
NEWSLETTER  
GMINY MIĘDZYZDROJE 

WAŻNE INFORMACJE – KOMUNIKATY – APELE     WYDANIE NR 1/2020 (25.03.2020r.) 

 

1 | S t r o n a  
 

Miejsce zamieszkania można opuszczać 
od dziś tylko w określonym celu. Jakim? 
- dojazd do pracy - jeśli jesteś pracownikiem, 
prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. 
Masz również prawo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją zawodową działal-
nością. 
- wolontariat - jeśli działasz na rzecz walki z ko-
ronawirusem i pomagasz potrzebującym przeby-
wającym na kwarantannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działalności. 
- załatwianie spraw niezbędnych do życia co-
dziennego. Możesz się przemieszczać, aby zrobić 
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się 
do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić 
psa. 
Przemieszczać się można jedynie w grupie 
do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy 
rodzin oraz osób będących ze sobą w sta-
łym pożyciu. 

Nie jest konieczne posiadanie zaświadczeń  
o pracy w danym miejscu albo o odbywaniu wo-
lontariatu. W przypadku ewentualnej kontroli 
należy poinformować funkcjonariuszy o celu po-
dróży, np. jadę do pracy, czy wracam z niej,  
a także podać miejsce wykonywania obowiąz-
ków zawodowych. 
Ograniczenia w komunikacji publicznej 
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal 
działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub me-
trze tylko połowa miejsc siedzących może być 
zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 
70, to na jego pokładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób. 
Całkowity zakaz zgromadzeń 
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgro-
madzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz 
mógł się jednak spotykać z najbliższymi. 
Ograniczenia w uroczystościach religij-
nych 
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą 
osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach  
o charakterze religijnym. Tutaj jednak wpro-

wadzono jednak ważną zasadę. W mszy lub in-
nym obrzędzie religijnym nie będzie mogło 
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób  
– wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 
Zakłady pracy 
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą za-
kładów pracy. Należy jednak stosować w nich 
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  
w zakresie zachowania odległości pracowników, 
środków dezynfekcji. 
Spacer tak, plac zabaw nie.  
Przepisy odnoszą się do niezbędnych codzien-
nych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć 
spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem 
ograniczeń odległości oraz limitu przemieszcza-
jących się osób (maksymalnie dwie osoby, z wy-
łączeniem rodzin). 
 
Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, 
które są miejscem gromadzenia się różnych 
osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakaże-
nia. 

Zmiana zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w związku z ogło-

szeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju 

Szanowni Państwo! 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na te-

renie całego kraju oraz w  trosce o bezpieczeń-

stwo mieszkańców i konieczność podjęcia  

działań ograniczających rozprzestrzenianie się 

koronawirusa informuję, że zmieniają się zasady 

obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim  

w Międzyzdrojach. 

Od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie 

prowadzona bezpośrednia obsługa interesan-

tów. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, 

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ter-

minu, będzie możliwy osobisty kontakt w 

Urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z pra-

cownikiem merytorycznym zajmującym się Pań-

stwa sprawą. Wykaz telefonów znajduje się na 

stronie głównej: bip.miedzyzdroje.pl. oraz pod 

niniejszą informacją. 

W przypadku, gdyby Państwo mieli wątpliwość 

do którego pracownika należy się zwrócić ze 

swoją sprawą proszę dzwonić pod nr 91 32 75 

631. 

Ponadto możliwe jest składanie podań, wnio-

sków do skrzynki podawczej zamontowanej 

przed głównym wejściem do budynku Urzędu, 

można je składać również pocztą tradycyjną  

a także poprzez platformę ePUAP, na elektro-

niczną skrzynkę podawczą Urzędu. Aby wysłać 

dokumenty za pomocą platformy ePUAP nie-

zbędne jest założenia konta na platformie oraz 

profilu zaufanego. Aby założyć konto należy wy-

pełnić krótki formularz zawierający podstawowe 

dane kontaktowe i identyfikacyjne.  

(https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-

konta) 

 

Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów

Aby móc w pełni korzystać z komunikacji elek-

tronicznej należy potwierdzić swój profil zau-

fany. Profil zaufany to darmowe narzędzie, które 

umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu 

elektronicznego, dzięki któremu można zała-

twiać określne sprawy urzędowe on-line, w ser-

wisach administracji publicznej, bez wychodze-

nia z domu.  

Profil zaufany można potwierdzić w placówkach 

ZUS i Urzędach Skarbowych, za pomocą banko-

wości elektronicznej lub korzystając z nowego dowodu osobistego e-do-

wodu. 

