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 (…)
Tylko guziki nieugięte  

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni  
z głębin wychodzą na powierzchnię  
jedyny pomnik na ich grobie  
 
są aby świadczyć Bóg policzy  
i ulituje się nad nimi  
lecz jak zmartwychstać mają ciałem  
kiedy są lepką cząstką ziemi  
 
przeleciał ptak przepływa obłok  
upada liść kiełkuje ślaz  
i cisza jest na wysokościach  
i dymi mgłą katyński las  
 
tylko guziki nieugięte  
potężny głos zamilkłych chórów  
tylko guziki nieugięte  
guziki z płaszczy i mundurów

Zbigniew Herbert

Cześć Ich pamięci
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JAK PTAKI Z ROZBITYCH 
GNIAZD - wspomnienie
W dniu 29 marca 2007 r. Woliński Park Narodowy 
został zaszczycony wizytą Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Uchodźstwie ś.p. Ryszarda 
Kaczorowskiego. Pan Prezydent przybył z Londy-
nu na otwarcie wystawy muzealno - archiwalnej 
„Jak ptaki z rozbitych gniazd”, zorganizowanej 
w Muzeum Przyrodniczym WPN przez Naczelną 
Dyrekcję Archiwów Państwowych, Woliński Park 
Narodowy i Archiwum Państwowe w Szczecinie. 
Na wystawie zaprezentowano kolekcję zbiorów 
państwa Białkiewiczów, Polaków na emigracji: 
cenne dokumenty rodzinne, dokumentację 
dotyczącą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i żołnierzy Września, broń, ordery, odznaczenia. 
Pan Prezydent Kaczorowski był wzruszony histo-
ryczną i patriotyczną wymową wystawy. Po jej 
uroczystym otwarciu spotkał się z pracownikami 
Wolińskiego Parku Narodowego, żołnierzami 
Armii Krajowej i mieszkańcami Międzyzdrojów. 
Dzięki temu wydarzeniu jesteśmy dzisiaj bogatsi o 
wspomnienie człowieka serdecznego, otwartego, 
wielkiego Polaka - świadka i twórcy historii naszej 
Ojczyzny.                                                  Ewa Lewicka 

Rocznica Konstytucji 3-go Maja
Święto Narodowe
Konstytucja  3-go Maja została uchwalona  
03 maja 1791 roku. regulowała ustrój prawny 
rzeczypospolitej Obojga narodów. Powszech-
nie przyjmuje się, że była pierwszą w europie  
i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej  
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 Maja miała być odpowiedzią na 
pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzyna-
rodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która 
jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych 
potęg europejskich i największym krajem w Europie.  
Została ujęta w 11 artykułach. Wprowadziła prawo 
powszechnej niepodległości oraz trójpodział władzy 
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

I choć na długie dziesięciolecia straciliśmy nie-
podległość, to duch Konstytucji 3 Maja sprawia, że 
większość monarchii europejskich została zastąpio-
na przez państwa demokratyczne. Należała do nich 
wskrzeszona II Rzeczpospolita Polska.

Redakcja

Do udziału w uroczystościach związanych ze Świętem Narodowym w dniu 3-go maja 2010 r.              
zapraszają:

Burmistrz Międzyzdrojów
Leszek Dorosz

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach                 

Michał Sutyła

Zaproszenie na uroczystości
Stało się już tradycją, że dzień 3 maja jest w Międzyzdrojach dniem szczególnym. dlate-
go chcielibyśmy, aby Święto narodowe w 219-tą rocznicę Konstytucji 3-go Maja, miało 
godną oprawę.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach poczty sztandarowe, placówki oświatowe, insty-
tucje, organizacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców Międzyzdrojów, Lubina ,Wapnicy, Wicka 
i Zalesia. 

Rozpoczną się one o godzinie 10.30 przy Pomniku Wdzięczności na rondzie w centrum mia-
sta. Wartę honorową wystawi Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu. Po okolicznościowym 
wprowadzeniu, złożymy symboliczne wiązanki kwiatów, pamiętając o tym wielkim wydarzeniu, 
jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Około godz. 11.30 uformowana kolumna marszowa wyruszy do kościoła parafialnego  
pw. św. Piotra Apostoła, na uroczystą mszę święta w intencji Ojczyzny. Początek o godzinie 
12.00. W Lubinie msza za Ojczyznę rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej.

O godzinie 14.00 w Międzynarodowym Domu Kultury, rozpocznie się uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach.
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Jako długoletni pracownik z 25-letnim 
stażem pracy w samorządzie międzyzdrojskim 
miałam, wraz z pracownikami Międzynarodo-
wego Domu Kultury, ogromny zaszczyt przy-

gotowywać i osobiście uczestniczyć w wizytach 
najznakomitszych gości,  którzy odwiedzili 
nasze miasto - Międzyzdroje: 

- w dniu 29 marca 2007 r. Pan Ryszard Kaczo-
rowski b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźstwie, 

- w dniu 14 października 2008 r. Pan Lech 
Kaczyński  urzędujący Prezydent RP.

 Atmosfera przygotowań, współpracy z 
przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, 
posłami, funkcjonariuszami BOR-u  i możliwość 
bezpośredniego kontaktu z najważniejszym 
w naszej Rzeczypospolitej Polskiej osobami 
pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

14 października 2008 r. Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyński odwiedził 
Międzyzdroje. Pan Prezydent RP przyjechał 
na zaproszenie Burmistrza Międzyzdrojów 

Leszka Dorosza oraz organizatorów 26. Zjazdu 
Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej - Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło 
Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie.  

Prezydentowi RP towarzyszyli: Pan Mi-
chał Kamiński – Sekretarz Stanu w KPRP, Pan  
Joachim Brudziński – Poseł na Sejm RP, Pan 
Jacek Sasin – Doradca Prezydenta RP i Pan 
Marek Gróbarczyk. 

W uroczystościach uczestniczyli Ci, którzy 
również zginęli w katastrofie pod Smoleń-
skiem: płk. Czesław Cywiński, prezes zarządu 
Światowego Związku Żołnierzy AK, Pani Barba-
ra Mamińska, dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń 
Kancelarii Prezydenta RP oraz funkcjonariusz 
BOR p. Surówka.  

Podczas wizyty w Międzyzdrojach Pan 
Prezydent Lech Kaczyński zwiedził wystawę 
„90 lat Państwowości Polskiej” w Muzeum 
Wolińskiego Parku Narodowego i spotkał się z 
pracownikami Parku. Następnie odbyła się kon-

 Z Danutą Szyksznian, organizatorką 
zjazdów AK

ferencja prasowa na międzyzdrojskim molo,  
w której uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy 
i okolic. A później spacer po Promenadzie do 
MDK. 

Około godziny 13.00 obyły się uroczystości 
związane z otwarciem 26. Zjazdu Żołnierzy 
Kresowych AK w Międzynarodowym Domu 
Kultury z udziałem Prezydenta RP Pana Lecha 
Kaczyńskiego. W trakcie zjazdu Prezydent RP 

wręczył ordery zasłużonym kombatantom, 
działaczom środowiska Światowego Związku 
Żołnierzy Kresowych AK. Najbardziej wzru-
szające wypowiedzi usłyszeliśmy od Żołnierzy 
Kresowych AK, ludzi w sędziwym wieku, którzy 
tak dużo przeżyli i los bardzo boleśnie ich do-
świadczył – żywa lekcja historii. Byli wdzięczni 
za możliwość spotkania z Prezydentem RP,  
na które czekali od wielu lat.  

Piękna uroczystość, niesamowite i niepo-
wtarzalne przeżycia uczestników.

Z Międzyzdrojów Prezydent udał się do 
Kamienia Pomorskiego, gdzie zwiedził Katedrę 
Kamieńską i wysłuchał koncertu organowego. 
Po koncercie Prezydent Lech Kaczyński spotkał 
się mieszkańcami Kamienia Pomorskiego. 

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

Prezydent w naszej pamięci
10 kwietnia pod Smoleńskiem rozbił się samolot Tu-154 z polską delegacją państwową, która leciała do Katynia na uroczy-
stości upamiętniające 70. rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński  
i jego żona Maria. To ogromna strata i żal, że tak niespodziewanie w jednej chwili tych ludzi już nie ma i pozostaje nam tylko 
pamięć. O tych, którzy zginęli.

Prezydent RP Lech Kaczyński w otoczeniu kombatantów AK

Podczas konferencji 
na międzyzdrojskim molo

W trakcie zjazdu Prezydent 
RP wręczył ordery zasłużonym 
kombatantom, działaczom 
środowiska Światowego Związku 
Żołnierzy Kresowych AK

Z pamiątkowym bursztynem – 
samorodkiem, jaki Prezydent zabrał 
na pamiątkę z Międzyzdrojów
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Nie tylko 
dla przewodników
W dniu 28 kwietnia br. (w środę) o godz. 17.30  
w sali teatralnej Międzynarodowego Domu 
Kultury odbędzie się prelekcja prof. Mariana Ręb-
kowskiego pt. „Śladami św. Ottona - najstarszy 
kościół Pomorza”. Profesor jest kierownikiem In-
stytutu Archeologii i Etnografii PAN w Szczecinie. 

Spotkanie na temat: „Interpersonalne relacje 
w pracy przewodnika”, z dr Jerzym Wojciechow-
skim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Szczecińskiego z Katedry Psychologii, odbędzie 
się  07 maja br. godz. 17.30 w hotelu SLAVIA.  
Temat adresowany jest do wszystkich osób, które 
w swojej pracy zawodowej mają kontakt z innymi 
ludźmi. Przewodnik - turyści,  urzędnik - petenci, 
sprzedawca - klient itd. 

