ROZMOWA Z JERZYM MARCINKIEM
PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA
Rozmawiamy w połowie kolejnej pańskiej kadencji jako szefa rady. Czy jest coś, co szczególnie
przeszkadza panu w funkcjonowaniu samorządu ?
Najbardziej w funkcjonowaniu samorządu przeszkadza niespójne prawo stanowione przez parlament,
oraz obietnice składane przez polityków w kampaniach wyborczych, które – jak się poniewczasie okazuje, mają
oczywiście realizować samorządy z własnych dochodów. Prawo stanowione w parlamencie, a w szczególności
to dotyczące samorządów jest w wielu przypadkach wielokrotnie nowelizowane lub zmieniane, co nie sprzyja
stabilności i sprawnemu funkcjonowaniu samorządów.
Interpretacja niektórych przepisów sprawia kłopoty nawet nadzorowi prawnemu wojewody, co
powoduje, że bardzo podobne do siebie uchwały przyjęte w jednej gminie są uchylane, a w drugiej uznane za
zgodne z prawem.
Najlepszym przykładem „złego prawa” jest znana już chyba wszystkim słynna ustawa „śmieciowa”,
która wpędza samorządy w znaczne kłopoty, a na dobrą sprawę nie załatwia niczego…
Jak pan – z perspektywy przysłowiowego „zwykłego” Kowalskiego ocenia tegoroczny budżet ?
Tegoroczny budżet jest trudny do realizacji, ale możliwy do wykonania. Złożyło się na to wiele
przyczyn. Szczególnie dotyczy to przedłużającej się inwestycji przebudowy basenu, ale spore „zasługi” ma także
kryzys finansów państwa.
Jednak z perspektywy mieszkańca gminy nie będą dostrzegalne większe perturbacje. Zadania własne
gminy będą realizowane – choć – być może, w bardziej ograniczonym zakresie niż dotychczas.
Czy - według pana - mamy jako gmina szanse ubiegać się o środki unijne ? Czy stać nas będzie na tzw.
„wkład własny” ?
Tak jak powiedziałem wcześniej, gmina będzie nadal „działać” dla poprawienia życia swoich
mieszkańców, choć skala owych działań może być mniejsza niż ta do której już się przyzwyczailiśmy. Po prostu
udział własny gminy w planowanych przedsięwzięciach będzie bardziej ograniczony. Nie należy zapominać, że
może dojść do realizacji projektów, w które gmina zaangażowała się w latach ubiegłych, choćby np. wozu
bojowego dla naszej OSP.
Z roku na rok nasza gmina ładnieje. Jaki wg pana jest w tym udział rady ?
To, że gmina „ładnieje”, jest zasługą w dużej mierze społeczności lokalnych, sołectw czy
stowarzyszeń… Natomiast warunki dla ich działalności stwarza urząd burmistrza, który przedkłada radzie
projekty uchwał mających ułatwić działania lokalnych społeczności. Dotyczy to spraw organizacyjnych czy
finansowych. Działalność większości radnych w tych przedsięwzięciach jest nie do przecenienia. Dodam, że
wśród radnych jest sołtys – lider swojej społeczności…
Nieśmiertelne pytanie… Jak w tej kadencji układa się współpraca z burmistrzem ?
Współpraca z burmistrzem jak zwykle układa się dobrze. Był czas na to, by wszystko co się na tą
współpracę składa, poukładać…Każdy wie co do niego należy i czego oczekiwać od drugiego. Stąd współpraca
jest satysfakcjonująca i przynosi określone efekty.
Co to znaczy być osobą publiczną ?
Każdy, kto decyduje się brać udział w polityce, choćby tej lokalnej, staje się osobą publiczną czy tego
chce czy nie. Bycie osobą publiczną to z jednej strony satysfakcja, z drugiej zaś wielka odpowiedzialność za
wszystko, nawet za gesty, a słowa szczególnie…Nie ułatwia życia fakt, że każda podejmowana decyzja czy
realizowane przedsięwzięcie są natychmiast oceniane. Nie zawsze sprawiedliwie…
Może uchyli pan rąbka tajemnicy ? Jakie są pańskie plany na przyszłość ?
W moim wieku należy być ostrożnym w planowaniu choćby tydzień do przodu !
Dziękuję za rozmowę

XXVI SESJA RADY
MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA
XXVI Sesja Rady Miejskiej w
Międzylesiu odbyła się 29 stycznia 2013 r.
Protokół z obrad, oraz podjęte uchwały
znaleźć można na oficjalnej stronie gminy
w zakładce BIP >Rada Miejska.
Zdań parę poświęcić jednak trzeba
uchwale o szczególnym znaczeniu dla
pracowników
działu
gospodarki
komunalnej w ZGKiM i – oczywiście mieszkańców naszej gminy.
Nowelizacja
ustawy o
utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
wprowadza istotne zmiany w sprawach
dotyczących
gospodarki
odpadami.
Burmistrz zobowiązany jest do wyłonienia
w drodze przetargu firmy, która będzie
obsługiwać naszą gminę przez następne
lata odbierając nieczystości stałe. ZGKiM
jako zakład budżetowy nie posiada
osobowości prawnej, co z góry stawia go
w sytuacji przegranego w walce o odbiór
nieczystości stałych, uniemożliwiając
udział w przetargu. Aby więc stworzyć
prawną możliwość uczestnictwa w
przetargu lokalnemu zakładowi, Rada
Miejska na XXVI sesji 29 stycznia podjęła
uchwałę nr XXVI/135/2013 w sprawie
utworzenia
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością o nazwie Zakład
Usług Komunalnych sp. z o.o. w
Międzylesiu. Nowy podmiot powstaje na
bazie działu komunalnego ZGKiM.
Burmistrz Tomasz Korczak w dniu 1.
lutego br. podpisał akt notarialny
powołujący
spółkę,
oraz
powołał
pełnomocnika do reprezentowania ZUK
sp. z o.o. w organizacji, którym został
Krzysztof Kowalski.
W najbliższym czasie nowy podmiot po
uzyskaniu numerów NIP, REGON, oraz
konta bankowego zostanie zgłoszony do
Krajowego Rejestru Sądowego w celu
rejestracji. Po uzyskaniu numeru KRS
spółka będzie posiadała osobowość prawną
co pozwoli jej na uczestnictwie w
przetargu na wywóz nieczystości stałych
na równi z innymi przedsiębiorstwami.