Na podaniach i wnioskach składanych tą drogą proszę wpisać swój nr 
telefonu lub e-mail.  

Skrzynki podawcze będą zamontowane również na budynkach jednostek 

organizacyjnych gminy Międzyzdroje. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub 
drogą mailową: um@miedzyzdroje.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
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Poniżej wykaz telefonów do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: 

   

Numer 

pokoju 
Referat, Stanowisko 

Numer  

telefonu 

1 Kasa 91 327 56 41 

2 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

(decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew) 
91 327 56 56 

3 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami) 91 327 56 57 

5 Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC – Marta Trojan 
91 327 56 58  

609 490 006 

5 Informatyk 91 327 56 58 

5 Kadry 91 327 56 63 

6 Ewidencja ludności 91 327 56 33 

6 Dowody osobiste 91 327 56 33 

8 Planowanie Przestrzenne 91 327 56 51 

9 Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 91 327 56 53 

9 Biuro Obsługi Interesanta 91 327 56 53 

PIĘTRO 

10 Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza 91 327 56 31 

11 Sekretarz Gminy 91 327 56 45 

12 Skarbnik Gminy 91 327 56 35 

12A Referat Budżetu i Finansów Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 
91 327 56 35  

91 327 56 42 

13 Działalność Gospodarcza 91 327 56 34 

14 Rada Miejska – Biuro Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Węglorz 
91 327 56 47 

609 847 375 

15 
Referat Organizacyjno-Administracyjny – Kierownik Referatu  

(Archiwum Zakładowe, administracja) 
91 327 56 49 

15 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Marian Kowalewski 
91 327 56 49 

601 726 310 

16 Referat Infrastruktury – Kierownik Referatu Jarosław Zalewski 91 327 56 61 

17 Referat Infrastruktury (Inwestycje) 91 327 56 52 

17 Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne) Kornela Litra 
91 327 56 46 

607 332 699 

18 
Referat Infrastruktury (Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo, Użytkowanie wieczyste, 

dzierżawy) Edyta Konarzewska 

91 327 56 32 

607 530 255 

18 Referat Infrastruktury (Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa) 91 327 56 66 

19 Zarządzanie Kryzysowe Janusz Kalemba 
91 327 56 37 

695 288 373 

20 Straż Miejska (wejście od tyłu budynku) Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek 
91 327 56 40 

693 660 273 

REFERAT PROMOCJI I OBSŁUGI KLIENTA – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO 

 Kierownik – Jadwiga Bober  

Sprawy społeczne, kultura fizyczna, fundusze zewnętrzne 
91 327 56 68 

 Anetta Czyżak  Promocja, kultura, turystyka, social media 
91 327 56 54 

609 519 590 

 Tomasz Rychłowski  

Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka 
91 327 56 64 

 Grażyna Dubako  

Oświata i zdrowie 
91 327 56 36 
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Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20;  

tel. 913282600; e-mail:biuro@mdkmiedzyzdroje.com; 

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Norwida 15 tel. 913280442, 

e-mail:biblioteka.miedzyzdroje@poczta.intenetdsl.pl; 

 

Budynek przy ul. Kolejowej 33, Referat Promocji i Obsługi 

Klienta, tel. 913275668, 913275654, 913275636;  

e-mail:um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl 

 

Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej, ul. Gryfa Pomor-

skiego 61b; Kontakt: Zakład Ochrony Środowiska, tel.913280873;  

e-mail:stadion@zosmiedzyzdroje.pl 

 

Hala sportowa im. A. Grubby, ul. Leśna 17; 

tel. 913229042; e-mail; hala.biuro@miedzyzdroje.pl 

 

Sala gimnastyczna, ul. Kolejowa 29; Kontakt: Szkoła Podsta-

wowa nr 1, tel. 913280611; e-mail:sp1mz@wp.pl 

 

Świetlica pn. Wiklina w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26; 

Kontakt: Sołtys Wapnicy tel. 603 620 078, email: soltyswap-

nicy@miedzyzdroje.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 913280311 lub 913281053, 

e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl,  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. tel. 913280247;  

e-mail; biuro@zwik-miedzyzdroje.pl;  

 

MTBS sp. z o.o. tel. 913281154, e-mail: mtbs2@neostrada.com;  

 

Zakład Ochrony Środowiska  

tel. 913280873; e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl;  

 

Marina w Wapnicy  

tel. 913213293; e-mail: bosman@marina.wapnica.miedzyzdroje.pl  

 

Nowe Centrum sp. z o.o. tel. 665 344 552; e-mail: biuro@nc-mie-

dzyzdroje.pl lub flotynski@wp.pl 

 

Za utrudnienia przepraszamy. 