Na spotkania wszystkich zainteresowanych  
serdecznie zaprasza Klub Przewodników „Na 
Wyspach” w Międzyzdrojach. Wstęp na spotka-
nia wolny.

Adam Jakubowski
Przewodniczący Klubu „Na Wyspach”

Weekend Majowy  
w Międzyzdrojach 

PIĄTEK -  30 KWIETNIA  2010 r. 
godz. 17.00       

 „Panna na wydaniu” czyli walka żywiołów,
Wyrób Kabaretopodobny z Gimnazjum nr 1
Sala Teatralna w MDK

NIEDZIELA – 2 MAJA 2010 r.
godz. 20.00  

Uroczyste otwarcie Amfiteatru 
„DODA” koncert 
 Amfiteatr, ul. Bohaterów Warszawy 18 a
 

PONIEDZIAŁEK - 3 MAJA 2010 r. 
„Uroczystości związane z obchodami  
Konstytucji 3-go Maja”

godz. 11.00     
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marynarza

godz. 12.00         
Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę - kościół 
pw. św. Piotra Ap.         

godz. 14.00         
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 

Otwarcie wystawy pt. „Śladami historii”, 
z okazji 175-lecia kąpieliska Międzyzdroje 
(1835- 2010), FOYER MDK

ORGANIZATORZY:
MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY

URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYZDROJACH

Z koncepcją budowy nowego centrum na 8-hekta-
rowej powierzchni gruntów miejskich, wolnych od 
zabudowy, zlokalizowanych w pobliżu centralnej 
części miasta, mogliśmy zapoznać się na spotkaniu 
w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyz-
drojach w dniu 22 kwietnia 2010r.

Koncepcję tę opracowała firma  architekto-
niczno-urbanistyczna AMS-Projekt z Kołobrzegu 
- Anna i Maciej Siekierscy, realizując w tym miejscu 
projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Koncepcja ta zakłada realizację reprezen-
tacyjnej przestrzeni w postaci  sporego placu 
otoczonego 3-4. kondygnacyjnymi budynkami 
mieszkalnymi z usługami w parterach oraz budyn-
kiem ratusza, w którym będzie mieściła się nowa 
siedziba urzędu miejskiego. 

W sąsiedztwie tego placu znajdować się będą 
również inne nowoprojektowane budynki użytecz-
ności publicznej typu: przychodnia i  biblioteka 
oraz pasaże handlowe, a także  budownictwo 

wielorodzinne. Natomiast sam plac stanowić bę-
dzie forum reprezentacyjnych imprez masowych. 

Formę architektoniczną tego założenia zapre-
zentowała architekt Anna Płatek z firmy Archidea 
ze Szczecina. Koncepcja ta  nawiązuje do histo-
rycznej zabudowy Międzyzdrojów, ale również za-
wiera elementy nowoczesności, z podkreśleniem 
roli ratusza jako głównego budynku w mieście 
poprzez odpowiednie zaprojektowanie wnętrza 
urbanistycznego placu oraz wyeksponowanie osi 
widokowych.

 Na południe od wspomnianego placu reali-
zowany jest obecnie parking buforowy, a siatka 
komunikacyjna zaprojektowana jest przy wyko-
rzystaniu wyżej wymienionych elementów tak, 
aby turyści idąc z parkingu w kierunku morza 
przechodzili właśnie przez ten „nowy” rynek, 
obok „nowego” ratusza, idąc „nowymi” ulicami  
i pasażami.

Urszula Pyzik 
Planowanie Przestrzenne UM Międzyzdroje

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego pomiędzy 
ulicami: Gryfa Pom. – Niepodległości - Komunalną  
– Nowomyśliwską

Szansa ta wynika z: 
- trwającego aktualnie konkursu na dotację (na-

wet do 50%) rewitalizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007-2013 ;

- możliwości utworzenia funduszu rozwoju 
obszarów miejskich z udziałem Międzyzdrojów w 
ramach funduszu „Jessica” i pozyskanie tanich po-
życzek na projekty dotyczące rewitalizacji miasta.

Przyjęta przez Radę Miejską w Międzyzdrojach 
Uchwała Nr XXXI/294/08 z dnia 06.11.2008r. za-
twierdzająca  „Koncepcję Rewitalizacji Zabudowy 
Nadmorskiej Gminy Międzyzdroje” jest pierwszym 
krokiem do realizacji programu. 

W celu realizacji dalszych zamierzeń należy 
przeprowadzić aktualizację programu rewitalizacji, 
uwzględniającą nowe wymogi formalne i nowe 
kryteria, jakie przedstawił Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego dla zain-
teresowanych udziałem w programie.

Program rewitalizacji jest programem wielo-
letnim, tworzonym przy współudziale partnerów 
społecznych i gospodarczych. Składają się na niego 
projekty infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne, 
realizowane przez gminę i jej partnerów przy wyko-
rzystaniu m.in. dostępnych środków pomocowych.

Działania takie są niezbędne, aby osiągnąć za-
mierzony cel rewitalizacji, jakim jest ożywienie go-
spodarcze i społeczne terenów zdegradowanych. 

O tym wszystkim dowiedzieli się mieszkańcy 
miasta  podczas w spotkania w dniu 22 kwiet-
nia 2010r. w Międzynarodowym Domu Kultury  
w Międzyzdrojach, na którym nastąpiła pełna  
prezentacja aktualizacji Lokalnego Programu Re-
witalizacji Międzyzdrojów.  Celem prezentacji było 
przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród 
mieszkańców miasta, organizacji społecznych  
i gospodarczych, które miały szansę wnoszenia  
swoich uwag i propozycji do prezentowanego 
programu.                                                  Urszula Pyzik

 Planowanie Przestrzenne UM Międzyzdroje

AKTuAlIZACJA lOKAlNeGO PROGRAMu ReWITAlIZACJI 
MIĘDZYZDROJÓW NA lATA 2010-2016 
ORAZ źRÓDłA JeGO fINANsOWANIA – fuNDusZ „JessICA”
Międzyzdroje stoją dziś przed szansą pozyskania znacznych środków finansowych na 
dofinansowanie działań w zakresie  rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 
miasta w ramach programu rewitalizacji Międzyzdrojów. 
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W uroczystościach udział wzięli:
- poczty sztandarowe: Miasta i Gminy Międzyz-

droje, Związku Kombatantów i Byłych  Więźniów 

70. rocznica Zbrodni Katyńskiej
W dniu 13-go kwietnia 2010 roku, w 70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w samo 
południe na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach pod Krzyżem Katyńskim 
odbyła się szczególna uroczystość. Jej wymowę spotęgowała tragedia narodowa, która 
wydarzyła się 10-go kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych 
Międzyzdroje-Lubin, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Międzyzdrojach, 

Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Wapnicy,

-przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Międzyzdroje, księża parafii katolickich  
z Międzyzdrojów i Lubina, uczniowie i nauczyciele 
szkół; Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy, przedsta-
wiciele Przedszkola Miejskiego przedstawiciele 
Wolińskiego Parku Narodowego oraz  różnych 
środowisk Gminy Międzyzdroje, liczni mieszkańcy.

O godzinie 12-tej, uczestnicy wysłuchali (nie-
którzy odśpiewali) hymnu narodowego, a Pan 
Andrzej Mleczko  wyrecytował wiersz Zbigniewa 
Herberta  „Guziki”. Następnie Pani Dorota Sielewicz 
nauczycielka z gimnazjum, przedstawiła zebra-
nym historycznie osadzone i zakłamywane fakty 
zbrodni katyńskiej.

Modlitwę w intencji pomordowanych i ofiar 
katastrofy lotniczej odprawili,  ksiądz proboszcz 
Waldemar Michałowski, ksiądz kapelan Stanisław 
Diaków oraz ksiądz Mariusz Ogórski. Następnie głos 
zabrali: Burmistrz Międzyzdrojów Pan Leszek Dorosz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Michał Sutyła 
i Przedstawiciel Kombatantów Pan Karol Jaworski. 

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie 
wieńców, wiązanek kwiatów oraz zapalonych zni-
czy. Szczególną wymowę, miały te światełka, które 
przynieśli uczniowie naszych szkół. Uczestnicy 
uroczystości przeżyli chwile wzruszenia i głębo-
kiej zadumy. Wszystkim organizatorom należą się 
słowa podzięki i uznania.

W dniach 13-17 kwietnia w holu Międzyna-
rodowego Domu Kultury, była wyłożona Księga 
Kondolencyjna. Pierwszego wpisu w tej Księdze, 
dokonał  Pan Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w czasie wizyty w Międzyzdrojach 
w dniu 14-go października 2008 roku. 

Henryk Nogala
Sekretarz Gminy Międzyzdroje

Śmierć prezydentów: Lecha Kaczyńskiego   
i  Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezyden-
ta  RP  Na Uchodźstwie, Marii Kaczyńskiej, wielu  
polityków, duchownych, generałów, działaczy 
organizacji katyńskich, oficerów BOR-u i załogi 
Tu-154 sprawiła, że naród polski cierpi, ale cier-
pieniem, które jednoczy. Miesiąc kwiecień  odtąd 
będzie pełen smutnych dat: 2 kwietnia - śmierć 
Jana Pawła II, 10 kwietnia - śmierć 96 Polaków pod 
Smoleńskiem, 13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej.

Dlaczego 13 kwietnia wspominamy ofiary 
Katynia?