NOWE ZASADY
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Jak informowaliśmy we wcześniejszych
numerach „Informatora”, najpóźniej z
dniem 1 lipca 2013 r. całkowicie zmieni
się system gospodarowania odpadami
komunalnymi w całym kraju.
Gminy, z mocy znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, zobowiązane zostały do
zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości.
Gmina będzie organizatorem systemu
zbierania odpadów, dokona wyboru
wykonawcy usług w drodze przetargu oraz
będzie
pobierała
opłatę
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie miasta i gminy Międzylesie.
Poniżej zamieszczamy kilka ważnych
informacji dotyczących nowych zasad
gospodarowania odpadami
komunalnymi:
Podstawę do naliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy stanowi deklaracja
o
wysokości opłaty za gospodarowanie.
Wypełnioną deklarację należy złożyć w
UMiG Międzylesie w terminie do 31
marca br.
Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczy
osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty.
Wywóz
odpadów
komunalnych
z
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy
( np. sklepy, instytucje
użyteczności
publicznej,
szkoły,
przedszkola, zakłady produkcyjne
i
usługowe, cmentarze, ogródki działkowe)
oraz nieruchomości zamieszkiwanych
sezonowo będzie nadal odbywał się na
podstawie umów indywidualnych, zawartych
z
przedsiębiorstwem
posiadającym
zezwolenie
nieczystości stałych.

wywozowym,
na
wywóz

Właściciel nieruchomości obowiązany jest
do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych
pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Powstające na terenie nieruchomości
odpady komunalne winny być zbierane w
sposób selektywny. Selektywnie należy
zbierać następujące rodzaje odpadów:
- szkło opakowaniowe, papier, tworzywa
sztuczne, metale, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, powstające w gosp.
domowych przeterminowane leki i
chemikalia oraz zużyte baterie i
akumulatory.
W zabudowie jednorodzinnej selekcja
odbywać się
będzie w systemie
workowym. Odpowiednio oznakowane
worki w ilości 4 szt. do gromadzenia:
opakowań
szklanych
(również
potłuczonych),
tworzyw
sztucznych,
papieru,
opakowań
metalowych,
dostarczać będzie
przedsiębiorstwo
wywozowe, w ramach uiszczanej opłaty.
Worki te będą odbierane według wcześnie
ustalonego harmonogramu wywozu.
W zabudowie wielorodzinnej pozostaje
system pojemnikowy:
- pojemnik w kolorze zielonym –
opakowania ze szkła (białe i kolorowe).
- pojemnik w kolorze niebieskim –
opakowania z papieru i tektury
- pojemnik w kolorze żółtym- opakowania
z tworzyw sztucznych
- pojemnik w kolorze pomarańczowym metale
Odpady ulegające biodegradacji (np.
trawa, liście, obierki, odpadki pokarmowe)
wytwarzane na terenie nieruchomości
można zagospodarować we własnym
zakresie i na własne potrzeby,
w
przydomowych kompostowniach.
Wyselekcjonowane odpady typu:
- opakowania szklane, plastikowe (np.
pojemniki po jogurtach, śmietanie, itp.),
metalowe (np. puszki po konserwach,
groszu, kukurydzy, nakrętki od słoików)
należy myć przed umieszczeniem w
worku lub pojemniku.

W ramach uiszczanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości będzie mógł
przekazać do punktu selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,
zlokalizowanego na terenie bazy ZUK Sp.
z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16,
następujące rodzaje odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, chemikalia,
metale,
zużyte
opony,
odpady
wielkogabarytowe.
Punkt będzie świadczył usługi w każdy
wtorek w godzinach od 13-18.
Ponadto:
 zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
z
gospodarstw
domowych można przekazywać na
zasadach określonych w ustawie o
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym,
do
punktów
zbierania zorganizowanych przez
sprzedawców tego sprzętu,
 zużyte baterie należy umieszczać
w
odpowiednio
oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w
budynkach użyteczności publicznej
lub w punktach sprzedaży baterii,
 powstające w gospodarstwach
domowych przeterminowane leki
umieszczać należy w odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach
zlokalizowanych
w
aptekach,
przychodniach
i ośrodkach
zdrowia,
 odpady wielkogabarytowe (np.
meble,
stolarka
okienna
i
drzwiowa) odbierane będą dwa
razy w roku przed sezonem letnim
i przed sezonem zimowym przez
przedsiębiorstwo wywozowe. O
terminach
„wystawek”
oraz
sposobie ich przeprowadzenia
przedsiębiorstwo
wywozowe
będzie informowało mieszkańców z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Odpady komunalne, które nie będą
zbierane w sposób selektywny np.:
- popiół, odpady sanitarne typu pampersy,
opakowania po mleku, sokach, szyby
okienne, odpadki pokarmowe, należy
gromadzić
w
pojemnikach
lub

kontenerach,uwzględniających następujące
normy:
- gospodarstwo domowe liczące do 5 osób
zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość
w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,
- liczniejsze gospodarstwa domowe mają
obowiązek wyposażyć nieruchomość w
pojemniki o pojemności zapewniającej
pokrycie
zapotrzebowania
według
powyższej normy.
Dozwolone
jest
korzystanie
przez
właścicieli nieruchomości sąsiednich z
jednego
lub
kilku
pojemników
ustawionych razem, z zachowaniem zasady
wyliczenia ich pojemności dla wszystkich
osób na nieruchomościach wyposażonych
we wspólny pojemnik.
Właściciele nieruchomości obowiązani są
do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny.
Odpady zmieszane odbierane będą :
- na obszarach wiejskich nie rzadziej niż 2
razy w miesiącu
- w mieście dla budownictwa zwartego,
osiedlowego w cyklu tygodniowym,
w
mieście
dla
budownictwa
jednorodzinnego w cyklu 2 tygodniowym.
Odpady budowlane odbierane będą na
indywidualne zgłoszenie za dodatkową
odpłatnością.