 
Mateusz Bobek  

Burmistrz Międzyzdrojów

 

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej 
Jeżeli z powodu występującego za-

grożenia zakażenia koronawirusem 

SARS-COV-2 nie jesteś w stanie wyjść 

z domu po podstawowe artykuły żyw-

nościowe czy też artykuły higieniczne, 

prosimy o kontakt z Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej w Międzyzdrojach - 

kontakt telefoniczny pod numerem 91 32 81 053, 91 32 

80 311 lub 91 32 78 368 (w godz. 7.30 – 15.30 w dniach 

pn. – pt.) 

- za pośrednictwem poczty e-mail ops@ops.miedzyzdroje.pl 

 

W przypadku braku możliwości kontaktu w powyższej 

formie, proponujemy zwrócenie się do osób mieszkają-

cych w sąsiedztwie o umożliwienie kontaktu z Naszym 

Ośrodkiem.   

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pomoc mieszkańcom, osobom star-

szym, samotnym, chorym, niepeł-

nosprawnym – w szczególności 

poddanym kwarantannie, jest 

udzielana poprzez weryfikację  

telefoniczną lub internetową. 

Pomoc w formie usług opiekuń-

czych zapewniana jest w szczegól-

ności osobom samotnym i nieposia-

dającym rodziny w miejscu  

zamieszkania. 

Od dnia 20 marca 2020 r. wypłaty 

świadczeń kasowych są możliwe 

wyłącznie w Banku PKO BP w Świ-

noujściu, przy ul. Piłsudskiego 5a, w 

godz. 9.00 – 16.00 - do odwołania. 

Terminy wypłaty świadczeń nie ule-

gają zmianie.  
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Szanowni mieszkańcy Gminy Międzyzdroje 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa  

(COVID-19) wychodząc naprzeciw okolicznościom, informujemy, że: 

Jeśli ktoś z Państwa z uwagi na kwarantannę, pozostawanie w domu, brak kontaktu bezpo-

średniego z ludźmi lub inne ograniczenia z powodu sytuacji epidemiologicznej potrzebuje: 

wsparcia, rozmowy lub konsultacji to nasz zespół w formie kontaktu telefonicznego oferuje i wsparcie 

i pomoc psychologiczną.   

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: 

➢ Aneta Całus tel. 501 788 894 (w godz. 8.00 – 13.00) 

➢ Ewa Aksman  tel. 91 32 81 053 eaksman@ops.miedzyzdroje.pl  

➢ Małgorzata Musialska tel. 91 32 78 368, 91 32 81 053, 509 272 868  

mmusialska@ops.miedzyzdroje.pl 

Również dla rodziców dzieci uczęszczających na spotkania z psychologiem istnieje możliwość kontaktu  

telefonicznego lub mailowego z psychologiem prowadzącym: 

➢ Marta Czupryńska tel. 604 914 091 marta.czuprynska@opoczta.pl 

➢ Aleksandra Kruczek tel. 724 127 606 aleksandra.kruczekc@wp.pl 

Za narażenie życia i zdrowia innych osób 

grożą surowe kary - # zostanwdomu 

Każdego dnia policjanci w całym kraju 

wspierając służby sanitarne sprawdzają, 

czy osoby zakwalifikowane do kwaran-

tanny respektują ciążący na nich obowią-

zek. Liczba osób, które powinny przeby-

wać w wyznaczonym miejscu, z dnia na 

dzień rośnie. Niestety nie wszyscy rozu-

mieją powagę sytuacji i narażają na ry-

zyko inne osoby. Wszyscy ci, którzy nie 

stosują się do przepisów obowiązujących 

w związku z epidemią, muszą się liczyć z 

poważnymi konsekwencjami prawnymi 

swoich zachowań. Policja kolejny raz ape-

luje o przestrzeganie wprowadzonych 

ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło 

#zostanwdomu ma ogromne znaczenie 

dla bezpieczeństwa nas wszystkich. 

Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad oso-

bami objętymi kwarantanną domową. Umundu-

rowani policjanci przynajmniej raz na dobę 

sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu 

kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. 

