
 

 

 



ROZMOWA  Z KRZYSZTOFEM  KOWALSKIM  KIEROWNIKIEM 

ZGKiM 

Ani się obejrzymy, a będzie już 1. dzień lipca i „nowa rzeczywistość śmieciowa” 

zafundowana społeczeństwu przez „przyjazne” mu władze. Co pierwszy dzień lipca 2013 roku 

będzie znaczył dla szarego, nie za dobrze wyedukowanego w dziedzinie ekologii mieszkańca ? 

Oczywiście oprócz znaczących podwyżek cen za wywóz śmieci… 

Poza zmianą ceny ulega zmianie: 

 regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie   

 opłaty za odbiór nieczystości będą wnoszone na indywidualne konto UMiG i 

windykowane na zasadzie ordynacji podatkowej 

 brak umowy (indywidualnej) z firmą wywozową 

 możliwość selekcji workowej (dla mieszkańców posiadających ku temu warunki) 

 wystawki w terminie wiosna i jesień 

 uruchomienie punktu selektywnego zbierania odpadów 

 odpady z budynków niezamieszkałych będą odbierane na podstawie umowy z ZUK 

Twórca ustawy  śmieciowej Andrzej Kraszewski twierdzi, że państwo nie miało żadnej 

kontroli nad odpadami i trzeba było ukrócić tę anarchię. Właściwe „od zaraz”, zaskakując źle 

ekologicznie wyedukowane  społeczeństwo… Nam ma starczyć rok od pomysłu „fachowców” do 

jego realizacji przez mieszkańców, tymczasem czytam, że Niemcy stopniowo edukowani 

dochodzili do takich rozwiązań przez 20 lat ! Po co według pana ten pośpiech ? 

Pośpiech jest związany z dyrektywami unijnymi, do których jako państwo członkowskie musimy 

się dostosować. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza 

nowy system gospodarki odpadami,  a całą odpowiedzialność za tą gospodarkę ceduje na samorządy.   

Narzucone zostały progi selekcji jakie należy osiągnąć w poszczególnych latach np. do 2020r poziom 

recyklingu do ponownego użycia odpadów typu szkło, papier, tworzywa sztuczne musi osiągnąć 

poziom co najmniej 50% wagowo. W przypadku nie osiągnięcia progów selekcji nakładana jest na 

gminę kara co przełoży się na wzrost opłaty za odbiór śmieci, dlatego widzicie Państwo  jak ważna 

jest selekcja. 

Czy w planach naszej gminy jest nasilenie akcji edukacyjno – informacyjnych lokalnego 

społeczeństwa, żeby jego zderzenie z rzeczywistością nie było zbyt bolesne ?  

Tak planowane są spotkania część odbędzie się jeszcze w miesiącu marcu. 

W jaki sposób przewiduje się odbieranie od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych, elektronicznych i – np. niebezpiecznych ? Wiadomo już coś na ten temat, czy 

trzeba czekać na stosowne rozwiązania  ? 

W tym temacie nie będzie wielkich zmian sprzęt elektryczny, opony odbieramy w ZGKiM bez 

dodatkowych opłat, po 1 lipca wymienione rzeczy będzie można oddać w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów (baza ZUK Plac Wolności 16). Drugim sposobem pozbycia się wymienionych odpadów 

będą wspomniane wystawki. 

Znaczącym nakładem środków nasze starostwo dało swego czasu do opracowania Plan 

Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Kłodzkiego z nowelizacją uwzględniającą lata 2013 do 

2016. Na ile aktualny będzie ten dokument pod rządami ustawy śmieciowej ?  

Plan który pan wspomina był ambitny ale gorzej jest z jego realizacją. Przytoczę dwa fakty, 

które moim zdaniem mają bezpośredni wpływ na naszą gospodarkę odpadami: 



 nie uruchomienie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Ścinawce Dolnej. Na 

chwilę obecną instalacja regionalna dla naszego regionu jest w Zawiszowie koło 

Świdnicy przez co wzrosły koszty transportu. 

 rozpad Międzygminnego Związku Celowego, który miał się zająć rekultywacją 

zamkniętych wysypisk. Z tym problemem zostaliśmy sami  

Samorządowcy mają masę wątpliwości (najdelikatniej mówiąc !) jeżeli chodzi o nowe 

rozwiązania śmieciowe. Na przykład prezydent Inowrocławia zaskarżył ustawę do Trybunału 

Konstytucyjnego. Nie podoba mu się, że wpisano do niej obowiązek zorganizowania przetargu 

na wywóz śmieci. Bo ma własną spółkę komunalną i nie chce jej likwidacji po przegranym 

przetargu… Uda się według pana w Polsce wygrać taki proces ?  

Będzie trudno, ale jak mówi stare powiedzenie w kupie siła. Chciałbym państwa poinformować, 

że nasz burmistrz wespół z burmistrzami Kotliny Kłodzkiej też przystąpił do tego protestu. Obawiam 

się tylko czy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę przed terminem organizacji przetargów. Czasu 

jest mało. 

U nas w gminie z dobrymi efektami wywozi śmieci operator komunalny. Zaangażowane 

zostały znaczące siły i środki, by zadaniu temu podołać. Ustawodawcy to nie obchodzi. Ma być 

obowiązkowy przetarg na wywóz śmieci, niezależnie od losu jaki czeka tego lokalnego 

operatora…  (dodać warto że np. w Szwecji która ma „mistrzostwo świata” w gospodarce 

odpadami mądrzejszy ustawodawca ich nie uwzględnił, by nie niszczyć lokalnych firm 

wywozowych !)  Jak do tej „bitwy” przetargowej” przygotowuje się nasza gmina ? 

Powiem krótko. Uchwałą Rady Miejskiej został powołany nowy podmiot Zakład Usług 

Komunalnych spółka z o.o. wyodrębniony z  ZGKiM, który spełnia wymogi ustawy „śmieciowej”, 

posiada osobowość prawną i może stanąć do przetargu. Jego stawką jest odbiór nieczystości 

komunalnych, oraz miejsca pracy dla naszych mieszkańców. 

Czy powołanie spółki, o której pan mówi daje większe nadzieje na końcowy sukces ? 

Jak wspomniałem spółka posiada osobowość prawną, której nie posiada zakład budżetowy 

ZGKiM. Ponadto ZUK sp z o.o. będzie mógł np. leasingować sprzet (śmieciarki) przez co usługi 

świadczone na rzecz naszej społeczności będą na wyższym poziomie. Zaznaczyć trzeba, że spółka jest 

podmiotem ze stuprocentowym udziałem Gminy Międzylesie. 

Czy ma pan „plan B”, na ewentualność najgorszą z możliwych, czyli przegraną ?  

Mam pewne pomysły ,żeby nie zapeszyć pominę to pytanie. 

Na koniec może kilka zdań od siebie… 

Pozwolę sobie przedstawić  jedną myśl, oraz postawić retoryczne pytanie. Wyobrażcie sobie 

Państwo, że przetarg wygrywa obca firma, ustala harmonogram wywozu zgodnie z regulaminem, 

wszystko jest ok. ale zdarza się sytuacja jakich pełno, że niektóre kosze będą pełne po trzech dniach – 

teraz dzwonicie do nas i w ciągu kilku godzin kontener jest opróżniany poza kolejnością. W nowej 

sytuacji też będziecie mogli zadzwonić do np. Kłodzka, Bystrzycy (siedziby firmy) oni też przyjadą 

dodatkowo tylko powstaje  pytanie kto za to na końcu zapłaci?   

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 



 

UROCZYŚCIE  DLA  BABCI  I  

DZIADKA… 

Datę 27.01.2013, zapamiętają na cały rok. Było 

gwarno i gorąco na sali gimnastycznej w 

Goworowie.  

 

Sprawczyniami tego zamieszania były panie z 

Rady Sołeckiej: V. Przybylska, M. Płaziak oraz 

Sołtys W. Łysiak. Panie sprawiły, iż zapanowal 

gorący i miły nastrój,  oraz „załatwiły” 

poczęstunek na zabawę karnawałową dla 

dzieci, połączoną z obchodami „ Dnia Babci i 

Dziadka” z okazji ich święta. Jak tradycja 

nakazuje, dzieci przyszły w strojach 

karnawałowych i bardzo chętnie brały udział 

we wspólnej zabawie oraz różnych konkursach 

(śpiewanie, recytowanie wierszyków, 

rysowanie portretów babci i dziadka). Na 

parkiecie królowała najmłodsza uczestniczka 

balu w stroju aniołka - Marysia Kulbaka, która 

ukończyła roczek.Organizatorzy i uczestnicy tej 

wspaniałej zabawy serdecznie dziękują 

sponsorom oraz GFPiRPA za wsparcie 

finansowe. 