13 kwietnia 1943 roku radio Niemiec  hitle-
rowskich podało komunikat, iż Niemcy natrafili 
na groby polskich oficerów pod Smoleńskiem. 
Sugerowani  sprawcy mordu - radzieckie NKWD. 
Nie wszyscy dali temu wiarę. III Rzesza  to nie było 
najbardziej wiarygodne państwo, a  samo miało 
wiele istnień ludzkich na sumieniu. Polski rząd w 
Londynie  próbował wyjaśnić sprawę, ale Stalin 
obraził się na nas (swego sojusznika od 1941 roku 
czyli od układu Sikorski - Majski) i zerwał z naszym 
rządem stosunki dyplomatyczne. USA i Wielka 
Brytania prawie przepraszały Stalina za nas, sa-
botażystów w Wielkiej Koalicji Antyhitlerowskiej!

Stalin więc bez problemu wmówił wszystkim, 
że ta zbrodnia to dzieło niemieckiego Wehrmachtu 

(537 batalion saperski) z 1941r.: czyli z roku napa-
ści Niemiec na ZSRR. Swoje oburzenie wyraził na 
Procesie Norymberskim przedstawiciel radziecki i 
wtedy, w kontekście nazistów, nazywali to Rosjanie 
ludobójstwem!

W Polsce Ludowej ludzie wiedzieli jaka była 
prawda (ci, którzy się interesowali), ale głosić jej 
nie było wolno. Obowiązywała „prawda radziecka”. 
Prawda „naszego wyzwoliciela i dobroczyńcy”. 
Krążyły materiały amerykańskie po naszym kraju 
(Senat USA już w 1952 znał prawdę), starsi przeka-
zywali prawdziwą wersję młodszym, w rodzinach.  
Strach czasem  było pochwalić się tą wiedzą na 
lekcji historii!

Dziś nikt nam nie broni wiedzieć. A mimo 
to jak często wiemy mało! Rzadko wiemy, że w 
1940 zginęli nie tylko Ci odnalezieni w Katyniu 
(polscy oficerowie, służba graniczna i  więzienna, 
ale i duchowni, urzędnicy).Ginęli  oficerowie 
armii, policjanci, żołnierze KOP-u i w Charkowie 
i niedaleko Tweru. Byli to jeńcy, którzy w  1939 
dostali się głównie do trzech obozów  radzieckich: 
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków. Zginęło też wielu 
cywilów polskich w więzieniach NKWD w Kijowie i 
Mińsku (urzędnicy, nauczyciele, lekarze, sędziowie, 
duchowni, politycy) - elita  intelektualna narodu. 
Ich groby odkryto potem w Bykowni na Ukrainie 
i w Kuropatach na Białorusi. Swego czasu jeden z 

rosyjskich historyków twierdził, iż ma podstawy, 
by twierdzić, że polskie groby kryją też lasy Tawdy, 
niedaleko miasta Tiumeń.

Tak więc „zbrodnia katyńska” to nie tylko Katyń, 
gdzie  zginęło 12 tysięcy ludzi. To śmierć minimum 
22 tysięcy Polaków, w 1940 roku, z rozkazu Ław-
rientija Berii i Stalina. Śmierć w minimum pięciu 
różnych miejscach ZSRR.

Rosjanie od czasów Gorbaczowa udostępniają 
nam dokumentację dotyczącą tej zbrodni i nie 
zaprzeczają, że to zbrodnia  radziecka. Nadają 
też tej zbrodni coraz surowszą kwalifikację, choć 
ludobójstwem tego nazwać nie chcą. Nie mówią 
już, że to „przestępstwo pospolite” lub „nadużycie 
władzy”. Mówią, że to „zbrodnia stalinowska”. Od-
dają hołd pomordowanym (Jelcyn, Putin).

Obojętnie czy porozumiemy się, co do kwalifi-
kacji tego czynu, docenić ich „przemianę” trzeba. 
Lasy Ukrainy i Białorusi kryją w sobie  również 
setki tysięcy ofiar terroru Stalina z czasów „wiel-
kiej czystki”(1935-1938), czyli  głównie obywateli 
ZSRR. Poczucie wspólnego nieszczęścia jednoczy, 
więc  jest szansa, że kiedy rozmiar  bestialstw 
władzy radzieckiej do nas wszystkich dotrze, to  
i my i Rosjanie i  Ukraińcy i Białorusini, kiedyś sobie 
wszystko wybaczymy. Jak to w rodzinie. Słowiań-
skiej rodzinie.                                   Dorota Sielewicz

Nauczycielka historii w Gimnazjum Nr 1

Lekcja historii przy Krzyżu Katyńskim
13 kwietnia  2010 roku, na cmentarzu komunalnym, przy Krzyżu Katyńskim, uczciliśmy 70. rocznicę „zbrodni katyńskiej”. 
Ale nie tylko. Oddaliśmy  hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia. Ich śmierć spowodowała, że Katyń to teraz symbol  podwójnej  
traumy naszego narodu. 
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ucHwaŁy rady MiejSKiej
ucHwaŁa nr li/531/10

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.
uzasadnienie do uchwały 

w sprawie zmiany budżetu 

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększe-
nie dochodów i wydatków na kwotę 666 000,00 
zł. Dochody zwiększa  się o kwotę 666 000,00 zł 
z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie 
zadania - Budowa kompleksu boisk sporto-
wych w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 
2012” (kwota 333 000,00 zł zgodnie z uchwałą  
Nr XXXV/420/10 Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej wska-
zanym jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa zachodniopomorskiego w ramach 
Programu Orlik 2012 oraz kwota 333 000,00 zł   
z Ministerstwa  Sportu i Turystyki). 

Wydatki zwiększa się o kwotę 3 107 610,00 zł 
z czego na wydatki majątkowe przypada kwota 
w wysokości 2 050 110,00 zł a na wydatki bieżące 
1 057 500,00 zł. 

Zmiany polegają między innymi na wprowa-
dzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

1/ budowa kompleksu boisk sportowych  
w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” na   
kwotę 1 050 000,00zł, 

2/ wymiana - remont sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Bałtyckiej w Międzyzdrojach na kwotę 
80 000,00zł,

3/ budowa drogi – Gryfa Pomorskiego-las  
w Międzyzdrojach na kwotę 300 000,00 zł,

4/ opracowanie projektu budowlano-wyko-
nawczego na budowę wraz z przebudową ul. 
Polnej w Międzyzdrojach na kwotę 250 000,00 zł,

5/ dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- 
gaśniczego na kwotę 20 000,00 zł,

oraz uzupełnieniu środków na zakup serwera 
wraz z macierzą dyskową i dyskami o kwotę 
100 110,00zł. 

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na:
1/ rozbiórkę budynku mieszkalnego przy  

ul. Norwida 10 na kwotę 70 000,00 zł,
2/ zakup opału, pokrycie kosztów opraco-

wania dokumentacji technicznej szkoły, do-
posażenie przedszkola w zabawki edukacyjne  
i pomoce dydaktyczne w szkole nr 2 na łączną 
kwotę 27 000,00 zł,

3/ remont dachu, wymianę obróbek blachar-
skich, wentylację sali gimnastycznej oraz malo-
wanie dwóch sal zalanych przez topniejący śnieg 
w budynku sali gimnastycznej w gimnazjum na 
kwotę 100 000,00 zł,

4/ badania geologiczne gruntu na kwotę 
30 000,00 zł,

5/ opracowanie lokalnego programu rewi-
talizacji na kwotę 30 500,00 zł (uzupełnienie 
środków),

6/ zakup materiałów na przełożenie chodni-
ków na kwotę 65 000,00 zł,

7/ remonty chodników w mieście i sołec-
twach na kwotę 735 000,00 zł (uzupełnienie 
środków),

8/ remonty mieszkań komunalnych na kwotę 
250 000,00 zł (uzupełnienie środków).

Zwiększenie wydatków planuje się pokryć ze 
zmniejszenia wydatku na przebudowę ul. Kole-
jowej, C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach.

ucHwaŁa nr li/532/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego 
w ramach udzielonej dotacji.

Uzasadnienie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kamieniu Pomorskim zwróciła się 
z prośbą o dofinansowanie zakupu średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposa-
żenie Jednostki w Kamieniu Pomorskim w roku 
2010 w wys. 20 000,00 zł. Zakup samochodu 
będzie realizowany zgodnie z „programem 
Unii Europejskiej doposażenia jednostek PSP  
w pojazdy ratowniczo-gaśnicze do likwidacji 
skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 
– Na Ratunek”. Przewidziane jest finansowanie 
w 85 % ze środków UE, natomiast 15 % stano-
wić będą środki własne pozyskane z jednostek 
samorządu terytorialnego. 

ucHwaŁa nr li/533/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

przez Gminę Międzyzdroje do projektu pod 
nazwą: „Mew@ - Morze cyfrowych Kompe-
tencji” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Oś 
Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne 
− zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu − e-inclusion

Uzasadnienie
„Projekt MEW@ - Morze Cyfrowych Kompe-

tencji” stworzy możliwość dostępu do Internetu 
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepeł-
nosprawności poprzez m.in. pokrycie kosztów 
dostępu do Internetu, zapewnienie niezbędnego 
sprzętu, oprogramowania, zapewnienie pomocy 
technicznej przy instalowaniu i eksploatacji 
sprzętu komputerowego w gospodarstwach 
domowych i instytucjach podległych gminie. 
W ramach projektu zorganizowane zostaną  
również szkolenia dla odbiorców ostatecznych. 