Zebrane informacje są przekazywane do służb 

sanitarnych i wojewodów. Policja codziennie 

otrzymuje też zgłoszenia od mieszkańców, któ-

rzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowią-

zek kwarantanny. Stróże prawa sprawdzają 

każdą taką informację. W większości przypad-

ków, osoby poddane domowej izolacji stosują 

się do postanowień decyzji, jednak zdarzają się 

również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego 

zachowania mieszkańców, którzy opuszczają 

miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na 

zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych 

osób. 

Przypominamy, że przepisy obowiązują również 

wszystkich przedsiębiorców. Zdarzają się bo-

wiem również interwencje dotyczące łamania 

przez nich prawa. Właściciele czasami nie rozu-

mieją powodów policyjnych czynności, wyraża-

jąc swoje niezadowolenie. Podkreślamy raz jesz-

cze - lokale wymienione w ustawach i rozporzą-

dzeniach będą zamykane, a wobec łamiących 

kwarantannę - wyciągane konsekwencje prawne 

oraz finansowe. 

Policjanci apelują o odpowiedzialne i roz-

sądne zachowanie w tym o przestrzeganie 

wprowadzonych ograniczeń, współpracę i 

realizowanie poleceń służb. W tym trud-

nym dla wszystkich momencie ważne jest, 

aby stosować się do poleceń wszystkich 

funkcjonariuszy! Osoby objęte kwaran-

tanną powinny, nawet nie z przymusu 

prawnego, ale społecznego obowiązku 

dbania o innych współobywateli, poddać 

się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci 

kwarantanną, to mamy obowiązek być w 

miejscu kwarantanny! 

Wobec osób, które nie stosują się do postano-

wień decyzji o kwarantannie, zostaną wycią-

gnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnia-

nych przypadkach policjanci informują służby 

sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości 

nawet 30 tys. zł. Wobec takich nieodpowiedzial-

nych osób policjanci będą prowadzić czynności 

wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 

116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wy-

nosić nawet 500 zł. 

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zaka-

żenie, oddali się z miejsca, w którym powinna 

przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 

161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku po-

zbawienia wolności. 

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, 

gastronomicznych i handlowych, którzy nie sto-

sują się do ograniczeń nałożonych na nich Roz-

porządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogło-

szenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, 

mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk. 

lub 54 kw. Za powyższe przestępstwo grozi kara 

do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za wykro-

czenie - do 500 zł. 

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwaran-

tanny, narażamy życie i zdrowie innych 

osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie 

oraz swoich najbliższych! Respektujmy 

prawo, respektujemy zapisy obowiązują-

cych ustaw oraz rozporządzeń - to nasze 

wspólne dobro! 

Solidaryzujmy się z całym społeczeń-

stwem, przystępując do akcji #zostan-

wdomu. 
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Informacja dla pacjentów o zasadach  

konsultacji lekarskich obowiązujących w 

przychodni NZOZ „PARTNERMED” 
 
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 Dz.U. poz. 491 

Informujemy pacjentów o zasadach konsultacji lekarskich obowiązujących w przy-

chodni NZOZ „PARTNERMED” 

Od 16 marca 2020r.  do  odwołania  wszystkie porady   lekarskie   udzielane   będą w 

trybie  tzw. teleporady, jeżeli wynikać z niej będzie konieczność zbadania pacjenta, 

dopiero wtedy umówiona zostanie wizyta osobista .   

Zamówienia na recepty prosimy składać telefonicznie, kod e-recepty również będzie 

przekazany telefonicznie. 

Pobieranie  materiałów  do  badań  laboratoryjnych  tylko  w  sprawach pilnych 

po  uzgodnieniu z lekarzem. 

numery telefonów kontaktowych:    

91-32-80-179, 91-32-80-178, 609-479-304  

Dyżury pielęgniarek 
odwołane 

 
Uprzejmie informujemy wszystkich 
mieszkańców Gminy  Międzyzdroje, że w 
związku z wprowadzeniem na terenie 
kraju stanu epidemii, przychodnia NZOZ 
PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego 
21-23 w Międzyzdrojach, zawiesza z 
dniem 21 marca 2020 roku do odwołania, 
pełnienie dyżurów pielęgniarskich. 
O przywróceniu pełnienia dyżurów, poin-
formujemy Państwa niezwłocznie, po 
podjęciu takiej decyzji przez Kierownika 
przychodni. Przepraszamy za utrudnienia. 
 

Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia 
Grażyna Dubako 

 

Wstrzymane porody rodzinne w świnoujskim szpitalu 
Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz troska 
o bezpieczeństwo rodzących się u nas malusz-
ków, ich mam, a także całego personelu me-
dycznego powoduje, że z dniem dzisiejszym, tj. 
16.03.2020 r. w Szpitalu Miejskim w Świnouj-
ściu   zawieszona zostaje możliwość odbywania 
porodów rodzinnych w naszym szpitalu.  Li-
czymy na zrozumienie z Państwa strony oparte 

o poczucie odpowiedzialności za swoich najbliż-
szych, jak również całą społeczność lokalną. 

UWAGA - zmiany w świnoujskim szpitalu 

W związku z zagrożeniem koronawirusem dzia-
łalność poradni specjalistycznych w Szpitalu 
Miejskim w Świnoujściu zostaje zawieszona 

1. Od dnia 17.03.2020 r. działalność wszystkich 
poradni specjalistycznych zostaje zawieszona do 

odwołania. 

2.  Izba Przyjęć oraz Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna funkcjonują bez zmian. 

3. Wszystkie oddziały szpitalne działają w syste-
mie ostrym w celu zabezpieczenia przypadków 
nagłych. 
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Przychodnia ul. Niepodległości  
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii informujemy o zmianach w funk-
cjonowaniu Przychodni Zdrowia: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Medica-Med”: rejestracja do lekarza, 
zamawianie leków, odbiór e-recept odbywa się telefo-
nicznie. 
 
Rejestracja do lekarza tylko w formie teleporady. Laboratorium 
nieczynne do odwołania. Numery telefonów: Rejestracja:  
91 32 82 605, dr B. Kuszewska: 601 766 722, dr B. Niczyporuk: 
601 707 520 
Stomatolog dr Anna Kaczewiak-Pawlaczyk: wizyty pacjen-
tów ustalane indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym pod numerem: 601 766 708 
Optyk: tylko kontakt telefoniczny pod numerem: 501 399 805 
Okulista lek. Rajab Ali Khosh Rouz Ablouei: wizyty ustalane 
indywidualne tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nu-
merem: 501 399 805 lub 502 630 530 
Fizjoterapia Mittelstadt: wizyty ustalane indywidualnie po 
uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 733 000 920 
Poradnia ginekologiczno-położnicza lek. Katarzyna Son-
dej, lek. med. Renata Waszczuk: od dnia 17.03.2020 r. po-
radnia nieczynna do odwołania 
Punkt Pobrań Diagnostyka: czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-10:00 

Endokrynolog dr. n. med. Ryszard Katroń: kontakt telefo-
niczny pod numerem: 692 045 455 
Dietetyk Żaneta Stępniak: wizyty ustalane indywidualnie po 

uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 518 897 502 
Pomoc psychologiczna z ramienia Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: wizyty psychologiczne zawieszone do odwołania,  
w sprawach pilnych kontakt telefoniczny pod numerami: 91 32 78 
368 oraz 91 32 80 311 

Paulina Sobstyl

 

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SĄ REALIZOWANE NA BIEŻĄCO 

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów 
prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur.

Pomimo ograniczeń, wynikających z za-
leceń służb sanitarnych w związku z ko-

ronawirusem, placówki ZUS na bieżąco 

realizują wypłaty świadczeń. – „Chciała-
bym uspokoić naszych świadczeniobior-
ców, a w szczególności emerytów i ren-
cistów, a także pracowników i pracodaw-
ców. Wypłaty wszelkich świadczeń są re-
alizowane na bieżąco i zgodnie planem. 
Nie ma powodów do obaw” – podkreśla 
prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

– Nie są zagrożone również wypłaty trzy-

nastek. Całkowity koszt dodatkowego 
rocznego świadczenia to prawie 12 mld 

zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, 
nie będzie więc trzeba składać wnio-

sków. Większość osób otrzyma je wraz  
z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzy-

naste świadczenie będzie przysługiwało 

osobom, którym prawo do emerytury lub 
renty istniało 31 marca 2020 r. – dodaje 
profesor. 

Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko 
emerytury i renty, ale również inne 

świadczenia, w tym np. zasiłek pogrze-
bowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez 

zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzo-
wane emerytury i renty. Od marca pod-

wyżki objęły ponad 8 mln świadczenio-

biorców. Koszt tegorocznej waloryzacji 
rent i emerytur to 9,2 mld zł. 

W środę (18 marca) ZUS wzmocnił swoją 

infolinię i uruchomił trzy nowe numery 
telefonów obsługiwanych przez eksper-
tów. 

