślą 
o nich założył pierwszą kasę zapomogo-
wą dla chorych i wdów. Ofiarował i utrzy-
mywał szpital diakonistek i Dom Sierot 
„Bethanien” w Szczecinie. Był fundato-
rem pensjonatu i seminarium nauczyciel-

Nazwisko Johannesa Quistorpa i jego postać warto przypomnieć z racji jego 200. rocznicy urodzin, jego zasług i wyjąt-
kowej  osobowości. W Lubinie w Gminie Międzyzdroje  na skraju lasu znajduje się obelisk kamienny  upamiętniający 
budowę lubińskiej  cementowni oraz jej właściciela Johannesa Quistorpa i jego syna Martina. W dniu jego urodzin na 
kamiennym obelisku zapłonął znicz i pojawił się bukiet pięknych kwiatów. Podobny obelisk znajduje się w Między-
zdrojach na ul. Gryfa Pomorskiego 70, postawiony przed wojną w podziękowaniu dla  zasług Martina Quistorpa.

skiego oraz schroniska dla służących. Za-
kładał przytułki dla ubogich dzieci z moż-
liwością nauki. Wspierał sportowców 
i imprezy sportowe. Założył Liceum oraz 
Seminarium w Lasku Arkońskim w Szcze-
cinie. Dla celów rekreacyjnych przekazał 
Szczecinowi tereny wypoczynkowe Jasne 
Błonia i Lasek Arkoński. Jego życzeniem 
było by po śmierci pochować go na tere-
nie ogrodu domu dla sierot „Bethanien”. 
Zmarł 9 maja 1899 roku. Pochowano go 

zgodnie z jego ostatnią wolą. 
Po śmierci J. Quistorpa cementownię 

w Lubinie i kredownię na Wyspie Wolin, 
dwie cegielnie i fabrykę cegieł szamoto-
wych w północnej części Szczecina oraz 
wiele gruntów odziedziczył jego syn 
Martin. Był też godnym kontynuatorem 
przedsięwzięć filantropijnych swojego 
ojca. W 1900 roku na jednym ze wzgórz 
Lasku Arkońskiego w Szczecinie Martin 

Quistorp rozpoczął budowę 50-metro-
wej wieży widokowej. Był to pomnik 
upamiętniający ojca. Niestety wojenna 
zawierucha II wojny światowej przyczy-
niła się po części do jej zniszczenia. Dziś 
pozostały po niej ruiny i piękne sklepie-
nia. 

Wracając do Johannesa Quistorpa nie 
sposób nawiązać do jego życia, pracy 
i dorobku. Warto przypomnieć chociażby 
inwestycje poczynione na Wyspie Wolin 

takie jak: budowa nowoczesnej Fabry-
ki Cementu Portlandzkiego w Lubinie 
w 1855 roku. Była to wówczas największa 
fabryka w Niemczech. Właściciel cemen-
towni korzystał z bogatych miejscowych 
pokładów kredowych w Wapnicy i Wicku 
potrzebnych do produkcji cementu, któ-
re z czasem stały się niewystarczające 
i kredę sprowadzano barkami z sąsiedniej 
Wyspy Rugii. Fabryka Cementu była zba-
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trzeby kręconego filmu Andrzeja Wajdy 
„Kanał”. Dziś po Królestwie Portlandz-
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tówki. 
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oczach dogasa. Prywatny inwestor, któ-
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załych budowli z mozołem idą pod młot. 
Na terenie byłej już cementowni pozo-
stała jeszcze działająca Baza Rybacka 
z kilkoma kutrami, która być może prze-
trwa te trudne czasy.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Johan-
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szenie DENKMAL POMORZE zorgani-
zowało w Książnicy Pomorskiej wystawę 
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m.in. Goldammer@Schleich), a w 1850 
r. założył własne przedsiębiorstwo pod 
nazwą „Johs Quistorp@Co”. Quistorp 
pochodził ze starego zasiedziałego rodu 
na Pomorzu Zachodnim i był jednym 
z najbogatszych mieszkańców Szczecina. 
W latach 1852-66 był konsulem Króle-
stwa Hennoveru, był kupcem, przemy-
słowcem, radnym i radcą handlowym 
w Szczecinie. Był też właścicielem wielu 
fabryk cementu m.in. w Lubinie na Wy-
spie Wolin, w Wolgaście, był też właści-
cielem wyrobisk kredowych w Wapnicy, 
Lubinie i na Wyspie Rugia oraz właścicie-
lem ogromnych terenów budowlanych 
i ogrodów w Szczecinie.

