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Wrześniowe pejzaże

W środku Informatora:

• IV Piknik Rodzinny pn. „70 lat Międzyzdrojów” str. 3
• Program Spotkań Artystycznych Seniorów str. 16
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

miasto gwiazd!

AKTUALNOŚCI

„Ukryte skarby Wyspy Wolin”
„Ukryte skarby, czyli Polska jest piękna” to program reportażowy o tematyce historyczno - społecznej z elementami geografii, przyrody i ekologii, przedstawiający miejsca z cennymi zabytkami,
pełne tajemnic i wyjątkowych historii. Program
realizowany jest przez Telewizję Polską, z którą
Gmina Międzyzdroje współpracuje od dwóch
lat. Odcinki programu emitowane są w paśmie
TVP 2 i TVP Poznań. Już 09 września br. na antenie TVP 2 będzie można odnaleźć ukryte skarby
w Gminie Międzyzdroje, bowiem 23 sierpnia br.

prowadząca program Patrycja Hurlak
szukała skarbów na wyspie Wolin w
Gminie Międzyzdroje. Ekipa telewizyjna
nagrywała kolejny odcinek programu,
odwiedzając ciekawe miejsca w Wolińskim Parku Narodowym, na grodzisku
w Lubinie czy w bunkrze V3 w Wicku.
Zapraszamy na emisję odcinka
pt. „Ukryte skarby Wyspy Wolin”.
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Ostatnie pożegnanie Grażyna Buk-Popowska

(7.05.1962 - 2.08.2017)

8 sierpnia 2017 roku uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu
naszej Koleżanki śp. Grażyny Buk-Popowskiej, pracownika Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach,
gdzie była zatrudniona od ponad
17 lat.
18 stycznia 2000 roku została
przyjęta na stanowisku inspektora
ds. planowania przestrzennego.
Z dniem 19 stycznia 2007 roku
objęła obowiązki inspektora ds.
zamówień publicznych i inwestycji
w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji. Dnia 12 stycznia 2010 roku Pani Grażyna Buk-Popowska
przyjęła samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych.

Swoje obowiązki zawsze traktowała bardzo odpowiedzialnie. Dociekliwa, analityczna, powierzone sprawy załatwiała wg swej najgłębszej wiedzy.
Odeszła od nas osoba przygotowana merytorycznie, rozumiejąca swoją
odpowiedzialność i potrzeby Gminy Międzyzdroje.
Pożegnaliśmy pracownika, ale także naszą bliską Koleżankę.
Zapamiętamy Jej łagodny, promienny uśmiech, elegancję i skromność,
„Podróżujemy dookoła świata, by znaleźć piękno, lecz albo znajdziemy
je w nas samych, albo nie znajdziemy go nigdzie” – to ulubiony cytat naszej
Koleżanki z Williama Szekspira.
Grażynko, Ty miałaś to piękno w sobie.
Osobisty urok, pozytywne nastawienie, wrażliwość i delikatność sprawiły, że dzisiaj tak dotkliwie odczuwamy Jej odejście.
Straciliśmy serdeczną, lubianą, o szlachetnym sercu Koleżankę.
Śp. Grażynko pozostaniesz w naszych sercach, w naszych umysłach,
na zawsze. Spoczywaj w Pokoju.
Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

,,Śmierć jest jedną z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do zrozumienia tajemnic
ludzkiego istnienia”

Ostatnie pożegnanie Kazimierz Osowski
(15.02.1932 r. – 02.08.2017 r.)
Pan Kazimierz Osowski najmłodsze
lata spędził na Kaszubach. Ukończył
Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu.
Swoje życie zawodowe związał
z Międzyzdrojami. Pełnił służbę
wojskową jako Dowódca 17 Baterii
Artylerii Stałej na Białej Górze.
W 1974 roku został wyznaczony na
stanowisko Dowódcy 8 Dywizjonu
Artylerii Przeciwlotniczej, które
zajmował do 1984 r. Był wieloletnim
Dowódcą Garnizonu Międzyzdroje.
W 1984 roku został służbowo przeniesiony do Dowództwa 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie pełnił służbę do 1989 roku. Tam też zakończył
czynną służbę wojskową.
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Przeniesiony do rezerwy, oddał się pracy społecznej. Był wieloletnim
przewodniczącym Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Międzyzdrojach, aż do jego rozwiązania w 2005 roku. Pracował na rzecz rozwoju
Gminy Międzyzdroje. Za swą pracę i osiągnięcia uchwałą Rady Miejskiej
w 1984 roku został wyróżniony tytułem Zasłużony dla Międzyzdrojów.
Śp. Kazimierz Osowski pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle otwarty i towarzyski. Miał grono bliskich przyjaciół, z którymi chętnie
spędzał wolny czas. Dla rodziny – bardzo oddany i opiekuńczy. Nigdy nie
poddawał się przeciwnościom losu. Walczył z nimi, będąc wierny swoim
ideałom. Wolne chwile najchętniej spędzał na działce, gdzie mógł cieszyć się
walorami przyrody. Interesował się motoryzacją. Odszedł człowiek pogodny
i dobry, bardzo ceniony przez naszą społeczność.
Cześć Jego Pamięci!
Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej

Z miejskiego kalendarza imprez: sierpień/wrzesień 2017 r.
31.08.2017r. – Koncert orkiestry kameralnej Akademii Sztuki w Szczecinie,
godz. 17:00, Międzynarodowy Dom
Kultury, wstęp wolny;





31.08.2017r. – XVIII Międzyzdrojskie
Czwartki Organowe, kościół pw. św.
Piotra Apostoła, godz. 20:00, Bernard
Gfrerer (Austria), wstęp wolny;



02.09.2017r. – Narodowe Czytanie
- „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
godz. 12.00, Park Zdrojowy im. Fryderyka Chopina;





02 – 03.09.2017r. – Międzynarodowy
Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym,
godz. 10:00, hala sportowa im. Andrzeja
Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1;
09. 09.2017r. – IV Piknik Rodzinny
„70 lat Międzyzdrojów”, godz. 13:00,
amfiteatr, wstęp wolny;
14, 28.09.2017r. – Czwartki lekkoatletyczne, godz. 16:00, stadion miejski;
22 – 24.09.2017r. – XV Spotkania Artystyczne Seniorów, program na str. 16
23.09.2017r. – III Święto Pieczonego
Ziemniaka, godz. 13:00, Szkoła Podsta-

 wowa nr 2 w Wapnicy;





26.09.2017r. - Rodzinne Warsztaty
Plastyczne pn. „Zabawa w jubilera”,
godz. 16:00, Szkoła Podstawowa nr 2
w Wapnicy;
28.09.2017r. – Rodzinne Warsztaty
Plastyczne pn. „Zabawa w jubilera”, godz. 16:00, Miejska Biblioteka
Publiczna;
30.09.2017r. – XX Jesienne Biegi
Przełajowe, godz. 11:00, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kolejowa 33;
Redakcja
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IV Piknik Rodzinny pn. „70 lat Międzyzdrojów”
– 09 września 2017 roku, amfiteatr

Przed nami kolejna odsłona obchodów 70-lecia powojennych Międzyzdrojów. IV Piknik Rodzinny
to cyklicznie organizowana, plenerowa impreza rodzinna, skierowana do mieszkańców i turystów
odwiedzających nasze miasto.
Zapraszamy wszystkich Państwa w dniu 09 września od godz. 13:00 do amfiteatru. W programie
pikniku nie zabraknie atrakcji dla dzieci, prezentacji lokalnych stowarzyszeń i występów na scenie.
Warsztaty kulinarne poprowadzi Marieta Marecka,
prowadząca autorski program kuchni+ pt. „ABC
GOTOWANIA”. Podczas pikniku o godz. 17:00 planowany jest koncert muzyczny zespołu „ Modesta
Pastiche”, regularnie występującego w programie
„Jaka to Melodia”. Dodatkowym wydarzeniem jest
organizowany konkurs kulinarny pn. „Śledź po
Międzyzdrojsku”.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do zaprezentowania swojej oferty i czynnego udziału
w naszym wspólnym wydarzeniu. Może chcielibyście Państwo przedstawić swoją działalność lub
wyeksponować swoje autorskie prace? Może są
wśród Was osoby uzdolnione i pełne pasji, które
chętnie wezmą udział w konkursie kulinarnym na
„Śledzia po międzyzdrojsku”?

Chętnych do udziału w konkursie kulinarnym
zapraszamy do zapoznania się z regulaminem
konkursu, dostępnym również na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl , w zakładce: Strefa
Turysty/Wydarzenia/Opis imprez cyklicznych/
Piknik Rodzinny.

