
 



ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM KOWALSKIM                                                       

PRZEZESEM ZAKŁADU USLUG KOMUNALNYCH W 

MIĘDZYLESIU. 

 

Spotykaliśmy się już kilkakrotnie, ale zawsze tematem rozmowy była selektywna 

zbiórka odpadów i w najszerszym znaczeniu gospodarka odpadami. Umykało nam 

wysypisko śmieci, które jest poważnym problemem dla gminy. Porozmawiajmy dziś na 

ten temat. Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub jego 

części jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Zacznijmy jednak naszą rozmowę 

zachowując trochę chronologii… 

Od kiedy działało Międzyleskie wysypisko ? 

Eksploatacja tamtego terenu rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych dokładnie 1969r.W 

latach dziewięćdziesiątych  zostało rozbudowane i zmodernizowane. Powstały trzy kwatery. 

Jaką powierzchnię zajmuje nasze składowisko odpadów  ? 

Powierzchnia kwatery głównej oraz dwóch bocznych wynosi 1.75 ha. Cały ten areał posiada 

rowy opaskowe oraz zbiornik odcieków. Wyposażone są również w piezometry które służą do 

poboru próbek do badań,  oraz w repery wysokościowe służące do pomiaru osiadania masy 

odpadów. 

Wysypisko śmieci w Międzylesiu miało podobno  zabezpieczone  funkcjonowanie na 

wiele lat… 

Ma pan rację teren, który został zagospodarowany pod wysypisko służyłby nam jeszcze 

dziesiątki lat, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy zapełnioną kwaterę główną (na wprost 

szlabanu) w 90% a boczne nie były eksploatowane.  

Co legło u podstaw wydania decyzji o jego zamknięciu ? 

Zmieniające się prawo ochrony środowiska a w ślad za nim coraz większe kosztowne 

wymagania dotyczące wysypisk. Nowe prawo postawiło na wysypiska duże obsługujące po 

160 tys. mieszkańców, oraz  wyposażone w sortownie i kompostownie. Jesteśmy małą 

jednostką nie podołalibyśmy tym wymaganiom. W tym samym czasie zostały zamknięte 

wysypiska w ościennych gminach. Na chwilę obecną mamy dostępne dwie Regionalne 

Instalacje Przetwarzania Odpadów: w Ścinawce, oraz w Zawiszowie koło Świdnicy poprzez 

bazę przeładunkową w Kłodzku. My mamy umową z tą drugą. 



Kto wydał decyzję o zamknięciu wysypiska i do kiedy musi ono przestać istnieć ? 

Decyzję o zamknięciu wydał Starosta Kłodzki w marcu 2008r. w decyzji określił sposób 

rekultywacji,  harmonogram prac oraz warunki nadzoru. Zgodnie z powyższą decyzją 

rekultywacja miała się zakończyć w 2011r. Ze względu na koszt inwestycji wystąpiliśmy do 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przesunięcie terminu rekultywacji. Ostatnia 

decyzja obliguje nas do zakończenia zadania do 31.12. 2018r. W roku bieżącym mamy 

wykonać warstwę uszczelniającą oraz studnie odgazowujące. W przyszłym roku  mamy 

wykonać warstwę rekultywacyjną właściwą (rekultywacja biologiczna) oraz nasadzenia 

roślinności. Dnia 11 maja br. zostały wykonane studnie odgazowujące. 

Na kim spoczywa obowiązek sfinansowania, przeprowadzenie rekultywacji i ponownego 

zagospodarowania ? 

Ustawodawca obarczył tym obowiązkiem samorządy. Należałoby nadmienić, że jest to 

przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Rekultywacja 1ha w roku 2011 kosztowała średnio około 

2mln. zł. Pan Burmistrz pierwsze podejście do tego tematu zrobił wstępując do 

Międzygminnego  Związku Celowego w Kłodzku, który miał zrekultywować wysypiska na 

terenie Ziemi Kłodzkiej z pozyskaniem funduszy na ten cel. Jednak twór ten nie przetrwał 

próby czasu i został rozwiązany. Następnym podejściem było przystąpienie do spółki 

powołanej przez Marszałka Województwa o nazwie Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa w 

pierwszym naborze nas nie zakwalifikowano, następny jeszcze się nie odbył. Równolegle 

poszukiwaliśmy  innych możliwości wykonania decyzji. Sytuacja się zmieniła od czasu 

nawiązania współpracy ze spółką Geotrans z Wrocławia. Umowę z tą firmą  Pan Burmistrz 

podpisał 2 kwietnia 2015r. po wcześniejszym sprawdzeniu tej firmy oraz obejrzeniu wysypisk, 

które firma Geotrans zrekultywowała. Od momentu podpisania umowy minęło trochę czasu 

do dnia dzisiejszego – w tym czasie wykonawca opracował nowy projekt, który został 

zatwierdzony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz uzyskał  wymagane 

prawem pozwolenia (miedzy innymi na przetwarzanie odpadów). Gospodarka odpadami oraz 

wysypiska śmieci są pod ciągła kontrolą  instytucji państwa oraz samorządu i uzyskanie 

pozwoleń trochę trwa. 

Samorządy podobno miały na ten cel pozyskać pieniądze z funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej ?  

Tak zgadza się ale te środki nie pokrywają w 100% kosztów. Gmina musiałaby ze swojej 

strony wyłożyć 50%. Metodę, którą zaproponowała firma Geotrans jest tańsza i udział 

naszego samorządu jest znikomy biorąc pod uwagę zakres prac. Inne gminy takie jak Lądek 

Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki biorąc przykład z nas chcą skorzystać z usług Geotransu. 

Czy rekultywacja prowadzona będzie na całości wysypiska czy tylko na jego części ?  

Prace rekultywacyjne prowadzone będą na całości wysypiska ale nie jednocześnie. Kwatery 

boczne ze względu, że nie były eksploatowane pójdą na sam początek, natomiast kwatera 

główna będzie w tym czasie kształtowana, oraz zostanie wykonana warstwa uszczelniająca. 

Geotrans jest w trakcie pozyskiwania materiałów, ponieważ te, które udało nam się 

zgromadzić w procesie R14 (odzysk) są niewystarczające.  

Jakie są założenia wykonawcze rekultywacji i w ilu etapach będą przebiegać ? 



Tereny zdegradowane wymagają rzeprowadzenia rekultywacji tyle prawo. Przebiega ten 

proces w trzech etapach. 

1. Rekultywacja przygotowawcza – dotyczy przygotowania projektu, który uwzględnia 

budowę geologiczną terenu oraz stopień degradacji środowiska na podstawie badań. 

Wysypisko nasze zgodnie z ustawą o odpadach jest monitorowane w sposób ciągły przez 

niezależne laboratorium. 

2. Rekultywacja techniczna zwana podstawową – wykonanie ukształtowania rzeżby terenu, 

uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb metodami technicznymi 

3. Rekultywacja biologiczna – neutralizację utworów toksycznych, nawożenie, odbudowę 

biologiczną, oraz nasadzenia roślin i ich pielęgnacja.  

Prowadzony jest także monitoring zrekultywowanego terenu – badania: odcieków, gazu 

składowiskowego, osiadanie zboczy… 

Co grozi gminie w przypadku niedotrzymania terminu ostatecznego zamknięcia sprawy 

wysypiska ?  

