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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W  środku  Informatora:
Relacja z Wigilii i Jarmarku Świątecznego (str. 3)
Plebiscyt sportowy (str. 14-15)   
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Z miejskiego kalendarza  imprez: grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.  







31.12.2016r. – Sylwester w 
rytmie disco, od godz. 21:00, 
amfiteatr; 
15.01.2017r. – XXV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – 

program na str. 16;
19.01.2017r. – Zimowy wieczór 
poezji i prozy, godz. 18:00, Miej-
ska Biblioteka Publiczna;
20.01.2017r. – „Międzyzdrojskie 

Herody”, godz. 10:00, Międzyna-
rodowy Dom Kultury.
28.01.2017r. – V Gala Sportu, 
godz. 17:00, Międzynarodowy 
Dom Kultury.

Niecodzienne, a zarazem bardzo uro-
czyste rozpoczęcie miała XXVIII sesja 
Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2016r.  
w Międzyzdrojach. 

Jolanta Szyłkowska, prezes Zarządu 
Okręgu Szczecin Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, wraz z Lechem 
Piątkowskim, sekretarzem Zarządu, go-
rąco podziękowali radnym oraz burmi-
strzowi Gminy Międzyzdroje za wsparcie, 
przychylność i otwartość przy organizacji 
25 zjazdów żołnierzy kresowych AK  
w Międzyzdrojach. Za aktywną i wy-
bitną działalność dla dobra środowiska  
AK-owskiego wręczyła dyplomy osobom 
wyróżnionym przez Zarząd Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Bukiet kwiatów oraz okolicznościowy 
grawerton z rąk Jana Magdy, przewod-
niczącego Rady Miejskiej i burmistrza 
Leszka Dorosza odebrała Elżbieta Jaku-
biak kierownik OPS w Międzyzdrojach  
– w uznaniu zasług za 35 lat pracy 
zawodowej. W służbie dla dobra naj-
bardziej potrzebującym pomocy miesz-
kańcom Gminy Międzyzdroje, utwo-
rzenie i funkcjonowanie w Gminie 
kompleksowego systemu wsparcia osób  
i rodzin, który umożliwia przeciwdziała-
nie i rozwiazywanie trudnych problemów 
społecznych.

 Kolejne gratulacje i słowa podzię-
kowania powędrowały do Mariana Ko-
walewskiego, byłego już prezesa Zarządu 

Podziękowania podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej
Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu 
Pomorskim. Za 8-letni okres osobistego 
zaangażowania i poświęcenia na rzecz 
podnoszenia gotowości bojowej, wspie-
rania i motywowania członków Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz za konkretne  
efekty w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych dla gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w imieniu 
samorządu Gminy Międzyzdroje podzię-
kowali burmistrz oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

Anetta Czyżak
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą       

Redakcja
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Spotkanie poprowadzili Andżelika Gałecka, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Artur 
Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu 
Kultury. Tradycją jest przekazywanie przez har-
cerzy na ręce przedstawicieli władz miasta Betle-
jemskiego Światełka Pokoju. Hasło tegoroczne 
brzmi: ,,Odważnie twórzmy pokój”. W tym roku 
po raz pierwszy z wyspy Wolin Światełko Pokoju 
trafiło do Szwecji. 

O muzyczną oprawę spotkania opłatkowego 
zadbali najmłodsi i troszkę starsi międzyzdrojscy ar-
tyści – zespół śpiewaczy ,,Fale”, chór ,,Canti Giocosi” 
pod kierunkiem Anny Sobierajskiej, przedszkolaki, 
zespół wokalny ,,Singerella” pod kierunkiem  Iny 
Żołudiewej. Wspólne odśpiewanie kolędy ,,Wśród 
nocnej ciszy” było wprowadzeniem do serdecznych 
życzeń, jakie popłynęły od przedstawicieli władz 
oraz proboszcza międzyzdrojskiej parafii dr Maria-
na  Jana Wittlieba, który powiedział:

„(…) Polski opłatek wyraża ludzkie pragnienie 
pokoju ponad wszelkie różnice poglądów i daje 
poczucie społecznej, tj. rodzinnej jedności (…)” 
W tym duchu i podniosłym nastroju mieszkańcy 
miasta podzielili się kruchym opłatkiem  składając 
sobie życzenia – zdrowia, radości, pokoju i wszel-
kiej pomyślności. Wśród  zapachu smakowitych 
świątecznych potraw  spotkanie międzyzdrojskiej 
rodziny było okazją do przyjacielskich i życzliwych 
rozmów w gościnnych wnętrzach MDK. 

Kontynuacją świątecznej atmosfery był zorga-
nizowany na terenie amfiteatru, II Międzyzdrojski 
Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki. Głównym 
organizatorem świątecznej imprezy byli: Gmina 

Międzyzdroje, Międzynarodowy Dom Kultury i 
Nadleśnictwo Międzyzdroje.

Sobota była mroźnym dniem, ale to nikomu 
nie przeszkadzało. W bożonarodzeniowej atmos-
ferze od godziny 11.00 otworzyły się wszystkie 
wigilijne stoiska i ruszyła sprzedaż choinek. Na 
stoiskach wystawione były rękodzieła przygoto-
wane przez mieszkańców Międzyzdrojów. Wśród 

wystawców były także osoby spoza naszej gminy. 
Wyeksponowane zostały kolorowe bombki choin-
kowe, obrusy świąteczne, poduszki i stroiki. Dzieci 
i młodzież mogły również stworzyć własne ozdoby 

świąteczne z tworzyw naturalnych. Odbywał się 
poczęstunek potraw świątecznych, dań z grilla  
i gorącej zupy. Na ogrzanie gorący barszczyk, a na 
osłodę owoce w gorącej czekoladzie oraz szeroka 
gama upieczonych ciast. 

Goście jarmarku mogli również odebrać 
Betlejemskie Światło Pokoju. O godzinie 12.00 
na promenadzie przy Międzynarodowym Domu 

Kultury dzieci przyozdabiały choinkę miejską 
swoimi bombkami i ozdobami świątecznymi. 
Godzinę później międzyzdrojskie przedszko-
laki zaśpiewały kolędę na scenie amfiteatru. 
Tego dnia odbyło się rozstrzygnięcie rodzinnego 
konkursu na najpiękniejszą choinkę bożonarodze-
niową „Razem z babcią, ciocią, mamą…” Funda-
torami nagród byli Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Baltic Home Międzyzdroje i Międzynarodowy 
Dom Kultury. 

Na zakończenia  II Międzyzdrojskiego Jarmarku 
Świątecznego i Festiwalu Choinki na scenie kolędy 
wigilijne zaśpiewali harcerze, leśnicy i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. A przy 
promenadzie rozbłysła choinka.

Wsz ystk ich Państwa zaangażowanych  
w organizację Wigilii Miejskiej oraz II Jarmarku 
Świątecznego i Festiwalu Choinki, organizatorów, 
uczestników, fundatorów nagród prosimy o przy-
jęcie gorących z serca płynących podziękowań 
oraz życzeń zdrowych, wesołych Świąt. 