Urzędu, jak i w sposób zwyczajowo
przyjęty

PRACE NA BASENIE
W STYCZNIU
Założony
na
miesiąc
styczeń
harmonogram
rzeczowo-finansowy
realizowany był w sposób adekwatny do
warunków
organizacyjnych
oraz
zewnętrznych (warunki atmosferyczne)
gwarantujący
utrzymanie
ruchu,
zabezpieczenie wykonanych robót. W
niektórych obszarach zakresy robót zostały
wykonane w większych od planowanych.
W okresie objętym Raportem pracowało
średnio dziennie 11 pracowników w
branżach: budowlanej i instalacyjnej oraz
pracowników
wykonujących
montaż
urządzeń W stosunku do zakładanego
harmonogramu wykonano:
1. instalacja nagłośnienia
- zakupiono całość wyposażenia (głośniki
zewnętrzne,
głośniki
wewnętrzne,
wzmacniacz mocy, mikrofon, szafkę
instalatorską),
- zainstalowano urządzenia i dokonano
sprawdzenia funkcjonowania instalacji
- wykonano większy zakres rzeczowofinansowy od planowanego

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie
określił, w jaki sposób naliczać opłatę
wobec osób zameldowanych na stałe, ale
nie przebywających na terenie danej
nieruchomości
w
sposób
ciągły
(np.uczniowie/studenci przebywający w
internatach/akademikach/bursach, osoby
pracujące lub zamieszkujące czasowo na
terenie innych gmin lub państw), co
budzi wiele kontrowersji, na dzień
przedłożenia
Państwu
niniejszej
informacji, nie ma możliwości do
zastosowania jakichkolwiek ulg.

2. instalacja telewizji dozorowanej

W
przypadku
zaistnienia
nowych
okoliczności
mających
wpływ
na
rozwiązanie
wszelkich
wątpliwości,
będziemy
Państwa
informować
w
„Informatorze”, na stronie internetowej

Posadzki podbasenia zostały wykonane w
miesiącu listopadzie, ze względu na brak
części pomiarów powykonawczych nie
zostały odebrane w całości. Warunki

- zakupiono zdecydowaną większość (poza
komputerami)
urządzeń
(kamery
wewnętrzne i zewnętrzne, rejestrator
cyfrowy, szafkę instalatorską)
- zainstalowano urządzenia i dokonano
sprawdzenia funkcjonowania instalacji
- wykonano większy zakres rzeczowofinansowy od planowanego
3. posadzki

atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie
drobnych prac uzupełniających.

6. instalacja odgromowa i połączeń
wyrównawczych
- ze względu na warunki atmosferyczne
znaczny opad i zaleganie śniegu nie
wykonano planowanego zakresu
7. roboty betonowe
- ze względu na warunki atmosferyczne nie
było możliwości kontynuowania prac
budowlanych na zewnątrz przy brodziku i
basenie rekreacyjnym
8. urządzenia – basen pływacki

4. instalacje gazu
- uzupełniono drobne elementy związane z
wykończeniem instalacji gazu (ocieplenie
orurowań)
- zakupiono po raz drugi gaz płynny
propan (1500 l) jako uzupełnienie
ogrzewania
dyżurnego
budynku
przebieralni oraz rezerwa na ogrzanie
powietrza
nadmuchowego
hali
pneumatycznej na wypadek ochłodzenia,
którego skutki mogłyby stworzyć istotne
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa
technicznego konstrukcji.

- wykonano kolejny etap prac związanych
z orurowaniem obiegu,
wykonano
prace
końcowe
odpowietrzania filtrów, dostarczono i
zamontowano dmuchawę powietrza wraz z
orurowaniem do wspomagania płukania
filtrów,
- zamówiono i zakupiono elementy i
urządzenia uzbrojenia niecki basenowej
(drabinki, liny torowe, liny falstartowe,
podesty słupków startowych,
9. urządzenia – basen rekreacyjny
- wykonano instalację do płukania filtrów
mieszaniną
wodno
–
powietrzną,
uzbrojono filtry w układ odpowietrzania.
10.
instalacja
pływackiego

solarna

basenu

zakończono
prace związane z
ociepleniem orurowań instalacji solarnej,
5. rozdzielnie
zainstalowano
tablice
rozdzielni
sterowniczych do atrakcji wodnych i
podwodnego oświetlenia

11.
instalacja
rekreacyjnego

solarna

basenu

zakończono
prace związane z
ociepleniem orurowań instalacji solarnej,

Poza powyższym zakresem:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

zakupiono i dostarczono na plac
budowy elementy ślizgu zjeżdżalni
„FALA”
zamontowano trzy wpusty w systemie
odwodnienia liniowego plaży leżakowej
wraz z sprowadzeniem do podbasenia i
podłączeniem
do
studzienki
odpływowej w podbaseniu,
częściowo wykonano instalacje
elektryczne w pomieszczeniu kotłowni,
wykonano korekcję linii paneli
ogrodzeniowych,
wylano cokoły pod pompy w
podbaseniu,
zakończono prace związane z
instalacją c.o. oraz uruchomioną ją w
celu
zapewnienia
optymalnej
temperatury
w
pomieszczeniach
przebieralni,

g)

uzgodniono oraz zamówiono materiał
do wykończenia naroży ścian w ciągu
komunikacyjnym przebieralni (naroża
zapewniające
bezpieczeństwo
klientów),

h)

uzgodniono oraz zamówiono płytki
ceramiczne do wykończenia niecki
basenu pływackiego,

i)
uzgodniono zakres i wstępny termin
rozpoczęcia
i
zakończenia
prac
budowlanych i wykończeniowych w
pomieszczeniach podbasenia oraz na
basenie pływackim

UJĘCIA WODY W
GOWOROWIE I DŁUGOPOLU
GÓRNYM

Ukończone zostały remonty ujęć
wodnych w Goworowie i w Długopolu
Górnym, które były uszkodzone przez
powódź. Ujęcie w Długopolu Górnym
uzyskało nowe urządzenia, wstępnie
podczyszczające wodę na potokach, oraz
dodatkową stację uzdatniania wody. Na
ujęciu wody w Goworowie odbudowano
budowlę hydrotechniczną piętrzącą wodę z
systemem oddzielenia wody burzowej i
automatycznym podtrzymaniem czystości
wody. Łączny koszt robót wyniósł
1.035.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu
państwa wyniosło 821.700,00 zł.

Łączny koszt robót wyniósł
1.035.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu
państwa wyniosło 821.700,00 zł.

HOT- SPOT
JUŻ DOSTĘPNY
11 lutego 2013 r. została uruchomiona
usługa hot- spot na rynku w Międzylesiu
korzystanie z Internetu za darmo po
zaakceptowaniu regulaminu.

VIII MIĘDZYLESKIE
KOLĘDOWANIE

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
!
W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), 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.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN
W
każdy
pierwszy
i
trzeci
poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy”
przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 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.