Do 2020r ma się zakończyć proces rekultywacji zamkniętych składowisk w całym kraju po tym 

okresie jeżeli nie zostanie przedłużony na samorządy będą nakładane kary. 

Ile czasu musi upłynąć by po rekultywacji dawne wysypisko śmieci mogło się zmienić w 

miejsce przyjazne dla mieszkańców, nie będące zagrożeniem dla nich i przyrody ?  

Trudne pytanie - rozkład plastików oraz innych odpadów, które były  składowane na naszym 

wysypisku, będzie trwał setki lat jednak ten proces nie będzie niebezpieczny dla nas 

mieszkańców. 

Może na koniec kilka zdań od siebie…  

Szanowni Państwo znowu zwracam się z apelem i prośbą o odpowiedzialne podejście do 

gospodarki odpadami. 

Stosujcie się Państwo do regulaminu korzystajcie z gniazd selekcyjnych zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz pamiętajcie, że odpady inne niż komunalne np. wersalki, okna należy 

oddać do PSZOK  a nie wystawiać obok kosza. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, 

który utrzymuje cenę za gospodarowanie odpadami od 2013r. Nieodpowiedzialne 

postępowanie niektórych mieszkańców podnosi nam koszta działalności, oraz ma wpływ na 

ogólny wizerunek naszego miasta i gminy. 

Dziękuję za rozmowę 
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XXVII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 

 

 odbyła się 28 kwietnia 2017  a w 

proponowanym porządku obrad znalazły się 

następujące projekty uchwał : 

 

1/ przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Międzylesie za rok 2016 

2/ ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych                             

  w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Międzylesie 

3/ zmieniająca uchwałę nr XXV/134/2017 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 7  

 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na 

terenie gminy Międzylesie 

4/ zmieniająca uchwałę nr XXV/135/2017 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07  

 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu i 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Międzylesie  

5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 163                      

o pow. 0,22 ha, obręb Roztoki  

6/ zmian w budżecie gminy na rok 2017 

7/ udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na   

 zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków 

drogi powiatowej nr 3234D Domaszków  – 

Różanka o łącznej długości 500 m” 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy do korzystania ze strony 

WWW.Miedzylesie.pl zakładka BIP > zakładka 

Rada Miejska, gdzie znajduje się protokół z 

przebiegu obrad. 

 

POWIAT OTRZYMAŁ 

DOFINANSOWANIE                                                      

NA PRZEBUDOWĘ DROGI 

POWIATOWEJ W 

NAGODZICACH 

 

 

W drugim rozdaniu dotacji w 

Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej wniosek Powiatu 

Kłodzkiego otrzymał dofinansowanie w 

wysokości 790 tys. zł na remont drogi w 

Nagodzicach w gminie Międzylesie. Wysoka 

ocena wniosku wynikała nie tylko z faktycznej 

potrzeby przeprowadzenia remontu tej drogi, 

ale także z zadeklarowanego 

http://www.miedzylesie.pl/
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współfinansowania inwestycji przez gminę 

Międzylesie – mówi Piotr Marchewka, członek 

Zarządu Powiatu. – Wspólnie z gminą w 

ubiegłym roku wykonaliśmy dokumentację 

projektową na ten remont, a na rok 2017 gmina 

zabezpieczyła w swoim budżecie środki na ten 

cel. 

 

 

Planowany koszt całej inwestycji to 

1,58 mln zł, w tym z budżetu Powiatu – 630 tys. 

zł. i 160 tys. zł. z budżetu gminy Międzylesie. 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej dofinansowuje 50 % 

kosztów inwestycji. Lista zatwierdzonych do 

dofinansowania wniosków została 

zatwierdzona 28 kwietnia br. i Zarząd Dróg 

Powiatowych niezwłocznie ogłosi przetarg, 

żeby jak najszybciej rozpocząć prace. 

Prowadząca przez wieś Nagodzice 

droga powiatowa 3273D Roztoki – Nagodzice 

–Międzylesie łączy się z drogą wojewódzką 

DW 389 i krajową DK33. W ramach 

modernizacji na ponad dwukilometrowym 

odcinku wykonane zostanie odwodnienie, nowa 

asfaltowa nawierzchnia, zostaną utwardzone 

pobocza oraz ustawione będą nowe znaki 

drogowe. 

 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ 

 

                Na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i 

Waryńskiego   przebudowano skrzyżowanie, 

realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad. Zakres prac 

związany jest z poprawą bezpieczeństwa 

kierowców jaki i pieszych na tym 

skrzyżowaniu. 

 

 

KAMIEŃCZYK - II ETAP 

ROZPOCZĘTY 

 

 

 

W Kamieńczyku rozpoczęto prace przy 

drugim etapie remontu drogi powiatowej. 

Utwardzane są pobocza, trwają odbudowy 

mostków i przepustów.  Zostanie 



Informacje z Gminy… 
 

wymieniona nawierzchnia od miejsca 

zakończenia pierwszego etapu prac do  

drogi krajowej Międzylesie - 

Boboszów.  Tym samym cały ciąg 

modernizacji drogi  do przejścia 

granicznego w Kamieńczyku zostanie 

zakończony. 

REMONT DROGI W LESICY 
 

 

 

 

W Lesicy trwają prace przy remoncie drogi 

powiatowej Międzylesie - Niemojów 

przebiegającej przez Lesicę. Obecnie 

układana jest nowa nawierzchnia w 

okolicach kościoła. Trwają prace 

przygotowawcze do położenia asfaltu na 

odcinku do przejazdu PKP w Międzylesiu.  

CHODNIK NA ULICY 

GRANICZNEJ W 

MIĘDZYLESIU 

Trwają prace przy modernizacji chodnika 

na ulicy Granicznej w Międzylesiu. 

Wyrównana została nawierzchnia, 

rozpoczął się montaż kostki. 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE SEZONU 2017 

Roboty publiczne 

 

Gmina Międzylesie we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku 

aktualnie realizuje następujące umowy: 

– ROBOTY PUBLICZNE – 5 umów 

łącznie dla 25 osób, 

– PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 

2 umowy łącznie dla 14 osób. 

10 pracowników zatrudnionych w ramach 

robót publicznych wykonuje prace 

bezpośrednio nadzorowane przez 

pracownika UMiG Międzylesie, pozostali 

oddelegowani są do prac na terenie basenu, 

do Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Międzylesiu, Zakładu 

Usług Komunalnych w Międzylesiu Sp. z 

o.o. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 

UMiG obecnie prowadzi 

najpilniejsze prace naprawcze 

zdiagnozowane po okresie zimowym. Trwa 

przegląd infrastruktury będącej w zarządzie 

gminy oraz rozpoczęto odkrzaczanie i 

wykaszanie poboczy drogowych. 
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Ponadto gmina przystąpiła do 

programu specjalnego pn. ,,Praca to mój 

cel”, w którym 4 osoby bezrobotne zostaną 

przeszkolone w zawodzie drwala/pilarza 

lub konserwatora zieleni miejskiej. 

Po zakończonych szkoleniach bezrobotni 

zostaną przyjęci do robót publicznych. 

„STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO                                        

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE” 

 Trwają prace nad nowoprojektowanym 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie. Na początku maja 

2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie wystąpił do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu o ponowne uzgodnienie i 

zaopiniowanie projektu studium. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii RDOŚ, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

otrzymania studium, jego projekt zostanie 

wyłożony do publicznego wglądu na okres 

co najmniej 21 dni. W tym czasie odbędzie 

się również dyskusja publiczna nad 

przyjętymi rozwiązaniami oraz zostanie 

wyznaczony termin, w którym będzie 

możliwość wnoszenia uwag. W przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia uwag projekt 

zostanie ponownie wyłożony do 

publicznego wglądu. 

Następnym krokiem będzie 

przedstawienie Radzie Miejskiej projektu 

studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag celem podjęcia uchwały. Burmistrz 

przedstawia Wojewodzie uchwałę o 

uchwaleniu studium wraz z załącznikami 

oraz dokumentacją planistyczną w celu 

oceny i ich zgodności z przepisami 

prawnymi. 

Jeżeli opinia instytucji opiniującej i 

uzgadniającej będzie negatywna powyższy 

proces ulegnie wydłużeniu. 

POMOC FINANSOWA NA 

LIKWIDACJĘ KOTŁÓW 

WĘGLOWYCH 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu ogłosił nabór wniosków  w 

ramach Programu Priorytetowego 

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

województwa dolnośląskiego , którego 

beneficjentem są  jednostki samorządu 

terytorialnego , natomiast beneficjentem 

końcowym: osoby fizyczne, w tym osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w lokalu 

mieszkalnym,  wspólnoty mieszkaniowe, 

których członkowie korzystają z ciepła 

wytworzonego we wspólnej kotłowni, JST 

w odniesieniu do komunalnego 

budownictwa mieszkaniowego 

Celem programu jest poprawa jakości 

powietrza na terenie Dolnego Śląska. 

Zakresem wsparcia objęte zostaną 

przedsięwzięcia polegające na likwidacji 

kotłów starej generacji, oraz na zakupie i 

montażu przyjaznego środowisku źródła 

ciepła : 

 Kotły gazowe 

 Kotły na olej lekki opałowy 

 Piece zasilane prądem elektrycznym 
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 Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co 

najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-

5:2012) 

 Włączenie do sieci cieplnych 

 OZE- pompy ciepła, kolektory 

słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 

przydomowe elektrownie wiatrowe- 

służące zasileniu źródła 

Program nie dotyczy nieruchomości 

wykorzystywanych sezonowo, np. domów 

letniskowych oraz budynków w budowie. 

Pojedynczy wniosek musi dotyczyć 

minimum 10 nieruchomości. 

WFOŚiGW będzie mógł objąć wsparciem 

finansowym do 50 %  w tym 25% udział 

środków Gminy. Wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania, przy czym ustala 

się górne limity tych kosztów: dla domu 

jednorodzinnego – 20 tys. zł; dla 

mieszkania w bloku wielorodzinnym – 14 

tys. zł: w przypadku kotłowni zasilającej w 

ciepło budynek wielorodzinny limit 

kosztów kwalifikowanych dla takiej 

instalacji określony będzie w oparciu o 

liczbę obsługiwanych mieszkań - jako 

iloczyn tej liczby i kwoty 8 tys. zł. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać 

certyfikaty zgodności CE. Inwestycje 

powinny być przygotowane do realizacji 

pod względem formalnym, tj. 

posiadać  wymagane prawem pozwolenia i 

zgłoszenia. 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie 

pożyczki z możliwością umorzenia części 

kapitału do wysokości 50 %. 

Nabór wniosków w ramach programu 

prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca 

października 2018 r. lub do wyczerpania 

środków finansowych zaplanowanych w 

budżecie „Programu”. 

Zasady Programu dostępne są na stronie 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl w 

zakładce: WYMIANA PIECÓW 

Gmina Międzylesie zamierza przystąpić 

do naboru, jednak  aby rozpoznać 

potrzeby mieszkańców w tym zakresie, 

prosimy o  składanie deklaracji na 

załączonym do niniejszej informacji 

druku i przesłanie na adres:  Urząd 

Miasta i Gminy Międzylesie, Plac 

Wolności 1 lub  osobiście w sekretariacie 

pok. Nr 7, lub e-mailowo na adres: 

urzad@miedzylesie.pl  

3 MAJ W MIĘDZYLESIU 

 

 

Uroczystości 3 majowe zgodnie z 

tradycją naszej społeczności rozpoczęły się w 

Kościele parafialnym uroczystą mszą  w 

intencji ojczyzny.  

 

 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
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Po mszy z towarzyszeniem  orkiestry 

dętej OSP zgromadzeni przeszli  pod obelisk 

Sybiraków, gdzie  oddano hołd poległym a  

burmistrz Tomasz Korczak złożył symboliczną 

wiązankę kwiatów. Obchody zakończono w 

MGOK  koncertem „Witaj majowa jutrzenko” 

w wykonaniu artystów agencji Moc Art. z  

Krakowa. Na scenie wystąpiła solistka Dorota 

Helbin - wokalistka Opery i Operetki 

Krakowskiej, z towarzyszeniem znanej 

pianistki akompaniatorki i korepetytorki 

artystów Opery i Operetki Krakowskiej 

profesor Małgorzaty Westrych. W ich  

wykonaniu usłyszeliśmy pieśni patriotyczne, 

przeboje  operetkowe i musicalowe.  

 

 

 

Koncert wspaniałych artystek 

wprowadził słuchaczy w podniosły nastrój, a 

zabawne szlagiery operetkowe i musicalowe 

rozbawiły słuchaczy. Obie panie w trakcie 

koncertu nawiązały ciepły kontakt ze 

słuchaczami a liryczny sopran  pani Doroty 

Helbin  wzbudził wielkie uznanie. Dziękujemy 

wspaniałym artystkom za cudowne chwile 

spędzone w zaczarowanym świecie muzyki.   

 

 

GMINNE OBCHODY DNIA 

STRAŻAKA W SZKLARNI 

6 maja 2017 r. odbyły się Gminne 

obchody Dnia Strażaka w Szklarni. 

Gospodarzem imprezy była Rada Sołecka 

wsi Szklarnia oraz OSP Szklarnia. Obchody 

rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Św. 

Floriana. Po mszy korowód strażaków 

przemaszerował pod świetlicę wiejską 

gdzie Komendant Miejsko-Gminny OSP 

Międzylesie  złożył Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Międzylesie meldunek. 

 

Nowi członkowie OSP złożyli 

przysięgę, wręczono medale za wieloletnią 

służbę w szeregach OSP. Podziękowano 

także anonimowemu sponsorowi ze 

Szklarni za ufundowanie pięknej figury św. 

Floriana dla jednostki OSP Szklarnia. 
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Podczas uroczystości burmistrz 

przekazał Jednostce OSP Goworów sprzęt 

do ratownictwa medycznego: deskę 

ortopedyczną oraz „szyny Kramera”. Zakup 

sprzętu jest sfinalizowaniem akcji „Halo 

czy mnie słyszysz ?”, dzięki której 

wcześniej doposażono Jednostkę OSP 

Goworów w specjalistyczną torbę 

medyczną PSP R1. 