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina 
Międzyzdroje zobowiązana jest do zagwaran-
towania środków finansowych na utrzymanie 
trwałości projektu tzn. jego funkcjonowania  
w okresie 5 lat od daty zakończenia projektu. 

ucHwaŁa nr li/534/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XlViii/492/09 

rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok 

Uzasadnienie: 
W uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwa-

lenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok 
dopisuje się punkt w sprawie upoważnienia dla 
Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji 
do łącznej kwoty 500 000,00 zł. Jednostki samo-
rządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń   
i gwarancji zgodnie z ustawą o finansach pu-
blicznych. Maksymalna kwota poręczeń i gwa-
rancji, których organ wykonawczy może udzielić  
w roku budżetowym musi wynikać z uchwały 
budżetowej.

W niniejszej uchwale zmienia się treść załącz-
nika „Limity wydatków Gminy Międzyzdroje na 
wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 
w latach 2010 i kolejnych”.

Zmiany polegają na:
1/ w zadaniu „Przebudowa ul. Kolejowej, 

C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach”  
- w związku ze zmniejszeniem wydatku w uchwa-
le w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 
o kwotę 2 441 610,00 zł zmianie ulega kwota 
planowanego wydatku w roku 2010 i wynosi 
7 591 400,36 zł oraz kwota łącznych nakładów 
finansowych,

2/ w zadaniu „Budowa ul. Polnej w Międzyz-
drojach” zmianie ulega okres realizacji inwestycji, 
kwota łącznych nakładów finansowych oraz 
kwota planowanego wydatku w roku 2010  
i wynosi 250 000,00 zł oraz w roku 2011 i wynosi 
6 000 000,00 zł,

Ponadto do załącznika wpisano zadanie 
pn. „Budowa drogi - Gryfa Pomorskiego - las  
w Międzyzdrojach.

ucHwaŁa  nr li / 535 / 2010
rady  Miejskiej  w Międzyzdrojach 

z dnia  30 marca 2010 r.
w sprawie  ustalenia strefy płatnego  

parkowania oraz ustalenia wysokości 
stawek i sposobu pobierania  opłat za 

parkowanie  pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych miasta  Międzyzdroje

Uchwała ustala strefę płatnego parkowania  
w dzielnicy nadmorskiej wydzieloną na pod-
stawie kryterium zapotrzebowania na miejsca 
parkingowe.

2. Do strefy płatnego parkowania  zalicza się 
pasy drogowe następujących ulic:

Promenada Gwiazd: przy Bazie Rybackiej, 
odcinek po lewej stronie vis a vis byłej Pomeranii, 
przy Hotelu Amber-Baltic, przy Posejdonie, zato-
ka postojowa  przy Piekiełku, przy Hotelu Slavia  
i Hotelu Vestina,  ul. Ludowa, Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego,  ul. Morska  połączona z ul. Boh. 
Warszawy, ul. Polna – parking, ul. Boh. Warszawy 
- przy DW Gromada, ul. Kopernika, ul. Rybacka,  
ul. Mickiewicza (od ul. Kopernika do ul. Boha-
terów Warszawy),  ul. G. Pomorskiego, ul. Pro-
menada Gwiazd, ul. Turystyczna, ul. Wczasowa,   
ul. Wesoła, ul. Cicha, ul. Spokojna,  ul. Poprzecz-
na,  ul. Plażowa, ul. Kościuszki (od ul. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego do ul. Promenada Gwiazd).
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Piotr wÓjciK - 26.04.2010 r.
Mateusz BOBeK - 10.05. 2010 r.
jan BurzyŃSKi - 17.05.2010 r.
Kazimierz drzewiecKi - 24.05.2010 r.
artur duSzyŃSKi - 31.05.2010 r. 

Na swoje dyżury zapraszają również :
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
-  MicHaŁ SutyŁa 
we wtorki i czwartki od godz. 12.00 - 15.30 
michal_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 
- Beata KiryluK  
 w  piątki od 13.00 - 14.00
beata_kiryluk@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– rOMan PawŁOwSKi 
w środy od 15.30 - 16.30
roman_pawlowski@miedzyzdroje.pl

Plan dyŻurÓw 
radnycH rady MiejSKiej 

w MiĘdzyzdrOjacH

odbywających się w poniedziałki, 
w godz. od 14.30 do 15.30 

w Urzędzie Miejskim 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14 

KontaKt: tel. 91 32 75 647 
• e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Absolutorium dla Burmistrza    
Informuję, iż LII absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach odbędzie się  29 kwiet-
nia  2010 r. o godz. 9.00 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach  
przy ul. Bohaterów Warszawy 20. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej urzędu: 
www.miedzyzdroje.pl                                                                                                                     Michał Sutyła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zostały wprowadzone opłaty za parkowanie  
pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania w następującej wysokości:

za pierwsze pół godziny parkowania   -  1,50 zł
za pierwszą godzinę parkowania          -  3,00 zł
za drugą godzinę parkowania               -  3,50 zł
za trzecią godzinę parkowania              -  4,00 zł
za czwartą i każdą następną rozpoczętą go-
dzinę parkowania                  - 3,00 zł
bilet parkingowy jednodniowy             -    20,00 zł
karta abonamentowa 2 dniowa           -    35,00 zł
karta abonamentowa 3 dniowa           - 50,00 zł
karta abonamentowa 5 dniowa       - 70,00 zł  
karta abonamentowa parkingowa jednoty-
godniowa                                                 - 150,00 zł
karta abonamentowa parkingowa dwutygo-
dniowa                                                       - 250,00 zł 
karta abonamentowa parkingowa mie- 
sięczna                                                    - 300,00 zł 
karta abonamentowa parkingowa czteromie-
sięczna                                                      -  400,00 zł  
Opłaty za parkowanie pobierane będą  

w okresie od 1 maja do 30 września, od ponie-
działku do soboty w godz. o 8.00 do 21.00.

Uchwała będzie obowiązywała z chwilą ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ucHwaŁa nr li /536/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Międzyzdroje 
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 

p.n. „Budowa kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej 

nr 1, ul. leśna 17 w Międzyzdrojach”.

Uzasadnienie:
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinan-

sowanie budowy kompleksu boisk wielofunkcyj-
nych przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Leśna 17 
w Międzyzdrojach w ramach III Edycji Programu” 
Moje boisko-Orlik 2012” Gmina Międzyzdroje 
otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki do-
finansowanie w wysokości  333.000,00 zł.

ucHwaŁa nr li /537/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofi-

nansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa 
kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy 

Szkole Podstawowej nr 1, ul. leśna 17 
w Międzyzdrojach”.

Uzasadnienie:
W związku ze złożonym wnioskiem o udzie-

lenie pomocy finansowej na realizację przed-
sięwzięcia p.n. ”Budowa kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1,  
ul. Leśna 17 w  Międzyzdrojach w ramach III Edy-
cji Programu” Moje boisko - Orlik 2012” ” Gmina 
Międzyzdroje otrzymała  pomoc finansowa  
w wysokości 333.000,00 zł.         

ucHwaŁa nr li/538/2010
rady Miejskiej w  Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie funduszu sołeckiego 

na rok budżetowy 2011.

Uzasadnienie:
Sołtysi sołectw Wicko, Wapnica, Lubin stoją 

na stanowisku, że wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego jest merytorycznie nieuzasadnione 
w związku z tym, że rekompensata od państwa 
w przypadku naszych sołectw wyniosłaby 10 % 
(wysoki współczynnik dochodu w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca), należy tworzyć dodat-
kowy mechanizm pozyskiwania środków – pro-
cedury skomplikowane, możliwość wspierania 
sołectwa daje ustawa  o  samorządzie gminnym.

    
ucHwaŁa nr li / 539 / 2010

rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia  30 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierża-

wienia na okres do 30 września 2010 r. teren 
o powierzchni 21 m², przyległy do wschodniej 

wieżyczki przy obiekcie ‘Molo’, na rzecz użytkow-
nika lokalu gastronomicznego usytuowanego 
w tej wieżyczce, z przeznaczeniem na ogródek 
gastronomiczny – stoliki z parasolami

ucHwaŁa nr  li / 540 / 2010
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia  30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym

Uzasadnienie:
Proponuje się przeznaczyć do wydzierżawie-

nia na okres do 30 września 2010 r. teren poło-
żony przed zachodnią wieżyczką przy obiekcie 
‘Molo’, o łącznej powierzchni 37 m² na rzecz wła-
ściciela lokalu gastronomicznego usytuowanego 
w zachodniej wieżyczce, z przeznaczeniem na 
ogródek gastronomiczny – stoliki z parasolami 
i ustawienie urządzeń chłodniczych. 

ucHwaŁa nr li/541/10
rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie:
W dniu 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku ze zmianami w orga-
nizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. 
zm.), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U.  z 2005r. Nr 236, poz. 
2008 z póżn. zm.).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 11 
ww. ustawy, Burmistrz Międzyzdrojów został 
pozbawiony kompetencji do określania wy-
magań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Obowiązujące do tej pory Zarządzenie 
Burmistrza Międzyzdrojów  Nr 161/ITI/06 z dnia 
14 sierpnia 2006r. dot. przedmiotowej sprawy 
utraciło swoją moc w chwili wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Nowe przepisy upoważniają 
Radę Miejską w Międzyzdrojach do określania 
ww. wymogów w drodze uchwały.  

Michał Sutyła
Przewodniczący Rady Miejskiej
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aKtualnOŚci

Spotkanie prowadzili: Michał Sutyła - Przewod-
niczący Rady Miejskiej Międzyzdrojów, Leszek 
Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów oraz Ireneusz 
Lewicki - Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowe-
go. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca 
Stanisław Felisiak dyrektora WPN  oraz główny 
specjalista  Bogdan Jakuczun. Zaproszeni zostali 
także wiceprzewodniczący Rady Naukowej Parku 
prof. Kazimierz Kozłowski, były dyrektor Archiwum 
Państwowego w Szczecinie oraz członek Rady Na-
ukowej pan Kazimierz Rabski, wieloletni dyrektor 
Słowińskiego Parku Narodowego, obecnie twórca 
programów regionalnych w TVP Szczecin. 