Do zobaczenia już w Nowym 2017 Roku. 
Joanna Ścigała

Tomasz Rychłowski

Wigilia Miejska i Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny 
 W bogatym kalendarzu międzyzdrojskich wydarzeń nie mogło zabraknąć tego, na które czekają wszyscy – spotkania opłatkowego. W tym roku  
16 grudnia już tradycyjnie do pięknie ozdobionej sali koncertowej MDK przybyli przedstawiciele samorządu, jednostek, organizacji, duchowieństwa, 
wielu środowisk wraz z wicestarostą powiatu kamieńskiego Markiem Matysem. Na Wigilię licznie przybyli także mieszkańcy miasta. 
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Pani Ewa z humorem i swadą opowiedziała jak 
stała się osobą medialną. Pierwsze wybory  miss 
na „Najmilszą Studentkę Akademii Rolniczej” w 
Krakowie skrzętnie ukryła przed rodziną. Kiedy 
okazało się, że dostała następną propozycję na 
start w Miss Małopolski, było już trudniej. Potrzeb-
ne były pieniądze na sukienkę. Z pomocą przyszła 
mama, tatę na razie trzeba było 
trzymać w „nieświadomości”, 
że ma tak ładną córkę. Tytułu 
Miss Polonia w 1992 i rok póź-
niej - III wicemiss w konkursie 
Miss Świata już ukryć się nie 
dało. Ojciec pogodził się z tym 
faktem, ale warunek był jeden - 
musi skończyć studia! Pani Ewa 
dotrzymała obietnicy i studia 
skończyła. 

Przygoda z wyborami miss 
była bardzo miła, otworzyła 
okno na świat. Zaczęły się po-
dróże, a co za tym idzie trzeba 
było podszkolić język angielski, 
by móc poznać ludzi, ich życie  
i zwyczaje. Miss Polonia otrzy-
mywała wówczas cenne nagro-
dy, samochód, antenę satelitar-
ną, a nawet pralkę z suszarką,  
z której później korzystał cały akademik. Po wybo-
rach miss zostały nie tylko materialne rzeczy, ale i 
wieloletnie przyjaźnie z finalistkami konkursu. Już 
wtedy pani Ewa wiedziała, że chce pracować w 
telewizji. W 1993 została prezenterką w Polsacie. 

Informujemy, że od 14 grudnia 2016 r. Gmi-
na Międzyzdroje uruchomiła nową stronę 
internetową. Strona www.miedzyzdroje.pl 
zmieniła swój wygląd oraz funkcjonalność. 
Nowy portal internetowy został podzielony 
na poszczególne działy : Strefa Mieszkań-

W tym samym roku otrzymała nieoczekiwaną 
propozycję objęcia funkcji sekretarza prasowego 
premiera Waldemara Pawlaka. Początkowo przyję-
ła to za dowcip kolegów, ale okazało się, że to nie 
żart i trzeba sprostać wyzwaniu, bo „premierowi 
się nie odmawia”. Za to powiedzenie otrzymała 
nagrodę „Złote Usta”. 

Jej numer telefonu 906090, wymyślony przez 
Jerzego Urbana, znała cała Polska. Funkcję se-
kretarza pełniła do 1995 roku. Ten okres nazywa 
„uniwersytetem życia”. Zwiedziła cały świat, dużo 
się nauczyła. Postanowiła to dobrze wykorzystać. 

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie i założyła własną firmę producencką 
pod nazwą Promiss. Po czasie bycia na wizji chciała 
schować się za kamerą. Ewa Wachowicz zajęła się 
produkcją programu „Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza”, co było sporym zaskoczeniem dla 
przybyłych gości. Z ogromnym podziwem słucha-
liśmy i dowiadywaliśmy się o kolejnych pasjach 
pani Ewy m.in. o zamiłowaniu do wspinaczki. Po-
stanowiła zdobyć koronę wulkanów ziemi. Ma już 
na koncie zdobytych 6 szczytów. Jeśli zdobędzie 
7 na Antarktydzie, to będzie jedną z nielicznych 
osób na świecie, którym to się udało. Ewa Wacho-
wicz przyznała, że ma szczęście do ludzi, to oni 
stawali na jej drodze w odpowiednim momencie, 

kierowali, pomagali m. in. Dorota 
Pomykała, Nina Terentiew. 

Nasz gość z humorem opowia-
dał jak powstaje jej autorski pro-
gram „Ewa gotuje”, który oglądamy 
już od 2007. Na użytek programu 
przystosowała swoją kuchnię w 
domu tak, by można było kręcić 
program i pomieścić 17-osobową 
ekipę. W 2013 roku została jurorką 
programu „Top Chef”. 

Ewa Wachowicz to osoba z 
dużym dystansem i poczuciem hu-
moru. Swoją karierę kwituje żarto-
bliwie: „Można być miss, a i tak koń-
czy się przy garach.” Na koniec pani 
Ewa z panem Dariuszem stwier-
dzili, że takiego spotkania jeszcze 
nie mieli. Bibliotekarze sprzedali 
wszystkie książki, autografom nie 
było końca. Dziękujemy pani Ewie  

i panu Dariuszowi za przemiłe spotkanie, które na 
długo zapadnie nam w pamięć, dając motywację 
do pracy nad sobą i pewność, że marzenia się 
spełniają, trzeba się tylko odważyć.  

Bibliotekarze

Nowa strona internetowa Gminy Międzyzdroje 

„Po prostu jestem sobą” 
7 grudnia br. w Międzynarodowym Domu Kultury gościliśmy Ewę Wachowicz. Nasz gość przybył 
na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach. Współorganizatorem spotkania 
było Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”. Moderatorem - Dariusz Rekosz.

Spotkanie autorskie z Ewą Wachowicz

ca, Strefa Turysty i Strefa Inwestora. Strefa 
M ieszk ańca zawiera informacje lok alne 
Gminy M iędz yzdroje.  W Stref ie  Tur yst y 
znajdują się informacje z wiązane z pro -
mocją regionu, atrakcjami turystycznymi  
i wydarzeniami kulturalnymi. Strefa Inwestora 

jest dla tych, którzy chcieliby zainwestować w 
naszej Gminie.

Serdecznie zapraszamy na www.miedzyz-
droje.pl

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Z każdej klasy para uczniów  przygotowała 
interpretację wybranego fragmentu powieści. 
Komisja oceniała poprawność przeczytania i in-
terpretację tekstu, przebranie sceniczne, muzykę, 
dodatkową prezentację multimedialną. Dwoje 
uczniów z każdej klasy brało również udział w 
konkursie wiedzy na temat życia i twórczości 
Henryka Sienkiewicza. Uczniowie zaprezentowali 
wszechstronną znajomość biografii naszego pi-
sarza, lektury oraz tematów ekranizacji powieści 
historycznych.

Narodowemu Czytaniu towarzyszył również 
konkurs plastyczny, w którym wyróżniającą się 
pracę – portret pisarza, wykonaną techniką rytu 
w drewnie wykonał ucz. kl. III Paweł Sawiński. W 
kategorii plakat do powieści Quo Vadis 1. miejsce 
otrzymała Iga Wachowicz, a 2. miejsce - Andzelika 
Piorun. W kategorii rysunek kolejno miejsca zajęli: 
1. Klaudia Patryjas  oraz Klaudia Ogrodowczyk, 2. 
Klaudia Stefan, 3. Patrycja Juśko oraz Oliwia Kałuż-
na. Dwa wyróżnienia przyznane zostały Maciejowi 
Medowskiemu  i Aleksandrze Rębek.

W konkursie Narodowego Czytania powieści 
Quo Vadis zwyciężyła klasa II c, którą reprezen-
towały: Oliwia Zagrodnik, Julia Koralewska, Do-
rota Szubelko i Klaudia Patryjas. Miejsce drugie 
przypadło klasom: I a (Weronika Kujda, Wiktoria 
Jadanowska, Oliwia Wilczyńska i Klaudia Nowak) 
i I b (Marta Karwan, Mikołaj Osowicki, Karolina 
Różycka i Sara Cisowska), III miejsce zajęła klasa III 
b (Aleksandra Strużyna, Aleksandra Rębek, Kamil 
Karmowski i Adam Wilczek).

Szkolne wydarzenie uświetniły piosenką 
Michała Bajora: „Quo Vadis Domine?” uczennice 
prowadzone pod kierunkiem Agnieszki Rudnic-
kiej- Kot.