 

Oprawę artystyczną imprezy 

zapewniły: Orkiestra Dęta OSP 

Międzylesie, zespół „Urwisy” i „Dwa 

kroki” ze Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu, oraz zespół „Plus minus”.  

Po części artystycznej Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza z Międzylesia, pod 

nadzorem opiekunów, zaprezentowała 

pokaz ratownictwa drogowego, a MDP z 

Roztok zorganizowała sztafetę z 

przeszkodami dla dzieci.   

 

WSPÓLNE 50 LAT… 

  12 maja 2017 roku obchodziliśmy 

wnaszej gminie Jubileusze 50 - lecia 

pożycia małżeńskiego. To właśnie ponad 50 

lat temu los połączył ich życie, by przez 

następne lata spełniali się jako para 

małżonków, idąc przez życie razem. Ich 

wysiłek w budowaniu udanego małżeństwa 

docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

wyróżniając Medalem za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. 

 

 Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła 

się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 

w Międzylesiu. Nie odbyło się bez życzeń, 

toastów, wspomnień i wzruszeń. 

Uroczystość, która zdaniem wielu zapadnie 

na długo w pamięci, przygotowali: 

Burmistrz Miasta i Gminy 
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Międzylesie  oraz Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Oznaczeni medalem za długoletnie pożycie 

małżeńskie zostali Państwo: 

1. Antonina i Józef Cieplińscy 

2. Alfreda i Franciszek Chudziccy 

3. Leokadia i Jan Gackowie 

4. Longina i Czesław Kociubińscy 

5. Helena i Jan Kołodenni 

6. Teodozja i Jerzy Kosaczowie 

7. Helena i Jan Kuźmińscy 

8. Maria i Stefan Łukawscy 

9. Janina i Stanisław Mędralowie 

10. Anna i Adolf Nyklewiczowie 

11. Maria i Jan Pietrasowie 

12. Elżbieta i Marian Smagieł 

13. Janina i Edward Turkiewiczowie 

14. Walentyna i Leon Urbanowiczowie 

15. Rozalia i Stanisław Żędzianowscy 

16. Alicja i Eugeniusz Zamośni 

 Trzy z par nie mogły uczestniczyć w 

spotkaniu ze względu na stan zdrowia. 

 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy 

najserdeczniejsze gratulacje i gorące 

życzenia spokojnego i radosnego życia 

wśród swoich dzieci i wnuków , jak również 

doczekania w szczęściu i zdrowiu 

kolejnych jubileuszy. 

 

RELACJA Z KONCERTU 

CHARYTATYWNEGO                                

"DZIECI DZIECIOM" 
 

 

13 maja 2017 r; o godz. 16.00 w sali 

widowiskowej Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Międzylesiu odbył się 

koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom”, 

zorganizowany przez Młodzieżową Radę 

Miasta i Gminy Międzylesie. 
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 Celem koncertu było wsparcie 

finansowe na rzecz dzieci z Zakładu 

Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach.  

 

W programie koncertu znalazły się 

liczne występy artystyczne  wykonaniu 

dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z 

terenu gminy i innych, a także wykony 

artystów lokalnych tj.: Akademii Ruchu z 

Goworowa, zespołu tanecznego Plus-Minus 

z Międzylesia, oraz występy śpiewacze – 

zespołów Oset i Międzylesianie. 

 

 

 

 Oprócz wrażeń dla oka i ucha, 

uczniowie młodzieżowej rady przygotowali 

słodką kawiarenkę oraz zabawę w 

loteryjkę.  Należy wspomnieć iż jednym z 

punktów harmonogramu imprezy było 

rozstrzygnięcie konkursu na plakat 

promujący to wydarzenie. Konkurs 

adresowany był do uczniów szkół z terenu 

gminy, na którego wpłynęło 17 propozycji 

plakatów. Młodzieżowa rada  w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu spośród 

zgłoszonych prac wyróżniła dwie w 

wykonaniu: Diany Serafinowicz oraz Otylii 

Łysiak, natomiast zwyciężczynią konkursu 

ogłoszono pracę Julii Korby. Koncert 

cieszył się dużym zainteresowaniem o 

czym świadczyć mogła wysoka frekwencja 

odwiedzających. 
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                Z koncertu zebrano kwotę 

2.025.43 zł, którą przekazano na konto 

zakładu. W imieniu Młodzieżowej Rady 

Miasta i Gminy Międzylesie dziękujemy 

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 

przyczynili się do wsparcia tej inicjatywy 

na rzecz dzieci w Piszkowicach. 

NIETYPOWI GOŚCIE W 

PRZEDSZKOLU  - PTAKI 

DRAPIEŻNE ! 

  28.04.2107 r. nasze domaszkowskie 

przedszkolaki uczestniczyły w 

niesamowitych zajęciach z żywymi ptakami 

- sowami ułożonymi do pracy z dziećmi i 

przygotowanymi do "występów" przed 

nimi. Prowadzacy - pan Krzysztof, w 

ciekawy sposób opowiadał o zwyczajach i 

przystosowaniu ptaków do środowiska. 

Bohaterami były sowy, nasze rodzime 

ptaki. Jedna z nich, oswojona płomykówka, 

dosłownie przelatywała nad głowami dzieci 

i każde z nich miało możliwość bliskiego z 

nimi kontaktu poprzez głaskanie. 

Dowiedzieliśmy się, że sowy mają 

doskonały słuch, że mogą obracać głowę na 

boki i do tyłu. Na koniec była jednak 

największa niespodzianka trzytygodniowe 

pisklę, które również udało nam się 

zobaczyć.   

 

 

Serdecznie dziękujemy, za to 

niezwykłe spotkanie, które na długo 

zostanie nam w pamięci. 

UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW 

W MARATONIE! 

SPRINTEM DO MARATONU 
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11.05.2017 r. dzieci z przedszkola w 

Domaszkowie wraz ze swoimi paniami 

wzięły udziały w imprezie biegowej 

pt.  „Sprintem do maratonu”.  Dzieci w 

liczbie 63. osób i 6. pań przebiegły dystans 

360 m, tj. dwa okrążenia. Najmłodszy 

uczestnik miał niespełna 2 lata - przyszedł 

na biegi ze swoją mamą. Nie było 

marudzenia i wszyscy z wielkim 

zaangażowaniem biegali po boisku na 

tutejszym Orliku. W nagrodę wszyscy 

uczestnicy dostali dyplomy.  

 

Celem uczestnictwa w takim 

maratonie było popularyzowanie biegów 

wśród dzieci, oraz upowszechnianie 

zdrowego stylu życia i  zachęcenie do 

aktywnego spędzania czasu.  

SPOTKANIE 

PRZEDSZKOLAKÓW ZE 

STRAŻAKAMI 

 

            Dnia 18.05.2017r. w pobliżu 

przedszkola odbyło się spotkanie ze 

strażakami  z OSP w Domaszkowie.  W 

trakcie spotkania strażacy zaznajomili 

dzieci z pracą strażaka. Przedszkolaki 

dowiedziały się w jakich okolicznościach 

należy wzywać straż pożarną.  W trakcie 

spotkania strażacy zaprezentowali  „strój 

strażaka” oraz sprzęt wykorzystywany w 

akcjach ratowniczych. Strażacy 

zademonstrowali też przedszkolakom w 

jaki sposób leci woda z węża strażackiego. 