 

SUKCES NASZYCH UCZENNIC 

         Trzyosobowa drużyna gimnazjalistek  z 
Domaszkowa przygotowana przez polonistki: 
p. B. Muskałę-Boltje i p. H. Czerwik. zdobyła 
wszystkie miejsca na podium podczas 
konkursu pod hasłem „Gminny Mistrz 
Ortografii” 

 organizowanego przez Zespół Szkół w 
Międzylesiu.        

          I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza 
Ortografii zdobyła uczennica kl. IIIb, Sandra 
Serafinowicz. II miejsce zdobyła Paulina 
Sługocka z kl. II, a III miejsce przypadło 
Katarzynie Matusik z kl. IIIa. 

        Gratulujemy zwyciężczyniom i życzymy 

dalszych sukcesów w tej trudnej dyscyplinie. 

GRATULACJE DLA OBYDWU 

PAŃ !!! 

 

4 marca 2013 roku we Wrocławskim 

Teatrze Lalek odbyła się Dolnośląska Gala 

ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat”. 

Gościem honorowym uroczystości była 



 

minister Edukacji Narodowej Krystyna 

Szumilas, która wręczyła nagrody zwycięzcom.  

Laureatką konkursu w kategorii 

literackiej została Gabrysia Kuś uczennica klasy 

IIa (wych. L. Zielińska)  z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół w Międzylesiu. 

Praca Gabrysi reprezentuje województwo 

dolnośląskie w etapie ogólnopolskim 

konkursu. Trzymamy kciuki ! 

 

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

 MŁODZI  RECYTATORZY… 

14 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbyła się kolejna, IX edycja 

szkolnego konkursu recytatorskiego pn. 

„Miniatura”. W konkursie wzięło udział 21 

uczniów z klas 0-3, którzy recytowali poezję 

oraz wygłaszali prozę.  Jury konkursu – 

przewodnicząca, nauczycielka języka polskiego 

– Małgorzata Dudkiewicz, dyr. Biblioteki 

Publicznej w Międzylesiu – Beata Muszyńska i 

bibliotekarka Zespołu Szkół w Międzylesiu – 

Maria Wikiera, wyłoniło zwycięzców. 

Przyznano trzy pierwsze miejsca: Nicolli 

Adamek z klasy II a - za wiersz Tomasza 

Plebańskiego "Telefon do wuja Leona", 

Przemysławowi Kulbace z klasy II a za 

fragment prozy "Piosenka dla Janka" oraz 

Oliwii Majce z klasy II b za wiersz Danuty 

Wawiłow "Czarny lew", dwa drugie miejsca: 

Kajetanowi Pęder z kl. III a za wiersz Marii 

Konopnickiej "Stefek Burczymucha" i Laurze 

Słomińskiej z kl. II b za wiersz Danuty Wawiłow 

"Kociaczki",  dwa trzecie miejsca: Małgorzacie 

Jaworskiej z kl. 0 za wiersz Magdaleny 

Pawińskiej "W krainie zimowej bajki" i 

Sebastianowi Halczykowi z kl. III b za wiersz 

Jana Brzechwy "Sum". Pozostali uczestnicy: 

Karolina Gałuszka z kl. 0, Mateusz Wróbel z kl.. 

0, Oliwier Kapłon z kl. I, Gustaw Oppeln-

Bronikowski z kl. I, Bartosz Bzowy z kl. I, 

Patrycja Zielińska z kl. II c, Natalia Chruściel  z 

kl. II c, Oliwia Piątek z kl. II c, Julia Cebulak z kl. 

II b, Gabrysia Kuś z kl. II a, Maciej Balcer z kl. III 

a, Katarzyna Zamośna z kl. III a, Nicoll Gładysz 

z kl. III b, Vanessa Kantor z kl. III b zajęli 

czwarte miejsca. 

Jury dziecięce wybrało swojego zwycięzcę. 

Została nim Małgorzata Jaworska.                                                                                                                                               

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Organizatorki konkursu, nauczycielki, Jolanta 

Drabina i Lucyna Zielińska dziękują  Radzie 

Rodziców za sfinansowanie nagród. 

  

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

MIĘDZYLESKIE 

MGOK  PANIOM… 

 

 



 

9 marca w sali widowiskowej MGOK 

zajaśniało. W ten sobotni wieczór na koncert 

zespołu „Oset” z Goworowa z  okazji Dnia 

Kobiet, przybyło prawie 100 pań i 10 panów. 

W miłej kawiarnianej scenerii  panie 

sympatycznie spędziły  czas .Każda z pań przy 

wejściu otrzymała od uroczych chłopców 

niespodziankę.                                                                                                                                               

Zespół „Oset” przygotował przepiękny 

repertuar znanych piosenek  i utworów 

muzycznych, które wzbudziły w zgromadzonej 

publiczności dużo radości ,uśmiechu i 

wzruszeń. Brawom  i bisom nie było końca. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym za cudowne, 

wspólnie spędzone chwile, a zespołowi za 

urozmaicony, profesjonalny, ciekawy i 

niezwykle barwny występ. 

 

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

DZIEŃ  SOŁTYSA 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – 

gospodarza i opiekuna wsi. Z tej okazji w 

Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 

Wrocławiu, odbyła się uroczystość 

podsumowująca tegoroczną edycję plebiscytu 

SOŁTYS ROKU 2012. 

 

Podczas spotkania, w którym udział wzięło 60. 

sołtysów z Dolnego Śląska, wojewoda 

Aleksander Marek Skorupa i wicewojewoda 

Ewa Mańkowska wręczyli listy gratulacyjne 

wyróżnionym sołtysom oraz trzy tytuły 

SOŁTYSA ROKU 2012. Z Gminy Międzylesie 

wyróżniona została Pani Wiesława Łysiak – 

sołtys wsi Goworów. 

    Podobnie jak w latach ubiegłych wojewoda 

w ten sposób honoruj najaktywniejszych 

gospodarzy dolnośląskich  wsi. 

Pani Wiesławie Łysiak oraz  

mieszkańcom wsi Goworów i 

osobom ,które przyczyniły się do 

sukcesu, serdecznie gratulujemy!!!  

 

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

10  LAT  ISTNIENIA   SZKOLNEGO  

KLUBU  EUROPEJSKIEGO 

„EUROŻACY” 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  MIĘDZYLESIU 

       Żyjemy  w  otoczeniu ludzi, którzy  tak jak i 
my chcą, aby na świecie panował pokój. 
Chociaż mówią innym językiem, mają 
odmienne tradycje i obrzędy, to jednak dla 
wszystkich jednakowo ważne  stają  się  
pewne  wartości,  tj. braterstwo, miłość, 
sprawiedliwość, solidarność, tolerancja, 



 

współpraca  i współdziałanie  przy  zwalczaniu  
nękających  nas  problemów zdrowotnych, 
socjalnych czy ekologicznych. Dlatego cieszy 
fakt, że wielu ludzi  nie  myśli tylko o sobie, 
odmieniając we wszystkich przypadkach słowo 
„ja”, lecz stara się wznieść ponad partykularne 
interesy własnego narodu, działając na rzecz  
powstania  Zjednoczonej  Europy.   

W naszej  szkole  idea  ta  znalazła  
odzwierciedlenie  w  utworzeniu 11 marca 
2003 roku  Szkolnego Klubu Europejskiego 
„Eurożacy.” 

     Entuzjazm, twórcze pomysły, kreatywność 
oraz ogromne zaangażowanie w działalność  
proeuropejską Ireny Trytek, Katarzyny 
Bardzińskiej - Neter  i szkolnych 
euroentuzjastów, spowodowało, że istniejemy 
już 10 lat. 

Nasz klub stara się przygotować młodzież do 
życia we współczesnej Europie. A czy nam się 
udało, niech świadczą o tym sukcesy członków 
naszego klubu. 