W roku ubiegłym III edycję konkursu wygrała
potrawa o nazwie „Śledź po Międzyzdrojsku
2016”, przygotowana przez Hotel „Aurora” pod
kierownictwem Łukasza Sokóła.
Potrawa to śledź a’la matijas z pomidorami
i marynowaną śliwką w czerwonym winie, którego
recepturę prezentujemy:
Śledź po Międzyzdrojsku 2016
- 500 g śledzia solonego
- 300 g cebuli białej
- 400 g pomidorów
- 120 g pomidorów z puszki krojonych
- 40 g miodu rzepakowego
- goździki 4 -6 szt.
- gorczyca ziarno
- pieprz czarny mielony
- sól, cukier
Śledzia wymoczyć, cebulę i pomidora obranego ze skóry pokroić w piórka i podsmażyć na
oleju. Dodać do cebuli pomidory z puszki, miód,
goździki, gorczycę, pieprz, sól i cukier do smaku.
- 0,05 l czerwonego wina wytrawnego
- 0,05 l octu winnego
- 0,05 l wody
- 1 łyżka cukru
- 5 ziaren jałowca i ziela angielskiego
- liść laurowy
- 100 g śliwek węgierek
Z pozostałych składników zrobić zalewę winno
– octową, doprawić do smaku i zalać śliwki. Odstawić na 3 dni do lodówki. Zielona pietruszka i koperek do dekoracji. Oliwa rzepakowa do skropienia.
Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w IV Pikniku Rodzinnym!
Anetta Czyżak
Kierownik Referatu Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Miłe akcenty podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 24 sierpnia br. gościliśmy najbardziej
utytułowaną polską lekkoatletkę, olimpijkę
i Honorową Obywatelkę Międzyzdrojów Irenę
Szewińską. Podczas krótkiego spotkania p. Irena
podziękowała włodarzom i radnym miasta za
kontynuowanie tradycji sportowych, w tym organizację Mityngu Lekkoatletycznego poświęconego pamięci Tadeusza Ślusarskiego i Władysława
Komara. Z sentymentem wspominała i przedstawiała sylwetki tych dwóch sportowców
i olimpijczyków. Pani Irena była pełna podziwu
dla rozwoju miasta i dumna ze swojego tytułu
Honorowej Obywatelki Międzyzdrojów. Podczas
sesji zapowiedziała swoją obecność podczas
przyszłorocznego, XX jubileuszowego Mityngu Lekkoatletycznego im. Władysław Komara
i Tadeusza Ślusarskiego.
Drugim miłym dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje akcentem było oficjalne przedstawienie
nowego Komendanta Policji w Międzyzdrojach.
Od lipca br. nowym komendantem, powołanym
przez Powiatowego Komendanta Policji w Kamie-

niu Pomorskim została rodowita mieszkanka naszej Gminy - Bernadetta Kujda. Aspirant Bernadetta Kujda służbę
w policji pełni od 2001 roku.
Swoją służbę rozpoczynała
w oddziale prewencji policji
w Szczecinie. Po trzech latach została przeniesiona do
komisariatu policji Szczecin
Pogodno, gdzie prowadziła
postępowania w wydziale
kryminalnym. Po kilku latach
służby Bernadetta Kujda wróciła do Międzyzdrojów, gdzie
zajmowała się profilaktyką
wśród dzieci i młodzieży oraz
czynnościami w sprawach
o wykroczenia. W ostatnich
latach prowadziła postępowania przygotowawcze.
Naszej Pani Komendant życzymy spokojnej
służby i wielu sukcesów!

Anetta Czyżak
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 Nowy numer rachunku
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2017/2018 w szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, odbędzie
się 4 września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00.
Grażyna Dubako
Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
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Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2017 r. bankową obsługę budżetu
Gminy Międzyzdroje będzie prowadził PKO Bank Polski. Wpłat należy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego:

90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
Agnieszka Sadka
Skarbnik Gminy
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Pierwszy Piknik Strażacki OSP Miedzyzdroje
Realizując podstawowe działania statutowe: ochrona życia, zdrowia i mienia oraz informowanie o zagrożeniach i sposobach zapobiegania, Ochotnicza
Straż Pożarna Międzyzdroje zorganizowała w dniu 19.08.2017 roku Pierwszy Piknik Strażacki. W pikniku wzięła udział także Jednostka Ratowniczo
Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Międzyzdroje, Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim i Komisariatu Policji
w Międzyzdrojach oraz Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem pikniku było pozyskanie części funduszy na zakup
pojazdu GBA (średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pojazdu GBA Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP
Międzyzdroje. Dzieci ustawiały się w kolejce aby
móc choć przez chwile przymierzyć hełm i posiedzieć w „wozie strażackim”. Strażacy Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali także
gry i zabawy dla dzieci. W trakcie pikniku można
było skorzystać ze szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanego przez druhów z OSP Międzyzdroje oraz
WOPR Międzyzdroje. Funkcjonariusze Policji,
korzystając z okazji, propagowali bezpieczne
zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów. Omówione zostały założenia kampanii
profilaktycznych, takich jak:
„Bezpieczne wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Wpłyń na wyobraźnię swoją i innych”,
„Bezpieczny senior”.
Główną atrakcją pikniku był pokaz ratownictwa technicznego, w czasie którego strażacy wykonywali ewakuację oraz udzielali kwalifikowanej
pierwszej pomocy poszkodowanemu w pojeździe
zakleszczonym w wyniku wypadku drogowego.
Do umożliwienia ewakuacji użyto specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.
W czasie trwania imprezy można było także
skosztować wielu pyszności między innymi grochówki (przygotowywanej przez emerytowanego
strażaka, o której wiele osób mówiło, że lepszej
w życiu nie jadło), dań z grilla oraz ciast przygotowywanych przez druhny oraz żony naszych
dzielnych strażaków.
OSP Międzyzdroje
Fot. Tomasz Krawczyk

Pod dachem OSP Lubin
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie jest jedną z
dwóch OSP w gminie Międzyzdroje. Nasze działania, poza ratownictwem, skupiają się również
na zabezpieczaniu imprez masowych osobowo
(tj. Wiosenne Biegi Przełajowe w Wapnicy, Nowy
Rok w Międzyzdrojach), a także zabezpieczaniu
sprzętowym (dostarczamy namiot oraz ławki i

Pianiści w MDK
14 sierpnia w Międzynarodowym Domu Kultury
odbył się koncert Agnieszki i Jana Porzuczek,
młodych, bardzo utalentowanych pianistów z Katowic. Agnieszka i Jan Porzuczek są absolwentami
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Laureaci wielu prestiżowych konkursów i festiwali krajowych i międzynarodowych.
W swoim dorobku artystycznym mają wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Agnieszka
trzykrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Katowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych, a Jan dwukrotnie otrzy4

stoły na wydarzenia w gminie). Niestety, nasz
namiot z roku na rok jest w coraz gorszym stanie
ponieważ jest wykorzystywany i przewożony wielokrotnie. Po latach służby przestał być wizytówką
naszego OSP, dlatego postanowiliśmy wziąć udział
w Programie SPOŁECZNIK – zachodniopomorski
system wspierania inicjatyw oddolnych. Nasz pro-

jekt został pozytywnie oceniony już w pierwszej
turze konkursu. Zakup nowego namiotu (typu
hala namiotowa) z wytrzymałym poszyciem
i solidną ramą nośną jest rozwiązaniem problemu
zadaszenia. Jeszcze w tym roku zabezpieczymy
dwie imprezy społeczne w gminie m.in. Święto
Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubinie

mał nagrodę Prezydenta Katowic dla
wybitnie uzdolnionych uczniów szkół
artystycznych, w roku akademickim
2014/2015 uzyskał stypendium Rektora
Akademii Muzycznej w Katowicach dla
najlepszych studentów.
Artyści zaprezentowali publiczności znane utwory Fryderyka Chopina, Aleksandra Skriabina, Maurycego Moszkowskiego, Edwarda Griega.
Wieczór poprowadził tradycyjnie Andrzej Mleczko, przybliżając słuchaczom
sylwetki wybitnych kompozytorów.
MDK
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Weekend sportów walki w Międzyzdrojach!

Za nami weekend sportów walki. 18 – 19 sierpnia br. Międzyzdroje stały się stolicą MMA (mieszanych sztuk walki) i boksu zawodowego.
Po raz pierwszy w amfiteatrze można było obserwować walki zawodników MMA w klatce. MMA to
dyscyplina sportowa, w której zawodnicy walczą
przy dużym zakresie dozwolonych technik (w
zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwo-

lone w innych sportach walki). Rywalizacja toczy
się zarówno w stójce, jak i parterze. W typowych
walkach MMA dozwolone są rzuty, ciosy pięściami,
kopnięcia, dźwignie i duszenia. Zabronione są
natomiast techniki stwarzające znaczne niebezpieczeństwo dla zdrowia zawodników. O wyniku
walki decyduje nokaut (również techniczny),
poddanie się oraz, jeśli walka nie zakończyła się
przed czasem, decyzja sędziów. W zależności od
regulaminu danych zawodów niekiedy dopusz-

czalnym rozstrzygnięciem może być też remis.
Walki odbywają się na zwykłym ringu bokserskim
lub na ringach różnych kształtów otoczonych
siatką, która zapobiega wypadaniu zawodników
poza miejsce walki (potocznie zwanymi „klatkami”). Ośmiokątny
ring używany przez
UFC jest określany
„oktagonem” .
W Międzyzdrojach odbyło się pięć
pojedynków zawodowych i jeden
amatorski. Walkę
wieczoru stoczyli
Michał Fijałka (156-1) zawodnik Berserkersteam Szczecin i Marcin Łazarz
(10 - 4) zawodnik
z Białogardu, były
mistrz angielskiej organizacji BAMMA. W trzyrundowej walce Michał Fijałka pokonał na punkty
(3-0 ) Marcina Łazarza. W innej ciekawej walce
Daniel Skibiński pokonał przez duszenie w pierwszej rundzie Łukasza Szczerka.
W sobotę 19 sierpnia w obecności licznie przybyłej publiczności, w otoczeniu kamer telewizji
Polsat, można było zobaczyć sześć emocjonujących walk bokserskich w różnych kategoriach
wagowych.

XIX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny

Pamięci tych, którzy odeszli
17 sierpnia 2017 r. to dzień szczególny w Międzyzdrojach. Rano na starcie stanęli miłośnicy
biegania, którzy razem z olimpijczykami pokonali w tempie rekreacyjnym ulicami miasta 4 km
trasę w „Biegu Śniadaniowym”. Liczba uczestników była imponująca. Miłym obrazkiem byli rodzice z małymi dziećmi - nawet w wózkach, którzy dobiegli do mety, gdzie czekały na wszystkich
pakiety śniadaniowe.

Od godz. 17.50 na skwerze rekreacyjnym przy Alei
Gwiazd odbyły się konkursy pchnięcia kulą i skoku
o tyczce. To konkurencje, w których mistrzami

I to dla uczenia ich pamięci Bogusław Mamiński
(też olimpijczyk) każdego roku organizuje w kurorcie Międzynarodowe Mityngi Lekkoatletyczne.

olimpijskimi byli Władysław Komar i Tadeusz
Ślusarski. Obaj zginęli 17 sierpnia 1998 r. ok.
godz. 17.50 w okolicach Przybiernowa, wracając
z zawodów organizowanych w Międzyzdrojach.