Klienci mogą dzwonić na dodatkowe nu-
mery telefonów, pod którymi pracownicy 

ZUS odpowiadają na pytania w najważ-

niejszych aktualnie sprawach. Pod 
trzema dodatkowymi numerami telefonu 

pracownicy dyżurują w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach  
7–15. 

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy 
może uzyskać informacje na temat ob-

sługi w sprawie świadczeń z powodu 

poddania się kwarantannie lub izolacji, 
a także na temat obsługi w sprawie za-

siłków opiekuńczych na czas opieki nad 
dzieckiem w związku z zamknięciem 

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola 
lub szkoły. 

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 
to obsługa w sprawie wsparcia dla 

przedsiębiorców, a trzeci - 22 290 87 03 

to obsługa w sprawie odwołanych badań 
lekarskich i rehabilitacji leczniczej. 

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS 

pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci 
obsługują ją w godzinach 7-18 w dni ro-
bocze. 

Pytania do ZUS można wysyłać również 
mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie 

pytania jest także możliwe po zalogowa-

niu do Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. 

We wszystkich placówkach ZUS przygo-

towano dla klientów wyodrębnione 
strefy, w których można samodzielnie 

złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego 
z pracownikami. 

Karol Jagielski 

regionalny rzecznik  

ZUS województwa  
zachodniopomorskiego

https://www.miedzyzdroje.pl/pliki/miedzyzdroje/obrazy/logo_fb_new.png
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Funkcjonowanie przedszkola w Międzyzdrojach do 10 kwietnia 2020 r. 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 20.03.2020 informujemy, iż 

Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Morskie Skarby’’  

w Międzyzdrojach będzie nieczynne do 

10.04.2020 r. Zmienione zostały przepisy  

dotyczące  prowadzenia nauczania na odle-

głość. W związku z powyższym, rodzice  

do dnia 25.03.2020 r. zostaną telefonicznie 

poinformowani o sposobie realizacji kształce-

nia. Prosimy o śledzenie na bieżąco strony  

internetowej przedszkola: 

 https://morskieskarby.szkolnastrona.pl.  

W zakładce „propozycje na czas zawieszenia 

zajęć”, będzie podany e-mail do nauczycieli  

z poszczególnych grup oraz zadania na ko-

lejne dni. Prosimy o równomierne obciążenie 

dziecka zajęciami w danym dniu, zgodnie  

z wiekiem i etapem rozwojowym.  

 

Informujemy, że składanie wniosków o przy-

jęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 

2020/2021 jest przedłużone do 07.04.2020 r. 

Prosimy o składanie wniosków pocztą elek-

troniczną na adres: pmmiedzyzdroje@wp.pl 

w formie skanu lub fotografii dokumentu.  

Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie 

zwrotny e- mail.  

W przypadku pytań proszę o kontakt  

tel. 91 32 78 817 lub 608 485 865. 

 

Elwira Korcz 

Dyrektor Przedszkola „Morskie skarby” 

w Międzyzdrojach 

 

W okresie od 16 do 25 marca 2020 ucznio-

wie w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyz-

drojach uczyli się w formie potocznie zwa-

nej „zdalnym nauczaniem” z powodu za-

grożenia koronawirusem. 

Niestety, sytuacja nie uległa zmianie. W 

kraju wprowadzono stan epidemii.  

W związku z tym Rozporządzenie Ministra 

Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjo-

nowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 nakłada na 

szkoły obowiązek kształcenia na odle-

głość od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 

2020, czyli do świąt Wielkanocy. I bardzo 

możliwe, że okres ten zostanie wydłużony. 

Wszyscy nauczyciele i nauczyciele specjali-

ści (pedagodzy, logopeda, reedukator) 

będą realizować kształcenie z wykorzysta-

niem urządzeń umożliwiających komunika-

cje elektroniczną  oraz w innych formach , 

odpowiadających potrzebom uczniów.                                                    

Nauczyciele nadal przekazywać będą ucz-

niom i rodzicom informacje o tematyce lek-

cji, zakresie merytorycznym, zadaniach do 

wykonania oraz materiały dydaktyczne po-

przez e-dziennik  i w zakładkach klas na 

stronie szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie 

się z tym kanałem komunikacji (na głównej 

stronie szkoły: KLASY/Przejdź na stronę 

swojej klasy/ZOBACZ – w razie proble-

mów, proszę kontować się z wycho-

wawcą). 

Materiały dydaktyczne przekazywane będą 

uczniom, a tematy lekcji zamieszczane w 

e-dzienniku zgodnie z tygodniowym pla-

nem lekcji.  

Nauczyciel może przekazać materiały dy-

daktyczne na kilka dni, zaznaczając to. 