Celem spotkania, pierwszego zorganizowa-
nego w formie otwartej, było przede wszystkim 
publiczne przedstawienie zamierzeń realizowa-
nych w parku oraz argumentów dotyczących 
nie zawsze popularnych decyzji dyrektora WPN. 
W części wprowadzającej I. Lewicki przedstawił 
zakres działania parku, który przez minione pół-
wiecze stał się istotną częścią naszego miasta, 
gminy i całego regionu. 

– Chciałbym, aby ten okrągły jubileusz był 
świętem nie tylko pracowników Wolińskiego 
Parku Narodowego, ale całej naszej społeczności 
– podkreślił Ireneusz Lewicki.

 Dyrektor Parku mówił o sprawach najbardziej 
nurtujących mieszkańców gmin bezpośrednio 
sąsiadujących z WPN. Przypomniał, że park naro-
dowy jest własnością całego narodu i wolą tego 
narodu, wyrażoną w drodze ustawy o ochronie 
przyrody, został objęty ochroną wyrażającą się m. 
in. w ograniczeniach dopuszczonych na terenie 
WPN działań. 

Zgodnie z definicją park narodowy tworzy się 
„w celu zachowania różnorodności biologicznej, 
zasobów, tworów i składników przyrody nieoży-
wionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia 
właściwego stanu zasobów i składników przyro-
dy oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i 
siedlisk grzybów”. W związku z realizacją ustawo-
wych celów, dla których powołany jest WPN, na 
jego obszarze dopuszczono jedynie takie formy 
udostępniania dla celów turystyki i rekreacji, 
które nie wpłyną negatywnie na przyrodę parku. 
Są to: turystyka piesza, rowerowa, żeglarstwo i 
kajakarstwo, plażowanie, a także turystyka zorga-
nizowana, czyli rajdy i regaty. Dla turystyki zostały 
udostępnione zagospodarowane szlaki turystycz-
ne prowadzące do najbardziej atrakcyjnych miejsc 
w Parku, ścieżki przyrodnicze, punkty widokowe, 
miejsca postojowe, plaże nadmorskie, Muzeum 
Przyrodnicze i Zagroda Pokazowa Żubrów. 

 Dyrektor Lewicki przedstawił także zadania, 
na które planuje pozyskać pozabudżetowe środki 
finansowe: 

- szlak historyczno-przyrodniczy z zejściem 
schodami z Kawczej Góry na plażę i udostępnie-
niem umocnień obronnych BAS,  

- zejście z Białej Góry na plażę,
- stanica wodna w Wapnicy z przeznaczeniem 

dla projektu edukacji wodnej,
- wieża widokowa na Drożkowych Łąkach – 

wspólnie z Nadleśnictwem Międzyzdroje.

W kolejnej części spotkania dyrektor parku 
odpowiadał na pytania uczestników spotkania, 
które w przeważającej części dotyczyły możli-
wości zbierania na terenie WPN grzybów i jagód, 
a także możliwości wędkowania na wodach  
w granicach WPN.

W związku z całkowitym wyłączeniem moż-
liwości zbierania owoców runa leśnego w Parku 
dyrektor WPN wyjaśnił, że taka decyzja, chociaż 
nie przysparza mu zwolenników, jest słuszna ze 
względu na realizację ochrony przyrody. Lasy par-
ku stanowią jedynie niewielką część kompleksu 
leśnego wyspy Wolin. Pozostałe lasy znajdują się 
na terenie Nadleśnictwa, gdzie można bez ogra-
niczeń zbierać grzyby i jagody. Miejsca najbardziej 
obfitujące w grzyby i jagody położone są wbrew 
pozorom poza granicami WPN, w okolicy Warno-
wa, Przytoru, Łunowa czy Dargobądza. Miejscowa 
ludność nie została więc pozbawiona możliwości 
korzystania z dóbr lasu. Inaczej przedstawia się 
sytuacja w parkach narodowych, w których nie ma 
możliwości zbierania grzybów i jagód poza par-
kiem. Tam zgoda dyrektora  na zbieranie grzybów 
i jagód jest uzasadniona. Dopuszczenie zbierania 
grzybów i jagód na terenie Parku zawsze powodu-
je nieodwracalne zmiany w ekosystemie leśnym. 

Jak wyjaśnił  I. Lewicki, głównym zagrożeniem 
dla przyrody nie jest sposób zachowywania się 
zbieraczy, a sama ich obecność w miejscach, w 
których przebiegają trasy wędrówek zwierząt, 
czy znajdują się ich gniazda lub siedliska. Cho-
ciaż człowiek przebywając w lesie nie zawsze 
spotyka zwierzęta, one zawsze dostrzegają 
jego obecność. Powoduje to zmianę trybu życia 
zwierząt i zakłócenie ich spokoju. Po to właśnie 
część przyrody Skarbu Państwa objęta jest formą 
Lasów Państwowych, aby - w przeciwieństwie 
do parku narodowego - dopuścić swobodne 
korzystanie społeczeństwa z dobrodziejstw tej 
przyrody. Dyrektor WPN podkreślił, że nie jest 
przewidziane odstąpienie od zakazu zbierania 
runa leśnego w Parku. 

 Kolejnym omówionym zagadnieniem było 
wędkowanie w granicach Parku. Pan I. Lewicki 
przypomniał, że obecnie obowiązujący zakaz 
połowu wszelkich organizmów wodnych w WPN 
wynika ze zmienionej ustawy o ochronie przyrody. 
Ustawa dopuszcza możliwość wyznaczenia miejsc 
do wędkowania w dokumencie nazywanym 
rocznymi zadaniami ochronnymi, które dla parku 
ustanawia Minister Środowiska. W zadaniach 
ochronnych Wolińskiego Parku Narodowego na 
2010 r. nie wyznaczono takich miejsc. 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom lokal-
nych grup wędkarskich dyrektor Parku podjął 
działania w celu umożliwienia wędkowania na 
niemal wszystkich wodach WPN: na jeziorze Wic-
ko Wielkie, Delcie Świny, Zalewie Szczecińskim 
w granicach Parku oraz pasie o szerokości mili 
morskiej na Zatoce Pomorskiej. Aby zrealizować 
to zamierzenie, dyrektor parku wspólnie z Okrę-
gowym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego w 
Szczecinie muszą opracować zasady połowu ryb 
na morskich wodach w granicach Parku. I. Lewicki 
zadeklarował, że niezwłocznie po dokonaniu 

tych uzgodnień wystąpi do Ministra Środowiska  
z wnioskiem o zmianę zadań ochronnych w za-
kresie dotyczącym wędkowania. 

Zakazem połowu wszelkich organizmów 
wodnych pozostaną jednak objęte, jak dotychczas 
od 1990 r., jeziora śródlądowe w okolicy Warnowa  
i Wisełki. Swoją decyzję dyrektor Parku uzasadnia 
koniecznością zachowania tych jezior w stanie 
nienaruszonym przez obecność człowieka. Wokół 
jezior przebiega szlak turystyczny i rowerowy. To 
jedno z cenniejszych miejsc w WPN, być może 
unikalne nawet w skali uprzemysłowionych 
krajów Europy Zachodniej. Dopuszczenie jednej  
z form rekreacji, czyli wędkowania, prowadziło-
by w sposób nieunikniony do kolejnych żądań  
o udostępnienie jezior dla potrzeb kąpielisk i plaż, 
dla środków pływających itp. A jeżeli zezwoli się na 
korzystanie jednej grupie społecznej, nie będzie 
uzasadniona odmowa udostępnienia jezior dla 
potrzeb innych grup. W okolicy są inne jeziora,  
w których można wędkować, te w granicach Parku 
stanowią niewielką powierzchnię w porównaniu z 
powierzchnią chociażby jeziora Koprowo. Decyzja 
o wyłączeniu jezior z użytkowania nie narusza 
szeroko pojętego interesu społecznego, ponieważ 
nie pozbawia możliwości wędkowania w ogóle.

- Dowodem na to jest stanowisko przedstawi-
cieli wędkarzy, z którymi prowadzimy rozmowy 
o zasadach udostępnienia do wędkowania wód 
morskich parku. Są wśród nich także przedstawi-
ciele Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczeci-
nie.  W pełni akceptują oni decyzję o wyłączeniu z 
negocjacji obszaru jezior śródlądowych. Dlatego 
moje stanowisko przedstawione na spotkaniu jest 
tym bardziej uzasadnione – mówi dyrektor WPN.

 Członek Rady Naukowej Parku, pan Kazimierz 
Rabski, zauważył, że na całym świecie jest znane 
zjawisko niezadowolenia miejscowej społeczności 
z ograniczeń wynikających z ustanawiania parków 
narodowych. Jest to oczywiście zachowanie 
zrozumiałe, ale nie może wymuszać rezygnacji 
z celów parku. 

Przewodniczący Rady Naukowej Parku profe-
sor Kazimierz Kozłowski na zakończenie spotkania 
przypomniał, że granice Wolińskiego Parku Naro-
dowego, poza włączeniem do nich wód morskich, 
nie powiększyły się od 50 lat. Wręcz przeciwnie: 
park dla potrzeb rozwoju gminy Międzyzdroje 
przekazał grunty leżące w bezpośrednim sąsiedz-
twie miasta. 