Mimo upływu czasu przyjaciele ze stadionów
sportowych są zawsze obecni w Międzyzdrojach.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością:
Irena Szewińska, Jacek Wszoła, Marian Woronin,
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Największe zainteresowanie wszystkich wzbudziła walka wieczoru, w której o pas Mistrza Polski
wagi półciężkiej zmierzyli się Marek Matyja (13-1,
5KO) i Paweł Sęk (26-3-2, 8KO). Zakontraktowana
na 10 rund walka zakończyła się remisem. Arbitrzy punktowali: 96:94, 94:96 i 95:95. Puchar i pas
pozostały bez właściciela i zapewne zawodnicy
powtórnie skrzyżują rękawice.
Najbardziej spektakularna okazała się walka
poprzedzająca główne wydarzenie wieczoru.
W wadze półciężkiej spotkali się Szczecinianin
26-letni Paweł Stępień (6-0, 5KO ) i Kubańczyk
31-letni Dayron Lester (9-0, 5KO). Paweł Stępień
w 4 rundzie - po celnych ciosach na tułów - znokautował Dayrona Lestera. W innych walkach w wadze
lekkiej Damian Wrzesiński (12-1-1, 5 KO) wygrał
jednogłośnie na punkty z Tomaszem Królem (4-2-1,
1KO), a Paweł Wierzbicki (1-0, 1KO) już w pierwszej
rundzie„odprawił” Armeńczyka Mishę Manukyana
(8-5, 7KO). W wadze super średniej zwycięstwo
odnotował również Mateusz Tryc (1-0, 1KO).
Wśród publiczności nie zabrakło byłego
Mistrza Świata WBO Krzysztofa Głowackiego.
Mieliśmy również okazję gościć w Międzyzdrojach Irenę Szewińską, Krzysztofa Kosedowskiego
oraz znanych promotorów boksu zawodowego
w Polsce: Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera.
Wszystkim fanom sportów walki mówimy:
Do zobaczenia za rok!
Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje
Krzysztof Kosedowski, Dariusz Juzyszyn, Szymon
Ziółkowski, Jerzy Kaczmarek, aktorzy: Zbigniew
Buczkowski, Joanna Bartel, Andrzej Tomanek
z kabaretu OTTO i inni znakomici goście ze świata
sportu.
Na XIX edycję przyjechali również najbliżsi
olimpijczyków: Nina Ślusarska i Mikołaj Komar,
który, podobnie jak ojciec przed laty, stanął do
konkurencji w pchnięciu kulą, w której wystartowało 15 zawodników. Zwycięzcą został Wojciech
Strelczuk z Chojny - mistrz weteranów, drugie
miejsce zajął Dariusz Juzyszyn - lekkoatleta i
aktor, zaś trzecie miejsce zdobył Jan
Magda Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach.
W konkurencji skoku o tyczce wystartowało 9 zawodników z Polski,
Szwecji, Niemiec, Łotwy i Norwegii.
Bezkonkurencyjnym okazał się Paweł
Wojciechowski, piąty zawodnik niedawno zakończonych mistrzostw świata
w Londynie, z wynikiem 5,50 m. Na
drugim miejscu uplasował się Mareks
Arents z Łotwy z wynikiem 5,40 m , zaś
trzecie miejsce zajął Tobias Scherbarth
z Niemiec.
Podczas mityngu Klub Olimpijczyka przy Klubie Biegacza „Sporting”
w Międzyzdrojach otrzymał - z rąk
Ireny Szewińskiej, Stanisława Kopcia
i Leszka Dorosza - srebrny medal od
PKOL-u za zasługi dla polskiego ruchu
olimpijskiego.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy organizatorom za pięknie spędzony
czas, dużo emocji i sportowych wrażeń.
Do zobaczenia na 20. edycji mityngu w 2018 r.
Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych i kultury fizycznej
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Historia ukryta pod podłogą

Gdzie kupić ładny prezent na Dzień Matki, reklama rejsów statkiem ze Szczecina do Międzyzdrojów i z powrotem, usługi pralni, sprzedaż krawatów, artykuł o szkole i higienie osobistej – o
tych i wielu innych ciekawostkach przeczytać można było w majowym wydaniu ,,Misdroyer
Zeitung” z… 1929 roku.

Taką właśnie gazetę w kwietniu tego roku Przemysław Szulc, mieszkaniec Międzyzdrojów, znalazł
podczas remontu podłogi w swoim mieszkaniu.
I podzielił się z nami tym ciekawym znaleziskiem.
Gazeta jest nadszarpnięta przez czas, ale przeleżała pod drewnianą podłogą wiele lat. Wraz z nią
znaleziono metalowy bilet nadania paczki.
Pan Przemysław udostępnił nam pamiątkowe
zdjęcia i pocztówki dawnych Międzyzdrojów –
widok na Dom Kultury, panorama plaży i promenady. Jego dom odwiedziła córka poprzednich
właścicieli budynku, w którym mieszka. Opowiadała o dawnych czasach, podzieliła się zdjęciami
rodziny z czasów dzieciństwa spędzonych w Międzyzdrojach. W budynku, w którym dziś mieszka
pan Przemysław, znajdował się sklep a obok był
zakład fryzjerski, w którym do dziś pracują ojciec
i żona pana Przemka.
Pomimo upływu lat pewne rzeczy pozostają
niezmienne. Ktoś chciał, aby międzyzdrojska gazeta przetrwała dla potomnych. To jedno z wielu
źródeł historii o naszym mieście. Panu Przemkowi
serdecznie dziękujemy za to, że zechciał się z nami
podzielić tą ciekawostką.
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Półkolonie w Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” dobiegły końca
W okresie od 26.06.2017r. do 31.07.2017r. w placówce wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach zorganizowane były półkolonie letnie dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 na ww. świetlicę. W półkoloniach brało udział 16 dzieci
w wieku 8 – 12 lat. Spędzaliśmy czas bardzo aktywnie na wspólnych zabawach, wycieczkach i zajęciach w grupie.
Dzięki zaangażowaniu ratowników WOPR
dzieci mogły skorzystać z bezpiecznej kąpieli w
morzu oraz przyswoić zasady odpowiedniego
zachowania się w wodzie i na plaży. Dzięki
uprzejmości władz Wolińskiego Parku Narodowego zwiedziliśmy rezerwat Żubrów w Międzyzdrojach. Odwiedziliśmy także Muzeum Iluzji w
Międzyzdrojach i choć na chwilę przenieśliśmy
się w świat magii. Dzieci uczestniczyły także w
wycieczce do Centrum Słowian i Wikingów w
Wolinie, gdzie razem z przewodnikiem przeniosły się do wioski wikingów.

Wiele radości sprawiło dzieciom także zwiedzanie wystawy Klocków Lego w hotelu Amber
Baltic w Międzyzdrojach. Podczas półkolonii
odwiedziliśmy również Muzeum Figur Woskowych. Pozostały czas spędzaliśmy na wspólnych
zabawach na świeżym powietrzu, na placu
zabaw, spacerach i zajęciach integracyjnych.
Półkolonie zakończyły się wyjazdem do
Szczecina do Parku Trampolin, gdzie dzieci,
podczas dwugodzinnego pobytu, pod okiem
instruktora mogły poćwiczyć skoki i ćwiczenia
akrobatyczne. Po zabawie udaliśmy się na
wspólny posiłek.

14 dzieci uczęszczających na świetlicę
w dniach 03.08. – 12.08.2017 r. wyjechało na
kolonie profilaktyczne do Gąsawy, gdzie zdrowo
i aktywnie spędziły czas.
W sierpniu 2017r. świetlica środowiskowa
„Iskierka” była nieczynna. Zapraszamy od
04.09.2017r., zapisy na nowy rok szkolny od
01.09.2017r.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkich tym,
którzy przyczynili się, że na twarzach dzieci na
długo zagościł uśmiech.
Ewa Aksman, Ewelina Kujda
Wychowawcy, Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA”

BAZA ADRESOWA GMINY MIĘDZYZDROJE
Informujemy, że trwają prace nad nową bazą adresową Gminy Międzyzdroje. W nowo powstałej bazie będą wyświetlane podstawowe dane
adresowe oraz inne dane przedstawione przez zainteresowane osoby.
Informacje dostępne będą na stronie internetowej Międzyzdrojów w Strefie Turysty,
w dziale „Informacja turystyczna i kulturalna” (www.miedzyzdroje.pl/informator).
Baza adresowa podzielona została na wiele
kategorii m.in.: służba zdrowia, komunikacja, turystyka, sport i inne. Dodatkowo każda
osoba zainteresowana zaprezentowaniem
swoją firmy na stronie, może zamieścić dane
w formie kontaktów telefonicznych i internetowych, dokładnej lokalizacji adresu na
mapie, godziny otwarcia oraz prezentacji
budynku w formie zdjęć.
Wszelkie sprawy formalne prosimy
omówić z p. Tomaszem Rychłowskim, pracownikiem Referatu ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą – tel. 91 32 75 654, e-mail:
um_tomaszrychłowski@miedzyzdroje.pl.
Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą
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Obóz harcerski w Podgajach
W dniu 17-28 lipca 2017 roku międzyzdrojscy harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta” oraz 24 Międzyzdrojskiej Drużyny Starszoharcerskiej„Feniksy”
rozpoczęli harcerską przygodę w gminie Okonek.
Wspólnie z harcerzami 316 Szczepu „Gloria
Victis" ze Stargardu obozowali w namiotach na
Stanicy Hufca Złotów ZHP w Podgajach. Obóz
harcerski odbył się w ramach zadania publicznego z Gminy Międzyzdroje. Oprócz naszego
obozowiska na Bazie ZHP w sąsiedztwie mieliśmy harcerzy z Krakowa, Katowic i Poznania.
Wspólnie przeprowadzona Harcerska Akcja Letnia