Za
nami
już
VIII
„Międzyleskie
Kolędowanie”. Ku naszej wspólnej radości, w
sobotnie popołudnie 26 stycznia 2013 r.
zgromadziło się w MGOK w Międzylesiu
ponad 160 osób (zespołów śpiewaczych,
przedstawicieli sołectw). Cieszącą się dużym
zainteresowaniem lokalnych zespołów imprezę
otworzył tradycyjnie burmistrz i ks. dziekan.
W atmosferze świąt Bożego Narodzenia
wspólnie zaśpiewano ok. 40 kolęd i
pastorałek. Śpiew przeplatał się nawiązaniem
do tradycji, zwyczajów, wierzeń jak i
powrotem do wspomnień z lat młodości,
dzieciństwa, a związanych z Bożym
Narodzeniem.

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO
14.00)
18. lutego i 4. marca
POMOC BEZPŁATNA !

Nie zawiodły zespoły z Domaszkowa,
Boboszowa, „Gaj” z Gajnika, „Oset” z
Goworowa,” Międzylesianie” z Międzylesia
wraz z orkiestrą OSP, „Róża” z Różanki, oraz
zespoły śpiewacze z Lesicy, Kamieńczyka i
„Długopolenie” z Długopola Górnego, którzy
jednocześnie
prowadzili
to
spotkanie.
Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą
choinkę, których zgłoszono do konkursu aż
dziewiętnaście. I tak: I miejsce zdobyła Nowa

Wieś, II miejsce – Długopole Górne a miejsce
III przypadło wsi Goworów.
Zarówno
pracownikom MGOK, jak i wszystkim
biorącym udział w tym spotkaniu –
dziękujemy.

Bartosza Polańskiego i Patrycji Czarny.
Zaproszeni goście dziękując za współpracę
życzyli
wszystkim
mieszkańcom
spokojnego, radosnego i szczęśliwego roku
2013.

SPOTKANIE
NOWOROCZNE
BURMISTRZA MIĘDZYLESIA

PODSUMOWANIE Z
GRATULACJAMI !
28 stycznia br. odbyło się w
MGOK spotkanie noworoczne. Na
zaproszenie burmistrza Tomasz Korczaka
przybyło ok. 80 osób. Wśród zaproszonych
gości byli : poseł Jakub Szulc, starosta
Maciej Awiżeń, ksiądz dziekan Jan Tracz,
dyrektorzy i kierownicy jednostek, księża
dekanatu międzyleskiego, Zasłużeni dla
Miasta i Gminy, radni i sołtysi,
przewodniczący stowarzyszeń.

7 lutego 2013 r. w hotelu Abis w
Bystrzycy Kł. z inicjatywy Funduszu
Lokalnego Masywu Śnieżnika odbyła się
uroczysta Gala podczas której ogłoszono
wyniki konkursu „SPOŁECZNIK ROKU
2012” oraz „DARCZYŃCY
ROKU
2012” Funduszu
Lokalnego
Masywu
Śnieżnika.
Spotkanie
było
także
podsumowaniem
działalności
i
zaprezentowaniem planów na kolejny rok.
Na gali pojawili się Burmistrzowie
przedstawiciele
wszystkich ważnych
instytucji lokalnych, darczyńcy i partnerzy
Funduszu, grantobiorcy.

W trakcie pokazu multimedialnego
„Działania inwestycyjne w 2012 r w
Gminie
Międzylesie”
burmistrz
opowiedział zebranym o sukcesach i
problemach gminy. W miły nastrój
wprowadził uczestników spotkania występ
wokalny uczniów z Zespołu Szkół w
Międzylesiu,
oraz
pokaz
tańców
latynoamerykańskich
w
wykonaniu
reprezentantów szkoły tańca „Staccato” -

SPOŁECZNIKIEM
ROKU
2012 została
Elżbieta
Kubicz
współzałożycielka, kierownik artystyczny i
dyrygent
chóru - Międzynarodowego
Kameralnego Nauczycielskiego „Chóru z
gór”. Pozostali nominowani kandydaci
to: Jerzy
Błażejewski,
Paweł
Antosiak, Paweł
Błachowicz,
Michał
Gontko, Violetta i Dariusz Gulijowie,
ksiądz Krzysztof Kauf, Urszula Kular i
Eugieniusz Tarnowski.
DARCZYŃCĄ ROKU
2012 został Tomasz Grzesiak
Gratulujemy panu Jerzemu,
który reprezentował Gminę Międzylesie,
nominacji na Społecznika Roku.

Życzymy dalszych sukcesów na niwie
działalności sportowej, dużo zdrowia,
chęci i zapału do dalszej pracy.

działalność klubu i promowanie sportu,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Pan
Jerzy był burmistrzem w latach 1990-94
oraz przez 16 lat był radnym Rady
Miejskiej w Międzylesiu, trzy kadencje
pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Rady Miejskiej

V FORUM KULTURALNE

Jerzy Błażejewski jest bardzo mocno
zaangażowany w działalność sportową na
terenie
gminy.
Działa
na
rzecz
propagowania
sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W ramach MLKS
„Sudety”
zajmuje
się
sekcjami
sportowymi: tenis stołowy - 2 drużyny
(druga i piata liga), piłka nożna - 2
drużyny (seniorzy - A klasa, terenowe
juniorów), sporty siłowe. Organizuje
różnorodne turnieje piłkarskie, a wśród
nich między innymi : Puchar Burmistrza,
Puchar Dziekana, Puchar Krzysztofa,
Turniej
Szóstek
i
Turniej
dla
najmłodszych. Z jego inicjatywy od
szeregu lat organizowane są w Międzylesiu
Mistrzostwa Dolnego Śląska w wyciskaniu
sztangi leżąc. W tej dyscyplinie sportu
odbyły się też w Międzylesiu Mistrzostwa
Polski. Pan Jerzy skutecznie pozyskuje
sponsorów, jest czynnym organizatorem,
oraz
autorem
różnych
projektów
związanych z realizacją turniejów i innych
równie
pożytecznych.
działań.
Z
pozyskanych przez niego funduszy
zakupiono stoły do tenisa, stroje sportowe,
oraz sprzęt sportowy. Z inicjatywy pana
Jerzego organizowane były turnieje dla
całych rodzin: „Mama, tata i dziecko”,
Masowe biegi – Polska Biega, Moja
dwunastka. Swój czas poświęca na

7.02 br. tradycyjnie już w Tłusty Czwartek
odbyło się w MGOK w Międzylesiu V
Forum Kulturalne. W spotkaniu udział
wzięli
sołtysi, dyrektorzy jednostek,
przedstawiciele urzędu, organizacji i
stowarzyszeń, ksiądz dziekan i Dorota
Komornicka
prezes
FLMŚ.
Pani
Komornicka zachęcała do pisania grantów
„Działaj Lokalnie” .W trakcie spotkania
ustalono Kalendarium Imprez Gminnych
na 2013r.