 Tamara Starachowska
Gimnazjum nr 1

Lekcja czytania
30 listopada br., w 170.  roku urodzin i w 100. roku śmierci Henryka Sienkiewicza, w naszym gim-
nazjum odbyła się wspólna, szkolna lekcja czytania fragmentów powieści "Quo Vadis", mająca 
formę konkursu. 

6 grudnia br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II od-
była się kawiarenka mikołajkowa. Cel jej był szcze-
gólny. Była to ogólnopolska zbiórka dla dzieci 
osieroconych w wyniku wojny na Ukrainie. Pomysł 
został bardzo ciepło przyjęty. Wielu uczniów oraz 
nauczycieli wzięło udział w akcji. Do szkoły przy-
noszono słodycze, maskotki i zabawki. Wiele osób 
zaangażowało się w organizację całego przedsię-
wzięcia. Główną inicjatorką zbiórki była uczennica 
klasy trzeciej - Emilia Deptuła. Za uzbierane 
pieniądze zostały zakupione wszystkie rzeczy, o 

które organizatorzy prosili: maskotki, zabawki, 
kaszki, pieluszki, słodycze i wiele innych. Wszystko 
zostało zapakowane w dwie duże paczki (26 i 13 
kg!) i wysłane do Warszawy.  Cztery dni później 
dostaliśmy wielkie podziękowania od organiza-

torów akcji. Teraz wszystko zostanie popakowane 
w mniejsze paczki i pojedzie do dzieci na Ukrainę. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom! 

 Tamara Starachowska
Gimnazjum nr  1

Adwent, to wyjątkowy czas łaski, to czas, by obudzić 
w sobie taką nadzieję, która dla innych będzie siłą 
do zmagania się w codzienności.

„Święta bez Taty”

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II po raz pierw-
szy wzięło udział w Akcji Szlachetna Paczka. To 
już XVI edycja, której finał odbył się w miniony 
weekend. W międzyzdrojskim gimnazjum w 
zorganizowanie paczki dla wybranej rodziny za-
angażowali się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy administracji i obsługi, rodzice. Do 
wzięcia udziału w tak zorganizowanej formie po-
mocy namówił wszystkich Samorząd Uczniowski 
z przewodniczącą Karoliną Przybylską na czele. 
Ponieważ najbliższy sztab Szlachetnej Paczki 
był w Świnoujściu, tam też  zebrane dary zostały 
przewiezione. W związku z pytaniami o pomoc 
dla rodzin międzyzdrojskich zrodził się pomysł, by  
w przyszłym roku powołać i zarejestrować taki 
sztab w Międzyzdrojach.

Akcja Szlachetna Paczka

Z gimnazjum 
do rodziny

Idea akcji jest następują-
ca:  „Do SZLACHETNEJ PACZKI 
włączane są rodziny, które 
znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej z niezależnych od 
siebie przyczyn. Docieramy 
do prawdziwej biedy – tej 
ukrytej, a nie tej, która krzyczy  
i żąda pomocy. W Polsce nie 
brakuje osób, które nauczyły 
się wyglądać na ubogie i dzię-
ki wzbudzaniu litości, zarabia-
ją na swojej „biedzie”. Takim 
ludziom nie pomagamy.

Naszym celem jest mądra 
pomoc, czyli taka, która daje 
szansę na zmianę. Dlatego 
do Paczki trafiają te rodziny, 
dla których kontakt z wo-
lontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem 
do zmiany.”

 Tamara Starachowska
Gimnazjum nr 1
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Pośród uczestników: zespół wokalny 
dziecięcy SINGERELLA, zespół folko-
wy FALE, podopieczni Fundacji Teatr 

ze swoją najmłodszą liderką Amelią 
Sech, Antonina Beyer ze szkoły 
muzycznej I stopnia w Kamieniu 
Pomorskim. Na konkurs przyjechała 
również liczna grupa instrumentali-
stów z Państwowego Uniwersytetu 
Kultury i Sztuki z miasta Baku. Atrak-
cją dla wszystkich była prezentacja 
zespołu folkowego z Indonezji, z 
Dżakarty – NONA ASRI INDONESIA 

GROUP, Dance and Music Traditional 
of Indonesia (zespół taneczny z Indii, 
z Pendżabu - BHANGRA ARTISTS 

INTERNATIONAL GROUP, niestety 
nie dostał wizy). 

Przesłuchania konkursowe były 
otwarte dla publiczności. Podczas 
festiwalowego koncertu wykonane 
zostały kolędy polskie, muzyka 
klasyczna kompozytorów polskich, 
Azerbejdżanu, Ukrainy (skrzypce, 
fortepian, flet). Jurorom i widzom ar-
tyści przedstawili folklor tradycyjny 

Indonezji oraz folklor nowoczesny 
Polski. Uczestników oceniło pro-
fesjonalne jury w składzie Leszek 
Rodziewicz (przewodniczący Jury 
- historyk, działacz społeczno - 
kulturalny, prezes Stowarzyszenia 
rodu Rodziewiczów, dzięki niemu w 
kalendarzu polskim zaistniał Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który 
obchodzimy 2 maja), Inna Żołudie-
wa (muzyk, pianistka, pedagog MDK 
w Międzyzdrojach), Sabina Mehdiy-
eva (docent, doktor filozofii, muzyk, 
pedagog Państwowego Uniwersyte-
tu Kultury i Sztuki z Baku, naczelnik 
katedry wykonawstwa instrumen-

talnego), Valerii Burianenko (były 
artysta Kirowogradzkiej Filharmonii, 
muzyk, pedagog Kamieńskiego 
Domu Kultury). 

Główna nagroda festiwalu - 
Grand Prix of ChristmasGift of Cul-
tureCaravan – pojedzie tym razem 
do Indonezji.

Organizatorami  zimowej edycji 
byli: Fundacja Benefis z Wolina, 
Gminny Ośrodek Kultury w Wolinie, 
Międzynarodowy Dom Kultury w 
Międzyzdrojach.

Międzynarodowy Dom Kultury

Główna nagroda festiwalu - Grand Prix of ChristmasGift of CultureCaravan – przyznana Indonezji

Jak co roku, 6 grudnia tłumy dzieci 
wraz  rodzicami przybyły do Mię-
dzynarodowego Domu Kultury na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
Młodych widzów zabawiał Elf wraz 
ze Smerfami, opowiadając o świę-
tach Bożego Narodzenia obcho-
dzonych w ich malutkiej wiosce. 
Ponad godzinna zabawa, wspólny 
taniec, smerfne opowieści, mnóstwo 
upominków i słodyczy - wszystko 
to sprawiło, że uśmiech zagościł na 

twarzach dzieci. Ale oczywiście, naj-
większą atrakcją dla najmłodszych 
była wizyta Świętego Mikołaja, który 
razem ze Smerfetką wręczył paczki 
dla ponad 400 dzieciaków. 

Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie finansowe Spółce Nowe Cen-
trum, Bałtyckiemu Parkowi Miniatur, 
Biznes Partner oraz Sklepom Netto 
w Międzyzdrojach.

Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach

Mikołaj z wizytą w MDK

Karawana Kultury „ChristmasGift” 08.12.2016 r.
8 grudnia w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się koncert zimowej edycji XII Międzynarodowego projektu wymiany 
kulturowej KARAWANA KULTURY – ChristmasGift of CultureCaravan.
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W dniach 2 - 4 grudnia 2016 r. w Wolinie harcerze 
z 34 DH „Orlęta”, PDSH „Feniksy” z Międzyzdro-
jów i 3 DH „Gryfy Wolińskie” z Wolina wspólnie 
urządzili sobie Mikołajkowy Biwak Harcerski w 
harcówce osiedlowej 3DH.  Pierwszy dzień biwaku 

rozpoczęła nocna gra w centrum miasta. Drugie-
go dnia odbył się krótki apel, podczas którego 
przedstawiony został program gry terenowej.  
W trakcie gry terenowej harcerki i harcerze zma-
gali się z technikami harcerskimi tj.: pionierka, 
terenoznawstwo, regulaminy i samarytanka. 
Ostatnim punktem zabawy była obrzędowość 
przy ognisku. Po południu zmagali się z teorią w 
konkursie pt. „Harcerskie 1 z 10, czyli turniej z wie-
dzy harcerskiej”. Konkurs wygrał druh mł. Mateusz 
Szymczak z PDSH „Feniksy”. Wieczorem po kolacji 
w dużej sali harcówki 3 DH przygotowana została 
wieczornica, podczas której druhowie instrukto-
rzy ZHP opowiedzieli o harcerskiej wspólnocie, 

zdobywanych ambicjach, a przede wszystkim o 
angażowaniu się w harcerstwo. 