W ramach działalności klubu: 

wzięliśmy udział w programie  telewizyjno - 
estradowym „Europa za jeden uśmiech” 
zajmując II miejsce 

prowadzimy aktywną działalność 
informacyjną. Nawiązaliśmy  kontakt z 
ambasadorami krajów Unii Europejskiej 
znajdujących się w Polsce (przez internet) 

organizujemy konkursy wewnątrzszkolne i 
gminne o Unii Europejskiej 

uczestniczyliśmy  w  projekcie organizowanym  
przez  Urząd  Komitetu  Integracji Europejskiej 
„Moja szkoła w Unii Europejskiej” 

bierzemy udział w konkursach 
organizowanych przez Europejskie Forum 
Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęliśmy 4 
pierwsze miejsca w konkursie „Mój Region w 
Unii Europejskiej”. Wraz z panią Ireną Trytek 
pojechaliśmy do Strasburga i mieliśmy okazję 
zwiedzić  siedzibę  Parlamentu  Europejskiego 

W konkursie „Europa nasz dom”, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku nasza 
drużyna zajęła II miejsce.  

zaangażowaliśmy  się  w  realizację projektów 
edukacyjnych „Ocalić od zapomnienia”, 
spisaliśmy, sfotografowaliśmy i opisaliśmy 
figury sakralne w naszej gminie, a następnie w 
postaci broszury przekazaliśmy do UMiG 
Międzylesie, otworzyliśmy również wystawę 
pod tym samym tytułem 

byliśmy organizatorami Gminnego Pikniku 
Europejskiego oraz Prareferendum Unijnego 

organizowaliśmy Tydzień Praw Człowieka oraz 
sejmiki uczniowskie  na  temat  Praw 
Człowieka i Praw Dziecka 

współpracujemy z Europejskim Forum 
Młodzieży, które dostarcza nam informacji na 
temat imprez środowiskowych, wymiany 
młodzieży, konkursach. Współpracujemy 
również z klubami  w Bystrzycy Kłodzkiej i 
Kłodzku 

nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w  
Republice Czeskiej i na Ukrainie 

braliśmy udział w Forum Młodzieży 
Europejskiej. „Inicjatywa Młodzieży Szansą 
Rozwoju Regionalnego”  we Wrocławiu. 

Za naszą działalność doceniono nas i 
zaproszono na Ogólnopolską Prezentację 
Projektów Młodzieżowych w Warszawie, do 
siedziby Gazety Wyborczej 

na stałe  w kalendarium  imprez  szkolnych  
zagościły Dni Europejskie „Eurogimnazjada”, 
podczas których odbywają się: konkursy 
wiedzowe, Konkurs  Baśni  Europejskiej, pokaz 
tańców, Festiwal Piosenki Międzynarodowej, 
konkursy:języka niemieckiego i angielskiego, 
stoiska prezentujące kulturę, historię i 
geografię państw Unii Europejskiej, 

11 listopada 2006 roku - dzięki zaangażowaniu 

„klubowiczów” i darczyńców  powstała   

           Szkolna  Izba Tradycji, która 

sukcesywnie powiększa swoje zbiory i 

organizuje tematyczne  Wystawy. 

jednym z istotnych zadań naszej działalności 

stała się pomoc innym. Od lat uczestniczymy 

w Tygodniu Wolontariatu, zbierając pomoce 



 

dydaktyczne, zabawki, słodycze przekazując je 

do OPS. Sprzedając ciasto, zrobione  przez  

nas ozdoby świąteczne czy rozprowadzając 

kalendarze pomagamy akcji „Moja Misja 

Ekwador,” 

     Działalność  klubu  nie  byłaby  możliwa  

bez wsparcia dyrekcji szkoły i euroentuzjastów 

spośród  grona pedagogicznego . 

Szczególne podziękowania  za  wspieranie 

działalności klubu kierujemy do: Izabeli  

Juraszek, Anny Krzewiny, Beaty Tokarskiej, 

Marii Wikiery oraz Mariusza  Włodarczyka. 

Opiekunki klubu                                                              

Irena  Trytek 

Katarzyna Bardzińska –Neter 

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

DLA  KOLEKCJONERÓW  I 

NIE TYLKO… 

Po zimowym okresie pozornego uśpienia 

prezentujemy pierwszy w tym roku 

Znaczek Turystyczny. Jest on efektem 

pracy wielu osób, a w szczególności 

Burmistrza Międzylesia. Można także 

powiedzieć, że inspiracją do powstania 

tego znaczka były Międzynarodowe Targi 

Regionów Turystycznych REGIONTOUR 

w Brnie, gdzie wszystko się zaczęło. 

Zapraszamy zatem do wędrówek 

znaczkowym szlakiem i do odwiedzin 

Międzylesia gdzie prezentowany Znaczek 

Turystyczny będzie można zdobyć w 

Punktach Informacji Turystycznej na Pl. 

Wolności 1 i Pl. Wolności 15. 

Znaczek Turystyczny 

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 

60 mm i grubości 8-10 mm, posiada 

metalowe oczko do zawieszenia. Awers i 

rewers jest taki sam. Znaczek Turystyczny 

jest pamiątką z naturalnego materiału - 

drewna, bez użycia barwników, farb, 

lakierów, jest w 100 % ekologiczny. 

Składa się z trzech elementów: samego 

znaczka, karteczki i naklejki.                                                                                                      

Stanowi wyjątkową propozycję dla 

kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w 

większości prefabrykowanymi produktami. 

Produkowany jest ręcznie, każda sztuka 

jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju 

dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej 

temperaturze przy pomocy metalowej, 

grawerowanej matrycy. Poprzez silny 

nacisk matryca wypala w drewnie 

plastyczny wizerunek, który jest bardzo 

trwały i odczuwalny także przy dotyku. 

MIASTO MIĘDZYLESIE No. 150

 

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, 

do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i 

potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym 

miejscu nie można kupić takiego znaczka. 

Kolejne numery znaczków przedstawiają 

grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi 

rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca 

historyczne, pamiątki przyrodnicze, 

zabytki techniki, jaskinie, ogrody 

zoologiczne i inne miejsca, do których 

dociera ciekawy turysta. Jest on 

turystyczną zachętą do zwiedzania tych 

miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. 

Zbieranie znaczków jest impulsem do 

wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej. 

Cały system jest nieustannie rozszerzany. 

W 2012 roku Znaczki Turystyczne 

znajdują się już w piętnastu państwach 

Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja 

kolekcjonerska. 

Karteczka 

Do każdego Znaczka Turystycznego 

przymocowana jest papierowa karteczka, 

która imituje drewno. Na jednej stronie 

znajduje się nazwa produktu, kraj, z 

którego pochodzi, krótkie wyjaśnienie 

czym jest ZT, w środku umieszczone jest 

logo /róża wiatrów/, pod spodem adres 

strony internetowej oraz kupon z flagą 



 

państwową, na której został specjalną 

techniką wydrukowany srebrny numer 

konkretnego znaczka. W środku, do 

naciętych miejsc, jest włożona naklejka. 

Na drugiej stronie znajdują się 

podstawowe zasady gry kolekcjonerskiej, 

strona internetowa i kod kreskowy. 

Naklejka 

Na włożonej w karteczce naklejce o 

średnicy 22 mm z folii samoprzylepnej, 

został wydrukowany zmniejszony wygląd 

Znaczka Turystycznego. Znaczki 

wyprodukowane przed rokiem 2010 takiej 

naklejki jeszcze nie posiadały. Naklejka 

służy do usystematyzowania kolekcji, 

można ją wkleić do dziennika 

kolekcjonerskiego, do zeszytu, nakleić na 

ramę roweru, na kijki nordic-walking. Jest 

to swego rodzaju bonus, który czyni ZT 

atrakcyjniejszym i zachęca turystów do 

rozpoczęcia systematycznego zbierania 

Znaczków Turystycznych. 

Więcej informacji na stronach   www.znaczki-

turystyczne.pl 

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

JUŻ  DZIŚ  ZAPRASZAMY… 

…do MGOK na 5 kwietnia 2013 

godz.  17.30  na wiosenny koncert 

zespołu „Róża”  z  Różanki. 
********************************** 

U W A G A !!! 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie 

bierze udział w akcji UNICEFU „Wszystkie 

kolory świata”. W ramach tej akcji ogłoszono  

ogólnopolski konkurs na najbardziej 

oryginalną laleczkę.  

Nasza placówka przystąpiła do konkursu. 

Prosimy o głosowanie na naszą laleczkę. 

Nagrodą główną jest darmowy koncert Majki 

Jeżowskiej w naszej gminie. 

Konkurs  na  najbardziej  oryginalną  laleczkę  

będzie   prowadzony   na   oficjalnym   fan 

  page’u projektu „Wszystkie Kolory Świata” 

na portalu społecznościowym  Facebook  

W  czasie  trwanie  konkursu ( od 25 marca 

do 7 kwietnia br. ) użytkownicy  Facebooka,  

którzy  zechcą  oddać  głos na   wybraną  przez  

siebie  laleczkę,  muszą  się  zalogować  na  

swoje  konto  i  wejść  w  aplikację 

konkursową UNICEF POLAND.  