Sołectwo Różanka – II miejsce w
konkursie….
Komisja konkursowa Kłodzkiej Wstęgi
Sudetów
w
dniu
06.02.2013
r.
rozstrzygnęła konkurs "Na najaktywniejszą
wieś Ziemi Kłodzkiej" (II edycja).
Po obejrzeniu kronik, w których sołectwa
udokumentowały aktywność mieszkańców
i rozwój swoich wsi od przynajmniej
trzech lat, postanowiła przyznać: I miejsce
dla sołectwa Lutynia (58 punktów), II
miejsce dla sołectwa Różanka (45
punktów), III miejsce dla sołectwa Stronie
Wieś (37 punktów).Nagrodą za I m. jest
przygotowanie, wykonanie i montaż
Systemu Informacji Wiejskiej, natomiast
zwycięzcy II i III m. otrzymają zestawy
gadżetów promocyjnych Fundacji Kłodzka
Wstęga Sudetów - LGD. Innowacyjność
konkursu polegała na przygotowaniu
KRONIKI w formie elektronicznej

Sołectwu Różanka gratulujemy.
Więcej informacji na stronie: www.kws.org.pl

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

22 stycznia 2013r. o godzinie 16.00
w całej gminie zostały włączone
syreny aby upamiętnić 150 rocznicę
Powstania Styczniowego
*****************************
MGOK ZAPRASZA
9 marca 2013 o godz. 16.00
zespołu „Oset” z Goworowa

na koncert

z okazji Dnia Kobiet. W tym dniu
zapraszamy też wszystkie panie i panów do
słodkiej kawiarenki w godz. 16.00 - 20.00.
Na koncert wstęp wolny !!!

NAUKA TO POTĘGI KLUCZ…

W dniach 24 - 25 stycznia 2013
roku Klub Młodego Odkrywcy z Zespołu
Szkół w Międzylesiu zorganizował
jubileuszowy X Festiwal Nauki. Na tę
okoliczność zaprosiliśmy animatorów z
Centrum Nauki Kopernik z Warszawy,
którzy zademonstrowali pokaz z ciekłym
azotem,
oraz
eksponaty
wystawy
„Eksperymentuj”.

Nasi klubowicze przygotowali
eksperymenty dotyczące między innymi:
wytrzymałości, ognia, prądu, astronomii,
doświadczeń
chemicznych,
kaligrafii
piórami gęsimi, rakiet powietrznych oraz
pszczół i miodu. Zaproszony klub ze
Świebodzic prezentował doświadczenia z
optyki, pracownik firmy I- and- Y
warsztaty na temat rozpoznawania i
zastosowania metali, a strażacy pokazali
jak nie należy gasić palącego się oleju czy
mąki. Na tę imprezę przyjechali do nas
uczniowie z Domaszkowa, Wilkanowa
oraz ze szkoły społecznej w Kłodzku, byli
także międzylescy przedszkolacy. Nie
zabrakło
także
dawnych
naszych
klubowiczów, dziś uczniów szkół średnich
lub studentów w większości kierunków
politechnicznych.

Wszyscy obecni na festiwalu bawili
się doskonale z wystawą „Eksperymentuj”,
z zaciekawieniem oglądali pokaz z ciekłym
azotem, a w klasach brali udział w
różnorodnych warsztatach. Serdeczne
podziękowania
składamy
naszym
sponsorom, a więc : Gminie Międzylesie,

panu
Arkadiuszowi
Musielewiczowi
właścicielowi firmy I – and - Y oraz
Bankowi Zachodniemu. Nad całością
imprezy czuwali opiekunowie Klubu
Młodego Odkrywcy: Janina Karwowska,
oraz Władysław Broszko.

pamiątkowe. Zdjęcia te będą
pamiątką w albumie rodzinnym.

miłą

STYCZNIOWE
UROCZYSTOŚCI
W SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU
Ostatni tydzień przed feriami
zimowymi przedszkolaki spędziły bardzo
intensywnie. Każda grupa przedszkolna
pod
kierunkiem
nauczycielek
przygotowała bogaty program artystyczny
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkania
obfitowały w wiersze, piosenki i tańce.
Dzieci wcieliły się w postaci z bajek
tworząc krótkie impresje teatralne. Po
wręczeniu przez dzieci własnoręcznie
wykonanych upominków, przedszkolaki
miały czas na słodki poczęstunek w gronie
babć i dziadków, którym ze wzruszenia
kręciła się łza w oku.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
w terminie od
01.03.2013r. do 31.03.2013r.
1 marca 2013 r. rozpoczynamy
rekrutację do Przedszkola w Międzylesiu
na rok szkolny 2013/2014. Rekrutacja
trwać będzie do 31 marca 2013r. co
oznacza, że po dniu 31 marca nie
będziemy wydawać, ani też przyjmować
„KART
ZAPISU
DZIECKA
DO
PRZEDSZKOLA”.
KRYTERIA przyjęć:
W przypadku zgłoszenia większej liczby
dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje
się szczegółowe kryteria pierwszeństwa
przyjęć dzieci do placówki:
1) KRYTERIA MINISTERIALNE zaistnienie któregokolwiek z kryteriów
ministerialnych powoduje przyjęcie
dziecka do przedszkola:

Intensywny tydzień zakończyliśmy
BALEM KARNAWAŁOWYM, który
odbył się 25.01.2013r. w MGOK - u w
Międzylesiu.
Zabawę
karnawałową
prowadził wodzirej zachęcający do zabawy
nie tylko dzieci, ale i obecnych rodziców.
Na parkiecie królowały wróżki, królewny,
piraci oraz wiele innych ciekawych postaci
z bajek. Przeprowadzono kilka zabaw
konkursowych
z
nagrodami
oraz
wykonano
profesjonalne
zdjęcia

a.
Dziecko sześcioletnie odbywające
roczne
obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne .
b. Dziecko pięcioletnie odbywające roczne
obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne.
c. Dzieci matek lub ojców samotnie je
wychowujących .
d. Dzieci matek lub ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień
niepełnosprawności,
bądź
całkowita niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji
na podstawie odrębnych przepisów.

e. Dzieci umieszczone
zastępczych.

w

rodzinach

2)
KRYTERIA
DODATKOWE
zawarte w Regulaminie Rekrutacji do
Przedszkola:
a. Dziecko kontynuujące edukację w
przedszkolu.
b. Rodzeństwo dziecka kontynuującego
edukację w przedszkolu.
c. Dziecko obojga rodziców pracujących.
d. Dziecko, którego jedno z rodziców
pracuje.
e. Dziecko obojga
rodziców nie
pracujących.
Inne, ustalane na bieżąco .
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004
r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania
uczniów
do
szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku
Nr 26, poz. 232) – § 2
2. Ustawa o systemie oświaty.
3. Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej
w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie
ustalenia
sieci
oddziałów
przedszkolnych, w których prowadzone
jest roczne przygotowanie przedszkolne
oraz placówek w których prowadzone jest
wychowanie przedszkolne.