W podziękowaniu za trud włożony w wolińskie 
harcerstwo druhna pwd. Agnieszka Szymańska 
wręczyła druhowi Michałowi Wawrykowi z 3 DH 

naramiennik wędrowniczy.  Biwak zakończył się 
porannym apelem, na którym podziękowano 
harcerzom, a także odczytano rozkaz otwierający 
próby na nowe stopnie harcerskie i zostały przy-
znane sprawności harcerskie. 

W dniu 10 grudnia br. 34 Drużyna Harcerska 
„Orlęta” odniosła sukces w Świnoujściu! Razem z 
harcerzami z PDSH „Feniksy” (w tym jednym z 3 DH 
z Wolina) i zuchami z 44 GZ „Pracowite Pszczółki” 
uczestniczyli w XIII edycji Harcerskiej Gry Histo-
rycznej o Świnoujściu, której organizatorami 
byli harcerze z 14 DH im. Tadeusza Zawackiego.  
Uczestnicy gry mieli za zadanie dotrzeć do wy-
znaczonych punktów na podstawie otrzymanych 
map i fotografii detali obiektów. Wykazali się 
wiedzą na temat odległej oraz współczesnej 
historii Świnoujścia. Gra historyczna rozpoczęła 
się rano w Domu Harcerza przy ul. Żeromskiego 
28. Najszybsze rozwiązanie testu historycznego 
decydowało o kolejności wyjścia patrolów na 
trasę. Harcerzom z 34 DH „Orlęta” udało się wyru-
szyć jako pierwszym. Każda z drużyn otrzymała po 
mapie, na której były zaznaczone punkty. Były na 
niej oznaczone takie miejsca jak Fort Anioła, Plac 
Wolności, Basen Północny, a także skwer przy ul. 
Chopina.

Po powrocie z trasy na każdego czekało ogni-
sko i kiełbaski. Na zakończenie odbył się apel 
podsumowujący grę, podczas którego ogłoszono 
wyniki. Harcerze z 34 DH zwyciężyli! Na drugim 
miejscu uplasowała się 19 DHSG ”Zlotki” ze Świ-
noujścia, na trzecim PDSH „Feniksy”, natomiast 

czwarte miejsce zajęła 44 GZ „Pracowite Pszczółki” 
z Międzyzdrojów.

Od 16 grudnia br. harcerze rozpoczęli rozno-
szenie Betlejemskiego Światła Pokoju do instytucji 
i kościołów znajdujących się na terenie gminy 
Międzyzdroje. W tym roku międzyzdrojskim 
drużynom harcerskim przypadł zaszczyt przeka-
zania Betlejemskiego Światła Pokoju do krajów 
skandynawskich. Druhna Iga Zuzanna Wachowicz 
z 34 DH „Orlęta” i druh Mateusz Szymczak PDSH 
„Feniksy” będą reprezentować Gminę Międzyz-
droje podczas przekazywania światła pokoju 
skautom duńskim w Kopenhadze oraz szwedzkim 
w Göteborgu. 

W Międzyzdrojach Betlejemskie Światło 
Pokoju przekazane zostało podczas Wigilii 
Miejskiej w Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach. Również dostępne było na 
II Międzyzdrojskim Jarmarku Świątecznym i Fe-
stiwalu Choinki. Do kościołów płomień harcerze 
przekazali podczas niedzielnych nabożeństw. 

Pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH „Orlęta” im. Orląt Lwowskich

Harcerski grudzień
Przez cały grudzień międzyzdrojscy harcerze swój czas spędzają bardzo aktywnie. Wraz  
z rozpoczęciem miesiąca nastąpiły zmiany kadrowe w 44 Gromadzie Zuchowej „Pracowite 
Pszczółki” w Międzyzdrojach. Obowiązki drużynowego gromady zuchowej druhna Matylda 
Czuchry przekazała druhowi Fabianowi Makiełkowskiemu.
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Styczeń

• 16 stycznia - podsumowanie działalności wielosekcyjnego Klubu 
Sportowego Fala

• 19 stycznia - otwarcie nowej przychodni zdrowia przy ul. Nie-
podległości 10 A. 

• W MDK odbył się przegląd jasełek i ,,Międzyzdrojskie Herody’’
Luty 

• 27 lutego – odbyła się uroczysta IV Gala Sportu, podczas której 
nagrodzono międzyzdrojskich sportowców. Najlepszym sportow-
cem został Adrian Jaworski (zapasy w stylu wolnym), trenerem roku 
Andrzej Sawicki (karate), odkryciem sportowym roku Michał Wanda-
chowicz (tenis stołowy), najlepszy działacz sportowy Jan Rączewski 
(piłka nożna), najlepszą imprezą sportową X Perła Bałtyku (taniec 
towarzyski). Tytuł najpopularniejszego sportowca roku otrzymał 
Dariusz Kozłowski (piłka nożna), najpopularniejszym trenerem został 
Jan Rączewski (piłka nożna)

• 28 lutego – IV ogólnopolska edycja ,,Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. To już drugi w Międzyzdrojach bieg 
organizowany z okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
obchodzonych 1 marca 

• 28 lutego - grad medali dla zawodników UKS Chrobry podczas 
II Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Skrzatów oraz II Woje-
wódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego młodzików 

Marzec 

• 4  marca - złoto dla Natalii Jaworskiej podczas Mistrzostw Polski 
Juniorek oraz Pucharu Polski Juniorek młodszych w zapasach stylu 
wolnym w Siedlcach.

• 5 marca - Artur Ostrowski Mistrzem Polski w biegu na 1500 m 
na Halowych  Mistrzostwach Polski w Toruniu. 

• 9 marca - uroczyście wręczono mieszkańcom naszej Gminy 
pierwsze Karty Dużej Rodziny i  Karty Seniora 

Kwiecień
• 23 kwietnia - XX Wiosenne Biegi Przełajowe ,,Żyjemy zdrowo i 

na sportowo” w Wapnicy  
• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w bibliotece – twórczość 

W. Disneya
• Ostatnie pożegnanie Karola Jaworskiego, wieloletniego samo-

rządowca gminy Międzyzdroje 
Maj

• 02 maja - podczas majówki zorganizowano po raz pierwszy 
,,Bieg po Kulturę”

• Rozpoczął się remont ulic Myśliwskiej, Sportowej i Gryfa Po-
morskiego

• Prestiżowe wyróżnienie Godło promocyjne ,,Teraz Polska” dla 
Międzyzdrojów 

Czerwiec
• Zmiany w międzyzdrojskiej Policji - powołanie nowego komen-

danta D. Padzika
• 18 czerwca – po kilkuletniej przerwie mieszkańcy i turyści wzięli 

udział w Międzyzdrojskich Neptunaliach

Kalendarz wydarzeń 2016 roku
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• 19 czerwca – II miejsce dla UKS Chrobry podczas finału Druży-

nowego Pucharu Polski Seniorek w tenisie stołowym w Krakowie 

• 19 czerwca – na grodzisku w Lubinie zorganizowano I Dzień  
Św. Ottona, piknik z przesłaniem historycznym