Zdjęcia  laleczek  w  aplikacji  konkursowej  

zamieszczone  będą  w  losowej  kolejności.    

Każdy  użytkownik  aplikacji  będzie  mógł  

wyszukać  laleczkę  reprezentującą  daną  

szkołę stosując odpowiednie filtry  (np. 

wyszukiwanie po nazwie miejscowości, liczbie 

oddanych głosów etc.).  

Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą 

placówki zgłaszającej laleczkę do konkursu   

Każdy użytkownik może oddać tylko jeden 

głos na wybraną laleczkę,  

Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie 

oznaczonego miejsca do oddania głosu pod 

zdjęciem.  

Głos można oddać tylko po powiększeniu 

wybranego zdjęcia laleczki.  

Od dnia 25 marca podamy dokładny link do 

głosowania. 

Oto zdjęcie naszej laleczki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znaczki-turystyczne.pl/
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22 marca 2013r., w piątek 
 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

organizuje 

22 marca 2013r. 

w godzinach 15.00 – 17.00 
 

VII  Gminne Zderzenia Tradycji 

Świątecznych 

„Osobliwości Wielkanocne” 

 

 

 

 
dla 
przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, 
restauratorów, sołectw 
i stowarzyszeń 
W programie imprezy: 

 prezentacje wielkanocne z 

kiermaszem 
 Konkursy (na Palmę wielkanocną 

i „Osobliwość wielkanocną”) 

 występy artystyczne dzieci i 

młodzieży 

 przysmaki kulinarne (żur 

wielkanocny) 

 sprzedaż ciasta przez harcerzy 

 i wiele innych atrakcji 

Zapraszamy!! 
********************************* 

Muzyczna Bitwa w Radiu Wrocław: 

i wszystko jasne - zwycięzcą tegorocznej 

edycji Muzycznej Bitwy została grupa 

Centrala 57. Muzycy zespołu odebrali 

czek na 5 tys. złotych. Zagrają też na 

wrześniowym koncercie Nowe Brzmenie 

zespołu Hey i będą reprezentować Radio 

Wrocław na festiwalu Przebojem na 

Antenę i Wrocławski Sound. 

 

 

W dniu 14 lutego 2013r. Gmina Międzylesie 

zawarła ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis z/s w Kłodzku, umowę 

nr PL.3.22/3.3.02/12.03484/226 o 

dofinansowanie mikroprojektu pn. „IV 

Przygraniczne spotkania pokoleń 2013” w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska –

Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. 

Projekt realizowany jest wspólnie ze Starostwem 

Kraliky w okres od  1 marca 2013r.  do  

31 października 2013 r.   

W ramach projektu odbędzie się: 

 

04.06.2013 r. - Lekkoatletyczny Trójbój 

Przyjaźni Pogranicza 

07-09.06.2013 r. - Dni Międzylesia z  

Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem  z 

udziałem zespołów polskich i czeskich, goełda 

staroci,  zawody w strzelaniu do tarczy, turniej 

piłki siatkowej, zawody wędkarskie ,  we 

wbijaniu gwoździa, zawody rowerowe 

„Czasówka” Uphill Cup a w godzinach  nocnych  

zabawa  taneczna. 

Działaniem innowacyjnym w trakcie Dni 

Międzylesia  jest organizacja zawodów -Biegi 

przełajowe ”Parszywa Trzynastka” 

W Kralikach odbędzie się blok sportowo-

kulturalny dla dzieci i młodzieży 

31.08.2013r. - Zawody sportowo-pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 

Międzylesie, Lichkova i Prostredni Lipka.  

Działaniem innowacyjnym w trakcie zawodów 

sportowo-pożarniczych będzie pokaz 

ratownictwa medycznego wraz z ratowaniem 

osób poszkodowanych w wypadku drogowym.  

13.09.2013r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej- 

repertuar piosenki w języku polskim, czeskim, 

niemieckim i angielskim 

 

W ramach projektu w miesiącu maju zostanie 

ogłoszony w  Zespole Szkół w Międzylesiu   

konkurs na Afisz festiwalu piosenki dziecięcej. 

Autorzy najlepszych prac nagodzeni zostaną 

podczas festiwalu, a z wyróżnionych prac 

zorganizowana zostanie wystawa.  

  

Szczegółowy Regulamin konkursu 

zamieszczony zostanie w majowym numerze 

Informatora Gminnego. 

 



 

KOLEJNA  „MOJA  

DWUNASTKA” 

 

 2 marca 2013r odbyła się trzecia już w 

tym roku edycja tego testu marszowo-

biegowego. W teście wzięło udział 21 

uczestników, w tym grono mieszkańców 

Goworowa. Zanotować trzeba udział 2 

uczestników z Nysy. Stałym uczestnikiem 

testu jest Natalka Nowotarska lat 9. W teście 

uczestniczyły 2 mieszkanki Roztok i 14 

mieszkańców Międzylesia. Najlepszy wynik 

uzyskała pani Mariola Twardowska- w czasie 

12 minut pokonała 2100m. 

 

 Dla wyjaśnienia podajemy, że test jest tylko 

sprawdzianem naszej kondycji fizycznej, którą 

trzeba utrzymywać przez cały czas stosując 

regułę 3 x 30 x 130. Reguła to 3 razy w 

tygodniu przez 30 minut być w ruchu 

(biegając, gimnastykując się, maszerując lub 

jadąc na rowerze) ale tak aby mieć tętno 130. 

Zapraszamy na kolejny test 06.04.2013r – do 

zobaczenia na Stadionie im. A. Skowrona.                                                      

MLKS „SUDETY” 

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

XXXIV BIEG  GWARKÓW 

 

Kolejny Bieg Gwarków odbył się 

24.02.2013r w Andrzejówce-Rybnicy Leśnej 

koło Wałbrzycha. Dla naszej społeczności był 

to bieg z akcentem międzyleskim, bowiem 

wśród startujących na dystansie 10 km kobiet z 

numerem startowym 128 w kat 65K4/1 była 

mieszkanka Międzylesia pani Mariola 

Twardowska. Pani Mariola w klasyfikacji 

OPEN kobiet na tym dystansie zajęła drugie 

miejsce z czasem 00:49:36. Rozmawiając z 

panią Mariolą dowiedziałem się, że w Biegu 

Gwarków bierze udział od roku 1984 z 

kilkoma przerwami. Startowała na różnych 

dystansach klasyfikując się na miejscach w 

pierwszej dziesiątce i tak np. w 2005 r w 

Sokołowsku na dystansie 25 km była druga. 

Pamiątką z Biegu Gwarków jest zdjęcie z 

Józefem Łuszczkiem polskim mistrzem nart 

biegowych. Jak mówi pani Mariola 

charakterystyczne dla niej są od lat te same 

narty nigdy nie smarowane. Według oceny 

organizatorów biegu gdyby miała sprzęt 

nowszej generacji to wyniki uzyskiwane przez 

panią Mariolę byłyby lepsze i łatwiejsze do 



 

uzyskania.   Brawo pani Mariolu - tak trzymać 

! Dla przypomnienia :  Pani Mariola 

Twardowska od lat jest pracownikiem  ZGKiM 

w Międzylesiu.                                

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

FERIE W GOWOROWIE 

Zakończenie ferii zimowych w Goworowie 

uwieńczono turniejem tenisa stołowego, który 

odbył się 9.02.2013r. W turnieju uczestniczyły 

dzieci, kobiety i młodzież starsza. Turniej 

został zorganizowany przez panie z Rady 

Sołeckiej i panią Sołtys. Sędzią głównym był 

pan B. Zadorożny- kierownik sekcji tenisa 

stołowego w Międzylesiu. Według opinii pana 

Bogdana turniej został bardzo dobrze 

zorganizowany i był na wysokim poziomie- co 

nas bardzo cieszy, powiedziały organizatorki 

które jednocześnie bardzo dziękują panu 

Bogdanowi za okazaną pomoc oraz sponsorom 

za nagrody dla wszystkich uczestników w 

każdej kategorii. 

 

Kategoria dzieci: I miejsce -P. Jesionowski, II 

miejsce- Z. Żołędziowska, III miejsce- R. 

Jesionowski 

Kategoria kobiety: I miejsce- M. Kruk, II 

miejsce- V. Przybylska, III miejsce- K. Kania 

Kategoria młodzież starsza: I miejsce- A. 