 

Nauczyciel dostosuje zakres materiału 

przekazywanego uczniom do możliwości 

psychofizycznych uczniów oraz zadba o 

równomierne ich obciążenie zajęciami                           

w danym dniu i zróżnicowanie tych zajęć, 

uwzględniając zasady bezpiecznego korzy-

stania przez uczniów z urządzeń umożli-

wiających komunikację elektroniczną. Na-

uczyciele na bieżąco będą monitorować i 

oceniać pracę uczniów. 

W przypadku braku możliwości komunika-

cji elektronicznej , materiały będą przeka-

zywane w innej formie, ustalonej z wycho-

wawcą i zgłoszonej dyrektorowi szkoły. 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak 

długo konieczna będzie taka formuła 

kształcenia na odległość. Dokładamy sta-

rań, by wypracować najefektywniejsze i 

mało uciążliwe dla rodziców metody i 

formy pracy. Wszyscy, w tych trudnych 

chwilach, musimy wykazać się cierpliwo-

ścią i zrozumieniem. Wszelkie prośby i 

uwagi prosimy zgłaszać wychowawcom 

klas lub dyrektorowi szkoły. Postaramy się 

pomóc w problematycznych sytuacjach, 

ale musimy o nich wiedzieć.  

 

Kontakt, do którego zapraszamy,  jest 

możliwy w każdej chwili poprzez e – dzien-

nik. Wszelkie istotne informacje będę na 

bieżąco wszystkim Państwu przekazywała 

przez e-dziennik i umieszczała na stronie 

szkoły: www.sp1.com.pl. 

 

Życzę zdrowia i cierpliwości. Proszę o uczu-

lanie dzieci, by przestrzegały zalecanych 

zasad postępowania! I serdecznie Państwa 

Rodziców oraz Uczniów Naszej Szkoły po-

zdrawiam☺ 

 

                                                                          

Iwona Banachowicz,  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

w Międzyzdrojach 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy  

W Szkole w Wapnicy coraz sprawniej działa edukacja na odległość. W ostatnich dwóch dniach odbyło się pierwsze posiedze (online) 

Rady Pedagogicznej w celu ustleni form i zasad pracy zdalnej z uczniami. Nauczyciele uczestniczyli w trzech warsztatach poznając 

kolejne narzędzia do wideokonferencji i kontaktu z dziećmi oraz rodzicami. Kolejni uczniowie, nieposiadający komputerów,  otrzymali 

wsparcie w postaci  szkolnych iPadów. 

Iwona Sołtysiak  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 

https://morskieskarby.szkolnastrona.pl/
mailto:pmmiedzyzdroje@wp.pl
http://www.sp1.com.pl/
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Wydawca: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Referat Promocji i Obsługi Klienta,  

tel. 91 32 75 668, e-mail: um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna  w Międzyzdrojach zamknięta do odwołania! 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii Miejska Biblioteka Publiczna w 
Międzyzdrojach będzie zamknięta  dla czytel-
ników do odwołania w celu ograniczenia roz-
przestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-
2. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt tel. 
913280442 do godz. 16:00 
 
Biblioteka jest nieczynna, a mimo to nie za-
pominany o Was. Możecie skorzystać z plat-
formy Legimi, której zasób sięga ponad 60 
tys. ebooków i ponad 10 tys. audiobooków. 
Wszystkich chętnych naszych czytelników, 
którzy są zwolennikami książek w wersji 

elektronicznej prosimy o zgłaszanie się po 
darmowe kody dostępu pod numerem tele-
fonu 91 32 80 442 od poniedziałku do so-
boty w godzinach 8.00-16.00. 
Instrukcja aktywowania kodów Legimi 
dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyzdrojach 

1. Czytelnik rejestruje się na stronie: 
https://www.legimi.pl/bialo-
gard_miedzyzdroje/ 

2. Wpisuje kod otrzymany w bibliotece, 
który ważny jest w danym miesiącu. 

3. Podaje nazwę użytkownika, adres e-
mail oraz hasło.  

4. Na adres e-mail zostanie przesłany 
przez Legimi link aktywacyjny, który 
należy uruchomić (od momentu 

rejestracji czytać można przez 30 
dni). 

5. Uwaga! Kod wydany przez biblio-
tekarza należy aktywować w da-
nym miesiącu, inaczej straci waż-
ność!!! 

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy 
na miejscu i służymy radą telefonicznie. 
Pamiętajcie, że mamy ograniczoną ilość ko-
dów, które wydamy w roku 2020. 
 