Lipiec
• Podczas 21. Festiwalu Gwiazd po raz pierwszy wybrano Idola 

Publiczności, najwięcej głosów w głosowaniu internautów zdobyła 
aktorka i piosenkarka Natalia Sikora

• 23 lipca - I turniej ,,Międzyzdroje Family Beach Ball Cup”
• Ukazał się  przewodnik turystyczny po Międzyzdrojach i wyspie 

Wolin autorstwa R. Śmigielskiego
• Ostatnie pożegnanie Waldemara Osińskiego, zasłużonego 

strażaka – ochotnika
Sierpień

• Sportowy sierpień – cykl sportowych wydarzeń w naszym 
mieście:

- Gala Boksu
- Bieg Śniadaniowy i Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara  

i T. Ślusarskiego
- Summer Kite Festiwal 
• Po  raz pierwszy odwiedzili Międzyzdroje tour operatorzy  

z Japonii 
Wrzesień

• III Piknik Rodzinny – rozstrzygnięto konkurs na śledzia po mię-
dzyzdrojsku, wygrał „Śledź ala’matjas” autorstwa Łukasza Sokoła  
z hotelu Aurora

• XIX Jesienne Biegi Przełajowe w Gimnazjum
• 10 urodziny obchodziła 44 Gromada Zuchowa ,,Pracowite 

Pszczółki”

• Zmiana na stanowisku dyrektora WPN, dyrektor Arletę Siarkie-
wicz – Hoszowską zastąpił dr Wojciech Zyska

• Wydanie płyty ,,Międzyzdrojskie sacrum&profanum” zawie-
rającej min. nagranie mszy międzyzdrojskiej oraz występy chóru 
,,Canti Giocosi”

Październik 
• 1 października - 40 - lecie klubu przewodników PTTK ,,na wy-

spach” w Międzyzdrojach 

• 4-6 października - XXXV Jubileuszowy Zjazd Kresowych Żołnie-
rzy AK (po raz 25. Zorganizowany w Międzyzdrojach), odsłonięto  
pomnik Trzech krzyży na placu przykościelnym

• 6 października - inauguracja Nadmorskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

• 12 października - uroczyste obchody 70-lecia Szkoły przy  
ul. Kolejowej 

Listopad
• 11 listopada – 98. rocznica odzyskania Niepodległości
• 120 seniorów świętowało Dzień Seniora

• Koncert Edyty Geppert 
Grudzień 

• 7 grudnia - Spotkanie z Ewą Wachowicz 
• 15 grudnia - XXVIII Sesja budżetowa, podczas której Rada Miejska 

jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 rok
• 16 grudnia - Wigilia Miejska 
• 17 grudnia - II Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal 

Choinki 



10 INFORMATOR  MIĘDZYZDROJSKI  NR 12/2016

OGŁOSZENIA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki od godz. 15.00 - 16.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. Nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy od godz. 15.30 
do 16.30 w Urzędzie Miejskim, 

ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14
W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 

o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  
-  tel. 91 327 56 47,  

e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

28.12.2016 r. - Andrzej KOŚCIUKIEWICZ

04.01.2017 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT

11.01.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA

18.01.2017 r. - Janusz PIŁAT

25.01.2017 r. - Krzysztof  SZLASKI

Mieszkańców sołectw zapraszamy 

do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 504974967;

Bożena Magda, sołectwo Wapnica – 603620078;

e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl

Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY 
MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

Szanowni Przedsiębiorcy
Uprzejmie informujemy, że wszel-

kie rejestracje i aktualizacje dotyczą-
ce działalności gospodarczej oraz 
składanie wniosków i ogłoszenia 
na stronie Centralnej Ewidencji  
i  I n f o r m a c j i  o  D z i a ł a l n o ś c i  
Gospodarczej (CEIDG) są wolne od 
opłat.

Pisma, które Państwo dostajecie 
pocztą z dołączonym formularzem 
przelewu, pochodzą od prywat-
nych firm i dotyczą wpisów do ich 
rejestrów. Wpisy do rejestrów pry-
watnych firm nie są obowiązkowe 
i nie mają nic wspólnego z żadnym 
urzędem publicznym.

Marzena Paluch
Inspektor ds. działalności gospodarczej

Nowy punkt widokowy  
nad brzegiem 

Zalewu Szczecińskiego
W Lubinie przy ulicy Wodnej - staraniem Stowarzyszenia Obywatelskiego KLIF 

- powstaje nowe miejsce rekreacyjne dla mieszkańców,  z bezpiecznym dojściem 
do wody, małą plażą, platformą widokową i miejscem do obserwacji ptaków. Cały 
zagospodarowywany teren połączy ścieżka edukacyjna z tablicami poglądowymi, 
ławeczkami oraz budkami lęgowymi dla ptaków i nietoperzy.

Pomysł przedsięwzięcia znalazł się we wnioskach do Strategii Rozwoju Gminy 
w kwietniu 2013,  a w styczniu 2014.  - w ramach realizacji zadania publicznego   
z inicjatywy lokalnej - starosta kamieński zawarł ze stowarzyszeniem KLIF 10-letnią 
umowę użyczenia gruntów nad Zalewem na cele społeczne. 

Prace przygotowawcze, tj.:  geodeta, opinie przyrodnicze, obsługa prawna  
i prace stolarskie  zostały wykonane przez członków stowarzyszenia i sfinansowane 
ze składek członkowskich.

Do prac przy budowie stopni prowadzących na punkt widokowy i barierki 
ochronnej  włączyli się mieszkańcy Lubina, a w akcji zawieszania  budek lęgowych 
dla ptaków według zaleceń ornitologa uczestniczyli członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej Lubin.

Pragniemy  serdecznie podziękować wszystkim osobom, które brały udział  
w pracach społecznych przy urządzaniu terenu rekreacyjnego dla mieszkańców 
naszej Gminy. Samorządowi dziękujemy za dostrzeżenie pracy społecznej Stowa-
rzyszenia KLIF od pięciu lat działającego bez żadnych dotacji. Liczymy też na pomoc 
w przeprowadzeniu procedury przekształcenia urządzonego terenu rekreacyjnego 
we własność komunalną Sołectwa Lubin.

Mieszkańców  Gminy zachęcamy do korzystania z tej pięknej, wspólnej prze-
strzeni i z góry dziękujemy za utrzymanie jej w porządku i czystości.

***
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2017, składamy 

Mieszkańcom Gminy i Czytelnikom Informatora Samorządowego życzenia spokoju 
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Stowarzyszenie Obywatelskie KLIF
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I tak, miasto tworzyła jedna część  hotelowo 
pensjonatowa mająca funkcję wypoczynko-
wą, której centrum stanowił zespół domu 
zdrojowego z parkiem. Druga część to parcele 

o charakterze wolnostojącym i  dużej po-
wierzchni. Najbardziej reprezentacyjną część 
stanowiły budynki przy obecnej ul. Bohaterów 
Warszawy. Okazałe wille otoczone ogrodami 
posiadały zróżnicowany detal architektonicz-
ny z motywami z różnych epok. Bryły budyn-
ków urozmaicone były werandami, wykusza-
mi, wieżyczkami, balkonami o ozdobnych 
balustradach. Obiekty te obecnie w większości 
podlegające ochronie konserwatorskiej, od-
restaurowane są ozdobą zachodniej części 
promenady i przykładem architektury, która 
przetrwała historyczne zawieruchy. 

Do najwyższych obiektów posadowio-
nych na promenadzie należał hotel Victoria, 
wybudowany w stylu neoklasycystycznym. 
Zespół hotelowy Seeblick był drugim obok 
domu zdrojowego, którego całość tworzyły 3 
malownicze bryły: główny budynek restaura-
cyjny oraz dwie wille Seestern i Brandenburg. 