Łysiak, II miejsce - A. Kroczak, III miejsce - 

G. Wydra 

Organizatorzy i uczestnicy dziękują GFPiRPA 

za wsparcie finansowe oraz pani Grzybowskiej 

za wypisanie pamiątkowych dyplomów. 

WALNE ZGROMADZENIE 

MLKS „Sudety” Międzylesie po walnym 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. 

 W dniu 06.03.2013 r. upłynęła 4-letnia 

kadencja Zarządu Klubu. W tym czasie sport 

uprawiało w Klubie 87 osób w następujących 

sekcjach: 

- piłka nożna: 2 drużyny/40 osób 

- tenis stołowy: 2 drużyny/25osób 

- sporty siłowe: 1 drużyna/18 osób 

Uprawiano sport amatorski i nikt nie pobierał z 

tego tytułu żadnych wynagrodzeń.  

Warunki do uprawiania sportu w klubie są 

bardzo dobre: dysponujemy sprzętem, odzieżą 

sportową, ćwiczymy na dobrych obiektach, 

których zazdroszczą nam często zawodnicy 

przyjeżdżający do nas na mecze. Nie brakuje 

nam środków finansowych. Środki 

otrzymujemy od Gminy 

Międzylesie/Burmistrza w postaci dotacji oraz 

zdobywamy je od sponsorów. Łącznie w ciągu  

czterech lat otrzymaliśmy od gminy 

Międzylesie dotacji na ponad 200 tys. złotych, 

także od sponsorów w wyżej wymienionym 

okresie otrzymaliśmy 20 tys. złotych. 

Pieniądze te zostały wykorzystane na: wyjazdy 

sportowe, zakup sprzętu i odzieży sportowej, 

opłaty licencyjne, opłaty sędziów, utrzymanie 

bazy sportowej. Nie zdarzyło się w tym 

okresie, aby Klub nie wysłał drużyny na mecz 

lub nie uiścił należnych opłat. 

  

 

Klub rozgrywa rocznie: 

- piłka nożna: 30 meczów seniorów, 20 

meczów juniorów, 4 turnieje piłkarskie 

- tenis stołowy: 16 meczów II ligi, 10 meczów 

V ligi, 3 turnieje tenisa w Międzylesiu, 

wyjazdy na turnieje kwalifikacyjne minimum 2 

razy w roku, udział w turniejach towarzyskich 

np. w Bystrzycy Kł. i w Czechach 



 

- sporty siłowe: drużyna bierze udział w 

minimum 8 zawodach w ciągu roku na terenie 

Dolnego Śląska. Zawodnicy indywidualnie 

uczestniczą w Mistrzostwach Polski MSWiA. 

 Na przestrzeni lat 2009-2013 

współpracowaliśmy z następującymi 

partnerami lokalnymi: 

- Zespołem Szkól w Międzylesiu 

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Międzylesiu 

- Radą Sołecką Międzylesia 

- Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie 

- Parafią Rzymsko-katolicką p.w. Bożego 

Ciała w Międzylesiu 

- OSP w Międzylesiu 

- Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

Dzięki tak szerokiej i zawsze życzliwej 

współpracy Klub uzyskał dobre wyniki i 

poważanie w gminie – bardzo dziękujemy za 

życzliwą współpracę i pomoc. 

 W dniu 06.03.2013r. na następną 

czteroletnią kadencję powołano zarząd w 

następującym składzie: 

Prezes – Jerzy Błażejewski 

Wiceprezes – Bogusław Zadorożny 

Wice prezes – Marek Jasiński 

Skarbnik – Kamila Jagiełło 

Sekretarz – Andrzej Biernacki 

Członek Zarządu – Piotr Jurkiewicz 

Członek Zarządu – Andrzej Juraszek 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca – Barbara Cybula 

Członek Komisji – Grzegorz Kantor 

Członek Komisji – Krzysztof Halczyk. 

                                                                           

        

CO  NOWEGO  U TENISISTÓW  

STOLOWYCH… 

***23.02.2013 został rozegrany zaległy 

mecz 15 kolejki II ligi mężczyzn. 

Międzylesianie podejmowali we własnej 

sali drużynę KU AZS UZ Zielona Góra. 

Po ładnych i zaciętych pojedynkach 

nasza drużyna ostatecznie uległa 

drużynie z województwa lubuskiego 3:7. 

Punkty dla naszej drużyny zdobyli: 

Sławomir Bielak (0,5pkt.), Arkadiusz 

Chszczanowicz (0,5pkt.) oraz Mateusz 

Dubik (2 pkt.). W następnej kolejce 

Sudety zagrają na wyjeździe z ekipą 

LZS TS Zaręba.   

MLKS Sudety Międzylesie - KU AZS 

UZ Zielona Góra (3:7) 

***W sobotę 2.03.2013 w Krosnowicach 

został rozegrany strefowy turniej 

zrzeszenia LZS. W turnieju tym 

międzyleską drużynę reprezentowało 8 

osób (w tym 6 seniorów, 1 junior oraz 1 

kadet). Na podium stanął tylko jeden 

nasz reprezentant, a mowa tutaj o 

Mateuszu Dubiku, który zwyciężył w 

kategorii seniorów. Bardzo blisko 

podium był także Sławomir Bielak, 

jednak w meczu o 3 miejsce uległ po 

trzysetowym pojedynku z Ryszardem 

Kulakiem (GLKS Orlęta  

Krosnowice). Pozostałe miejsca naszych 

zawodników: 

Seniorzy: 6 miejsce Chszczanowicz 

Bartosz, 7  Zadorożny Bogusław, 8  

Chszczanowicz Arkadiusz,  10 Furtak 

Paweł   

Juniorzy: 8-11 Dąbrowa Mariusz 



 

Kadeci: 4 Rejczak Roman 

***9 marca w Miedzylesiu odbył się 

mecz II ligi. W ramach 17 kolejki 

Sudety gościły drużynę GLKS Foleko 

Słotwina Świdnica. Mimo dobrej 

postawy naszych zawodników 

ostatecznie to drużyna gości mogła 

świętować zwycięstwo, gdyż pokonali 

naszych zawodników w stosunku 2:8. 

Wynik nie do końca odzwierciedla to co 

działo się na sali. W całym meczu były 

cztery pojedynki pięciosetowe, z czego 

tylko jeden padł łupem naszego 

zawodnika. Punkty dla międzylesian 

zdobył Mateusz Dubik (2pkt.). Mecz z 

Raszówką planowo ma zostać, 

rozegrany w następną sobotę (tj. 16.03), 

jednak zostanie przełożony, gdyż 

zawodnicy obu drużyn występować będą 

w tym dniu w Dolnośląskich 

Mistrzostwach zrzeszenia LZS w 

Gierałtowcu. Dokładny termin poznamy 

w ciągu najbliższych dni. 

MLKS Sudety Międzylesie - GLKS 

Foleko Słotwina Świdnica (2:8) 

GRATULUJEMY!!!  

Bardzo dobry wynik osiągnęli 

międzylescy gimnazjaliści uczestniczący w 

Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w 

Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt w 

składzie: Klaudia Zwierzchowska, Sylwia 

Ponulak zajęła 3 miejsce ulegając tylko 

zawodniczkom trenującym na co dzień w 

klubach. Drużyna chłopców w składzie: 

Mariusz Dąbrowa, Roman Rejczak zajęła 

6. miejsce.  

 

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

MIĘDZYLESKA SIATKÓWKA 

GÓRĄ 

9. 03. 2013r. w Ołdrzychowicach 

Kł. odbył się turniej piłki siatkowej, w 

którym uczestniczyło 14 drużyn z powiatu 

kłodzkiego. Drużyna Międzyleskiego 

Towarzystwa Sportowego w składzie: 

Mariusz Dublicki, Przemysław Lassota, 

Tomasz Faron, Krzysztof Czarny, Mateusz 

Juraszek, Dominik Biernacki, Mariusz 

Duś, Michał Hołub po wygraniu swojej 

grupy spotkała się w finale z drużynami z 

Polanicy oraz Ołdrzychowic. Po raz 

kolejny nasi siatkarze udowodnili, że są 

jedną z czołowych drużyn w powiecie 

kłodzkim pokonując w/w drużyny i 

zajmując I miejsce w turnieju. Należy 

dodać, że wszystkie mecze nasza drużyna 

wygrała w stosunku 2:0.    

 

 

 

 



 

SPRAWOZDANIE  Z  

WYKONANYCH  PRAC  NA  

BASENIE  W  LUTYM  BR. 
 