Co wynika z jubileuszowego spotkania? Przede 
wszystkim potrzeba dalszych otwartych spotkań 
w gronie zainteresowanych osób. - Debata uświa-
domiła nam, jaką wiedzę musimy przekazywać 
społeczeństwu, nie tylko tę według programów 
edukacyjnych, ale także informacje o bieżącej 
działalności parku, o obowiązujących przepisach 
i ich zmianach, o procedurach obowiązujących 
nas jako urzędników państwowych podległych 
Ministrowi Środowiska – podsumował na zakoń-
czenie spotkania  I. Lewicki. 

Ewa Lewicka
Strona główna Parku:  www.wolin.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
www.bip.wolinpn.nv.pl

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Rozmowy o realizacji ochrony przyrody i oczekiwaniach społeczeństwa
W dniu 30 marca 2010 r. w siedzibie Centrum Edukacyjno – Muzealnego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach 
odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem: „50 lat Wolińskiego Parku Narodowego – współpraca z Gminą Międzyzdroje”.
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naSze SPrawy

Dzięki dobrej współpracy z  Jadwigą Bober - 
dyrektor MDK, oraz zaangażowaniu wszystkich 
pracowników domu kultury w ciągu niespełna 
dwóch tygodni udało się przystosować nowe 
pomieszczenia do naszych potrzeb. Obecnie 
korzystamy z dwóch sal i aneksu kuchennego. 
Ognisko może więc funkcjonować już „pełną parą”.

Dzięki owocnej współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej od marca mogliśmy podjąć 
się nowych zadań i rozszerzyć naszą ofertę dla 
rodziców. Wznowiliśmy „Warsztaty Umiejętności 
Wychowawczych”, które prowadzone są raz w 
miesiącu, zarówno w Międzyzdrojach, jak i w 
Wapnicy. Warsztaty skierowane są do wszystkich 

chętnych rodziców bez względu na wiek dzieci, 
umiejętności, problemy. 

Celem naszych starań jest odpowiedź na na-
potykane przez nas codzienne problemy, które 
niesie  ze sobą rodzicielstwo. To przede wszystkim 
rozwinięcie umiejętności dialogu z naszymi dzieć-
mi, odpowiedź na ich potrzeby,  rozwiązywanie 
problemów szkolnych i rówieśniczych. Najlepiej 
oddają to słowa pewnego cytatu, który stał się 
mottem naszej pracy: „Dialog nie jest egzotyczną 
rośliną, która wyrasta nagle, gdy dziecko ma lat 15. 
Dialog – to prosta roślinka, którą trzeba pielęgno-
wać rozpoczynając w dzieciństwie”.

Szczególny nacisk kładziemy również na po-
szukiwanie i wskazywanie skutecznych metod 
wychowawczych bez przemocy, krzyku, bicia. Po 
każdych warsztatach jest czas na indywidualną 
rozmowę z prowadzącymi, uzyskanie porady, 
wskazanie pomocy. Warsztaty prowadzą wraz ze 
mną pedagodzy: mgr Elżbieta Rupniewska oraz 
mgr Monika Ratajczyk.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć 
udział w naszych zajęciach, zarówno dzieci jak 
i rodziców serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia 
przyjmowane są poprzez Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz bezpośrednio w świetlicach  
w Wapnicy tel.: 913280188 oraz w Międzyzdrojach 
tel.: 91 3281919. 

Najbliższe spotkanie w Wapnicy już 21.04.10  
a w Międzyzdrojach  w maju. Serdecznie wszyst-
kich zapraszam.

Ewa Lewandowska           
Kierownik ŚOW TPD w Międzyzdrojach 

116 123 – ważny numer
Od bieżącego roku Instytut Psychologii Zdrowia 
PTP uruchomił pierwszą bezpłatną, ogólnopolską 
Poradnię Telefoniczną dla osób przeżywających 
kryzys emocjonalny. Poradnia telefoniczna na 
chwilę obecną jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 14°° do 22°°.

Numer działa na rzecz:  tworzenia i utrzy-
mywania systemu wsparcia dla osób w kryzysie 
psychicznym, zagrożonych samobójstwem, bez-
radnych wobec przeżywania problemów.       

Specjaliści dyżurujący przy telefonie:
wysłuchają dzwoniące osoby bez krytykowa-

nia i potępiania, okażą życzliwość, zachowają ab-
solutną dyskrecję dotyczącą przeprowadzanych 
rozmów telefonicznych, gwarantują  zachowanie 
całkowitej anonimowości rozmówcy, a także 
ścisłe unikanie wszelkiego nacisku religijnego, 
politycznego oraz ideologicznego.

Przypominamy, że do tej pory funkcjonuje  
w Polsce także bezpłatny telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży 116 111 prowadzony przez 
Fundację Dzieci Niczyje oraz telefon w sprawie 
zaginionego dziecka 116 000 Fundacji ITAKA.

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach

Grupa wsparcia           
Ośrodek Pomoc y Społecznej  infor muje, 
że w Międzyzdrojach działa całoroczny pro-
gram pomocy dla rodzin i bliskich  osób za-
grożonych narkomanią lub uzależnionych  
od narkotyków

W ramach programu prężnie działa grupa 
wsparcia z elementami psychoedukacji z zakresu 
mechanizmów uzależnienia  i współuzależnienia. 

Udzielamy pomocy:
Rodzicom i bliskim osób uzależnionych od 

narkotyków
Rodzicom dzieci przebywających aktualnie  

w ośrodkach stacjonarnych
Rodzicom osób zagrożonych, których dzieci 

eksperymentują z narkotykami
 Grupa ma charakter grupy otwartej, uczest-

nik może dojść w dowolnym momencie trwania 
programu. Grupę prowadzi terapeuta uzależ-
nień. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.  
Obecnie w drugi i czwarty CZWARTEK miesiąca. 
Grupa prowadzona jest w gabinecie terapeutycz-
nym w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 
Książąt Pomorskich 8 w Międzyzdrojach. Wspólną 
pracę rozpoczynamy od godziny 18-stej. Zainte-
resowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
z koordynatorem programu: Joanna Bołba, specja-
lista pracy socjalnej, nr tel. 509 572 024

nowe miejsce – nowe zadania
wraz z nastaniem pierwszych oznak wiosny Środowiskowe Ognisko wychowawcze tPd  
w Międzyzdrojach, zmieniło swoją siedzibę. z dotychczasowych pomieszczeń Gimnazjum nr 1, 
przenieśliśmy się do sal Międzynarodowego domu Kultury. 

Autorka pierwszej polskiej dobranocki „Jacek 
i Agatka” pokazała na spotkaniach, że idzie z 
duchem czasu i świetnie zna obecne dziecięce 
„klimaty”. Świetnie rapowała swoje wiersze 
wraz z uczniami ze Szkoły w Międzyzdrojach. 
Na pierwszym spotkaniu Pani Chotomska sku-
piła się na 2 książkach „Muzyka Pan Chopina” i 
„Rodzinna herbatka”. Opowiadała jak rzetelnie 
i wnikliwie przygotowuje się do napisania ksią-
żek – „Dzieci pana astronoma” pisała przez 3 lata, 

bo musiała zgłębić tajniki astronomii, książkę  
o Chopinie pisała też długo, bo wiele czasu zajęło 
jej przeczytanie korespondencji Chopina, biografii  
o nim, dużo czasu spędziła w  Muzeum Chopina  
w Warszawie – by jej książka, aczkolwiek dla dzieci, 
zawierała informacje poparte dokumentami.  
W swojej książce zawarła super anegdoty o kom-
pozytorze: o zegarku, który otrzymał od śpiewaczki 
Angeliki Catalani, o białym kołnierzyku, w którym 
występował podczas pierwszego wielkiego kon-
certu, o ulubionych fiołkach. Celem jej opowieści o 

małym Frycku było pokazanie, iż pomimo swojego 
geniuszu był zwyczajnym chłopcem, który lubił 
„bić się z kolegami” i który o pierwszych lekcjach 
jazdy konnej tak pisał do mamy: „siedząc na koniu 
czuję się jak małpa na niedźwiedziu”.  

Pani Chotomska w dzieciństwie chciała zostać 
cyrkową akrobatką na linie, mimo niespełnionego 
dziecięcego marzenia czuje się kobietą spełnioną 
– w życiu robi tylko to, co daje jej ogromną radość 
i dużą satysfakcję – kocha pisać dla dzieci, bierze 

udział w różnych 
s p o t k a n i a c h , 
targach książki, 
imprezach cha-
rytatywnych. Za-
pytana czy nie 
krzywiła się pijąc 
sok z cytryny po 
otrzymaniu Or-
deru Uśmiechu 
odpowiedziała, 
iż lubi wszystkie 
jadalne „kwasy”, 
począwsz y od 
ogórków kiszo-
nych, skończyw-
szy na grzybkach 
marynowanych. 
Wanda Chotom-
ska – mama Ewy 
C h o t o m s k i e j , 
s łynnej  Ciotk i 
Klotki - dała  się 

poznać jako osoba pełna humoru, zapytana o ulu-
biony przedmiot w szkole – krótko odpowiedziała: 
dzwonek po lekcji matematyki. 

Pani Wanda po spotkaniach każdemu dziecku 
wpisywała do książek (sprzedano ich ponad 70), 
pamiętników indywidualne dedykacje – rymowa-
ne wierszyki. Pani Wanda Chotomska zapytana 
przed odjazdem skąd czerpie taką energię i siłę, 
odpowiedziała z uśmiechem – znacie piosenkę 
Ryszarda Rynkowskiego „Ten typ tak ma”?...