W środkowej części ul. Kopernika w nie-
wielkim oddaleniu od promenady powstały  
3 drewniane domy z polichromowaną dekora-
cją w partii poddasza oraz bogato rzeźbionymi 
drewnianymi gzymsami okapowymi.  

Wybuch II wojny światowej zamknął 
czas intensywnego rozwoju. Bezpośrednio 
po wyzwoleniu miasto miało najmniejszy 
odsetek wyludnienia, miejscowość liczyła  

w tamtym czasie 4 tys. mieszkańców. Spośród 
675 budynków istniejących w 1939 roku, 561 
nadawało się do zamieszkania w 1946 roku. 
W tym też roku powstał Państwowy Zarząd 

Uzdrowisk i Kąpielisk. W 1951 roku utworzo-
no Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej. Rozpoczęto remontowanie i od-
twarzanie sieci usług. W 1958 roku powstała w  
Międzyzdrojach nowa automatyczna centrala 
telefoniczna w miejsce dawnej, korbkowej. 

W latach 60-tych poczyniono poważne 
inwestycje, odremontowano znaczną część 
domów głównie przy promenadzie. Odbudo-
wano molo i zlikwidowano przeszkolony pa-
saż. Wybudowano szkołę przy ul. Leśnej.  Wi-
zerunek miasta, ukształtowanie urbanistyczne 

zmieniało się przez lata. Powstawały nowe 
budynki charakterystyczne dla budowanych 
w tamtym okresie. W 1973 roku wybudowano 
nowoczesną pocztę, a w 1975 – dworzec PKS. 

W 1976 roku liczba miejsc noclegowych  
w ośrodkach wczasowych osiągnęła 15 tys.  
W latach 80-tych powstały dalsze duże obiekty 
sanatoryjno- wczasowe: świnoujskiej Odry i 
gorzowskiego Stilonu. W 1985 liczba miejsc noc-
legowych wynosiła 25 tys. i do dziś stale rośnie. 

Powstaje nowa zabudowa, jednak pereł-
kami, które są prawdziwą ozdobą wschod-
niej i zachodniej promenady, pozostają 
zabytkowe kamienice.  Jedynie budynek 
,,Bałtyk”, który podupadł i stracił wiele ze 
swojej dawnej świetności nie miał szczęścia 
przez ostatnie lata. Jednak, po wielolet-
nich staraniach władz samorządowych, 
ma nadzieję na nowego dobrego właści-
ciela. Czy dawny Seeblick – nadmorska 
panorama, doczeka się odnowienia i dołączy 
do sąsiednich stylowych nieruchomości?  
- okaże się niebawem.  

***
Może ktoś z Państwa ma w swoich zbio-

rach ciekawe informacje, pocztówki, zdjęcia 
domów, w których mieszkacie. Serdecznie 
zapraszamy do podzielenia się tymi materia-
łami z innymi. 

Przygotowała: Joanna Ścigała 
Na podstawie ,,Studium historyczno – urba-
nistycznego Międzyzdrojów”, autor: Małgo-
rzata Paszkowska ( obecnie Gwiazdowska ), 

Szczecin 1989 rok
Foto: ze zbiorów Tomasza Rychłowskiego

Od małej rybackiej wsi do znanego kurortu cz. 2
W latach 1926 – 1930 przebudowano i znacznie powiększono dom zdrojowy przy parku oraz dwa największe hotele – Seeblick 
(Bałtyk) i Victorię (obecnie Posejdon).  W okresie 1926-1929 rozbudowano hospicjum Bałtyckiego Czerwonego Krzyża wznosząc 
od strony południowej dodatkowy wielki gmach i stołówkę – obecnie dom wczasowy WDW. Aby zapobiec niekontrolowanym 
wędrówkom turystów po wydmach, wydłużono trasę spacerową wzdłuż wydm, przedłużono promenadę Victoria w kierunku za-
chodnim o tzw. promenadę Quistorpa, a w kierunku wschodnim o promenadę Rochling. Nazwy promenad pochodziły od nazwisk 
ich właścicieli i fundatorów. 
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11 grudnia zawodniczki  i zawod-
nicy UKS „Chrobry” Międzyzdroje 
wystartowali w mityngu Schul-
lersportfest U12 w niemieckim 
Nuebrandenburgu. Był to udany 
start dla naszych lekkoatletów,  
którzy wielokrotnie poprawiali 
swoje rekordy życiowe. Najlepiej 
wystartowała Ania Rejchert, która 
w kategorii  rocznika 2004 r. zajęła 
drugie  miejsce na 60m z bardzo 
dobrym czasem 8,77, przegrywa-
jąc minimalnie w finale. Drugie 
miejsce na dystansie 800 m zajął 
Kamil Dwornik (rocznik 2003) z cza-
sem 2:36,74. Był to pierwszy start 
zagraniczny naszych zawodników, 
którzy mogli rywalizować na wy-

sokim poziomie ze swoimi 
rówieśnikami z Niemiec.

Pozostałe wyniki naszych 
zawodników:
Rozalia Woźniak 2004 r. 
60m - 9,68 skok w dal - 4,04
Julia Jadanowska 2006 r. 
50m - 9,23 skok w dal - 2,91
Weronika Kalemba 2006 r. 
50m - 8,41 skok w dal - 3,34
Gabriela Jaśkiewicz 2006 r. 
50m - 8,78 skok w dal - 3,14
Kamil Dwornik 2003 r.  
60m - 9,23
Anna Rejchert skok w dal 
- 4,11

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

„Chrobry” na mityngu 
w Neubrandenburu

Sukcesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry 
Międzyzdroje zakończyło się II Grand Prix Województwa 
Seniorów w tenisie stołowym, które zostało rozegrane 
27 listopada 2016 r. w Międzyzdrojach. Pierwsze miejsce 
wśród seniorek zajęła nasza najlepsza seniorka Joanna 
Kiedrowska, która pokonała Katarzynę Grzegorczuk z KTS 

Koszalinian Koszalin. Nasza zawodniczka zwycięstwem 
w tych zawodach zapewniła sobie bezpośredni awans 
do Ogólnopolskiego Grand Prix Seniorek w Zawierciu, 
w którym wystąpi cała czołówka tenisistek stołowych z 
Polski. Wielkie gratulacje dla zawodniczki oraz trenera 
za kolejny sukces. 

Rafał Błocian
UKS Chrobry 

Międzyzdroje

Joanna Kiedrowska 
wygrywa II Grand Prix 
Województwa
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03 grudnia br. w Białogardzie odbył się Puchar Bał-
tyku w zapasach w stylu wolnym młodzików oraz 
dzieci. W zawodach brali udział zawodnicy z całego 
województwa zachodniopomorskiego, a także z 
kilku innych województw oraz z zagranicy. Mię-
dzyzdrojski klub UKS GIMSPORT reprezentowali: 
Jakub Chabinka, Oliwier Hansz, Dawid Marchelak, 
którzy zdobyli w swoich kategoriach wagowych 
brązowe medale, oraz Bartosz Chabowski, Oskar 
Sokołowski, Dawid Małolepszy i Oskar Żuchow-
ski. Warto podkreślić, że młodzi zawodnicy UKS 
GIMSPORT stoczyli zaciekłe i wyrównane walki z 
zawodnikami starszymi od siebie nawet o dwa lata!

W tym samym czasie w dniach 02-04.12.2106 w 
Czarnym Borze odbywał się Puchar Polski seniorek 

Sukcesy zapaśników oraz Międzynarodowy Puchar juniorek młod-
szych w zapasach kobiet, w którym startowało 
w sumie ponad 300 zawodniczek z Polski oraz 
Czech, Słowacji, Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy, 
Łotwy, Włoch, Finlandii, Norwegii, Francji oraz  z 
kilku innych krajów Europy. Bardzo dobry start 
zaliczyła zawodniczka UKS GIMSPORT Natalia 
Jaworska zdobywając w tym europejskim 
turnieju srebrny medal w swojej kategorii 
wagowej, ulegając w finale tylko zawodniczce  
z Białorusi. Natalia została również najwyżej 
sklasyfikowaną zawodniczką z Polski.