Postęp robót 

Założony na miesiąc luty 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 8 pracowników  w branżach: 

budowlanej i instalacyjnej, oraz 

wykonujących montaż urządzeń. Na 

budowie prowadzony jest stały dozór 

postępu, jakości wykonywanych prac oraz 

dostaw. Dozór prowadzą osoby 

wyznaczone przez Generalnego 

Wykonawcę. 

W stosunku do zakładanego 

harmonogramu: 

instalacja nagłośnienia 

- uzupełniono elementy instalacji w 

zakresie wskazanym przez inspektora 

nadzoru ds. elektrycznych (wymieniono w 

niewielkim wymiarze zausterkowane 

odcinki okablowania wewnętrznego, 

poprawiono sposób mocowania głośników 

wewnętrznych) 

- dokonano ustawień i parametryzacji 

urządzeń wzmacniającego i 

odtwarzającego 

instalacja telewizji dozorowanej 

- wykonano prace w zakresie wskazanym 

przez inspektora nadzoru ds. elektrycznych 

(poprawiono usytuowania kamer 

zewnętrznych i kamery wewnętrznej) 

- dokonano ustawień i parametryzacji 

urządzeń kamer oraz rejestratora 

posadzki 

- wykonano posadzki w pomieszczeniu 

maszynowni budynku technicznego, 

- wymieniono zausterkowane płytki 

posadzki w pomieszczeniu 1/11 (hall 

wyjścia) budynku przebieralni, 

- wykonano posadzkę w pomieszczeniu 

głównym podbasenia 

roboty wykończeniowe 

- uzgodniono sposób wykończenia naroży 

ścian w budynku przebieralni 

- wykończono kątownikiem naroża ścian 

przy drzwiach wejściowych/wyjściowych 

pomieszczenia 1/11 (hall wyjścia) budynku 

przebieralni, 

- wymieniono usterkowane płytki ścienne 

w części pomieszczeń budynku 

przebieralni 1/3 (hall suszarek), 1/7 

(szatnia węzeł higieniczno-sanitarny dla 

osób niepełnosprawnych) 

- wykonano w pomieszczeniach 

„mokrych” budynku przebieralni „fugi” 

przy podłogach masą silikonową, 1/5 

(natryski damskie), 1/13 (natryski męskie), 

- usunięto usterkowane wady w tynkach 

wewnętrznych oraz pomalowano 

ostatecznie ściany i sufity pomieszczeń 

1/18 (sala sprzedaży), 1/20 (wc 

pracowników), 1/21 (korytarz), 1/22 

(szatnia), 

- wykonane zausterkowane cokoły w 

pomieszczeniu 1/1 (hall wejścia) 

- zakryto wszystkie bruzdy instalacyjne w 

tynkach pomieszczenia 1/1 (hall wejścia), 

- przygotowani powierzchnię cokołów 

basenu pod montaż planowanych okładzin 

- zakupiono, dostarczono materiał (płytki, 

mozaikę, naroża) do obróbki cokołów 

basenu oraz pasa przy korytkach 

przelewowych, 

instalacje kanalizacji sanitarnej 

- zakupiono, dostarczono i zamontowano 

osprzęt sanitarny ( muszle i spłuczki, 

umywalki ) 

instalacje wody, cyrkulacji i cwu. 

- zakupiono i zainstalowany główny 

wodomierz 

- zakupiono, dostarczono i zamontowano 

armaturę sanitarną (baterie prysznicowe i 

umywalkowe, zawory czerpalne, zawory 

do płuczek … ), 

urządzenia – basen pływacki 



 

- zakupiono, dostarczono i zamontowano 

cztery drabinki basenowe 

- zakupiono, dostarczono i zamontowano 

basenowy podnośnik dla osób 

niepełnosprawnych, 

- zakupiono, dostarczono i posadowiono słupki 

startowe, 

- zakupiono i dostarczono liny torowe, liny 

falstartowe i nawrotowe wraz z osprzętem 

mocującym, 

urządzenia basen rekreacyjny 

- zakupiono, dostarczono i zamontowano 5 

pomp z osprzętem zasilające atrakcje wodne, 

- zmontowano zjeżdżalnię rodzinną typu 

„FALA” 

- dostarczono i zamontowano dmuchawę 

powietrza z rurażem do wspomagania płukania 

złoży filtracyjnych, 

urządzenia – brodzik dla dzieci 

- wyprowadzono instalację doprowadzenia i 

odprowadzenia wody obiegowej do zbiornika 

przelewowego brodzika,  

zasilanie elektryczne technologii 

- zainstalowano i podłączono dwie tablice 

zasilająco-sterujące pompami atrakcji 

wodnych z okablowaniem 

Poza powyższym zakresem: 

prowadzone są prace związane z korektą 

wewnętrznej stolarki drzwiowej, prace 

wykończeniowe w pozostałych 

pomieszczeniach budynku przebieralni, 

zamontowano dwa ciągi wentylacji 

mechanicznej pomieszczeń chemicznych 

podbasenia z wentylatorkami, wykonano 

dodatkowo w podbaseniu odprowadzenie wód 

opadowych z 3 kratek powierzchniowych 

plaży. 

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

ZAPRASZAMY 

mieszkańców Gminy Międzylesie 

na  bezpłatne 

SPOTKANIE Z NOTARIUSZEM 

w dniu 25 marca 2013 r. 

o godz. 14.00 w sali nr 18 

Urzędu Miasta i Gminy 

W Międzylesiu 

Urszula Makarska 

z Kancelarii Notarialnej  

w Kłodzku 

  

 

Zakres porad: 

         -   testamenty, 

-   dziedziczenie, zachowki, 

-   darowizny, 

-   umowy o dożywocie, 

-   kupno-sprzedaż, 

-   majątek małżeński, 

-  rozdzielność,majątkowa 

małżeńska, 

-   odpowiedzialność za długi 
***************************** 

BUDOWA ZBIORNIKA 

PRZECIWPOWODZIOWEGO 

W ROZTOKACH 

W dniu 27 lutego br. w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, z 

inicjatywy przedstawicieli Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

odbyło się spotkanie konsultacyjne stron 

zainteresowanych budową zbiornika 

p.powodziowego we wsi Roztoki. 

Podobnie jak w przypadku zbiornika w 

Boboszowie, przedstawiono zakres planowanej 

inwestycji, koncepcję programowo-

przestrzenną. 

         A oto, w pigułce niezbędne informacje: 

czas realizacji - 2013-2018; wartość inwestycji 

– 65 mln zł.; źródła finansowania – program 

dla Odry 2006; inwestor: Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; projektant 

– HYDROPROJEKT Wrocław sp. z o.o., 

lokalizacja – w dolinie rz. Goworówka (inaczej 

Bielicy) w ujściowym odcinku tej rzeki, w 

odległości 350 m powyżej wsi Roztoki; poj. 

zbiornika – 2,3 mln m3; powierzchnia zlewni – 

35,5 km2.  

Harmonogram: grudzień 2012 - sierpień 2013 

opracowanie koncepcji programowo-

przestrzennej; wrzesień 2013 – sierpień 2014 

wykonanie projektu budowlanego; wrzesień 

2014 złożenie wniosku do wojewody o 

wydanie decyzji/pozwolenie na realizację 

inwestycji; grudzień 2014 - czas dla wojewody 

na wydanie decyzji; marzec 2015 uzyskanie 



 

decyzji pozwalającej na realizację 

inwestycji/wycena nieruchomości przez 

rzeczoznawcę i rozpoczęcie negocjacji. 

Zainteresowanych  szerszą informacja 

odsyłamy na stronę: 

www.miedzylesie.pl/informacje dla 

mieszkańców/ogłoszenia z gminy. 

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

DEKLARACJE  O  

WYSOKOŚCI  OPŁATY 

ZA  GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

 

Mieszkańcom gminy Międzylesie 

przypominamy, że każdy właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć do 

dnia 31 marca br. deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, która stanowić 

będzie podstawę naliczania opłaty za 

odbiór odpadów z terenu nieruchomości, 

obowiązującej od 1 lipca 2013r.                                       

W przypadku nie złożenia deklaracji, albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych 

w niej zawartych, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości określi burmistrz w 

drodze decyzji, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym ilość 

odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomości o podobnym charakterze. 

Na terenie gminy Międzylesie wysokość 

opłaty stanowić będzie iloczyn liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość oraz 

stawki opłaty. 

Stawka opłaty to 17 zł. miesięcznie od 

jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. A jeżeli odpady zbierane 

będą w sposób selektywny 15 zł. 

miesięcznie od jednego mieszkańca.   