Andżelika Gałecka

Wanda Chotomska z dziećmi
23 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły się dwa spo-
tkania autorskie w Panią Wandą Chotomską. Międzyzdroje było pierwszym miastem 
na długiej trasie po województwie zachodniopomorskim. Pani Wanda spotkała się  
z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach i ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Wapnicy. 
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Kultura

spotkania autorskie 
W dniu 27 kwietnia (we wtorek)  
w Bibliotece Miejskiej odbędzie się 
spotkanie autorką z Izabelą Sową, 
natomiast 29 kwietnia (w czwartek)  
z pisarką Małgorzatą Kalicińską.  
Początek o godzinie 18.  Wstęp wolny.

Izabela Sowa to autorka  tzw. „serii owocowej”: 
„Smak świeżych malin”, Cierpkość wiśni, Herbat-
niki z jagodami”. Ceniona za styl i pogodę ducha 
jest również autorką powieści „Zielone jabłuszko”.  
W 2006 roku opublikowała zbiór opowiadań  
„10 minut od centrum”. Rok później pojawiła się 
książka „Świat szeroko zamknięty”. W 2008 roku 
ukazała się powieść „Ścianka działowa”.

Małgorzata Kalicińska  była zbieraczką wiado-
mości w TVP1 w programie „Kawa czy herbata”. 
Współtworzyła program Forum nieobecnych, 
współpracowała przy redagowaniu programu 
Żyć bezpieczniej. Jest autorką „Domu nad 
rozlewiskiem” -  współczesna saga rodzin-
na dziejąca się na Mazurach oraz „Powroty 
nad rozlewiskiem” - niejako pierwsza część 
owej sagi, osadzona w realiach lat 1945 -1988;  
„Miłość nad rozlewiskiem” - kontynuacja losów 
rodziny Małgorzaty oraz Pauli, a także „Fikołki 
na trzepaku”, 2009 - autobiograficzna powieść  
z czasów dzieciństwa na Saskiej Kępie i ostatnio 
wydanej „Widok z mojego okna”. Na podstawie 
sagi nad rozlewiskiem powstał serial z Joanną 
Brodzik w roli głównej.

Andżelika Gałecka

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny AMBER 
BALTIC założeniami programowymi wpisuje się w 
Rok Chopinowski – czas obchodów 200. rocznicy 
urodzin Fryderyka Chopina. W roku 2010 przypada 
również 200-lecie urodzin Roberta Schumanna – 
wielkiego romantyka, który zachwycał się dziełami 
polskiego kompozytora. Te dwa jubileusze tworzą 
jedyną w swoim rodzaju okazję do wielkiego 
muzycznego święta, które trwać będzie na całym 
świecie. Zaplanowany w dniach 20-23 maja 2010 
roku III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
AMBER BALTIC będzie również świętem – obu 
kompozytorów. 

Program: 
20.05.2010

godz. 18.00 - Skwer przed Molo
Orkiestra Garnizonowa 8 Flotylli Obrony  

Wybrzeża ze Świnoujścia
Kapelmistrz: Piotr Romański
godz. 19.00 - Międzynarodowy Dom Kultury 
Koncert Inauguracyjny
Kevin Kenner (U.S.A.) – fortepian 
Dina Yoffe (Łotwa) – fortepian
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, Słupsk
Bohdan Jarmołowicz – dyrygent 
W programie: koncerty fortepianowe Chopina 

i Schumanna 

21.05.2010 
godz. 16.00 
„Blisko Chopina – Inspiracje”
Izabella Kopeć –  mezzosopran
Beata Szałwińska (Luksemburg) – fortepian 
godz. 19.00 - Międzynarodowy Dom Kultury 
Recital fortepianowy 
Alberto Nose (Włochy) 
W programie: miniatury fortepianowe Fryde-

ryka Chopina i Roberta Schumanna 

22.05.2010 
godz. 16.00 - Międzynarodowy Dom Kultury 
Kwartet Prima Vista 
Joanna Ławrynowicz – fortepian 
Krzysztof Bzówka – skrzypce
Józef Kolinek – skrzypce
Piotr Nowicki – altówka
Piotr Hausenplas – wiolonczela
godz. 19.00 - Międzynarodowy Dom Kultury 
Koncert: Pojedynek fortepianowy
The New Art Ensemble pod kierunkiem Seba-

stiana Wypycha

23.05.2010 
godz. 19.00 - Międzynarodowy Dom Kultury
Koncert finałowy
Alicja Węgorzewska – sopran 
Adam Kruszewski – baryton 
Alex Szilasi (Węgry) – fortepian 
W programie: Pieśni Fryderyka Chopina  

i Roberta Schumanna 
Moderacja: Marta Dąbrowska, Sambor Czarnota
Ponadto w planie: 
Wystawa poświęcona Kobietom Chopina
ew. Wystawa z Muzeum Etnograficznego:  

„Zakochany Chopin – inspiracje mazowieckie” 
Jadwiga Bober

Dyrektor MDK

III Międzynarodowy festiwal Muzyczny AMBeR BAlTIC 
20 – 23 maja 2010

Komisja obradująca w Kamieńskim Domu 
Kultury pod przewodnictwem Haliny Orskiej  
– historyka sztuki i pedagoga ze Szczecina, przy-
znała nagrody licznej grupie 
dzieci i młodzieży reprezen-
tującej Międzyzdroje.

W kategorii lat 8 – 11
Za dwie prace, dwie 

niezależne nagrody indy-
widualne otrzymała - Li-
via Belter.  Dziewczynka 
reprezentowała Szkołę 
Podstawową nr 1 w Mię-
dzyzdrojach, oraz Między-
narodowy Dom Kultury. 
Wyróżniono prace następu-
jących osób: - Nikoli Kuczyń-
skiej ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Międzyzdrojach, 
- Andrzeja Burlińskiego  
z Międzynarodowego Domu 
Kultury w Międzyzdrojach, - 
Oliwii Nowickiej z Między-
narodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. 
W kategorii lat 12 – 14

Nagrodę indywidualną uzyskał - Samuel 
Seniw z Międzynarodowego Domu Kultury  
w Międzyzdrojach.

Wyróżnienia przyzna-
no: Darii Garbiec z Mię-
dzynarodowego Domu 
Kultury w Międzyzdro-
jach, Zuzannie Buczek z 
Międzynarodowego Dom 
Kultury w Międzyzdrojach.

Nagrody wręczono 20 
marca podczas uroczy-
stego wernisażu w Galerii 
Sztuki w Kamieniu Pomor-
skim. Komisja konkurso-
wa ponadto przyznała 
zespołowi plastycznemu 
MDK w Międzyzdrojach 
pod kierunkiem pani Anny 
Mackiewicz - wyróżnienie 
za różnorodność i wysoki 
poziom artystyczny zapre-
zentowanych prac.

Pani Anna Mackiewicz, prowadząca zajęcia 
plastyczne z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 1 

oraz w MDK w Międzyzdrojach otrzymała wyróż-
nienie dla instruktora za wysokie umiejętności 
w prowadzeniu zajęć artystycznych, rozwijaniu 
wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. 
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulu-
jemy.                          Jadwiga Bober, Dyrektor MDK

sukces młodych plastyków z Międzyzdrojów
Już po raz trzeci nasze dzieci z sukcesami wzięły udział w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Twórczości Zespołów Plastycznych pt. „Krajobraz Polski”. Na przegląd powiatowy 
w Kamieniu Pomorskim przesłano ponad 200 prac, w konkursie wzięło udział  
20 zespołów plastycznych. 

Nagrodzona praca Samuela Seniwa



11Informator  mIędzyzdrojskI  nr  4/2010

SPOrt - wSPOMnienie

Polska Rodzina Olimpijska, cały polski sport 
poniosły dotkliwą i niezwykle bolesną stratę.  
W dramatycznych okolicznościach, w ciągu za-
ledwie kilku sekund odszedł na zawsze nie tylko 
Prezes – Instytucja, ale przede wszystkim – wielki 
i autentyczny Przyjaciel Sportowców.

Sportem „zaraził się” już w czasach szkolnej 
edukacji w rodzinnym Sandomierzu, ale – jak 
wielokrotnie potem podkreślał – nie miał „papie-
rów” na to by stać się wyczynowcem. Wykazywał 
się za to na innych polach – całkiem dobry spiker 
- konferansjer, organizator, działacz. Takim po-

został do końca, niejako po drodze „zaliczając”, 
jeszcze przed 30-tką, prezesurę w PZLA, potem 
– spędzając równe dziesięć lat w roli dyplomaty, 
następnie współorganizując pierwszą w kraju 
prywatną telewizję (Polsat) i rozwijając jej kolejne 
kanały sportowe. Wreszcie – w lutym 2005 r.  objął, 
wygrywając wybory, funkcję prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Krótko po tym przebo-
jem dostał się – jako pierwszy Polak w historii 
– do władz Europejskich Komitetów Olimpijskich 
(EOC), sięgając w nich po funkcję szefa Komisji 
Komunikacji i Mediów. 