Sukces naszego ucznia
22 stycznia 2013r. w Gimnazjum nr 1 w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Bystrzycy
Kłodzkiej
odbył
się
XIII
Międzygimnazjalny
Konkurs
Matematyczny.
Z
matematycznymi
zadaniami
zmagali
się
uzdolnieni
uczniowie gimnazjów z Międzylesia,
Wilkanowa,
Stronia
Śląskiego,
Domaszkowa oraz Bystrzycy Kłodzkiej.
W kategorii klas trzecich zwyciężył
Wojciech Brogowski – uczeń klasy IIIa
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Domaszkowie. W konkursie tym wzięli
także udział: Przemysław Chowaniak z
klasy I, który zajął V miejsce w kategorii
klas pierwszych oraz Sandra Serafinowicz
z klasy III.

Wiewiórka – ratownik”

Wiewiórka – ratownik to przytulanka,
którą
p.dyr.R.Bodnar
wraz
z
przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego ofiarowali strażakom OSP
Międzylesie w imieniu całej społeczności
uczniowskiej
międzyleskiej
szkoły.
Pluszak jeździć będzie w wozie
strażackim. Strażacy obdarowywać będą
maskotką najmłodszych poszkodowanych
uczestników wypadków i pożarów.
Zadaniem „wiewiórki- ratownika „ będzie
łagodzenie traumatycznych przeżyć dzieci.
Przekazanie nastąpiło w uroczysty sposób
w czasie trwania Festiwalu Nauki i jest
wyrazem podziękowania strażakom za ich
współpracę w edukowaniu dzieci i
młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

Plener ekologiczny „Zimówka ze
zwierzętami”
W ramach zagospodarowania ferii grupa
20 uczniów koła ekologicznego kl.4-6
Zespołu Szkół w Międzylesiu wraz z
opiekunami zorganizowała wyprawę do
lasu w celu dokarmienia zwierząt.
Zgromadzone zboże, siano, warzywa
zostawiono w paśniku na tzw. Trzech
dworkach. W lesie tropiono również
zwierzęta.
Wyprawę
zakończono
zabawami na śniegu i ogniskiem

JUŻ PO FERIACH…
W ramach projektu sfinansowanego
ze środków GFP pt: „ Z nami nuda się nie
uda - III ” po raz kolejny MGOK na
okres ferii zimowych przygotował szeroką
ofertę zajęć dla 50. dzieci w wieku 6 - 13
lat z terenu miasta i gminy. Zajęcia
odbywały się w Domu Kultury w
Domaszkowie i w MGOK Międzylesie, od
poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do
13.00. Uczestnikom zajęć zapewniono
drugie śniadania. Podczas realizacji
projektu
przeprowadzono
zabawy
integracyjne, zajęcia plastyczne, teatralne,
kulinarne i sportowe.
W trakcie warsztatów teatralnych pod
fachowym okiem Izabeli Juraszek dzieci
przygotowały krótką etiudę teatralną o
olbrzymach, a
w ramach zajęć
plastycznych uczestnicy wykonali m.in.
ramki z opakowań po płytach CD, zimowe
pejzaże, pasiaste obrazki , recyklingowe
pingwiny, kartki walentynkowe, kwiaty z
bibuły i krepiny. Bardzo „smacznymi”
okazały się zajęcia kulinarne podczas
których dzieci piekły babki, rogaliki i
smażyły racuchy. Tradycyjnie gościł w
MGOK teatr z Wrocławia „Akademia
Wyobraźni”
z
przedstawieniem
marionetkowym „Księżniczka na ziarnku
grochu”. Aktorzy poprowadzili dla dzieci
warsztaty teatralne - domowy papierowy
teatrzyk.
Dzięki życzliwości pana burmistrza
Tomasza Korczaka i nadleśniczego
Mariana Rymarskiego, którzy nieodpłatnie
udostępnili transport na wyjazd do
Kłodzka, uczestnicy ferii byli w kinie
Cinema 3D na bajce „Ralph demolka3D”.
Dzieci bezpiecznie i atrakcyjnie spędziły
dwa tygodnie ferii. Dziękujemy za dwa
tygodnie wspaniałej zabawy i do spotkania
na wakacjach.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ…

ramach
cyklicznych
spotkań
z
podróżnikiem, a był nim tym razem
Bolesław Grabowski, uczniowie Zespołu
Szkół w Międzylesiu mieli okazję
posłuchać
barwnych
opowieści
z
fascynującej podróży do Kraju Kwitnącej
Wiśni - Japonii, między innymi o lodach w
nieznanym w naszym kręgu kulturowym
smaku np. zielonej herbaty czy fasoli…
Uczniowie usłyszeli o kapsułowych
hotelach,
buddyjskich
mnichach
i
niezwykłej ceremonii picia herbaty.
Podróżnik opowiadał o japońskiej szkole,
pokazał tradycyjny dom japoński, oraz
urzędnika kłaniającego się nisko klientowi
podczas rozmowy przez telefon. Opowieść
o Japonii ubarwiona była prezentacją
kimon, przyrządów do pisania i innymi
wieloma ciekawymi pamiątkami.