sponowano do namiotów tj. Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclawu oraz Slytherinu.
Poranki zawsze rozpoczynane były od harcerskich apeli mundurowych. Potem odbywały
się zajęcia programowe. Harcerze uczestniczyli
w zajęciach z obozowej majsterki oraz budowania
urządzeń i elementów obozowych, opracowywali
obrzędowe piosenki, okrzyki oraz pląsy. Harcerze
uczyli się terenoznawstwa, czyli jak poruszać się
po obcym i nieznanym terenie. Uczyli się bezpiecznie rozpalać ognisko w trudnych, a zarazem
deszczowych warunkach. Szkolili się z pierwszej

odbywała się w klimacie czarów i magii, na podstawie słynnej siedmiotomowej powieści autorstwa
J.K. Rowling o przygodach „Harrego Pottera”.
Już pierwszego dnia obozu odbyło się spotkanie
wszystkich młodych harcerskich czarodziejów,
podczas którego „Tiara Przydziału” przydzielała
do magicznych domów Hogwardu. Wieczorem
każdego młodego adepta szkoły czarów rozdy-

pomocy przedmedycznej i uczyli się rozpoznawać
rośliny, jakie i w czym one mogą nam pomóc?
Bawili się w przeróżne gry fabularne o tematyce
fantasy. A nawet, za porozumieniem komendantów obozów: Poznań, Kraków i naszego,
nasi harcerze odparli zmasowany atak harcerzy
z Poznania podczas podchodów w środku nocny
na nasze obozowisko.
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Odbywały się również zajęcia sportowe i
rekreacyjne. Nad jeziorem rozegrany został
turniej gry w Quidditcha, w której zawodnicy,
latając na miotłach, wrzucali tzw. kafle do bramek
przeciwników zdobywając punkty. Nie zabrakło
w tej grze Złotego Znicza, za którego złapanie było
najwięcej punktów. Na obozie odnotowaliśmy
artystyczny sukces. Podczas finałów Obozowej
Piosenki Harcerskiej nasz obóz wygrał 3. miejsce
i zdobył nagrodę publiczności.
W czasie wolnym harcerze plażowali, kąpali
się i pływali w kajakach po jeziorze. Były też
całodniowe wycieczki. Harcerze zwiedzali farmę
agroturystyczną w Zapiecku, zatrzymali się na
ryneczku w Czaplinku, a także zwiedzali Rycerski
Zamek Drahim.
Wieczorami przy obrzędowych ogniskach
instruktorzy ZHP snuli gawędy w tle harcerskich
piosenek, a w między czasie wielu harcerzy otrzymywało barwy swoich drużyn, krzyże harcerskie i
wyższe stopnie harcerskie. Na obozie w Podgajach
barwy 34 DH otrzymała dh. Karolina Cader, przyrzecznie na krzyż harcerski złożyły: dh. Karolina
Janiszewska i dh. Amelia Kujda – Rogowska z 34
DH i dh. Sandra Cor z 24 MDSH. Harcerski stopień
Samarytanki otrzymała dh. Zuzanna Wachowicz z
34 DH, dh. Kewin Mateusz Tarut z 24 MDSH otrzymał stopień Wywiadowcy, a Sandra Cor z 24 MDSH
stopień Ochotniczki. Również wśród dorosłych dopełniły się awanse. Za trud i poświęcenie w realizacji próby wędrowniczej druhowi drużynowemu
24 MDSH ćwikowi Przemysławowi Wiaderskiemu
został nadany Naramiennik Wędrowniczy ZHP.
W naszym odczuciu czas przeminął zbyt szybko. Nawet na ostatnim apelu podczas „wniosków,
skarg i zażaleń” wpłynął wniosek o przedłużenie
obozu o kolejne 10 dni. Pomimo nadejścia czasu
rozstań, gdzieś za rok, gdzie ogniska blask, stanie
znowu obóz nasz, a na polanie powstanie bratni
harcerski krąg.
Czuwaj!
pwd. Tomasz Rychłowski
34 DH „Orleta”
ćw. Przemysław Wiaderski
24 MDSH „Feniksy”
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To od nas zależy jakie jest miejsce,
w którym żyjemy.

Przedstawiamy Państwu rozmowę z Piotrem Płońskim, sołtysem Wicka.
- Dlaczego został Pan sołtysem?
- Objąłem tę funkcję po panu Muklewiczu,
który zrezygnował pod koniec kadencji. Miał
to być okres do końca ówczesnej kadencji.
Podczas wyborów było kilku kandydatów, ale
ludzie wybrali mnie. A zostałem nim, bo słysząc
negatywne głosy jak to nic nie można załatwić,
chciałem przekonać ludzi, że jest inaczej, że
jednak się da. No cóż, bycie sołtysem to nie jest
lekka materia. Dziś gdybym miał podjąć decyzję
o byciu sołtysem, pewnie bym jej nie podjął
ze względu na dużą ilość czasu, jaki muszę
poświęcić na zawodowe obowiązki.
- Co dotychczas udało się wykonać w sołectwie Wicko?
- Udało nam się doświetlić
ul. Nadbrzeżną i Wąską. Dzięki
Radzie Miejskiej, a w szczególności radnej Annie Oleksy, mamy
regularne połączenie autobusowe
z Międzyzdrojami, to jest bardzo
ważna kwestia dla wielu osób. Nasze starania i przychylność radnych
spowodowały wprowadzenie do
budżetu gminy kwot przeznaczonych na projekt i przebudowę ulicy
Żwirowej.
Warto podkreślić, że nie działam
sam, jest Rada Sołecka. W ostatnim
czasie uszczupliła się, bo zmarł
p. Andrzej Senkowski, który był
bardzo pomocny i chętny do pracy.
Brakuje nam go.
Sprawą, na której bardzo nam
zależy jest plac zabaw. Jako pierwsza poruszyła ją mieszkanka Zalesia, która ma małe dzieci. Rozszerzyłem ten pomysł o miejsce spotkań i
rekreacji, które będzie miejscem dla
wszystkich mieszkańców. Może w
przyszłości niewielkie boisko. Szukaliśmy miejsca na ten plac, chcieliśmy aby było
to miejsce w sercu miejscowości. W centrum.
Gmina wskazywała nam miejsca zdecydowanie
mniej ciekawe i mało praktyczne. Znaleźliśmy
miejsce na plac zabaw dla dzieci w pobliżu ulicy Podgórnej, gdyż tam jest najwięcej małych
dzieci. Jest to działka skarbu państwa i po wielu
perturbacjach jest szansa na to, że jeszcze w
tym roku przejmiemy ją na stan sołectwa. Dalej
aktualny jest pomysł Rady Sołeckiej aby powstał
plac spotkań i rekreacji w samym Wicku przy ulicy Żwirowej, na części działki gminnej, na skraju
tzw. wyrobiska. Ta lokalizacja wymaga jednak
zmian w zapisach planu przestrzennego. W tym
roku fundusz sołecki wynosi około 20 tysięcy,
przeznaczyliśmy go w całości na plac zabaw.
Najgorsze jest to, że dzieci rosną, a przeszkody
administracyjne skutecznie uniemożliwiają
realizację tego zadania. Czekam na sygnały
od ludzi, żeby pokazywali gdzie jest źle, żeby
poczuli swoją ,,małą ojczyznę”.
- A jak wygląda ta Państwa ,,mała ojczyzna”?
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- Są dwie części naszej wsi – Wicko i Zalesie,
są one podzielone fizycznie. Myślę, że pokazujemy jak nam zależy na miejscu, w którym żyjemy
choćby przez to, że przychodzimy na spotkania
mieszkańców, mówimy o problemach. Ludzie
nie chcą się angażować. Czasami jest tak, że
na zebraniu wiejskim nie ma kworum. tj. minimum 10 procent ludzi uprawnionych do
głosowania, potrzebujemy 14 osób i nawet taką
ilość mieszkańców trudno jest zwołać. Kiedyś
myślałem, że zadziała na ludzi to, że osobiście
przyniosę im zaproszenia na posiedzenie Rady
Sołeckiej. Obszedłem całą wieś. Usłyszałem od
kogoś: ,,a kto panu kazał? Przecież nie musi pan
tego robić”. Owszem, ale ja chcę zobaczyć twarz

każdego człowieka, poznać go. Zależy mi na
równoważnej reprezentacji w Radzie Sołeckiej
mieszkańców i Wicka i Zalesia. Na najbliższym
zebraniu mieszkańców będą wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
- Jak układa się współpraca z Gminą Międzyzdroje?
- Nie będę ukrywał, że łatwo nie jest. Czasami
wrzucamy trudne tematy. My jako społecznicy
nie musimy znać przepisów, urzędnikowi jest
łatwiej. Nikt nie jest alfą i omegą. Może jest to
moja subiektywna ocena, ale droga załatwienia
czegokolwiek jest bardzo trudna. Proste rzeczy
trwają bardzo długo. Można prowadzić bój, ale
od czasu do czasu musi być zwycięstwo. Wtedy
jest motywacja do dalszego działania.
- Jakim trzeba być człowiekiem, aby być
dobrym sołtysem?
- Pewnie trochę innym niż ja. Sołtys musi być
asertywny. Patrzę na siebie krytycznie. Zdarza
mi się mówić głośno o sytuacjach, które mi
się nie podobają, nie ganię jednak człowieka,
ale zwracam uwagę na sedno sprawy. Więk-