Poniżej zamieszczamy stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jakie od lipca br. obowiązywać będą w 

innych gminach powiatu kłodzkiego.     

 
Gmina Odpady 

segregowane 

Odpady 

zmieszane 

Sposób 

naliczania                                    

Bystrzyca 

Kłodzka                   

15,00 zł. 20,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Duszniki Zdrój 13,80 zł. 19,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Kłodzko  9,10 zł. 13,50 zł. miesięcznie od 

osoby 

Kłodzko – 

gmina 

10,00 zł. 19,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Kudowa Zdrój  15,00 zł. 20,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Lądek Zdrój 16,00 zł. 19,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Nowa Ruda  13,50 zł. 20,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Nowa Ruda – 

gmina  

15,27 zł. 25,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Polanica Zdrój  5,51 zł. 8,27 zł. od 1 m³ zużytej 

wody  

Radków 12,00 zł. 16,35 zł. miesięcznie od 

osoby 

Stronie Śląskie  15,00 zł. 17,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Szczytna  20,00 zł. 30,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Ciepłowody 14,00 zł. 15,53 zł. miesięcznie od 

osoby 

Kamieniec 

Ząbkowicki 

10,80 zł. 14,44 zł. miesięcznie od 

osoby 

Stoszowice  12,00 zł. 15,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

Ząbkowice 

Śląskie  

12,40 zł. 15,53 zł. miesięcznie od 

osoby 

Ziębice  14,00 zł. 15,53 zł. miesięcznie od 

osoby 

Złoty Stok  12,00 zł. 15,00 zł. miesięcznie od 

osoby 

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

Konkurs: pn. „Przedsięwzięcia 

promujące ideę odnowy wsi” w 

2013 r. 

www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/akt

ualnosci) 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

http://www.miedzylesie.pl/informacje


 

lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące 

ideę odnowy wsi” w 2013 r. skierowany do 

organizacji pozarządowych. 

Celem konkursu jest wsparcie społeczności 

lokalnych, działających w „Odnowie Wsi 

Dolnośląskiej”, w realizacji projektów 

mających na celu poprawę funkcjonowania 

grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności 

mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz 

swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

Minimalna wartość projektu 1.000 zł., 

maksymalna pomoc 5.000 zł nie więcej niż 90 

% jego wartości. Udział własny w projekcie 

minimum 10 %. 

Termin naboru: 22 marca - 22 kwietnia 

2013 r. 

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

          
OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 2  Zarządzenia nr 32/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z 

dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie 

określenia regulaminu konkursów 

realizowanych w ramach PAOW Gminy 

Międzylesie w 2013 roku.  

 

OGŁASZAM  

konkurs grantowy PAOW i nabór 

wniosków 

1. Dziedziny wsparcia:  

o Kultura, tradycja i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

o Edukacja pozaszkolna, opieka i 

wychowanie 

o Estetyka i wizerunek miejscowości 

2. Podmioty uprawnione do złożenia 

wniosku: 

o Rady Sołeckie, 

o Stowarzyszenia działające na rzecz 

lokalnych wspólnot mające siedzibę 

na terenie gminy, 

o Parafie na terenie gminy. 

3. Wysokość wsparcia – do 400 zł. 

4. Terminy: 

a) termin składania wniosków: od 15 

marca do 15 kwietnia 2013 r., w 

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy. 

b) termin rozstrzygnięcia wniosków – na 

bieżąco, w miarę spływania wniosków, aż 

do wyczerpania środków. 

c) termin realizacji projektu – do 15 

czerwca 2013 r.  

d) termin rozliczenia projektu – do 30 

czerwca 2013 r. 

5. Nie rozliczenie grantu w terminie, 

pozbawia możliwości przystąpienia do 

Programu na najbliższe dwa lata. 

6. Zasady: 

 Beneficjent w jednym naborze może 

złożyć tylko jeden wniosek. 

 wniosek złożony powinien być na 

formularzu, którego wzór określony 

został w załączniku nr l do uchwały 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 

marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia i 

realizacji Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich w Gminie 

Międzylesie, 

 wysokość wnioskowanej kwoty nie 

może być większa niż wysokość 

określona w zaproszeniu do składania 

wniosków, 

 wysokość wnioskowanej kwoty nie 

powinna być wyższa niż 70% ogólnej 

wartości projektu, 



 

 wartość robocizny własnej nie może 

stanowić więcej niż 50% wartości 

całego wniosku, 

 dla celów określenia wartości robocizny 

będącej udziałem własnym Beneficjenta 

określa się następujące wartości: 

7. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli: 

a) wpłynął po terminie określonym w 

zaproszeniu do składania wniosków, 

b) posiada zakres rzeczowy nie mieszczący 

się w ramach dziedzin wsparcia, o 

których mowa w pkt ogłoszenia, 

c) został złożony przez podmiot inny niż 

określony w pkt. 2 

Burmistrz Tomasz Korczak 

                                                             

Koordynator PAOW 
lp Rodzaj Cena jednostkowa 

1. Robocizna własna 9 zł/godz. 

2. Praca sprzętu mechanicznego  10 zł/godz. 

3. Praca sprzętu transportowego: s. 
osobowy 

s. ciężarowy 

0,90 zł/km 

2,50 zł./km 

Międzylesie dnia  26 lutego 2013 r.      

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

UWAGA  KONKURS dla 

fotografów – amatorów 

„Europa inwestująca w obszary 

wiejskie w obiektywie” 

 
 

Już po raz czwarty Departament Obszarów 

Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu 

Marszałkowskiego we Wrocławiu ogłosił 

dla  mieszkańców Dolnego Śląska - 

pasjonatów fotografii, konkurs pn. 

„Europa inwestująca w obszary wiejskie w 

obiektywie”. 

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania 

zdjęć dot. realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 

Dolnym Śląsku obrazujących zmiany w 

regionie, dzięki inwestycjom 

dofinansowywanym z EFRROW. Mogą to 

być przykładowo fotografie: elementów 

architektury i krajobrazu, które powstały 

przy udziale środków unijnych, pokazujące 

zmiany lub nowe możliwości jednostek i 

całego społeczeństwa, prezentujące zmianę 

funkcji miejsc, podmiotów w wyniku 

dotowanych inwestycji.  

 www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejs

kie/aktualnosci 

WAŻNE DATY:  
• do 1 lipca 2013 r.-  należy zgłosić się do 

konkursu  

• do 30 września 2013 r. należy nadesłać 

swoje fotografie 

• grudzień 2013 r. – rozstrzygnięcie 

konkursu 

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

Powiatowy konkurs :,Najlepsze 

inicjatywy społeczności lokalnych” 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

organizuje IX Edycję Powiatowego 

Konkursu ,, Najlepsze inicjatywy 

społeczności lokalnych” na rok 2013., 

skierowaną do sołectw. 

Dotację finansową można uzyskać na 

projekty o charakterze kulturalno – 

społecznym, rekreacyjno – sportowym, jak 

również na obiekty służące szeroko 

rozumianej społeczności (świetlice 

wiejskie, place zabaw, remizy OSP). 

Dofinansowaniu podlega do 50% kosztów 

rzeczowych przedsięwzięcia, przy czym 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/pics/DSC00804.JPG


 

kwota dofinansowania nie może 

przekroczyć 2.000,00 zł 

Wszelkie informacje można uzyskać 

bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w 

Kłodzku pod nr telefonu: 74 865 75 41 

(Pani Agnieszka Bis-Kasprowicz), lub na 

stronie internetowej: 

www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka 

Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa. 

www.powiat.klodzko.pl zakładka Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa oraz Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie- insp.Driusz 

Kosacz – tel. 74 8126327 w.27 ( pok. 17 II 

piętro) 

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

W  S T R U M I E N I U  
P O W S T A Ł A  P O L S K A  

S I E Ć   O D N O W Y  I  
R O Z W O J U  W S I   

 

W dniu 11 marca br. w sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego w Strumieniu (województwo 

śląskie, powiat cieszyński), podpisane zostało 

porozumienie o utworzeniu Sieci  Odnowy i 

Rozwoju Wsi (PSORW), która jest nową, 

ogólnopolską platformą współpracy gmin w 

zakresie odnowy wsi.  

Porozumienie podpisało 36 gmin, z 15 

województw,  w tym nasza gmina Międzylesie, 

reprezentowana przez Burmistrza Tomasza 

Korczaka.  