W kolejnym spotkaniu podróżnik pokazał
uczniom krajobrazy najsuchszej pustyni
świata Atacamy, wiecznie zieloną puszczę
Amazonki i malownicze Andy z
historyczną stolicą Inków Cuzco i
tajemniczym, wymarłym miastem Machu
Picchu. Razem z gościem odbyliśmy
niezwykłe, pełne emocji i przygód
wycieczki do drugiego co do wielkości
wąwozu na świecie Kanionu Colca,
najwyżej położonego żeglownego jeziora
na świecie Titicaca, oraz najwyżej
położonej na świecie linii kolejowej
zwanej Koleją Malinowskiego. W czasie
spotkania
uczniowie
mieli
okazję
przymierzyć barwne stroje ludowe, zagrać
na ciekawych instrumentach muzycznych
m.in. grzechotce z kopyta lamy…

NA NOWEJ TRASIE „MOJEJ
DWUNASTKI”

W czwartej edycji imprezy biegowej
„Moja Dwunastka” na starcie stanęło
ośmioro zawodników
w tym pięć
reprezentantek płci pięknej. Wszyscy są
stałymi
uczestnikami
i
gorącymi
zwolennikami tej, nadal kameralnej
imprezy, promującej bieganie i aktywność
ruchową na świeżym powietrzu.
Trudne warunki, panujące po ostatnich
roztopach na bieżni międzyleskiego stadionu
sprawiły, że tym razem wyznaczyliśmy pętlę
biegową o długości 710 metrów na drodze
sąsiadującej
ze stadionem. Pomimo, że wzrosła nieco
trudność trasy – jeden ok. 200 metrowy
podbieg i jeden ok. 200 metrowy zbieg –
zawodnicy wyjątkowo dzielnie ją pokonywali,
na przekór nieśmiało kropiącemu deszczowi,
podmuchom wiatru i - przede wszystkim, ku
własnej satysfakcji.
Już po raz drugi donośny gong obwieścił
czas rozpoczęcia i zakończenie biegu, który
niezmiennie wynosi 12 minut. Przez ten czas
sam uczestnik decyduje o tym, w jaki sposób
będzie pokonywał trasę, czy będzie to bieg,
marszobieg, marsz, czy po prostu spacer dla
zdrowia.
Organizując akcję biegową, adresowaną
głównie do mieszkańców Gminy Międzylesie,
staramy się zachęcić jak najszersze grono osób
w różnym wieku do dbałości o zdrowie i

kondycję fizyczną, sprawdzenia samego siebie
i swojej wytrzymałości. Ponadto sama idea
imprezy jest ściśle związana z powszechną
modą na aktywny sposób spędzania czasu
wolnego, rekreację ruchową i na bieganie.
Pomyśleliśmy, że jeżeli w wielu małych
miejscowościach w Polsce udaje się zachęcić
mieszkańców do biegania dla przyjemności to
dlaczego nam miałoby się nie udać. „Moją
Dwunastkę” MLKS Sudety - będący głównym
organizatorem imprezy, od czterech miesięcy
stara się jak najlepiej rozreklamować.
Liczymy, że poprzez akcję promocyjną w
szkołach, zamieszczanie komunikatów z
imprezy
opatrzonych
zdjęciami
w
Informatorze Gminy Międzylesie, oraz na
stronie internetowej gminy, zamieszczanie
ogłoszeń o terminie każdego kolejnego testu
marszowo - biegowego na stronach
internetowych Klubu Sportowego Sudety,
Urzędu Miasta i Domu Kultury, a także
umieszczanie w wielu miejscach plakatów
informujących
o
terminie
kolejnej
„Dwunastki”, uda nam się dotrzeć do wielu
osób i zachęcić je do udziału w imprezie.
Apelujemy do rodziców. Zachęćcie swoje
dzieci do oderwania się chociaż raz w miesiącu
od ekranu komputera i telewizora, a najlepiej
razem z nimi przyjdźcie i wspólnie weźcie
udział w imprezie sportowej.
Najbliższa „Moja Dwunastka” rusza w
sobotę 02 marca 2013 r. o godz. 11.00
na Stadionie Miejskim w Międzylesiu.
Zapisy w dniu imprezy w godz. 10.15 do
10.50. Biegi odbędą się bez względu na
warunki atmosferyczne. Udział bezpłatny.
Certyfikat dla każdego.
Serdecznie zapraszamy ! MLKS Sudety
Międzylesie
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XV
16.02.13
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Kolejka
XVI
02.03.13
sobota

Kolejka
XVII
09.03.13
sobota

Kolejka
XVIII
16.03.13
sobota

Zimowa akcja „Weź paragon”
Już po raz kolejny w okresie od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. w całym kraju prowadzona
będzie akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon”. W związku z powyższym nasilą się działania, w
czasie których kontrolerzy organów skarbowych będą sprawdzać prawidłowość ewidencjonowania
sprzedaży na kasach fiskalnych. W razie wykrycia, że sprzedaż nie jest ewidencjonowana lub nie jest
wydawany paragon fiskalny kontrolujący nałoży na sprzedawcę mandat, który może wynieść nawet 3
tys. zł.
Niemniej ważnym celem akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania
paragonu.
Przede wszystkim jest on niezbędny do ewentualnej reklamacji towaru bądź usługi. Poza tym pozwala
on kontrolować wydatki, porównywać ceny u różnych sprzedawców i sprawdzać, czy na pewno
płacimy tyle, ile powinniśmy. To szczególnie ważne, gdy dokonujemy większych zakupów. Paragon
pozwala nam ustalić, czy każdy produkt kosztował tyle, ile powinien i czy sprzedający nie zawyżył
przypadkiem ostatecznego rachunku.
Ponadto akcja jest jednym ze sposobów na wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie
poradzą sobie w walce z szarą strefą.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
mgr Elżbieta Kustra

Opracował: Halina Lipiec
Informacja obowiązuje od 24.01.2013r. – 24.02.2013 r.

GMINNE KALENDARIUM IMPREZ I WYDARZEŃ
KULTURALNYCH NA ROK 2013

Nazwa imprezy

Data

Miejsce
imprezy

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Jasełka

styczeń

MGOK

Noworoczne Spotkanie

styczeń
styczeń

Międzyleskie kolędowanie

styczeń

Zabawa karnawałowa dla dzieci
przedszkolnych

styczeń

VII Szkolny Festiwal Nauki
V Kulturalne Forum Gminne

luty
07 lutego

Turniej Tańców Polskich w Puławach Luty/marzec
„ Moja 12-tka”

04 marca

„Osobliwości wielkanocne”

22 marca

„Mistrzostwa Dolnego Śląska w
Wyciskaniu Sztangi”

24 marca

„Moja 12-stka”

06 kwietnia

„Korona M-lesia” impreza kolarska

27 kwietnia

VII Wrocławski Przegląd
Dziecięcych Zespołów Tanecznych

Kwiecień/m
aj

„I majowy turniej Piłkarskich „6”

1 maja

I majowy turniej tenisa stołowego
OPEN

1 maja

Obchody Konstytucji 3 maja-,
uroczysta Msza Św, koncert

3 maja

Koncert „ Międzylesianie z okazji 3go Maja”
Odchody św. Floriana przy kapliczce
w Długopolu Górnym
„Moja 12-stka”
Spotkanie integracyjne z Czechami