Jednak  największą  atrakcją były wozy 

strażackie, którymi przyjechali „nasi 

goście” i którymi dzieci mmogły również 

się przejechać. 
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NIEZWYKŁE  SPOTKANIE  Z  

„JASIEM I MAŁGOSIĄ” 

 

 W piątkowy poranek, 12 maja, 88. dzieci 

z klas 0-III wraz z wychowawcami udało się do 

MGOK-u w Bystrzycy Kł., by obejrzeć 

sceniczną adaptację znanej bajki pt. „Jaś i 

Małgosia” według braci Grimm. Aktorzy 

Narodowego Teatru Edukacji im. A. 

Mickiewicza z Wrocławia sprawili, że dzieci 

mogły się przenieść na ponad godzinę w 

zaczarowany świat wyobraźni. Wszystko to za 

sprawą pomysłowej i dynamicznie zmieniającej 

się scenografii, barwnych kostiumów, efektów 

świetlnych, wspaniałej choreografii, muzyki, 

pouczających piosenek, a nade wszystko za 

sprawą świetnej gry utalentowanych, młodych 

aktorów. Czytelna i pouczająca treść tej 

ponadczasowej bajki stała się cennym 

drogowskazem dla każdego widza. Pokazała 

jak ważne jest, by w dzisiejszym świecie działać 

zdecydowanie, odważnie, rozsądnie i 

odpowiedzialnie. Ta niezwykła wędrówka 

dzieci po magicznym lesie wraz z Jasiem i 

Małgosią, pełna zaskakujących zwrotów akcji 

sprawiła, że czas spędzony z bohaterami bajki 

stał się niezapomnianym spotkaniem z żywą 

kulturą i sztuką. Wspólne kroczenie po 

ścieżkach teatralnej edukacji było wyjątkowym 

czasem, który bez wątpienia na długo 

pozostanie w pamięci naszych wychowanków. 

TYDZIEŃ KULTURY 

BRYTYJSKIEJ W 

DOMASZKOWIE 

 

 

 

W dniach 24-28 kwietnia w naszej 

domaszkowskiej szkole miał miejsce Tydzień 

Kultury Brytyjskiej w ramach którego odbyły 

się cztery konkursy języka angielskiego: Trzeci 

Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla 

uczniów klas IV „I’m going to Oxford”, 

Pierwszy Gminny Konkurs Języka 

Angielskiego dla uczniów klas I-III „The 

Winners”, Drugie Szkolne Dyktando dla 

uczniów klas IV-VI „The Master of Spelling”- 

Mistrz Ortografii oraz szkolny konkurs 

plastyczny „Londyn oczami dziecka” dla 

uczniów klas I-VI.  

 

Jak widać przekrój wiekowy był bardzo 

szeroki i każdy uczeń mógł znaleźć coś 

odpowiedniego dla siebie. We wszystkich 

konkursach łącznie wzięło udział 71. uczniów, 

co świadczy o dużym zainteresowaniu i 
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zaangażowaniu społeczności uczniowskiej 

zarówno tej z naszej szkoły, jak również z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu.  

Celem nadrzędnym tego 

przedsięwzięcia było zwiększenie motywacji 

do nauki języka angielskiego wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej. Sponsorem większości 

nagród oraz poczęstunku dla uczestników 

konkursów była gmina Międzylesie. Pozostałe  

nagrody ufundowane zostały przez dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Domaszkowie panią Alicję Jakubczak. 

Partnerami projektu były również 

wydawnictwa Oxford University Press oraz 

Macmillan Education, które to ufundowały 

gadżety dla wszystkich uczestników 

konkursów. Poniżej lista zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach: 

Trzeci Gminny Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów klas IV „I’m going to Oxford”: 

I. Aleksander Kulik – 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

II. Martyna Miarka – Samorządowa 

Szkoła Podstawowa w 

Domaszkowie 

III. Miłosz Węgrecki – 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Domaszkowie 

Pierwszy Gminny Konkurs Języka 

Angielskiego dla uczniów klas I-III „The 

Winners”: 

I. Jakub Wiśniewski kl. 3 – 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

II. Kacper Noga kl. 3 – 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

III. Błażej Dudek kl. 2 – 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

Drugie Szkolne Dyktando dla uczniów klas IV-

VI „The Master of Spelling”- Mistrz Ortografii 

Angielskiej: 

I. Roksana Jadwisieńczak kl.6 

II. Kacper Pyclik kl. 5 

III. Sebastian Socha kl. 6 

Szkolny konkurs plastyczny „Londyn oczami 

dziecka” dla uczniów klas I-VI: 

I. Lena Pojasek kl. 2b  

I. Oliwia Zontek kl. 4 

I. Michał Jóźwiak kl. 5 

II. Nikola Pojasek kl. 2b 

III. Justyna Antoszczyszyn kl. 4 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a 

sponsorom ślicznie dziękujemy! 

UROCZYSTA AKADEMIA  Z 

OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH 

 

 

 

Dnia 4 maja odbyła się uroczysta akademia z 

okazji Świąt Majowych. Uczniowie klasy VI 

szkoły podstawowej oraz II gimnazjum 

przygotowali nietypową lekcję historii 

przedstawioną w pigułce. Zebrani mogli 

obejrzeć trzy krótkie reportaże na temat 

każdego ze Świąt Majowych. Po zakończeniu 

oficjalnej części akademii przedstawiciele klas 

VI szkoły podstawowej oraz I, II, i III 

gimnazjum mieli możliwość wykazania się 

zdobytą wiedzą, biorąc udział w 

przygotowanym quizie z nagrodami. Wszyscy 
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reprezentanci klas walczyli bardzo dzielnie, 

dostarczając widowni niezapomnianych wrażeń 

i dużo dobrej zabawy. Na zakończenie apelu 

zostały rozdane nagrody nie tylko uczestnikom 

quizu, lecz także zwycięzcom konkursów „The 

Master of Spelling” – Mistrz Ortografii Języka 

Angielskiego oraz „Londyn oczami dziecka”, 

które miały miejsce podczas trwania Tygodnia 

Kultury Brytyjskiej.  Mamy nadzieję, że ta 

ciekawa lekcja historii zapadnie Wam głęboko 

w pamięci. 

 

SUKCES PRZYRODNICZY

 

W X Edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Nauk Przyrodniczych „ŚWIETLIK” 

uczniowie klas 4-6 Zespołu Szkół w 

Międzylesiu pod kierunkiem p. Barbary 

Lewandowskiej uzyskali wysokie lokaty :  

- nagrody główne: Michał Dudek i Maciej 

Rycombel 

- nagrody: Roksana Michalak i Igor Ciesielski 

- wyróżnienia: Filip Balcer, Julia Cebulak i 

Oliwia Majka  

V MIĘDZYGMINNY KONKURS 

„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ” 

 

 5 V 2017 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się, w ramach obchodów 

„Dni Europejskich”, V Międzygminny 

Konkurs „Z baśnią przez Europę”. W 

konkursie wzięły udział 3 - osobowe 

reprezentacje uczniów z kl. IV (najlepszych 

na etapie szkolnym) z SSP w 

Domaszkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 

2  w Bystrzycy Kłodzkiej, z Zespołu Szkół  

w Wilkanowie i z SSP w Międzylesiu. 