Zarząd klubu składa serdeczne gratu-
lacje zawodnikom, trenerom oraz dziękuje 
za rok pełen cudownych wrażeń i emocji.  
A przed dziećmi jeszcze dwa turnieje  
w Świeciu i Kołobrzegu, trzymamy kciuki!

UKS Gimsport

Jednym z warunków regulaminu było posiadanie 
przynajmniej jednej grającej kobiety w składzie. 
W finale ZS Team zmierzyło się z Krzywicami. Był 
to pojedynek doświadczonych graczy z dobrze 
wyszkoloną technicznie młodzieżą. Ostatecznie 
finał wygrała drużyna ZS Team 2:0. W składzie zwy-
cięzców zagrali: Marta Pawłowska, Dajana Kirchof, 
Paulina Kreft, Mateusz Górecki, Patryk Antkowiak, 
Arkadiusz Kacperski, Wojciech Ożarowski. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna Wysokiej Kamieńskiej 
pokonując w bezpośrednim pojedynku Wściekłe 
Dorsze. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
wybrany Arkadiusz Kacperski, zawodnik ZS Team. 
Najlepszą zawodniczką została Aleksandra Zehner 
z Krzywic. Skromne wyróżnienie otrzymał również 
najstarszy zawodnik turnieju, którym został Wie-
sław Wójcik z PSG Świnoujście. 

Organizatorami turnieju byli Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Międzyzdrojach oraz KS Fala Międzyz-

Mikołajkowy Amatorski 
Turniej Piłki Siatkowej
3 grudnia 2016 r. w hali sportowej przy SP 1 w Międzyzdrojach rozegrany 
został Mikołajkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wy-
stąpiło 10 drużyn z Międzyzdrojów, Wysokiej Kamieńskiej, Świnoujścia 
i Szczecina.

WŚCIEKŁE DORSZE

ZS TEAM

droje. Już teraz zapraszamy 
wszystkich chętnych na 
turniej Mikołajkowy, który 
odbędzie się za rok. Dzię-
kujemy również za duże 
zainteresowanie naszym 
turniejem.

Klasyfikacja końcowa:
1. ZS Team
2. Krzywice
3. Wysoka Kamieńska
4. Wściekłe Dorsze
5. Poltramp Yard
6. PSG Świnoujście
7. Bursiaki
8. KS Fala
9. Asy i Ananasy
10. FC Wczorajsi

Organizatorzy

NAJLEPSZA NAJLEPSZY
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TRENER
Jacek Wandachowicz
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r: awans do Eks-
traklasy Kobiet, 2. miejsce 
w Pucharze Polski Kobiet 
na szczeblu centralnym,  
3 medale Mistrzostw Polski, 
21 medali Mistrzostw Wo-
jewództwa we wszystkich 
kategoriach wiekowych.

Rafał Błocian
Dyscyplina sportowa: 
lekkoatletyka
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: trener sekcji lek-
koatletycznej UKS Chrobry 
Międzyzdroje, koordynator 
Czwartków Lekkoatletycz-
nych w Międzyzdrojach,

UKS „Gimsport”  – zapasy
ZAWODNICY

Jakub Chabinka
Data urodzenia:
23.07.2007 r.
Dyscyplina sportowa: 
zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2016r.: mistrz Polski szkół 
podstawowych, mistrz wo-
jewództwa dzieci, brązowy 
medalista międzynarodo-
wego Pucharu Bałtyku.  

Natalia Jaworska
Data urodzenia:
05.03.2000 r.
Dyscyplina sportowa: 
zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2016 r.: wicemistrzyni,  
międzynarodowa mistrzy-
ni Polski, międzynarodowa 
wicemistrzyni Niemiec, 

UKS „Chrobry” – tenis stołowy
ZAWODNICY
Joanna Kiedrowska

Data urodzenia:
05.05.1996 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2016 r.: wicemi-
strzyni Polski Seniorek  
w grze podwójnej, Mi-
strzyni Polski Młodzie-
żowców w grze podwój-
nej, zawodniczka Ekstra-
klasy Kobiet, członkini 
Kadry Narodowej U21.

Anna Zielińska
Data urodzenia:
16.05.1992 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawodnicz-
ki w 2016 r.: brązowa me-
dalistka Mistrzostw Polski 
Seniorek w grze mieszanej, 
zawodniczka Ekstraklasy 
Kobiet, członkini Kadry 
Narodowej Seniorek.

Michał Wandachowicz
Data urodzenia: 
04.09.2006 r.
Dyscyplina sportowa: 
tenis stołowy
Opis osiągnięć zawod-
nika w 2016r.: 5. miejsce  
w Mistrzostwach Polski 
Żaków w grze podwójnej,  
6. miejsce w Grand Prix Pol-
ski Żaków w grze pojedyn-
czej, zwycięzca Grand Prix  

Województwa w kategorii Żaków, Młodzików i Kade-
tów, Mistrz Województwa Żaków w grze pojedynczej  
i podwójnej.

TKS „Jantar” – taniec towarzyski 
ZAWODNICY

Filip Marchalewski
Data urodzenia:
 06.04.1998 r.
Delfina Żółtowska
Data urodzenia:
19.04.2000 r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawod-
ników w 2016 r.: finaliści 
Grand Prix Polski mło-
dzieży.
Bartosz Ligęza
Data urodzenia:
 20.04.2005 r. 
Amelia Kokot
Data urodzenia:
22.08.2005 r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawod-
ników w 2016 r.: finaliści 
Pucharu Regionów Polski 
Północnej klasy E.
Piotr Włosek
Data urodzenia:
22.07.2005r. 
Agata Kowalewska
Data urodzenia:
 30.05.2005r.
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć zawod-
ników w 2016 r.: finaliści 
Pucharu Regionów Polski 
Północnej klasy E.

TRENER 
Anna Zjawińska 
Dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski
Opis osiągnięć trenera 
w 2016 r.: Finał Grand 
Prix Polski Filipa Marcha-
lewskiego i Delfiny Żół-
towskiej

PLEBISCYT  SPORTOWY

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy 
Sportowiec Roku oraz Trener Roku zostaną 
wyłonieni w powszechnym głosowaniu. Mogą 
Państwo wybrać spośród zgłoszonych przez 
kluby sportowe pięciu najpopularniejszych 
sportowców roku oraz jednego trenera. Kon-
kurs będzie trwał od 22 grudnia 2016 r. do 13 
stycznia 2017 r. 

Wycięte kupony do głosowania należy wrzu-
cać do urny, która zostanie wystawiona w holu 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. 
Książąt Pomorskich 5 w godzinach urzędowania. 

Każdy uczestnik głosowania może oddać  
jeden głos na swoich kandydatów. Kupon kon-
kursowy powinien być wypełniony czytelnie 

„Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”(Bruce Lee)

Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera roku 2016 
Wybierz swojego faworyta!

drukowanymi literami, podpisany czytelnie 
i wrzucony do urny w Urzędzie Miejskim. 
Kupony, które, po weryfikacji przez Kapitułę 
Plebiscytu,  nie będą właściwie wypełnione, 
uniemożliwiające identyfikację sportowców 
czy głosującego lub skserowane, nie będą brały 
udziału w Plebiscycie. 

Kapituła Plebiscytu wyłoni również spośród 
zgłoszonych kandydatów:

• 5 najlepszych sportowców roku 
• 1 najlepszego trenera roku
• 1 odkrycie sportowe roku
• najlepszego działacza sportowego roku 
• najlepiej zorganizowaną imprezę sportową 

roku

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu  
w Plebiscycie Sportowym odbędzie się podczas  
V Gali Sportu w dniu  28 stycznia 2017 r. (sobo-
ta) o godz. 17.00 w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. 