szość ich możemy załatwiać w swoim gronie,
bez zgłaszania spraw do służb, np. do Straży
Miejskiej. Reaguję na sygnały jakie dostaję od
mieszkańców. Jeśli nie znam dokładnie sytuacji,
sprawdzam to. Staram się załatwiać sprawy
polubownie.
- Jakie są plany na przyszłość?
- Plac zabaw, o którym było wcześniej,
i poprawa stanu nawierzchni dróg.
Stan ul. Kolonijnej i części Żwirowej jest
zatrważający, a i „moja” Widokowa - woła
o remont. Zależy nam szczególnie na zrobieniu
ul. Żwirowej, bo jest to główna ulica we wsi,
z której korzysta bardzo wiele osób. Sprawa
dotyczy 200 metrów drogi!
Mamy plan, aby nad jeziorem
Wicko ustawić altanki wypoczynkowe.
Miejsce jest przepiękne, wystarczy
wyciąć trochę trzcin. Mamy już opinię
ornitologa, że wycięcie trzcin na tym
odcinku nie zakłóci życia ptaków.
Przydałaby się ścieżka rowerowo-piesza od ronda w Międzyzdrojach,
poprzez Wapnicę aż do Lubina, byłaby
nie tylko dla mieszkańców sołectw
dużą atrakcją.
- Panie Sołtysie, proszę opowiedzieć nam o sobie.
- Pochodzę ze Świnoujścia. Chciałem mieć zawsze dom na uboczu. Jak
tu przyjechałem to zobaczyłem: góry,
,,Mazury” i morze pod bokiem. Jestem
mieszkańcem Wicka od 2008 roku, kupiłem tu działkę, wybudowałem dom.
A dokładnie stworzyłem to miejsce z
moją żoną Grażynką. Ja buduję, a żona
upiększa. Mamy trójkę dorosłych dzieci
i czworo wnucząt, z którymi chętnie się
spotykamy.
Dzielimy się tym miejscem z turystami, którzy u nas odpoczywają.
Lubię góry i naturalny kamień co widać na
naszej działce. Mimo kłopotów zdrowotnych
nauczyłem się murować i dźwigać kamienie.
Na co dzień prowadzę działalność gospodarczą związaną z odnawialnymi źródłami energii.
- Jak Pan spędza wolny czas?
- Mam go niewiele. Ogród i dom to moje
pasje. Mam marzenia proste, zwyczajne: żeby
pojechać do wspólnych znajomych, czasami
wyjechać aby poznać nowe miejsca. Bardzo
podoba mi się wielokulturowa międzywojenna
Polska. Lubię klimat filmu ,,Boża podszewka”,
taka swojskość, spokój, które dostrzegam
także u nas.
- Czego Panu życzyć ?
- Jako sołtysowi... szybkiego uchwalenia
zmian naszego planu przestrzennego, abyśmy
mogli przystąpić do przebudowy ulicy Żwirowej
i pozyskać działkę pod miejsce spotkań i rekreacji. Prywatnie... zdrowia i pokoju na świecie.
- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Jesień pod znakiem
inicjatyw społecznych

AKTUALNOŚCI, Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” otrzymało 12 tys. zł dotacji z konkursu „Program
SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. Stowarzyszenie
wraz z trzema grupami mieszkańców zrealizuje do końca listopada 2017r. w gminie Międzyzdroje
cztery projekty.
„PRZYRODA WAPNICY” to pomysł na odtworzenie ścieżki przyrodniczej funkcjonującej
kilkanaście lat przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Wapnicy. Z inicjatywy osób związanych ze szkołą
powstanie nowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz stworzony zostanie quest przyrodniczy.
Oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej jest zaplanowane na 16 listopada 2017r., Dzień Patrona
szkoły im. prof. Władysława Szafera.
„WIKLINA” jest miejscem znanym wszystkim
mieszkańcom sołectwa, od lat pełni funkcję
lokalnego „domu kultury”. Stowarzyszenie
również korzysta z możliwości jakie daje obiekt
m.in. odbywają się tu bezpłatne cotygodniowe
zajęcia FITNESS. Poza budynkiem znajduje się tu
również obszar zielony, który dotychczas był mało
wykorzystywany. Z inicjatywy mieszkańców teren
zostanie uporządkowany, powstanie grill, zbudowane zostaną ławy i stoły. Dzięki realizacji projektu
„WIKLINA” powstanie nowe miejsce spotkań dla
lokalnej społeczności.
„SZKOLNE POIDEŁKO” pozwoli poprawić nawyki żywieniowe dzieci ze szkoły w Wapnicy. Dzieci
w wieku szkolnym mają naturalną i dużą potrzebę
picia, niestety woda w dziecięcym menu często

przegrywa ze słodzonymi napojami. A szkoda, bo
to właśnie ona powinna stanowić podstawę zdrowej diety, gdyż nie zawiera sztucznych barwników,
konserwantów i cukru. Naturalna woda idealnie
gasi pragnienie, a dobrze nawodniony organizm
sprawnie pozbywa się toksyn i lepiej radzi sobie
z bakteriami czy wirusami. Projekt nauczycieli
z SP2 obejmuje przeprowadzenie cyklu zajęć
edukacyjnych na temat wody, zakup bidonów dla
wszystkich uczniów szkoły oraz zakup i montaż
poidełka (fontanny wody), z którego będzie mogła
korzystać cała społeczność szkolna.
„KLUBIK MALUSZKA” to zajęcia dla małych
dzieci do lat 5 i ich rodziców. Zajęcia od 2015r.
prowadzone są w Wapnicy a teraz dzięki dotacji
będą odbywały się również w Międzyzdrojach.
Od września br. w środy o godz. 16.30 zapraszamy
do Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach.
Dzieci uczestniczące w zajęciach będą uczyć się
poprzez zabawę, a opiekunowie będą uczyć się
jak bawić się ze swoim dzieckiem by wspomagać
jego rozwój. Zajęcia prowadzimy również w szkole
w Wapnicy (poniedziałki o godz. 16.30). Osoby
chętne mogą uczestniczyć w zajęciach KLUBIKU
MALUSZKA 2 razy w tygodniu :)
MS RODZINA

PLAN DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYZDROJACH
Dyżury odbywają się w środy
od godz. 15.30 do 16.30
w Urzędzie Miejskim,
ul. Książąt Pomorskich 5
– pokój nr 14
W celu usprawnienia dyżurów,
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie
chęci spotkań z radnymi
- tel. 91 327 56 47,
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl
30.08.2017 r. - Zbigniew MITTELSTÄDT
06.09.2017 r. - Katarzyna NATKAŃSKA
13.09.2017 r. - Janusz PIŁAT
20.09.2017 r. - Krzysztof SZLASKI
27.09.2017 r. - Filip SZYSZKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
– Jan MAGDA w czwartki od godz. 15.00 16.00, pok. nr 14 Urząd Miejski
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCA RM
– Anna OLEKSY
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie od 13.00 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Józef Bogusław SUTYŁA
we wtorki od 14.30 - 15.30, pok. nr 14 Urząd
Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl
WICEPRZEWODNICZĄCY RM
– Mateusz BOBEK
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00,
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl
Mieszkańców sołectw zapraszamy
do kontaktowania się z sołtysami:
Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica
– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.
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środy godz. 16:30, Przedszkole MIĘDZYZDROJE
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SPORT

Julia i Oliwia najlepsze w Andro Kids Open
Wspaniałe wiadomości dotarły do nas z Niemiec:
Julia Bartkiewicz i Oliwia Osińska zwyciężyły
w grze podwójnej w Międzynarodowym turnieju
tenisa stołowego Andro Kids Open w Dusseldorfie.
W turnieju indywidualnym Julia zajęła wysokie
2. miejsce, a Oliwia 5. Michał Wandachowicz
w kategorii chłopców zajął indywidualnie 5. miejsce, a w grze podwójnej dziewiąte. W zawodach
startowało ponad 1400 zawodników z ponad
26 krajów (między innymi reprezentacja Chin). Jest
to wspaniały początek sezonu naszych zawodników. Gratulacje!
UKS "Chrobry"

XX JESIENNE
BIEGI PRZEŁAJOWE
Dnia 30 września (sobota) 2017 roku odbędą
się Biegi Przełajowe organizowane przez
Szkołę Podstawową nr 1 w Międzyzdrojach.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w imprezie. Otwarcie zawodów, jak co roku, odbędzie się na boisku
przy budynku szkoły na ulicy Kolejowej 33 o
godzinie 11.00.
W programie biegi według kategorii wiekowych, bieg malucha, bieg na wysokich obcasach, bieg niepełnosprawnych, bieg open,
nordicwalking.
Organizatorzy

IV Edycja
Międzyzdrojskich
Czwartków LA
Po raz czwarty Uczniowski Klub Sportowy
Międzyzdroje zorganizuje cykl zawodów lekkoatletycznych pn. „Międzyzdrojskie Czwartki
Lekkoatletyczne”. Cały cykl objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Międzyzdrojów.
W poprzedniej edycji w sumie wystartowało
224 zawodników z szkół podstawowych powiatu kamieńskiego oraz miasta Świnoujście.
Ponadto przewidziana jest rywalizacja dla gimnazjalistów w ramach „Grand Prix Gimnazjum”.
Uczestnicy startują w zawodach organizowanych w ramach rundy jesiennej i wiosennej
oraz w finale miejskim. Zawodnicy rywalizują
w biegach na 60 m,100m, 300 m, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy), skoku w dal oraz
w rzucie piłeczką palantową. W ciągu całego
roku szkolnego w trakcie zawodów zawodnicy
zbierają punkty. Prowadzone są punktacje
w trzech kategoriach wiekowych (klasy IV, V, VI)
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Ponadto
prowadzona jest punktacja dla nauczycieli oraz
szkół. Najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji
w klasyfikacji końcowej Grand Prix mają prawo
udziału w finale ogólnopolskim. Pierwsze
z trzech jesiennych zawodów rozpoczną się
14 września 2017 r. i będą się odbywały na
stadionie miejskim w Międzyzdrojach w godz.
16:00-18:00. Kolejne zawody odbędą się 28
września i 5 października 2017 r.
Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje
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Akcje obozowe w hali sportowej
Każdego roku hala sportowa im. Andrzeja Grubby
przy Szkole Podstawowej nr 1 stanowi bazę dla
potrzeb organizacji obozów sportowych z całej
Polski. W tym roku gościliśmy grupy tenisistów
stołowych z kadry województwa małopolskiego,
siatkarzy UMKS Kęczanin Kęty, UKS 5 Turek, UKS
Jagiellończyk Biała Podlaska, piłkarzy ręcznych
MUKS 21 Płock, koszykarzy King Wilki Morskie
Szczecin oraz UKS Draft Zgorzelec. Wszystkie

grupy korzystające z naszego obiektu podkreślają,
że baza sportowa w Międzyzdrojach jest idealna
do przeprowadzania zgrupowań przed zbliżającym
się sezonem. Dużym atutem hali sportowej jest
zamontowana podłoga sportowa, która stanowi
bardzo dobrą amortyzację podczas długotrwałych
treningów, oraz bliskość ścieżek biegowych w
Wolińskim Parku Narodowym.
Rafał Błocian
Szkoła Podstawowa nr 1