 

 
 

 Uczestnicy rozwiązywali 6 zadań  

zamkniętych o różnym stopniu  trudności 

oraz 1 polegające na ustnej odpowiedzi na 4 

wybrane pytania dotyczące znajomości 

treści baśni najsłynniejszych baśniopisarzy 

europejskich: Andersena, braci Grimm i 

Perraulta, oraz baśniopisarzy polskich. 

Poziom wiedzy uczestników konkursu był 

bardzo wysoki, a różnice punktowe bardzo 

niewielkie. 

 

 
 W konkursie zwyciężyła Nikola 

Kańska z SSP w Domaszkowie, miejsce 

drugie zajęła jej koleżanka  Julia 

Waśniowska, a trzecie miejsce zajęli ex 

aequo Miłosz Węgrecki z SSP  

w Domaszkowie i Natalia Kowal ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kł.  
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 Zespołowo I miejsce przypadło 

uczniom z SSP w Domaszkowie, II miejsce 

zajął Zespół Szkół z Wilkanowa, III Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kł., a IV SSP  

z Międzylesia. Laureaci i wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 

oraz nagrody książkowe. 

 

SCRABBLE  BAWI  ALE  I  

KSZTAŁCI… 

Uczennice z klasy II b (Julia 

Andzińska, Natalia Żołnierz, Paulina 

Sucharska, Aleksandra Pożoga, Aleksandra 

Wrzeszcz, Emilia Leki, Sandra Gładysz) 

należące do koła polonistycznego ,,W sieci", 

brały aktywny udział w całorocznej akcji 

,,Scrabble w szkole". Ich zadaniem było 

wykonanie miesięcznych zadań i zdobycie 

punktów. W ostatecznym rankingu drużyna z 

naszej szkoły zajęła IV miejsce w Polsce! 

Gratulacje!  

 

 

 

LEKCJA PRZYRODY  

W TERENIE 

 

Jak co roku, również i w obecnym, 

w dniach 8-9 maja, grupa uczniów z kl. IV 

a,   ze Szkoły w Międzylesiu, pod opieką 

nauczycielki Barbary Lewandowskiej, 

odbyła praktyczną lekcję biologii przy 

sadzeniu lasu na gruntach gminnych w 

Boboszowie.  

 
 

Początek maja nie był łaskawy, 

dlatego trzeba było ,,łapać” każdą 

bezdeszczową aurę. I tak w dwa dni, dzieci 

posadziły 1.000 sztuk drzewek -  gatunku 

świerk. 

Młodzież szkolna sadzi las nieprzerwanie 

od wielu już lat. 

 

FINAŁ KONKURSU 

 

 

 

W wojewódzkim finale konkursu 

„Uczę się bezpiecznie żyć” we Wrocławiu 

reprezentanci szkoły: Roksana Michalak, 

Oliwia Majka, Łukasz Cyrulik z opiekunem 

Barbarą Lewandowską zajęli 4 miejsce. 
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PÓŁFINAŁ 

OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU                                 

„WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW” 

 

 
 

 W Zespole Szkół w Międzylesiu 21 

kwietnia 2017 r. odbył się półfinał 

ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga 

Czytelników”, który uroczyście otworzyli 

burmistrz M. i G. Międzylesie p. Tomasz 

Korczak, który objął patronat nad 

konkursem  

i dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu p. 

Ryszard Bodnar. W tym roku Zespół Szkół 

w Międzylesiu pełnił obowiązki 

Koordynatora Powiatowego Konkursu. 

Uczestnicy  z powiatu kłodzkiego z kl. 1-3 

i kl. 4-6, ze SP 2 im. Żołnierzy z Monte 

Cassino w Polanicy Zdrój, z Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Polanicy, 

Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Lewina 

Kłodzkiego oraz z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu wysłuchali listu od 

organizatorów Wielkiej Ligi Czytelników i 

przystąpili do pisania testu konkursowego 

pod okiem powołanej komisji w składzie: 

Anna Stępek, Iwona Gajda, Halina Tyrawa 

i Agnieszka Filipek.  

 
 

Dzieci rozwiązywały testy drużynowe w 

dwóch kategoriach wiekowych, klasy 1-3 

oraz 4-6. Młodsi zmagali się z pytaniami 

sprawdzającymi znajomość utworu 

„Bohaterski Miś” Bronisławy Ostrowskiej, 

zaś starsi uczniowie odpowiadali na pytania 

dotyczące „Tomka na Czarnym Lądzie” 

Alfreda Szklarskiego. Gościliśmy 8 drużyn, 

które liczyły od 1 do 3. osób, łącznie było 

22. półfinalistów. Naszą szkołę, w kategorii 

kl. 1-3 reprezentowali: Lena Smoleń, 

Aleksandra Mokrzyńska i Dawid Witek, a 

w kategorii kl. IV-VI Karolina Gałuszka, 

Oliwia Majka i Przemysław Kulbaka. Po 

zmaganiach czytelniczych przyszła kolej na 

poczęstunek. Następnie uczestnicy 

półfinału obejrzeli taniec hiszpański 

„Sevillana” w wykonaniu uczniów kl. III c  

pod kierunkiem p. Lucyny Zielińskiej. 

 Półfinał konkursu zakończył się 

wręczeniem uczestnikom pamiątkowych 

dyplomów,  materiałów promujących 

miasto i gminę Międzylesie oraz zakładek 

do książek. 

Testy będą sprawdzane przez komisję w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach, a 

wyniki umieszczone zostaną na stronie 

internetowej konkursu ok. 27 kwietnia. 

 Koordynatorkami konkursu w 

Zespole Szkół w Międzylesiu były Maria 

Wikiera i Jolanta Drabina. 
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********************************** 

 

W okresie świąt majowych  

w Gminie Międzylesie licznie 

mieszkańcy udekorowali swoje posesje 

flagami narodowymi z tego miejsca 

Burmistrz Międzylesia serdecznie 

dziękuje mieszkańcom którzy wywiesili 

narodową flagę. 

*****************************  

 

DNI EUROPEJSKIE  

 

 

 

„Zjednoczeni w różnorodnośći”, 

„Spojeni v rozmanitosti” to hasło 

tegorocznych Dni Europejskich, które 

rozpoczęły się 11 maja. Dzień to 

szczególny, gdyż gościliśmy uczniów z 

Czech. Wszystkie działania podejmowane 

w tym dniu, były wspólną zabawą. 

Rozpoczęliśmy apelem w trakcie, którego 

odbyliśmy muzyczną, taneczną, kulinarną 

podróż po państwach Zjednoczonej Europy. 

Mogliśmy skosztować włoską pizzę, 

powąchać holenderskie tulipany, 

spróbować belgijskiej czekolady, wsłuchać 

się w czeską piosenkę „Malowane dzbanki” 

oraz szwedzką „Dancing queen” .Potańczyć 

w rytmie tańców flamenco, belgijskiego, 

polki, rumuńskiego, poloneza. 