Rychło stał się tam postacią wysoko cenioną 
za ciekawe inicjatywy (dotyczące np. współpracy 
EOC z Eurosportem), ale i ujmującą bezpośrednim, 
prawdziwie sportowym sposobem bycia. Prezes 
Nurowski szybko skracał dystans (to pewnie 
umiejętność wyniesiona jeszcze z działalności w 
ruchu młodzieżowym), był doskonałym mówcą 
(nie tylko przez mikrofon), dobrze znał języki 
(francuski, angielski, rosyjski), więc… i międzyna-
rodowa pozycja polskiego Działacza, a i  naszego 
ruchu sportowego także, systematycznie rosła. 
Dla Nurowskiego ważniejsze było jednak to, co 
działo się w kraju. Tu zaś także przydawały się – i to 
bardzo - jego specyficzna przebojowość i talenty 
negocjacyjne. To zaś skutkowało pozyskaniem 
grupy wcale niebiednych firm jako sponsorów i 
partnerów PKOl i naszych reprezentacji. Sam olim-
pijski komitet mógł dzięki temu rozwinąć skrzydła, 
systematycznie poszerzając listę inicjatyw i form 
działania. Piękne Centrum Olimpijskie w stolicy, 

wzniesione jeszcze przez poprzednika P. Nurow-
skiego – S. Paszczyka, poczęło naprawdę tętnić 
życiem. Sam Prezes – kiedy tylko mógł (i miał na 
to czas, bo funkcję w PKOl pełnił przecież spo-
łecznie) – starał się możliwie często spotykać się 
z zawodnikami. „Sportowcy i ich związki sportowe 
są dla nas partnerami najważniejszymi” – uparcie 
powtarzał. Pewnie dlatego dla  nich właśnie drzwi 
prezesowskiego gabinetu były zawsze otwarte, a 
telefony i listy od nich – nie pozostawały bez echa. 
Potrafił rozmawiać z zawodnikami – i to nie tylko 
przy okazji wspólnych z nimi pobytów na igrzy-

skach – w Tu-
rynie, Pekinie 
i Vancouver. 
K ażdy star t 
mocno prze-
żywał – cie-
szył się sukce-
sami martwił 
p o r a ż k a m i . 
Dla zwycięz-
ców „wycho-
dził” solidnej 
w y s o k o ś c i 
nagrody, dla 
pokonanych 
zawsze miał 
słowa otuchy 
i pocieszenia. 

M i m o 
nawału roz-
licznych zajęć 
służbowych 

starał się raz na jakiś czas ruszać „w Polskę”. „Tam 
także dzieje się sport” – mamawiał – i gdy tylko 
udało mu się wyrwać ze stolicy – odwiedzał zarów-
no inne duże miasta, jak i niewielkie miejscowości. 
Na miejscu każdego chciał wysłuchać, z każdym 
porozmawiać, spróbować pomóc. Nigdy i nikomu 
nie obiecywał  żadnych „złotych gór”, ani też po-
parcia w ministerstwie, ale – w wielu przypadkach 

większą moc miało dla gospodarzy uczciwe, dobre 
słowo, przyjazny gest, wspólna fotografia, wręczo-
na komuś wizytówka. Znamy to zresztą doskonale 
i my, Międzyzdrojanie. Piotr Nurowski czuł swoisty 
sentyment do Pomorza Zachodniego. Miał tu, nad 
morzem, swoją prywatną „cichą przystań”, z której 
czasami zdarzały Mu się „wypady” do Dziwnowa, 
Kołczewa czy Międzyzdrojów. Doskonale znał or-
ganizowane tu wydarzenia sportowe – Wakacyjne 
Festiwale Gwiazd, turnieje golfowe i tenisowe, 
mitingi pamięci Wł. Komara i T. Ślusarskiego. 
Na te  ostatnie ściągało Go głównie pragnienie 
przypomnienia sobie lat współpracy z obydwo-
ma mistrzami – wszak ich olimpijskie sukcesy 
przypadły właśnie na lata prezesury Nurowskiego 
w PZLA. Przy każdej okazji starał się zajrzeć pod 
pamiątkowe obeliski na poboczu krajowej „trójki” 
pod Przybiernowem, upamiętniające tragiczny 
wypadek z udziałem obu mistrzów olimpijskich 
i Jarosława Marca. Oglądał Piotr Nurowski nasze 
sportowe konkursy na trawniku przed „Amber Bal-
tikiem”  na Promenadzie Gwiazd; podziwiał stale 
piękniejącą tę, nadmorską część miasta; przed 
rokiem zaś – w drodze na lekkoatletyczne MŚ w 
Berlinie – kibicował uczestnikom memoriałowego 
mitingu na naszym, także – co podkreślał -  coraz 
ładniejszym i bardziej kompletnym obiekcie przy 
Alei Róż.  „To piękne miejsce – mówił wtedy na-
szemu burmistrzowi – jeszcze nie raz tu przyjadę 
na zawody”. 

Niestety, tej obietnicy Piotr Nurowski już nigdy 
nie spełni…                                                             (baś) 

STRACILIŚMY   PRZYJACIELA
W sobotę, 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął 
tragicznie Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podróżował 
– wraz z delegacją państwową pod przewodnictwem Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego – do Katynia, aby na grobach ośmiu zamordowanych tam 70 lat temu 
olimpijczyków złożyć wieniec i zapalić znicze…
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informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje
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redaktor naczelny: Henryk Nogala   wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5; 72-500 Międzyzdroje; tel. 91 327 56 31

Skład i druk: Drukarnia DELTA, Świnoujście, tel.  91 321 55 27, www.deltadruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów.

OGŁOSzenia - KOMuniKaty

Zmiany „studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego 

gminy Międzyzdroje”
W terminie od 21 kwietnia 2010r. do 21 

maja 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomor-
skich 5, w pokoju Nr 8 w godz. od 8.00 do 
15.00 nastąpi wyłożenie projektu zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Międzyzdroje”.

Wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu zmiany  jest kolejnym krokiem do 
realizacji zamierzeń planistycznych.

***
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-

jekcie rozwiązaniami, z udziałem projektanta 
Marka Gruntke, odbędzie się dnia 11 maja 
2010r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Urszula Pyzik 

Planowanie przestrzenne UM Międzyzdroje

Opłaty roczne z tytułu 
użytkowania wieczystego
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 
marca 2010 roku upłynął termin wnosze-
nia opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowych. 

Użytkownicy wieczyści mogą ubie-
gać się o udzielenie 50% bonifikaty  
od opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowe. Boni-
fikaty udziela się osobom fizycznym, których 
dochód miesięczny na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza 50 % 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym rok, 
za który opłata ma być wnoszona, ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, na wniosek użytkownika, 
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub 
wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej zostanie ogłoszo-
na przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego do dnia 19 lutego br. W związku 
z powyższym pod koniec miesiąca lutego 
przygotowane zostały druki wniosków  
o udzielenie ww. bonifikaty, do pobrania  
w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej 
www.bip.miedzyzdroje.pl 

Edyta Konarzewska 

Nieruchomości gminne 
przeznaczone do sprzedaży  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nabywania nieruchomości 
położonych na terenie gminy Międzyzdroje.

P r o p o n u j e m y  d o  s p r z e d a ż y :
• Dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, położone  

w Wicku przy ul. Żwirowej, stanowiące działki :
- nr 120/30 o pow. 1.439 m² wraz z udziałem do ½ części w drodze dojazdowej stanowiącej 
  działkę nr 120/34 o pow. 327 m², cena wywoławcza 126.000 zł + podatek VAT w stawce 22%,
- nr 120/35 o pow. 1.660 m²,  cena wywoławcza 153.000 zł + podatek VAT w stawce 22% 
Przetarg na  sprzedaż w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszej połowie maja 2010 r. 

• Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Turkusowej w Wapnicy, działka nr 137/6  
o pow. 1.475 m². Cena wywoławcza – 140,000 zł + podatek VAT w stawce 22%. Przetarg na  sprzedaż  
w/w nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszej połowie maja 2010 r.  

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach, działki: nr 574  
i nr 572/2 o łącznej pow. 423 m². Cena wywoławcza – 140.000 zł + podatek VAT w stawce 22%. Rokowania 
na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną ogłoszone w pierwszej połowie maja 2010 r. 

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Promenada Gwiazd 20 w Międzyzdrojach, działka  
nr 298 o pow. 684 m². Cena wywoławcza – 1.800.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nierucho-
mości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.

•  Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Książąt Pomorskich 24 w Międzyzdrojach, działka  
nr 341 o pow. 494 m². Cena wywoławcza – 1.000.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nierucho-
mości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.

• Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Międzyzdrojach, działka  
nr 328 o pow. 839 m². Cena wywoławcza – 1.600.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż w/w nierucho-
mości został ogłoszony na dzień 8 czerwca 2010 r.

Edyta Konarzewska 
Referat gospodarki nieruchomościami

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW I NUMERÓW POMIESZCZEŃ  
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

Lp.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Nazwa Wydziału

Komendant Straży Miejskiej

Ewidencja Działalności Gospodarczej
Zamówienia Publiczne Inwestycje

Urząd Stanu Cywilnego
KadryEwidencja Ludności
Promocja, Współpraca z Zagranicą

Informatyk
Drogownictwo, Tereny Zielone, Gosp. Komunalna  
i Ochrona Środowiska
Sprawy Administracyjne, Archiwum,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Sekretariat Urzędu

Gospodarka Mieszkaniowa
Oświata i Zdrowie
Sekretarz Miasta
Referat Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta
Kasa
Biuro Rady Miejskiej
Radca Prawny
Planowanie Przestrzenne
Referat Gospodarki Nieruchomościamii Rolnictwa

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i OC
Straż Miejska

Nr telefonu

91 3280246
91 3275667
91 3275634
91 3275652
91 3275665
91 3275658
91 3275633
91 3275654
91 3280441
91 3275636
91 3275656

91 3275653

91 3275631
Fax 91 3275630

91 3275666
91 3275636
91 3275645
91 3275635
91 3275642
91 3275635
91 3275641
91 3275647
91 3275646
91 3275651
91 3275632
91 3275666
91 3275637
91 3275640
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