Podsumowanie obozu - Łasko 2017
W dniach 29 lipca – 5 sierpnia zawodnicy KS Fala przebywali na obozie sportowym w Łasku
w ośrodku Farma „KALINA” . W obozie wzięło udział 28 osób w wieku 11-15 lat. Grupy, które
przebywały na obozie to: młodzik młodszy oraz trampkarze.
Celem obozu, oprócz przygotowania zawodników do
sezonu 2017/2018, było propagowanie sportu wśród
dzieci i młodzieży, promocja zdrowego trybu życia,
przezwyciężanie własnych słabości oraz podnoszenie
poczucia własnej wartości. Program pobytu, obok
codziennych treningów, obejmował liczne konkursy,
zawody oraz wycieczki. Każda grupa na co dzień miała po dwa treningi, jeden z rana, drugi po południu.
Przed i po treningach każda z grup miała trochę czasu
wolnego, który spędzali razem z trenerami, m.in. nad
jeziorem, korzystając z rowerków wodnych, kajaków,
wędek. W ośrodku „Kalina” do dyspozycji pozostawały również rowery. Codziennie od godziny 20:00
organizowane były indywidualne mistrzostwa. Każdy
zawodnik miał drużynę 2-osobową i po każdym
meczu zawodnicy byli losowo mieszani, więc każdy
grał z każdym. Liczone były punkty za zwycięstwo w
meczu oraz strzelone bramki.

W niedziele 30 lipca wszyscy wzięli udział w
meczu ekstraklasy Lech Poznań – Piast Gliwice, gdzie
na żywo mogli podglądać zawodników z najwyższej
polskiej klasy rozgrywkowej. W czwartek 3 sierpnia
wyjechaliśmy do Poznania na mecz Ligi Europy,
gdzie Lech Poznań rozegrał mecz rewanżowy z FC
Utrecht. W obu spotkaniach padło kilka bramek,
było dużo emocji i widać było wielkie zadowolenie
wszystkich uczestników. Na zakończenie obozu
każdy z trenerów podsumował obóz oraz przeprowadził krótki wywiad z uczestnikami. Z wywiadu
oraz uśmiechniętych twarzy dzieci płynie jeden
wniosek: warto było, mimo wielu trudności, podjąć
trud organizacji takiego obozu. Uczestnicy wrócili
do domu zadowoleni, cel został osiągnięty, a program zrealizowany.
Jan Rączewski
KS Fala Międzyzdroje
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje
w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów
(wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od
strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem
na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
tereny miejskie i wiejskie
Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna,
Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.Punkty handlowe (tzw. sezonowe): Bohaterów Warszawy,
Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska,
Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej,
Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,
Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I- IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne segregowane – frakcja sucha
(papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

tereny miejskie i wiejskie
Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida,
Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa. Punkty handlowe (tzw. sezonowe): Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd
oraz plaża miejska.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra
Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy
Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentaran, Za Torem.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
tereny miejskie
Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida,
Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska,
Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.Punkty handlowe (tzw. sezonowe): Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd
oraz plaża miejska.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej,
Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna,
Za Torem.
Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu
z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.
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Odpady komunalne ulegające biodegradacji
(w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone)

tereny wiejskie

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca:
12.09.2017 r. 26.09.2017 r. 10.10.2017 r. 24.10.2017 r. 14.11.2017 r. 28.11.2017 r. 12.12.2017 r. 27.12.2017 r.

Szkło

(odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

tereny miejskie i wiejskie

II piątek miesiąca: 08.09.2017 r. 13.10.2017 r. 10.11.2017 r. 08.12.2017 r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym meble, AGD, RTV)
Część Zachodnia miasta
13.09.2017 r. (środa) 22.11.2017 r. (środa)

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego,
Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza,
Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna,
Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe – Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa,
Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Zdrojowa.

Część Wschodnia miasta
14.09.2017 r. (czwartek) 23.11.2017 r. (czwartek)

Biała Góra, Bukowa, działki ogrodowe, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,Przy Wodociągach, Skłodowskiej,
Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa.

Gmina
15.09.2017 r. (piątek) 24.11.2017 r. (piątek)

Nadleśnictwo, Wolińska, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości co najmniej na trzy dni przed
ustalonym terminem odbioru odpadu poinformował pracownika Urzędu
Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel.
91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim w związku z przypadającymi dniami wolnymi
w roku 2017, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające
dni wolne:
• 01.11.2017 r. (Wszystkich Świętych)
- 02.11.2017 r.
• 25.12.2017 r. (Boże Narodzenie – pierwszy dzień) - 22.12.2017 r.
• 26.12.2017 r. (Boże Narodzenie – drugi dzień)
- 27.12.2017 r.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u),
przy ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
10-tej do 18-tej i dodatkowo do 31 października br. w soboty w godzinach
od 10-tej do 14-tej w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
- szkło,
- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe),
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do500 kg rocznie na pojedynczą
nieruchomość),
- zużyte opony,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte bateria i akumulatory,
- odpady problemowe i niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych (np. lampy fluoroscencyjne, farby, tusze, rozpuszczalniki).
Wioletta Sosińska
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju, w naszej
Gminie od 1 stycznia 2019 r.
Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery
główne frakcje + odpady zmieszane:
• PAPIER (kolor niebieski),
• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
• SZKŁO (kolor zielony*)
• BIO (kolor brązowy).
* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
to stosuje się:
• szkło bezbarwne (kolor biały),
• szkło kolorowe (kolor zielony).
W przypadku gdy pojemniki mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach
o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w
części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej
całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.
Warunki spełnienia wymogów Wspólnego Systemu Segregacji
Odpadów
1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.
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2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed
pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów
ich przetwarzania.
3. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy
i właściciele nieruchomości będą mieć pięć lat. Czyli maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
4. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa
powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.
5. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w
życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją
ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy
niż do dnia 30 czerwca 2021 r. (w naszej Gminie do 31.12.18r.)
Najważniejsze terminy
• 1 lipca 2017 - dzień wejścia w życie Wspólnego Systemu
Segregacji Odpadów,
• do 31 grudnia 2017 - czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
• do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe,
zgodne ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)
13
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Nowy okres zasiłkowy - od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
(wnioski można składać już w sierpniu 2017 r.)

Program
„Rodzina 500 plus”:
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie
faktyczni dziecka.
1. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie
rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
2. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice
otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę
w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest
wychowywane dziecko niepełnosprawne.
3. Świadczenie będzie przysługiwać do
ukończenia przez dziecko 18 lat.
4. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25
lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu
dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu
rodziców.
5. Świadczenie wychowawcze będzie
wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.
6. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie
na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą
liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku
trzeba będzie dołączyć:
– oświadczenie o dochodach innych niż
podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych,
– w przypadku rolników – oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego,

– w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – prawo do świadczenia
wychowawczego będzie uzależnione od
ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
W praktyce oznacza to, że do wniosku o
świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć
pochodzący lub zatwierdzony przez sąd
tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie
świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku
nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy,
podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale
wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia
tego braku w terminie 3 miesięcy pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie, uzupełniony
o brakujący dokument w wyznaczonym
terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
– w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
– w przypadku ustalania dochodu
z działalności gospodarczej podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne - w stosunku do osób
rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne został wprowadzono wymóg

dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu,
stawce podatku oraz wysokości opłaconego
podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego.
7. UWAGA! Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca
lub członek jego rodziny utraci dochód
i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego
pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie
pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe
przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na
okres rozpoczynającysię od 1 października
2017 roku.
8. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem
na konto lub gotówką.
9. Świadczenie wychowawcze nie będzie
wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy
społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów
i studentów.
Pozostałe informacje i wnioski do pobrania: www.ops.miedzyzdroje.pl
Katarzyna Podyma
OPS Międzyzdroje

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uprzejmie informuję, iż trwają postępowania administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na:
 „Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach” na działce o numerze geodezyjnym 286, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki
ewidencyjnej   m. Międzyzdroje przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach. PPZ.6733.6.8871.2017.MB
 „Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach” na działce o numerze geodezyjnym 173/12, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki
ewidencyjnej m. Międzyzdroje przy ulicach Bukowej, Przy Wodociągach, Kolejowej w Międzyzdrojach. PPZ.6733.8.8873.2017.MB
 „Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach” na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki
ewidencyjnej m. Międzyzdroje przy ulicy Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach. PPZ.6733.7.8874.2017.SJ
 „Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach” na działce o numerze geodezyjnym 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki
ewidencyjnej  m. Międzyzdroje przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. PPZ.6733.9.8872.2017.SJ
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, działająca
przez pełnomocnika: Katarzyna Chmielewska,
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23, 70-337
Szczecin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących ww. postępowań administracyjnych
uprasza się Strony o przybycie do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich
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5, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00
do 15.30, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00,
w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00).
Ponadto informacje dotyczące niniejszych
postępowań administracyjnych zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach: www.bip.
miedzyzdroje.pl (Ogłoszenia, obwieszczenia) oraz

wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach.
W przypadku jakichkolwiek zapytań czy wątpliwości proszę o kontakt tel. 91 32 75 651.
Sylwia Jagielska
Małgorzata Baczyńska
Planowanie przestrzenne
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Rozkład jazdy linii autobusowej nr 10 (ważny od 1 wrześniaa 2017 r.)
Dworzec PKP Międzyzdroje >>> Dworzec PKP Świnoujście
dni robocze:

soboty:

5:50
6:55 W
7:20
8:10
9:20
11:10
12:25
13:05
14:25
15:05
15:40 P
16:05
16:45
17:45
18:45
20:00 P

7:00
8:10
9:20
11:05
12:30
13:45
15:05 P
16:25
17:30
18:40
20:00 P

Dworzec PKP Świnoujście >>> Dworzec PKP Międzyzdroje

niedziele i święta:

P – kurs przez Przytór – Łunowo

dni robocze:

10:00 P
11:20
12:25
13:45
15:10
16:20 P

soboty:

6:30
6:45 W
7:40
8:50
10:35 P
11:55
12:35
13:55
14:35
15:09 P
15:35
16:15
17:15
18:15
19:30

niedziele i święta:

7:40
8:50
10:35
11:55 P
13:15
14:35
15:55
16:55 P
18:10
19:30

9:30
10:50
11:55
13:15
14:35 P
15:50



W – kurs przez Warszów

WAKACJE 2017

ROZKŁAD JAZDY
JAZDY AUTOBUSÓW
AUTOBUSÓW
ROZKŁAD
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
JAZDY AUTOBUSÓW
ROZKŁADROZKŁAD
JAZDY AUTOBUSÓW
(ważny od 1 września 2017 r.)
ważny od 25.06.2017r.

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN
AGm - DGm
CGm AGm
A
AGm
AGm
(ŚWINOUJŚCIE)
MIĘDZYZDROJE
ZALESIE
WICKO -- WAPNICA
WAPNICA -- LUBIN
LUBIN
(ŚWINOUJŚCIE)
- MIĘDZYZDROJE
-- ZALESIE
-- WICKO

(ŚWINOUJŚCIE) - MIĘDZYZDROJE - ZALESIE - WICKO - WAPNICA - LUBIN
PRZYSTANKI

ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
MIĘDZYZDROJE, ul. Kolejowa
MIĘDZYZDROJE Niepodległości Muzeum
MIĘDZYZDROJE, ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
WICKO,SKRZ.
ZALESIE
WICKO
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE
WAPNICA
LUBIN NŻ
LUBIN

<

<

<

13:35

<

<

19:10

09:15
09:40
13:50
15:25
17:10
PRZYSTANKI06:15
DGm
S19:25
D CdGm D
06:17
09:17
09:42
13:52
15:27
17:12
19:27
06:19
09:19
09:44
13:54
15:29
17:14
19:29
PRZYSTANKI06:20 09:20 09:45 13:55 DGm
S19:30
D CdGm D
15:30
17:15 S
PRZYSTANKIROZKŁAD
DGm
D
CdGm
D<
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
<
06:55
08:30
<
06:22
09:22
09:47
13:57JAZDY
15:32
17:17
19:32
AUTOBUSÓW

AGm
AGm
AGm
<

D
D

CdGm DGm
CdGm DGm
DGm
<

D CdGm
16:00
<
06:24
09:24
09:49
13:59
15:34
19:34
ŚWINOUJŚCIE,
ul.ul.
Dworcowa
< 17:19 06:55
08:30
<
<
<
16:00
<
MIĘDZYZDROJE,
Kolejowa
05:55
<
08:50
08:50
12:00
13:55
16:20
16:20
06:26
09:26
09:51
14:01
15:36
19:36
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
< 17:2106:55
08:30
<
<
<
16:00
<
MIĘDZYZDROJE,
ul. Kolejowa
05:55
<19:37
08:50
08:50
12:00
13:55
16:20
16:20
06:27
09:27
09:52
14:02
15:37
MIĘDZYZDROJE(ŚWINOUJŚCIE)
Niepodległości
05:57 17:22
08:52
08:52
12:02
13:57
16:22
16:22
- MIĘDZYZDROJE
ZALESIE
- WICKO
- WAPNICA
- LUBIN
06:29
09:29
09:54
14:04
15:39 - 17:24
MIĘDZYZDROJE,
ul. Kolejowa Muzeum
05:55
<<19:39 08:50
08:50
12:00
13:55
16:20
16:20
MIĘDZYZDROJE
Niepodległości
Muzeum
05:57
<
08:52
08:52
12:02
13:57
16:22
16:22
06:30
09:30
09:55
14:05
15:40
MIĘDZYZDROJE,Niepodległości
ul. Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe)
05:59 17:25 <<19:40 08:52
08:54
08:54
12:04
13:59
16:24
16:24
MIĘDZYZDROJE
Muzeum
05:57
08:52
12:02
13:57
16:22
16:22
MIĘDZYZDROJE,
ul. Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe) (ŚWINOUJŚCIE)
05:59
<
08:54
08:54
12:04
13:59
16:24
16:24
WICKO,SKRZ.
06:00 S 07:08
08:55
08:55 D 12:04
12:05
14:00D 16:24
16:25
16:25
LUBIN - WAPNICA
- WICKO - ZALESIE
- MIĘDZYZDROJE
MIĘDZYZDROJE,
ul. PRZYSTANKI
Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe) -DGm
05:59
<
08:54
08:54
13:59
16:24
D
CdGm
AGm
CdGm
DGm
WICKO,SKRZ.
06:00
07:08
08:55
08:55
12:05
14:00
16:25
16:25
ZALESIE
06:02
07:09
08:56
08:57
12:07
14:02
16:26
16:27
PRZYSTANKI
A
DGm CGm AGm AGm 06:00
AGm07:08
AGm
WICKO,SKRZ.
08:55
08:55
12:05
14:00
16:25
16:25
ŚWINOUJŚCIE,
ul.
Dworcowa
<
06:55
08:30
<
<
<
16:00
<
<
ZALESIE
06:02
07:09
08:56
08:57
12:07
14:02
16:26
16:27
LUBIN
06:30
06:30
09:55
14:10
15:40
19:40
WICKO
06:04 17:25
07:11
08:5808:5008:57
08:59
12:09
14:04
16:28
16:29
ZALESIE
06:02
08:56
MIĘDZYZDROJE,
ul. Kolejowa
< 07:09
12:00 12:07
13:55 14:02
16:20 16:26
16:20 16:27
18:20
LUBIN
NŻ
06:31
06:31
09:56
14:1105:55
15:41
17:26
19:4108:50
WICKO
06:04
07:11
08:58
08:59
12:09
14:04
16:28
16:29
07:13
09:0008:5208:59
12:11
16:30
WAPNICA
JEZIORO
TURKUSOWE
06:06 17:29
09:01
14:06
16:31
WAPNICA
06:34
06:34
09:59
14:1405:57
15:44
19:4408:52
MIĘDZYZDROJE
Niepodległości
Muzeum
< 07:11
12:02 12:09
13:57 14:04
16:22 16:28
16:22 16:29
18:22
WICKO
06:04
08:58
09:00
12:11
16:30
WAPNICA
JEZIORO
TURKUSOWETURKUSOWE
06:35
06:35
10:00
14:15
15:45
17:30 07:13
19:45
WAPNICA
JEZIORO
06:06
09:01
14:06
16:31
MIĘDZYZDROJE,
ul. Nowomyśliwska
Działkowe)
05:59
< 07:13
08:5409:00
12:04 12:11
13:59 14:06
16:24 16:30
16:24 16:31
18:24
WAPNICA
06:07 17:32
07:14
09:0108:5409:01
09:02
12:12
14:07
16:31
16:32
WICKO
06:37
06:37
10:02
14:17
15:47
19:47
WAPNICA
JEZIORO
TURKUSOWE (Ogródki
06:06
WAPNICA
06:07
09:01
WICKO,SKRZ.
07:08
08:5509:02
12:05 12:12
14:00 14:07
16:25 16:31
16:25 16:32
18:25
ZALESIE
06:39
06:39
10:04
14:1906:00
15:49
17:34 07:14
19:4908:55
LUBIN
NŻ
06:09
07:16
09:03
09:04
12:14
14:09
16:33
16:34
WAPNICA
06:07
09:01
WICKO,SKRZ.
06:41
06:41
10:06
14:2106:02
15:51
17:3607:14
19:5108:56
ZALESIE
07:09
08:5709:02
12:07 12:12
14:02 14:07
16:26 16:31
16:27 16:32
18:27
LUBIN
NŻ ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe)
06:09
07:16
09:03
09:04
12:14
14:09
16:33
16:34
MIĘDZYZDROJE,
06:42
06:42
10:07
14:22
15:52
17:37 07:17
19:52
LUBIN
06:10 07:11
09:0408:5909:04
09:05
12:15
14:10
16:34
16:35
LUBIN
06:09
07:16
09:03
WICKONŻ Niepodległości Muzeum
12:09 12:14
14:04 14:09
16:28 16:33
16:29 16:34
18:29
MIĘDZYZDROJE
06:44
06:44
10:09
14:2406:04
15:54
17:39 07:17
19:5408:58
LUBIN
06:10
09:04
09:05
12:15
14:10
16:34
16:35
07:13
16:30 16:34
WAPNICA KOLEJOWA
JEZIORO TURKUSOWE
14:06 14:10
16:31 16:35
18:31
MIĘDZYZDROJE
06:45
06:45
10:11
14:2506:06
15:55
17:4007:17
19:5509:00
LUBIN
06:10
09:0409:0109:0512:11 12:15
07:14
09:01
09:02
12:12
16:31
16:32
LUBIN - WAPNICA - WICKO 06:07
- ZALESIE
MIĘDZYZDROJE
-14:07
(ŚWINOUJŚCIE)
06:09
07:16 - 09:03
09:04
12:14
14:09
16:33
16:34
LUBIN
WAPNICA
WICKO
ZALESIE
MIĘDZYZDROJE
(ŚWINOUJŚCIE)
07:17 - 09:04
09:05
12:15 -14:10
16:34
16:35
LUBIN - WAPNICA - WICKO -06:10
ZALESIE
MIĘDZYZDROJE
(ŚWINOUJŚCIE)

ŚWINOUJŚCIE,
WAPNICAul. Dworcowa

07:02

Gm
- kursy dofinansowane
przez Gminę Międzyzdroje
LUBIN
NŻ
A - kursuje codziennie
LUBIN
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)

<

<

<

<

<

<

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z o.o. Kamień Pomorski
ul. Szczecińska 76; 72 - 400 Kamień Pom.