Mieszkańców gminy, Czytelników naszego 
Informatora, kibiców, sympatyków sportu 
i sportowców zapraszamy do głosowania  
i wspólnej zabawy.                                                

***
Kupony konkursowe na okładce Informato-

ra Samorządowego
 Jadwiga Bober

Insp. ds. Społecznych i Kultury Fizycznej

Weź udział w konkursie i wybierz swojego faworyta. Zapraszamy do głosowania.

NOMINOWANI

Po raz piąty Burmistrz Międzyzdrojów i Rada Sportu ogłaszają Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016. 
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Wiktor Potrzebny
Data urodzenia: 
25.09.1995 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2016 r.: wyróżniający 
się młodzieżowiec wkra-
czający wielkimi krokami  
w seniorską piłkę. Ambitny 
i bardzo zaangażowany  
w życie sportowe klubu.

Piotr Rutkowski
Data urodzenia:
08.05.1993 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć zawodni-
ka w 2016 r.:  zawodnik 
grający z wielkim sercem i 
zaangażowaniem, grający  
w klubie od początku swo-
jej przygody z piłką, wzór 
do naśladowania, duch 

walki. Kapitan pierwszej drużyny Fali Międzyzdroje. 
Król strzelców. Lider zespołu w trakcie meczów 
ciągnął zespół do przodu, był jego prawdziwym 
kapitanem, w pełnym tego słowa znaczeniu.

TRENER
Krzysztof Piorun
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: trener najmłod-
szej drużyny Fali Międzyz-
droje. Aktualnie trener 
UEFA „B”. Wprowadzający 
nowe metody szkoleniowe 
w trening, dzięki czemu 
jest bardzo lubiany i sza-
nowany.

Marian Kowalewski
Dyscyplina sportowa: 
piłka siatkowa
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: trener sekcji piłki 
siatkowej dziewcząt.  Dzię-
ki opracowanemu przez 
niego programowi szko-
leniowemu, podopieczne 
mogą poznawać tajniki 
piłki siatkowej (kl. V-VI SP 
oraz I-II Gimnazjum) oraz 

rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności siatkarskie, 
przygotowując się do udziału w turniejach i innych 
rozgrywkach (kadetki i juniorki). Współorganizator 
imprez, turniejów oraz rozgrywek ligowych i towa-
rzyskich. Pasjonat sportu i muzyki, popularyzator 
halowej i plażowej piłki siatkowej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Łukasz Szumlewski
Dyscyplina sportowa: 
piłka nożna
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: trener III Ligo-
wego Zespołu Kobiet, zaj-
mującego trzecie miejsce 
w lidze. Trener trzech za-
wodniczek występujących 
w kadrze województwa za-
chodniopomorskiego ZPN. 
Stanowczy i konsekwentny 

w działaniu. W pracy trenerskiej kieruje się przede 
wszystkim wzajemnym zaufaniem i systematycz-
nością. Uczestnik wielu szkoleń i kursokonferencji. 
W trakcie kursu trenerskiego UEFA „A”.

Julia Karwicka
Data urodzenia: 
01.04.2003 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2016 r.: II miejsce 
(srebrny medal) w kata 
juniorek 14 lat podczas 
Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego,  
II miejsce (srebrny medal) 

w kata juniorek 14 lat podczas Zachodniopomorskiej 
Olimpiady Karate, V miejsce w kata juniorek 14 lat na 
Mistrzostwach Polski Północnej, VIII miejsce w kata 
juniorek 14 lat na Mistrzostwach Polski Juniorów do 
lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate.

Oliwer Rudnicki 
Data urodzenia: 
02.03.2004 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2016 r.: I miejsce (złoty 
medal) w kata juniorów 12 
lat podczas Zachodniopo-
morskiej Olimpiady Karate, 
XII miejsce w kata juniorów 
12 lat  na  Mistrzostwach 

Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate, II miejsce (srebrny medal) w kata juniorów 
12 lat na Mistrzostwach Polski Północnej oraz tytuł 
wicemistrza Polski Północnej w kata 12 lat.

TRENER
Andrzej Sawicki
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin 
Opis osiągnięć trenera w 
2016 r.: Dzięki dużemu 
zaangażowaniu w proces 
szkolenia i przygotowaniu 
zawodników do presti-
żowych zawodów i tur-
niejów karate zawodnicy 
klubu  zdobyli 13 złotych, 

14 srebrnych i 12 brązowych medali oraz czołowe 
miejsca w zawodach i turniejach karate, takich jak: 
„Mistrzostwa Polski”, „Mistrzostwa Polski Północnej”, 
„Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskie-
go”, „Zachodniopomorska Olimpiada Karate”. Orga-
nizator zawodów karate. Popularyzator wschodnich 
sztuk walk na terenie Gminy Międzyzdroje.

KS „Fala” 
– piłka nożna i piłka siatkowa

ZAWODNICY
Marta Janik
Data urodzenia: 
29.09.1999 r.
Dyscyplina sportowa: 
piłka siatkowa
Opis osiągnięć zawod-
niczki w 2016r.: wyróż-
niająca się zawodniczka 
K.S. Fala  Międzyzdroje. 
Zaangażowanie podczas 
treningów, frekwencja, 
postawa i kultura osobista 

są niewątpliwie wzorem i inspiracją dla młodszych 
adeptek tego sportu.

zdobywczyni Pucharu Polski, srebrnego medalu na 
Europejskim turnieju kobiet w zapasach, zawodnicz-
ka kadry  narodowej  Polski.

Adrian Jaworski
Data urodzenia:
24.05.2001 r.
Dyscyplina sportowa: 
zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć zawod-
nika w 2016 r.: 9. m-ce 
Mistrzostw Polski Juniorów 
młodszych, mistrz Polski 
szkół gimnazjalnych, brą-
zowy medalista Pucharu 
Polski juniorów młodszych.

TRENER
Paweł Jarosz
Dyscyplina sportowa: 
zapasy w stylu wolnym
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: 4 tytuły mistrza 
Polski szkół podstawo-
wych w zapasach, mistrz 
polski szkół gimnazjalnych  
w zapasach, brązowy Pu-
char Polski Juniorów młod-
szych w zapasach.

KB Sporting
ZAWODNICY

Artur Ostrowski
Data urodzenia: 
10.07.1988 r.
Dyscyplina sportowa: 
lekkoatletyka
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2016 r.: halowy mistrz 
Polski w biegu na 800 m.

TRENER
Ryszard Ostrowski
Dyscyplina sportowa: lek-
koatletyka
Opis osiągnięć trenera  
w 2016 r.: trener halowego 
mistrza Polski w biegu na 
800 m.

MKS "Bushido" – Karate Kyokushin
ZAWODNICY

Kacper Domitrz
Data urodzenia:
28.03.2002 r.
Dyscyplina sportowa: 
karate Kyokushin
Opis osiągnięć zawodnika 
w 2016 r.: I miejsce (złoty 
medal) w kumite juniorów 
14/15 lat w kat. powyżej 
59 kg na Mistrzostwach 
Województwa Zachod-
niopomorskiego, I miejsce 

(złoty medal) w kumite juniorów do 14/15 lat w kat. 
powyżej 50 kg na Zachodniopomorskiej Olimpia-
dzie Karate, III miejsce (brązowy medal) w kumite 
juniorów do lat 14/15 lat w kat. powyżej 65 kg na 
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate.
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Prosimy nie kserować, nie skanować kuponów. Jeden wycięty kupon to 
jeden głos, który bierze udział w konkursie. Jedna osoba, może oddać tylko 
jeden głos. Wypełnij i wrzuć do urny w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Kupon do konkursu
na najpopularniejszego 

sportowca i trenera 
Międzyzdrojów w roku 2016.