5 maja
3 maja
04 maja
16/17 maja

MGOK
MGOK Mlesie
MGOK
MGOK Mlesie
Szkoła Mlesie
MGOK Mlesie
Puławy
Stadion Mlesie
Szkoła Mlesie
MGOK Mlesie
Stadion Mlesie
Stadion Mlesie
Wrocław
Stadion Mlesie
Szkoła
Międzylesie
MGOK,
Kościół
parafialny
MGOK Mlesie
Długopole
Górne
Stadion Mlesie

Organizator
MGOK, Zespół Szkół w
Międzylesiu
Zespół Szkół w Międzylesiu
UMiG w Międzylesiu
UMiG w Międzylesiu
Przedszkole Międzylesie
Zespół Szkół w Międzylesiu
MGOK w Międzylesiu
Zespół Szkół w Międzylesiu
MLKS Sudety
Zespół Szkół w Międzylesiu
MLKS Sudety
MLKS Sudety
MLKS Sudety
Zespół Szkół w Międzylesiu,
MLKS Sudety
MLKS Sudety
UMiG Międzylesie, MGOK,
Parafia Międzylesie
Zespół „Międzylesianie”
OSP Długopole Górne
MLKS Sudety
ZERiJ

„Korona M-lesia” Impreza kolarska
Odpust polsko-czeski
Obchody Dnia Dziecka
Turniej Piłkarski Dzieci I-III kl Mlesie
„Moja 12-stka”
Turniej Tańców Polskich w
Dobczycach

Stadion Mlesie
Kościół
30 maja
parafialny
Dom Kultury
31 maja
w
Domaszkowie
Szkoła M01 czerwca
lesie
Stadion M01 czerwca
lesie
czerwiec
Dobczyce
18 maja

MLKS Sudety
Parafia M-lesie
Szkoła Domaszków
MLKS Sudety
MLKS Sudety
Zespół Szkół w Międzylesiu

IX Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni
Przygranicznej

4 czerwca

Stadion Mlesie

Zespół Szkół w Międzylesiu

Dni Międzylesia, Grillowanie pod
Trójmorskim Wierchem, Parszywa
Trzynastka

7,8,9
czerwca

Pole
Biwakowe

Gmina Międzylesie, MGOK

Rajd szlakiem JPII
Turniej Tenisa Stołowego

9 czerwca
10 czerwca

Noc Świętojańska

15/16
czerwca
22 czerwca

„Korona M-lesia” impreza kolarska

22 czerwca

Festyn odpustowy św. Piotra i Pawła

29/30
czerwca
28-30
czerwca

Festyn Parafialny

Jesus Camp –spotkanie młodzieży
„Moja 12-stka”
Turniej Piłki o Puchar Ks. Dziekana
I Międzyleska Biesiada Zespołów
Śpiewaczych
Festyn Parafialny

06 maja
7 lipca

Rada Parafialna Roztoki

Kamieńczyk
Stadion Mlesie
Długopole
Górne

MLKS Sudety

Kamieńczyk

Ksiądz Robert, sołectwo
Kamieńczyk

Stadion Mlesie
Stadion Mlesie

Kamieńczyk, Parafia M-lesie

Długopole Górne

MLKS Sudety
MLKS „Sudety”, Ks. dziekan

Smreczyna

Smreczyna/ UMiG

20-21 lipca

Roztoki
Boisko
Sportowe
Domaszków
Stadion Mlesie
Stadion Mlesie
Boboszów
Gajnik
Stadion Mlesie
Pole
biwakowe

Rada Parafialna Roztoki

14 lipca

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Krzysztofa

21 lipca

Korona M-lesia Impreza Kolarska

27 lipca

Festyn odpustowy
Festyn „Półmetek Wakacji”

20 lipca
27 lipca

„Moja 12-stka”

3 sierpnia

Festyn “Półmetek Wakacji”

3 sierpnia

Festyn odpustowy
Pielgrzymka szlakiem JPII
Korona M-lesia impreza kolarska

Roztoki

13 lipca

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza

Festyn

Międzylesie - Parafia, UMiG
Szkoła MMLKS Sudety
lesie

10/11
sierpnia
15 sierpnia
24 sierpień
24 sierpnia

Roztoki
Nowa Wieś
Stadion M-

Burmistrz M-lesia, KS„Śnieżnik”
Domaszków
MLKS Sudety, Krzysztof Dudek
MLKS Sudety
Sołectwo Boboszów
Sołectwo Gajnik
MLKS Sudety
MGOK Międzylesie
Rada Sołecka Roztoki
Nowa Wieś, Parafia Domaszków
Parafia , UMiG
MLKS Sudety

lesie
Dożynki Gminne

26 sierpnia

Trójmorski Rock Festiwal

wrzesień

Zawody Strażackie

31 sierpnia

Domaszków
Pole
biwakowe
Międzylesie
Domaszków
stadion
Roztoki
Szkoła
Międzylesie
Stadion Mlesie
Kamieńczyk

Dożynki wiejskie

01 września

Festiwal Piosenki Dziecięcej

13 września

„Moja 12-stka”

21 września

Odpust św. Michała
Bieg im. J. Kusocińskiego „ Po
przerwie”

28 września
12
Goworów
października
MGOK,
11 listopada
Kościół
parafialny
MGOK M16 listopada
lesie
8 grudnia
Międzylesie

Obchody Święta Niepodległości
Występy zespołów
Paczka dla najmłodszych
Zapalenie światełek na choinkach w
Rynku ,

6 grudnia

Rynek Mlesie

grudzień

Wiedeń

Międzyleska Choinka – Kiermasz
Adwentowy

20 grudnia

Rynek,
Kościół
Bożego Ciała

Wigilia dla samotnych

22 grudnia

Międzylesie

Koncert noworoczny Orkiestry OSP

30 grudnia

Rynek Mlesie

Wiedeńska Wyprawa po
Betlejemskie Światło Pokoju

UMiG Międzylesie, Sołectwo
Domaszków
Adam Polański, MGOK
OSP Domaszków, UMiG
Rada Sołecka Roztoki
UMig i Szkoła w Międzylesiu
MLKS Sudety
Sołectwo Kamieńczyk
Sołectwo Goworów
Parafia p.w. Bożego Ciała, UMiG,
MGOK
Zespoły śpiewacze
OPS, MGOK
Burmistrz i Dziekan,

ZHP

MGOK, UMiG,
UMiG, OPS, ZERiI, MGOK
Orkiestra Dęta OSP