INFORMACJA: 91/ 382-05-52

18:32
18:34
18:35

<
18:20
<
18:20
18:22
18:20
18:22
18:24
18:22
18:24
18:25
18:24
18:25
18:27
18:25
18:27
18:29
18:27
18:29
18:31
18:29
18:31
18:32
18:31
18:32
18:34
18:32
18:34
18:35
18:34
18:35
18:35

PRZYSTANKI
DGm
S
D CdGm- (ŚWINOUJŚCIE)
D
AGm
D
e-mail:
przewozy@pkskamienpom.pl
LUBIN
- WAPNICA - WICKO - ZALESIE
- MIĘDZYZDROJE
www.pkskamienpom.pl
PRZYSTANKI
PRZYSTANKI

DGm
DGm
06:15

S
S
07:20

D CdGm
D CdGm
09:15
09:15

D
AGm
D
AGm
12:20
14:15

CdGm DGm
D CdGm DGm
D CdGm
16:35
16:35 DGm
18:35

LUBIN
LUBIN
06:15
07:20
09:15
09:15
12:20
14:15
16:35
16:35
18:35
PRZYSTANKI
DGm
CdGm
AGm 14:15
CdGm 16:35
DGm 18:35
LUBIN NŻ
06:16 S07:20
07:21 D 09:15
09:16
09:16 D 12:20
12:21
14:16D 16:35
16:36
16:36
18:36
LUBIN
06:15
09:15
LUBIN
NŻ
06:16
07:21
09:16
09:16
12:21
14:16
16:36
16:36
18:36
WAPNICA
06:19 07:20
07:2409:1509:16
09:1909:1509:16
09:19
12:24
14:19
16:39
16:39
18:39
LUBINNŻ
06:15
12:20 12:21
14:15 14:16
16:35 16:36
16:35 16:36
18:35 18:36
LUBIN
06:16
07:21
WAPNICA
06:19
07:24
09:19
09:19
LUBIN NŻ JEZIORO TURKUSOWE
06:16
12:21 12:24
14:16 14:19
16:36 16:39
16:36 16:39
18:36 18:39
07:2509:1609:19
09:2009:1609:19
12:25
16:40
WAPNICA
06:20 07:21
09:20
14:20
16:40
18:40
WAPNICA
06:19
07:24
12:24
14:19
16:39
16:39
18:39
07:25
WAPNICA
06:20
WAPNICA JEZIORO TURKUSOWE
06:19
07:24
09:1909:20
09:1909:20
12:24 12:25
14:19 14:20
16:39 16:40
16:39 16:40
18:39 18:40
WICKO
06:22
07:27
09:22
09:22
12:27
14:22
16:42
16:42
18:42
07:25 09:2009:2009:2009:2012:25 12:25
WAPNICA
TURKUSOWE
06:20 07:25
16:40 16:40
WAPNICA JEZIORO
JEZIORO TURKUSOWE
06:20
14:20 14:20
16:40 16:40
18:40 18:40
WICKO
06:22
07:27
09:22
09:22
12:27
14:22
16:42
16:42
18:42
ZALESIE
06:24 07:27
07:2909:2209:22
09:2409:2209:22
09:24
12:29
14:24
16:44
16:44
18:44
WICKO
06:22
07:27
WICKO
06:22
12:27 12:27
14:22 14:22
16:42 16:42
16:42 16:42
18:42 18:42
ZALESIE
06:24
07:29
09:24
09:24
12:29
14:24
16:44
16:44
18:44
WICKO,SKRZ.
06:26
07:31
09:26
09:26
12:31
14:26
16:46
16:46
18:46
ZALESIE
06:24
14:24 14:24
16:44 16:44
16:44 16:44
18:44 18:44
ZALESIE
06:24 07:29
07:29 09:2409:2409:2409:2412:29 12:29
WICKO,SKRZ.
06:26
07:31
09:26
09:26
12:31
14:26
16:46
16:46
18:46
WICKO,SKRZ.
12:31 12:31
14:26 14:26
16:46 16:46
16:46 16:46
18:46 18:46
MIĘDZYZDROJE,
ul. Nowomyśliwska (Ogródki Działkowe) 06:26
06:27 07:31
07:3209:2609:26
09:2709:2609:26
09:27
12:32
14:27
16:47
16:47
18:47
WICKO,SKRZ.
06:26
07:31
MIĘDZYZDROJE,
ul.
Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe)
06:27
07:32
09:27
09:27
12:32
14:27
16:47
16:47
18:47
MIĘDZYZDROJE,
ul.
Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe)
06:27
07:32
09:27
09:27
12:32
14:27
16:47
16:47
18:47
MIĘDZYZDROJE ul.
Niepodległości
Muzeum
06:29
07:34
09:29
09:29
12:34
14:29
16:49
16:49
18:49
MIĘDZYZDROJE,
Nowomyśliwska
(Ogródki
Działkowe)
06:27
07:32
09:27
09:27
12:32
14:27
16:47
16:47
18:47
MIĘDZYZDROJE Niepodległości
Muzeum
06:29
07:34
09:2909:2909:2909:29
12:34 12:34
14:29 14:29
16:49 16:49
16:49 16:49
18:49 18:49
MIĘDZYZDROJE
Niepodległości
Muzeum
06:29
07:34
MIĘDZYZDROJE
KOLEJOWA Muzeum
06:31 07:36
07:3609:3109:29
09:3109:3109:29
09:31
12:36
14:31
16:51
16:51
18:51
MIĘDZYZDROJE
Niepodległości
06:29
07:34
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA
06:31
12:36 12:34
14:31 14:29
16:51 16:49
16:51 16:49
18:51 18:49
MIĘDZYZDROJE
KOLEJOWA
06:31
07:36
09:31
09:31
12:36
14:31
16:51
16:51
18:51
ŚWINOUJŚCIE,
ul.
Dworcowa
06:48
07:53
09:48
<
<
<
17:08
<
<
ŚWINOUJŚCIE,
ul.
Dworcowa
06:48
07:53
09:48
<
<
<
17:08
<
<
MIĘDZYZDROJE KOLEJOWA
06:31
07:36
09:31
09:31
12:36
14:31
16:51
16:51
18:51
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
06:48
07:53
09:48
<
<
<
17:08
<
<
ŚWINOUJŚCIE, ul. Dworcowa
06:48
07:53
09:48
<
<
<
17:08
<
<
Gm -- kursy
kursy dofinansowane
Międzyzdroje
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
Gm
dofinansowaneprzez
przezGminę
Gminę
Międzyzdroje
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
A --kursuje
codziennie (opróczprzez
Nowego
Roku,
Wielkanocy i Bożego Narodzenia)
Spółka z o.o. Kamień
Pomorski
Gm
kursy dofinansowane
Gminę
Międzyzdroje
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
A
kursuje
codziennie
(oprócz
Nowego
Roku,
Wielkanocy
i
Bożego
Narodzenia)
Spółka
z
o.o.
Kamień
Pomorski
Gm
kursy dofinansowane
przez
Gminę
Międzyzdroje
Komunikacji
Cd -- kursuje
w soboty, niedziele
i święta
(oprócz
Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)
ul.Przedsiębiorstwo
Szczecińska 76; 72
- 400 KamieńSamochodowej
Pom.
A -- kursuje
codziennie
(oprócz Nowego
Roku, Wielkanocy
i Bożego
Narodzenia)
Spółka z o.o.
Kamień
Pomorski
kursujecodziennie
w soboty, niedziele
i święta (oprócz
Nowego Roku,
Wielkanocy
i Bożego Narodzenia)
ul. Szczecińska
76;
72
400
Kamień Pom.
ACd
kursuje
(oprócz
Nowego
Roku,
Wielkanocy
i
Bożego
Narodzenia)
Spółka
z
o.o.
Kamień
Pomorski
D
kursuje
od
poniedziałku
do
piątku
(oprócz
świąt)
INFORMACJA:
91/76;
382-05-52
Cd - kursuje w soboty, niedziele i święta (oprócz Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia)
ul. Szczecińska
72 - 400 Kamień Pom.
Cd
kursuje
w
soboty,
niedziele
i
święta
(oprócz
Nowego
Roku,
Wielkanocy
i
Bożego
Narodzenia)
ul.
Szczecińska
76;
72
400
Kamień
Pom.
DS -- kursuje
oddni
poniedziałku
do piątku (oprócz świąt)
kursuje w
nauki szkolnej
INFORMACJA:
e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl
D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
INFORMACJA:
DS -- kursuje
poniedziałku
do piątku (oprócz świąt)
kursuje od
w dni
nauki szkolnej
INFORMACJA:
e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl
15
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S - kursuje w dni
nauki szkolnej
e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl
S - kursuje w dni nauki szkolnej
e-mail: przewozy@pkskamienpom.pl

91/ 382-05-52
382-05-52
91/
91/
382-05-52
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