Przypomnieliśmy sobie najpiękniejsze 

bajki Andersena i mogliśmy przenieść się w 

czasy Mozarta, starożytnej Grecji, ale też 

obejrzeć pokaz mody męskiej prosto z 

Francji. Naszym zamysłem była integracja 

uczniów, dlatego poprzez uczestnictwo w 

warsztatach wiedzowych (rozpoznawali 

symbole, flagi, stolice państw Unii), 

plastycznych (wykonywali maski gipsowe), 

tanecznych (nauka polki i tańca 

belgijskiego) . Uczniowie pochodzący z 

dwóch sąsiednich krajów musieli 

porozumieć się, nie było barier 

językowych, często pojawiała się 

gestykulacja, kalambury (śmiechu było co 

niemiara) oraz angielski. Uczniowie mieli 

też okazję zwiedzić zamek i częściowo 

poznać wspólną historię. Po zmaganiach 

nadszedł czas na mecz towarzyski Polska-

Czechy. Dyscyplina- hokej, i jak nie trudno 

domyślić się, wynik meczu 8-2 dla kogo? 

Na zakończenie wspólnie spędzonego dna 

odbyła się biesiada, w trakcie degustacji 

nastąpiła prezentacja multimedialna Polski 

i Czech. Niesamowite było to, że uczniowie 

zintegrowali się, rozmawiali, tańczyli, 

śpiewali, wymieniali e-malle, umawiali się 

na kolejne spotkania- i chyba oto chodziło, 

byśmy na nowo mogli wzajemnie się 

poznać, pomagać sobie, wspierać. 

Uczestnicy spotkania już umawiali się na 
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wspólny wyjazd w październiku do 

Gniezna… 

 

UCZNIOWSKIE SPRAWOZDANIE: 

Dnia 11 maja odbyły się Dni 

Europejskie w szkole w Międzylesiu, wtedy 

przyjechała do nas większa grupa uczniów 

z Czech. Spotkanie rozpoczął uroczysty 

apel, na którym wystąpili przedstawiciele 

dwóch krajów. Były występy taneczne, 

recytacje wierszy a także śpiewy dzieci. W 

tym czasie poznaliśmy dużą ilość 

ciekawych osób, z którymi może 

utrzymamy dłuższy kontakt. Następnie po 

apelu odbyły się zajęcia taneczne, 

plastyczne, robienie masek i konkurs 

wiedzy o krajach. W tych konkurencjach 

mogliśmy sprawdzić, który kraj jest w 

czymś lepszy. Na koniec odbył się mecz 

Polska-Czechy w grze w hokeja, a 

zakończył się wygraną Czechów. 

(Aleksandra Zub, klasa I a gimnazjum, 

Zespół Szkół w Międzylesiu) 

 
 

 

LEKCJE POLSKO-CZESKIE  

 

24.04.2017 r. rozpoczęliśmy lekcje 

języka polskiego dla czeskich uczniów oraz 

języka czeskiego dla polskich uczniów w 

ramach projektu ,,Śladami Lecha i Czecha" 

zorganizowane w Zespole Szkół w 

Międzylesiu. Na początku uczestnicy 

warsztatów przedstawili się. Wszyscy 

zapisali swoje imiona i umieścili na 

plakacie, który później zabrali na przemarsz 

ekologiczny. Następnie uczniowie poznali 

podstawowe zwroty w języku polskim i 

czeskim umożliwiające przedstawienie się i 

rozpoczęcie rozmowy. Potem uczniowie 

przy użyciu nowopoznanych zwrotów 

http://www.gify.net/cat-flaga-czech-901.htm
http://www.gify.net/cat-flaga-polski-858.htm
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zapoznawali się. Uczniowie prowadzili ze 

sobą rozmowę i szukali różnic w znaczeniu 

polskich i czeskich wyrazów. Na koniec 

wspólnie uczestniczyliśmy w przemarszu 

ekologicznym z uczniami z Zespołu Szkół 

w Międzylesiu. Pochód został 

zorganizowany z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi i przeszedł 

ulicami Międzylesia. 

28.04.2017 r. uczniowie spotkali się 

w szkole w Kralikach. Na zajęciach w 

Czechach śpiewali piosenki czeskie, 

poznawali nazwy krajów UE oraz słowa 

polskie i czeskie, które mają inne znaczenie 

w obydwu krajach. Spotkanie było też 

okazją do zwiedzenia szkoły, poznania 

zwyczajów w czeskiej szkole.  

10.05. 2017 r. odbyła się lekcja w 

Kralikach. Uczniowie pracowali w grupach 

mieszanych. Mieli za zadanie nauczyć się 

wzajemnie podstawowych zwrotów 

dotyczących m.in. podróżowania, 

wyliczanek. Później wspólnie 

opracowywali słowniczek polsko-czeskich 

zwrotów na temat rodziny, podróży, sklepu, 

muzyki, przyrody. 

 

12.05.2017 r. odbyła się lekcja w 

Międzylesiu. Uczniowie rozpoczęli zajęcia 

zabawami integrującymi grupę. Później 

przypomnieli sobie fakty ze wspólnej 

historii polsko-czeskiej. Uczniowie 

obejrzeli film o legendzie na temat Lecha i 

Czecha oraz film przedstawiający początki 

państwa polskiego (małżeństwo Mieszka i 

Dobrawy). Później uczniowie rozmawiali 

na temat stereotypów na temat naszych 

narodów. Poprzez nasze zajęcia udało się 

przełamać pewne stereotypy i pogłębić 

relacje dające nadzieje na owocną 

współpracę w dalszej realizacji naszego 

projektu.  

UCZNIOWSKIE SPRAWOZDANIE: 

Od kwietnia 2017 roku 

organizowany jest projekt pt.: „Śladami 

Lecha i Czecha”. Są w nim przewidziane 

spotkania Polaków i Czechów w szkołach i 

również podczas wycieczek. 

Dwadzieścioro uczniów z Czech i z Polski 

zostało wybranych do udziału w tym 

projekcie. Zajęcia trwają od pierwszej do 

trzeciej lekcji i jest w czasie nich 

przewidziany poczęstunek. Nadzorują je 

pani Anna Krzewina, pani Karolina 

Lewandowska-Czech i dwóch nauczycieli z 

Czech. Przedsięwzięcie będzie trwało około 

roku. Przewidziana jest między innymi 

wycieczka do Gniezna. 

Dnia 24 kwietnia po raz pierwszy 

Czesi przyjechali do szkoły w Międzylesiu. 

Tego dnia mogliśmy się z nimi zapoznać i 

sprawdzić, czy poradzimy sobie z rozmową 

w innym języku. Wspólnie poznaliśmy 

podstawowe słowa w obu językach i 

również zwiedziliśmy polską szkołę. Na 

koniec tego spotkania poszliśmy wszyscy 

na przemarsz ekologiczny zorganizowany z 

okazji Dnia Ziemi. 