Podpisy na porozumieniu złożyły gminy, które 

posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich. Poza wójtami i 

burmistrzami w spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz 

Wojewody i Marszałka Województwa 

śląskiego i opolskiego.  

Animatorem i pomysłodawcą jest Ryszard 

Wilczyński – Wojewoda Opolski. 

Podpisanie porozumienia poprzedzone było 

warsztatami, na których ostatecznie 

wypracowano warunki porozumienia. Odbyła 

się  również konferencja pt. „Najlepsze 

praktyki  w partycypacyjnym zarządzaniu 

gminą wspierającą lokalne procesy odnowy 

wsi”. 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane 

doświadczenia kilku gmin z różnych 

województw w zakresie odnowy wsi.  

Uczestnicy spotkania wzięli udział także w 

wizycie studyjnej na terenie sołectwa 

Drogomyśl.    

Inicjatywa utworzenia Sieci zrodziła się w 

październiku 2012 w Prószkowie (woj. 

opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy 

Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa 

inicjatywna, która podjęła decyzję o 

organizacji spotkania założycielskiego w 

marcu w gminie Strumień.  

Powołano Prezydium Sieci. na czele z 

burmistrzem Strumienia -      a Wojewodę 

Dolnośląskiego reprezentuje wójt gminy 

Dzierżoniów -   

Pierwszą przewodniczącą prezydium została 

Anna Grygierek -Burmistrz Strumienia. 

Razem z nią w skład prezydium weszli:  

-  Marek Chmielewski – Wójt gminy 

Dzierżoniowa (woj. dolnośląskie) 

- Joachim Wojtala – Burmistrz gminy 

Gogolin (woj. opolskie)  

- Zbigniew Walczak – Wójt gminy Gniewino 

(woj. pomorskie)  

- Marian Buras – Wójt gminy Morawica 

(woj. świętokrzyskie) 

 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.powiat.klodzko.pl/


 

 

ZAŁOŻENIA   SIECI: 

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi jest 

ogólnopolską platformą współdziałania 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 

innych podmiotów na rzecz rozwoju 

społeczności  

i obszarów wiejskich. Sieć działająca z woli i 

zgodnie z kierunkiem przyjętym przez jej 

uczestników, poprzez wspólne inicjatywy, 

bezpośrednie kontakty, relacje wzorowane na 

modelu współdziałania gmin partnerskich, 

będzie wypracowywać i upowszechniać 

wzorcowe i nowatorskie rozwiązania, 

zwiększając istniejący już dorobek własny 

poszczególnych uczestników. Gminy skupione  

w Sieci będą współpracować przy konkretnych 

projektach. Jednym z pierwszych może być 

utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w 

Polsce.  

 

Organizatorami spotkania byli: Gmina 

Strumień , Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, 

członek Europejskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi 

ARGE, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego. 

 

 

Co słychać w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych. 

   Zakończyła się kampania zebrań 

sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie. W 

spotkaniach uczestniczyli poza strażakami  

przedstawiciele Gminy, radni, członkowie 

Związku OSP RP oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Strażacy dokonali oceny realizacji 

zadań za 2012 r.  oraz przyjęli plan  działań na 

2013 r. 

  Omawiano stan gotowości bojowej Jednostek 

Operacyjno-Technicznych, potrzeby 

remontowe obiektów i sprzętu. Stan i potrzeby 

w zakresie szkolenia strażaków. Dokonano 

analizy działań ratowniczych , które 

przedstawiają się następująco na terenie 

gminy: 

1. Razem  w 2012 r. strażacy  odnotowali  189 

wyjazdów : 

  w tym : 

- OSP Międzylesie – 77. 

- OSP Domaszków – 76. 

- OSP Goworów   - 18. 

-OSP Długopole G. – 15. 

- OSP Roztoki     - 3. 

  Porównując ilość interwencji za rok 2011 i 

2012, wyraźnie ich ilość się zmniejszyła. Tak 

samo kształtuje się w Powiecie Kłodzkim. 

Ogółem straż interweniowała  w 2011 r. – 

3494  

a w 2012 r. – 3086. Główne koszty utrzymania 

gotowości bojowej w OSP pokrywane są z 

budżetu Gminy. Jak wynika ze sprawozdań 

finansowych strażacy z OSP Międzylesie i 

Domaszków, otrzymali  

też wsparcie z Krajowego Systemu 

Ratowniczo- Gaśniczego  za pośrednictwem 

Państwowej Straży Pożarnej, głównie na zakup 

nowego sprzętu ratowniczego. Pisząc projekty, 

korzystali  z Programu Aktywizacji  Obszarów 

Wiejskich  oraz z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Dzięki bardzo dobrej 

współpracy z sołtysami i radami sołeckimi, 

część środków pozyskali z funduszy sołeckich. 

Znaczny udział w budżecie straży stanowiły 

środki finansowe pozyskane od darczyńców, 

sponsorów  oraz uzyskane z podatków w 

postaci 1% za pośrednictwem Związku OSP 

RP. Już w bieżącym roku Gmina  sfinansowała 

zakup środka pianotwórczego oraz szkolenie 

dla 6 strażaków w zakresie ratownictwa 



 

medycznego i planowane są następne 

szkolenia. 

INFORMACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH 

POMOCY ! 

 „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.  

DNI PRZYJĘĆ  W NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 
(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

8. kwietnia, 15. kwietnia 
i 6. Maja 

POMOC BEZPŁATNA ! 
*****************************************

* 

CHRONIĄC ROŚLINY 

PAMIĘTAJMY O 

PSZCZOŁACH 

  

Pszczoły są jednymi z najważniejszych 
owadów służących człowiekowi. Od 
zamierzchłych czasów towarzyszyły 
człowiekowi dając mu miód i inne cenne 
produkty.W ostatnich latach następuje 
masowy pomór tych pożytecznych owadów. 
Zjawisko ma charakter globalny. W Polsce 
również dają się odczuć skutki tego zjawiska. A 

warto tutaj przypomnieć, że ok 1/3 produktów 
roślinnych spożywanych przez człowieka jest 
zależna dzięki pszczole. Poprzez zapylenie 
kwiatów rośliny te spożywamy później jako 
pokarm. Również dzięki nim drzewa owocowe 
dostarczają nam swoje owoce. Szacuje się, że 
tylko w Polsce jest ok 170 tys. ha upraw 
jabłoni, z których rocznie uzyskuje się ok. 1,7 
mln ton jabłek. Dlatego tak ważna jest 
ochrona tych pożytecznych owadów. 
Postępująca chemizacja rolnictwa,a co za tym 
idzie, szkodliwość tych środków na środowisko 
sprawia, że w obecnych latach występuje 
niepokojące zjawisko, powodujące ginięcie 
pszczół.Możemy ograniczyć to poprzez 
prawidłowe stosowanie środków 
chemicznych.Przede wszystkim należy 
dokładnie zapoznać się z etykietą środka i 
postępować według zaleceń. Nie stosować 
preparatów w czasie kwitnienia roślin 
(wówczas oblatują je pszczoły), wykonywać 
zabiegi w godzinach wieczornych, najlepiej 
podczas chłodnej i pochmurnej pogody. 
Używając tych środków dokładnieprzestrzegać 
okres karencji dla pszczół. Unikajmy 
opryskiwania upraw przy wietrze większym niż 
3 m/s. Urządzenia przeznaczone do tych 
zabiegów powinny być sprawne i posiadać 
odpowiednie atesty. Również rolnicy winni być 
przeszkoleni w zakresie prawidłowego 
używania chemicznych preparatów. Poprzez 
nieumiejętne stosowanie chemii w rolnictwie 
co roku tylko w Polsce zatruwanych jest od 50 
000 do 200 000 rodzin pszczelich. Daje to 
wymierne szkody i straty w rolnictwie. W 
samych tylko zasiewach rzepaku wynoszą ok 
40 000 000 zł, a w produkcji jabłek to kwota w 
wysokości 191 250 000 zł. Natomiast łączna 
wartość niewyprodukowanego miodu sięga ok 
30 000 000 zł, a innych produktów pszczelich – 
ok. 12 000 000 zł. Są to olbrzymie kwoty strat, 
którym można zapobiec, odpowiednio 
stosując preparaty chemiczne w 
rolnictwie.Dlatego warto zastanowić się nad 
naszym dotychczasowym postępowaniem i 
zmienić złe nawyki. Dzięki temu pszczoły nadal 
pozostaną naszymi ,,przyjaciółmi” , a my 
jednocześnie uzyskamy wymierne korzyści 
finansowe w przyszłych latach. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