Andżelika Gałecka 
Dyrektor MBP 

 
Drodzy Państwo, 
 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach jest zamknięty dla interesantów do odwołania. Wszystkie WYDA-
RZENIA organizowane przez naszą placówkę oraz wszystkie ZAJĘCIA dla dzieci, młodzieży i dorosłych są ODWOŁANE. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, prosimy o kontakty drogą e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com lub 
telefoniczne pod nr 913282600 od pon. do pt. w godz. 8:00 - 16:00. 
 
Za niedogodności przepraszamy. 
 
Artur Duszyński 
Dyrektor MDK 

SZANOWNI MIESZKAŃCY ! 
W związku z rozprzestrzeniającym się zagro-
żeniem zarażenia  koronawirusem SARS-CoV-
2 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników i mieszkańców Gminy Międzyz-
droje ogranicza się bezpośrednią obsługę in-
teresantów oraz zostaje zamknięty Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  od 
16 marca do odwołania.  
W związku z tym zwracam się do Państwa z 
uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości za-
łatwiania spraw korzystając z telefonu, Inter-
netu lub dokumenty pozostawić w specjalnie 
do tego przygotowanej skrzynce, zawieszonej 
przy wejściu do budynku.   

W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby 
kontaktu z Zakładem: 
- prosimy o kontakt telefoniczny poprzez se-
kretariat tel. 91 32 80 873  
- Dyspozytor tel. 603 043 760 
- za pośrednictwem poczty e-mail kon-
takt@zosmiedzyzdroje.pl 
Kontakt do osoby zajmującej się sprawami 
pogrzebowymi:  tel. 91 32 80 873 wew. 18 

 
Joanna Różycka 

Kierownik ZOŚ 

Miejskie autobusy. Zmiany w kursowaniu na liniach 5,7 i 10. 
 
„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. ze względu na stan epidemii nego 
od poniedziałku 23 marca 2020 r. wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy 
na liniach 5, 7 i 10. Dojazd do pracy i powrót do domu będzie zapew-
niony. Zmieniony rozkład jazdy dostępny jest od piątku 20 marca 2020 
r. na stronie www.ka.swinoujscie.pl. Szczegółowych informacji udziela 
również całodobowo dyspozytor spółki pod numerem telefonów: 91 321 
45 40 lub 797 403 504. 
Dbając o bezpieczeństwo sanitarne pracujących kierowców bardzo pro-
simy pasażerów o dokonywanie zakupu biletów z wykorzystaniem apli-
kacji GoPay i mPay oraz w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów, 
których wykaz dostępny jest na stronie spółki.  Zachęcamy także do za-
kupu karnetów. Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy linii nr 10.  

KA Świnoujście 
 
Rozkład jazdy autobusu nr 10 – od 23.03.20 do odwołania  
 

Z Międzyzdrojów (godziny odjazdu z przystanku przy Dworcu 
Kolejowym) 
dni robocze : 5.50, 6.50, 8.02, 9.22, 11.02, 12.30, 13.42, 15.02X, 16.22, 
17.30, 18.42, 20.02P 
soboty: 6.50, 8.02, 9.22, 11.02, 12.30, 13.42, 15.02P, 16.22, 17.30, 
18.42, 20.02P 
niedziele i święta : 10.02P, 11.22, 12.22, 13.22, 14.50, 16.00, 17.02P 
Ze Świnoujścia (godziny odjazdu z przystanku przy dworcu 
PKP) 
dni robocze: 6.15, 7.32, 8.55, 10.35, 11.55P, 13.15, 14.35, 15.55, 
16.55P, 18.15, 19,35 
soboty: 7.32, 8.55, 10.35, 11.55P, 13.15, 14.35, 15.55, 16.55P, 18.15, 
19.35 
niedziele i święta: 9.35, 10.55, 11.55, 12.55, 14.15P, 15.35, 16.35 
 
P – Kurs przez Przytór-Łunowo, X – kurs przez Warszów

 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3936-biblioteka-narodowa-zamknieta-do-odwolania.html
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
https://www.legimi.pl/bialogard_miedzyzdroje/
https://www.legimi.pl/bialogard_miedzyzdroje/
mailto:kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
mailto:kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fechokamienia.pl%2Fpowiat-i-region%2Fmiedzyzdroje-pracownicy-poszukiwani%2F&psig=AOvVaw24EqHhxbUJAjzCjT7w9iwq&ust=1585167977305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD6iIb5s-gCFQAAAAAdAAAAABAE