J.Quistorp był dwukrotnie żonaty. 
Z pierwszego małżeństwa w roku 1852 
z Wilhelminą Theue (1830-1886) miał 
pięcioro dzieci, ich imiona to: Maria, Hen-
rich, Johanna, Luisa, Martin. Po śmierci 
żony po dwóch latach ożenił się ponow-
nie z Mathildą Leidhoff z Brunszwiku. 

Szczecinianie znali Johannesa Quistor-
pa z jego dobroczynności. Był uważany 
za pierwszego pracodawcę w Prusach, 
który interesował się sytuacją socjalną 
pracowników i urzędników. To z myślą 
o nich założył pierwszą kasę zapomogo-
wą dla chorych i wdów. Ofiarował i utrzy-
mywał szpital diakonistek i Dom Sierot 
„Bethanien” w Szczecinie. Był fundato-
rem pensjonatu i seminarium nauczyciel-

Nazwisko Johannesa Quistorpa i jego postać warto przypomnieć z racji jego 200. rocznicy urodzin, jego zasług i wyjąt-
kowej  osobowości. W Lubinie w Gminie Międzyzdroje  na skraju lasu znajduje się obelisk kamienny  upamiętniający 
budowę lubińskiej  cementowni oraz jej właściciela Johannesa Quistorpa i jego syna Martina. W dniu jego urodzin na 
kamiennym obelisku zapłonął znicz i pojawił się bukiet pięknych kwiatów. Podobny obelisk znajduje się w Między-
zdrojach na ul. Gryfa Pomorskiego 70, postawiony przed wojną w podziękowaniu dla  zasług Martina Quistorpa.

skiego oraz schroniska dla służących. Za-
kładał przytułki dla ubogich dzieci z moż-
liwością nauki. Wspierał sportowców 
i imprezy sportowe. Założył Liceum oraz 
Seminarium w Lasku Arkońskim w Szcze-
cinie. Dla celów rekreacyjnych przekazał 
Szczecinowi tereny wypoczynkowe Jasne 
Błonia i Lasek Arkoński. Jego życzeniem 
było by po śmierci pochować go na tere-
nie ogrodu domu dla sierot „Bethanien”. 
Zmarł 9 maja 1899 roku. Pochowano go 

zgodnie z jego ostatnią wolą. 
Po śmierci J. Quistorpa cementownię 

w Lubinie i kredownię na Wyspie Wolin, 
dwie cegielnie i fabrykę cegieł szamoto-
wych w północnej części Szczecina oraz 
wiele gruntów odziedziczył jego syn 
Martin. Był też godnym kontynuatorem 
przedsięwzięć filantropijnych swojego 
ojca. W 1900 roku na jednym ze wzgórz 
Lasku Arkońskiego w Szczecinie Martin 

Quistorp rozpoczął budowę 50-metro-
wej wieży widokowej. Był to pomnik 
upamiętniający ojca. Niestety wojenna 
zawierucha II wojny światowej przyczy-
niła się po części do jej zniszczenia. Dziś 
pozostały po niej ruiny i piękne sklepie-
nia. 

Wracając do Johannesa Quistorpa nie 
sposób nawiązać do jego życia, pracy 
i dorobku. Warto przypomnieć chociażby 
inwestycje poczynione na Wyspie Wolin 

takie jak: budowa nowoczesnej Fabry-
ki Cementu Portlandzkiego w Lubinie 
w 1855 roku. Była to wówczas największa 
fabryka w Niemczech. Właściciel cemen-
towni korzystał z bogatych miejscowych 
pokładów kredowych w Wapnicy i Wicku 
potrzebnych do produkcji cementu, któ-
re z czasem stały się niewystarczające 
i kredę sprowadzano barkami z sąsiedniej 
Wyspy Rugii. Fabryka Cementu była zba-
wienna dla mieszkańców Lubinia i okolic. 
Dzięki jej powstaniu i ciągłej rozbudowie 
całe rodziny pokoleniowo miały w niej 
zatrudnienie i zapewniony byt. Jej właści-
ciel pomyślał też o kształceniu przyszłej 
kadry, w związku z czym wybudował 
w Lubinie Szkołę Podstawową oraz Szko-
łę Zawodową, która kształciła młodych 
ludzi w różnych zawodach dla potrzeb 
fabryki cementu. Działająca pełną parą 
cementownia stała się motorem dla roz-
woju Lubina i okolic.