Kolejne spotkanie odbyło się w 

czeskiej szkole 28 kwietnia . Tam 

śpiewaliśmy wraz z Czechami piosenki 
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Ewy Farny, jednakże po czesku co było 

dużym utrudnieniem. Również graliśmy w 

kalambury i przypomnieliśmy sobie 

geografię: sąsiadów Państwa Polskiego i 

Republiki Czeskiej. Widać było, że 

pomimo innego języka, zaprzyjaźniliśmy 

się z uczniami z Czech.Następny wyjazd 

także był do Czech, tym razem 10 maja. Na 

lekcjach mogliśmy odgrywać wspólne 

dialogi, uczyć się przydatnych słów i 

przysłów. Były też zorganizowane zabawy 

w grupach. 12 maja Czesi przyjechali do 

Polski i na czarnej świetlicy w 

międzyleskiej szkole oglądaliśmy 

ilustrowane legendy „O Lechu, Czechu i 

Rusie”, śpiewaliśmy polskie disco polo, 

również omówiliśmy stereotypy. Ćwiczenia 

w grupach wywołały uśmiech na naszych 

twarzach, lecz taniec nie cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Moim zdaniem taki 

projekt to bardzo pożyteczne 

przedsięwzięcie, ponieważ możemy się 

integrować z osobami, których byśmy 

prawdopodobnie nie spotkali i też możemy 

się nauczyć kolejnego, nowego języka. 

(Aleksandra Zub, klasa I a gimnazjum, 

Zespół Szkół w Międzylesiu) 

 

 

 

 

MAJOWA PORCJA 

REKREACJI RUCHOWEJ 

 

Długo wyczekiwana wiosna w końcu 

przyszła i przyciągnęła spragnionych słońca, 

ciepła i ruchu mieszkańców nie tylko z naszej 

gminy. W 55. imprezie marszowo-biegowej 

„Moja Dwunastka”, która odbyła się 06 maja 

2017 uczestniczyło 17 osób, które wspólnie 

pokonały dystans 24,34 km, zaś rekordziści 

Ksawery i Tomasz Faron pokonali w 12 minut 

aż 2,1 km. 

 

 

Impreza rowerowa „Korona 

Międzylesia” z powodu opadów śniegu była 

przekładana trzykrotnie. Jak mówią: „Do trzech 

razy sztuka” i ta sztuka udała się 13 maja 2017. 

Piąty sezon naszego Up Hillu rozpoczęliśmy w 

14 osób. Trasa wiodła z Goworowa przez Nową 

Wieś do Jaworka. Rowerzyści pokonali dystans 

5,9 km oraz 160 m różnicy wzniesień. W 

najkrótszym czasie 12’12’’ przejechał ją Jakub 

Karmelita z Bystrzycy Kłodzkiej. 
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W organizowanych przez MLKS 

„Sudety” imprezach sportowo-rekreacyjnych 

nie najbardziej wynik się liczy, choć z 

pewnością jest źródłem satysfakcji, ale sam fakt 

udziału w nich. Naszym źródłem satysfakcji jest 

pokazywanie przez uczestników, że nadal chcą 

być z nami, że nasz pomysł na zaktywizowanie 

mieszkańców i zachęcanie ich do aktywności 

ruchowej trafił w ich upodobania 

wolnoczasowe – być może wcześniej 

niesprecyzowane. 

 

Drodzy uczestnicy! W najbliższym czasie 

zapraszamy Was na: 

II etap „Korony Międzylesia” ze Smreczyny do 

Dolnika – 27 maja 2017 

VIII Czasówkę Autostradą Sudecką z 

Międzylesia do Gniewoszowa – 04 czerwca 

2017  

56. „Moją Dwunastkę” – 10 czerwca 2017 

III etap „Korony Międzylesia” z Boboszowa do 

Jodłowa – 24 czerwca 2017 

 

SPOD CELULOIDOWEJ 

PILECZKI 

 

W dniu 29.04.2017 rozegrano turniej 

tenisa stołowego młodzików z okazji 

zakończenia sezonu 2016/2017. Udział w 

turnieju wzięło 15. zawodników z MLKS 

SUDETY. Wszyscy zawodnicy otrzymali 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

*** 

01.05.2017 rozegrany został „VIII 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Burmistrza”. W turnieju wzięło udział 30. 

zawodników i jest to rekordowa ilość. W 

turnieju grali zawodnicy z Jelcza Laskowic, 

Bystrzycy Kłodzkiej, Krosnowic, Kamieńca 

Ząbkowickiego, Wrocławia, Czech i – 

oczywiście, z Międzylesia. 

 

1miejsce  Wojciech Kapłan  Czechy 

2m. Wincenty Machlewski z Jelcza 

3m. Bartosz Jurkiewicz z Krosnowic 

4m. Albert Krupa z Bystrzycy 

Najmłodszym zawodnikiem została Katarzyna 

Suława z Międzylesia. 

Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 

 

                       *** 

30.04.2017 rozegrano kolejny już IV 

turniej tenisa stołowego o „Puchar Przechodni 

Weteranów”. A oto jak weterani grali : 

1miejsce Piotr Marchewka  

2m. Grzegorz Bzowy 

3m. Mariusz Harasiński  

4m. Mariusz Sucharski 

5m. Józef Balcer 

*** 

Zwycięstwem Bogusława 

Zadrożnego (!!!) zakończył się VI turniej 

tenisa stołowego OPEN, rozegrany w 

Bystrzycy Kłodzkiej 13.5 br. Na II miejscu 

uplasował się Leon Dawid Tąpadła, III m. 

Mariusz Pusz Bystrzyca Kł, a IV  Paweł Luty 

Bystrzyca Kł. 

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY ! 

 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka „EMAUS” 

(dawna szkoła) w każdy wtorek o godzinie 

18.00 odbywają się spotkania Grupy 

Mityngowej AA „Wsparcie”, służącej pomocą 

osobom z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 
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PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych. 

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYCH  

MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*5.06.2017*19.06.2017* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

************************************** 

 

"Można odejść na zawsze, by stale 

być blisko... 

                                    Ks. J. Twardowski 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych ś. 

p. Marioli Marcinek, 

serdeczne podziękowania składają 

maż oraz córki 

„Szczególne podziękowania 

kierujemy do wszystkich, którzy 

udzielili nam pomocy, duchowego 

wsparcia i życzliwości w tak 

trudnych dla nas chwilach. 

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, 

znajomym, koleżankom i kolegom z 

pracy, radnym, pracownikom 

UMIG 

przedstawicielom władz 

samorządowych 

włacznie z Burmistrzem Miasta i 

Gminy Międzylesie, 

 Jerzy Marcinek wraz z córkami. 

***************************** 

 

W miesiącu maju gmina przystąpiła do poparcia 

Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom oraz 

realizacji działań na rzecz poprawy warunków 

życia owadów pszczołowatych w Polsce. 

Celem Manifestu jest zwrócenie uwagi na 

problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin 

z całego kraju do podjęcia działań na rzecz tych 

pożytecznych owadów. Manifest Gmin 

Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała 

w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy 

pszczołom". W tym roku odbędzie się już 7. 

edycja tego społeczno-edukacyjnego programu, 

którego inicjatorem jest firma ZT „Kruszwica" 

S.A. Jego głównym celem jest podkreślenie 

znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka 

oraz angażowanie społeczności lokalnych do 

działań na rzecz owadów pszczołowatych w 

Polsce. 
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BASEN W MIEDZYLESIU  

SEZON  WIOSENNO –  LETNI  

Dzień tygodnia 
od 30.05. do 

30.06. 

Od 01.07. do 

31.08. 

Od 01.09. do 

15.09. 

poniedziałek nieczynny 12 - 19 nieczynny 

wtorek 

14 - 18 

10 - 19 12 - 16 

środa 

czwartek 

piątek 

sobota 
10 - 18 

niedziela 
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