Właściciel cementowni w trosce 
o swoich pracowników i ich rodziny wy-
budował w Lubinie pierwszy dom towa-
rowy, bibliotekę z czytelnią, dom dla sie-
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rot i wdów, 150 mieszkań zakładowych, 
łaźnię na terenie cementowni dla pra-
cowników i ich rodzin. Quistorp wspierał 
też liczne inwestycje na terenie Między-
zdrojów m.in. budowę międzyzdrojskiego 
kościoła, poszerzenia i pogłębienia kana-
łu żeglugowego na jeziorze Wicko co po-
zwoliło na uruchomienie linii żeglugowej 
dla wycieczkowych statków oraz barek. 
To dzięki tej inwestycji już 21 czerwca 
1869 roku do Portu w Zalesiu (Liebese-
ele) zawinął pierwszy statek parowy ”Die 

Divenow” z 200 osobami i kapelą. Potem 
zawijały kolejne statki z letnikami, na któ-
rych w porcie czekały dorożki i rozwoziły 
gości po okolicy i do międzyzdrojskiego 
kurortu. 

W marcu 1945 roku Fabryka Cementu 
w Lubinie zaprzestała produkcji cemen-
tu. Kiedy w maju 1945 roku do Lubina 
wkroczyły wojska radzieckie zastały fa-
brykę sprawną i niezniszczoną. Wojsko 
radzieckie chaotycznie demontowało 
fabryczne urządzenia, które ładowano na 
statki i wywożono do radzieckich portów. 
W 1947 r. cementownia dalej była stop-
niowo rozkradana przez różnego rodzaju 
szabrowników i mieszkańców okolic. Jed-
ni kradli cegłę na budowę domów, inni 
złom jeszcze inni brali co im się przyda-
ło. Z dziewięciu fabrycznych kominów 
w latach 60-tych kilka wyburzono na po-
trzeby kręconego filmu Andrzeja Wajdy 
„Kanał”. Dziś po Królestwie Portlandz-
kiego Cementu pozostały wspomnienia, 
opowieści, rodzinne fotografie i pocz-
tówki. 

Fabryka, która przetrwała pierwszą 
i drugą wojnę światową, dziś na naszych 
oczach dogasa. Prywatny inwestor, któ-
ry przed laty nabył ten teren, prowadzi 
obecnie roboty rozbiórkowe. Ruiny oka-
załych budowli z mozołem idą pod młot. 
Na terenie byłej już cementowni pozo-
stała jeszcze działająca Baza Rybacka 
z kilkoma kutrami, która być może prze-
trwa te trudne czasy.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Johan-
nesa Quistorpa w Szczecinie Stowarzy-
szenie DENKMAL POMORZE zorgani-
zowało w Książnicy Pomorskiej wystawę 
zat. „Szczecin Quistorpów”, która potrwa 
do 2 grudnia 2022 r. Natomiast 13 listo-
pada br. odbyły się uroczystości na tere-
nie cmentarza dawnego ośrodka „Betha-
nien” w Szczecinie. 

Julianna Rogowska
Zdjęcie Johannesa Quistorpa 

– ze zbiorów Stowarzyszenia DENKMAL 
POMORZE - w Szczecinie
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WYDARZENIA

Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy Niepodległościowy Week-
end, który – mam nadzieję – zostanie na sta-
łe wpisany w nasz międzyzdrojski kalendarz.
Weekend, który miałem przyjemność spędzać 
z Państwem. Ze wzruszeniem spoglądałem na 
380 powieszonych przez nas flag narodowych.
Cieszę się ogromnie, że było nas tak wielu i że 
świętowaliśmy dłużej, niż dotychczas! 

Z tego miejsca chciałbym podziękować 
młodzieży, która dumnie wznosiła sztanda-
ry. Dziękuję pracownikom naszych instytucji, 
mieszkańcom oraz turystom za uczestnictwo 
w obchodach w piątek  11 listopada.

Niepodległościowy weekend w Międzyzdrojach
Wielkie dziękuję za wspólnie spędzoną so-

botę! Za miłe spotkania w ,,Edukacyjnej Wio-
sce”, za wspólne wzruszenia, gdy słuchaliśmy 
chóru młodzieżowego Cantabile z Polkowic, 
pod batutą dyrygent Joanny Kąca - pięknie 
dziękuję, że byliście z nami.

Dziękuję za wspólny, piątkowy seans filmo-
wy  „Orzeł. Ostatni patrol” w Kinie Eva i sobot-
nie spotkanie autorskie w Międzynarodowym 
Domu Kultury z Piotrem Zychowiczem i Jac-
kiem Bartosiakiem, z kanału „Historia Realna”. 

Powoli zbliżamy się do końca roku kalenda-
rzowego. Już dziś życzę wszystkim Państwu, 
aby był to piękny, spokojny czas w naszej Pięk-
nej i Niepodległej. Mateusz Bobek

Burmistrz Międzyzdrojów


