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Rozmowa z…
ROZMOWA Z
KOWALSKIM

PREZESEM ZARZĄDU ZUK W MIĘDZYLESIU KRZYSZTOFEM

Z dniem pierwszego lipca 2013 roku zaczęła się „rewolucja śmieciowa” i wszystko co związane
z odpadami miało się zmienić. Czy się zmieniło? A jeżeli się zmieniło to co ?
Ustawa o utrzymaniu w czystości została uchwalona w 2012 r. i nakreśliła zasady rewolucji śmieciowej.
1 lipca był ostatecznym terminem wprowadzenia w życie tejże ustawy. W naszej gminie nie było podmiotu,
który mógłby stanąć do przetargu. ZGKIM jest zakładem budżetowym i nie posiada osobowości prawnej.
Po rozmowie z p. burmistrzem postanowiliśmy stworzyć nowy zakład jako spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Problemy które należało rozwiązać to między innymi:
- przekonać Radę Miejską na stworzenie spółki,
- rozdzielić ZGKIM na dwa zakłady, które przetrwają na rynku,
- co zrobić w przypadku gdy ZUK nie wygra przetargu.
Cały plan jak Państwo wiecie plan się udał. Wygraliśmy przetarg w 2013 r. chociaż mieliśmy mocnego
konkurenta w firmie ALBA Wałbrzych. Ustawodawca całą odpowiedzialność za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów scedował na samorządy Zmienił się system poboru opłat odejście od umów
cywilnoprawnych na rzecz quasi podatku. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie wskaźników, jakie
gminy muszą osiągać:
wskaźnik poziomu odzysku odpadów przeznaczonych do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło) w roku 2015 obowiązujący 16% - osiągnięty przez nas 20%. Powyższy wskaźnik rośnie
każdego roku o 2%, a od 2018 r. będzie rósł 10% w skali roku. W roku 2020 mamy osiągnąć 50%
wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 50% wagowo na dzień
dzisiejszy w 2020 r. Do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów. W przypadku
nie osiągnięcia któregoś ze wskaźników będziemy płacić kary – dlatego tak ważna jest selekcja i jeszcze
raz selekcja. Ewentualną karę zapłacimy my wszyscy nie ZUK nie gmina tylko my jako społeczność.

Jesteśmy po dwóch ważnych dla ZUK wydarzeniach. Pierwsze to kontynuacja przez kolejne lata
obsługi gospodarki odpadami, drugie zaś to absolutorium dla Pana…
Ma Pan rację. Z końcem zeszłego roku odbył się kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, który wygraliśmy i podpisaliśmy umowę na cztery lata. Przed przetargiem dwie
duże firmy z kapitałem zagranicznym próbowały nas przejąć i startować wspólnie w przetargu, na całe
szczęście dzięki wspólnym staraniom z p. burmistrzem udało nam się uniknąć przejęcia.
Jeśli chodzi o absolutorium, to jest to już trzecie. Zgodnie z zapisem w Kodeksie Spółek Handlowych
właściciel spółki po zakończonym roku obrachunkowym na Walnym Zgromadzeniu Wspólników udziela
lub nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej. Zatwierdza
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sprawozdanie finansowe spółki oraz podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku. Wyżej wymienione
dokumenty są wysyłane do sądu KRS.
Pomyślicie Państwo, że to jest działanie pro forma no bo jak swój swojemu nie udzieli absolutorium ? Nie
ma takich praktyk ! Uchylę rąbka tajemnicy: już dwukrotnie zostaliśmy ukarani kara finansową przez
p. burmistrza…
Jakim sprzętem dysponuje na dziś ZUK ?
Do sprzętu jaki otrzymaliśmy aportem z gminy w Akcie Założycielskim, dokupiliśmy śmieciarkę Mercedes,
mały ciągnik, zamiatarkę. Wszystkie maszyny widzicie Państwo na ulicach podczas pracy. Sprzęt się
starzeje wymaga ciągłych napraw, dlatego musimy inwestować i jeszcze raz inwestować.
Jaka jest skala zadłużenia mieszkańców wobec ZUK i jak przebiega windykacja należności ?
Jesteśmy w komfortowej sytuacji - mieszkańcy płacą do kasy gminy, a gmina nam, zgodnie z umową.
Posiadamy umowy cywilnoprawne z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz
z właścicielami posesji niezamieszkałych (domki letniskowe). Windykacja przebiega bez problemów
na wysokim poziomie.
Jaka jest obecnie sytuacja finansowa firmy ?
Sytuacja finansowa firmy jest stabilna. Od trzech lat generujemy nieznaczny zysk, wywiązujemy się
w terminie ze wszystkich zobowiązań wobec pracowników oraz innych instytucji. Martwi mnie przyszłość.
Rząd zapowiada mnóstwo nowych inicjatyw, które mogą uderzyć w takie firmy jak nasza. Podniesienie
płacy minimalnej może sprowadzić na nas kłopoty finansowe, ponieważ płace oraz daniny dla skarbu
państwa mają znaczny udział w kosztach każdej firmy. Nie chciałbym być ktoś myślał że jestem
przeciwnikiem lepszych zarobków. Od 2010 r. pracuję dla gminy i rok w rok moi pracownicy dostawali
podwyżki, ale nikt nie narzucał nam jej wysokości tak drastycznie. Przyszłość pokaże jak będzie…
Jak wyglądają perspektywy na obniżenie (podwyższenie ?) w bliższej przyszłości opłaty za wywóz
śmieci ?
Wysokość stawek ustala Rada Miejska. Moim skromnym zdaniem na obniżenie ceny nie ma co liczyć.
System się bilansuje, czyli ustalona stawka w 2013 r. była dobrze wyliczona.
Co dla Pańskiej firmy oznacza brak możliwości zlecania zadań własnym spółkom komunalnym
bez przetargu ? Kiepska jest pozycja gmin, które mają własne firmy komunalne, a muszą startować
w przetargach…
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Spółki gminne, szczególnie w małych gminach, nie są nastawione na duży zysk, dlatego inwestowanie jest
wydłużone w czasie (spłata kredytów, leasingu), obawa, że następny przetarg można przegrać powoduje
duże ryzyko i strach przed rozwojem z powodu braku stabilności. Mam nadzieję, że to już przeszłość.
Sejm obecnej kadencji uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach,
w której dopuszcza udzielanie zamówień z wolnej ręki zadań własnych gminy swoim spółkom tzw. metodą
„in-house”. Zmiana jest oprotestowywana przez duże prywatne firmy. Środowisko komunalników
z nadzieją oczekuje na wejście w życie noweli.
Według ministra środowiska jednym z celów umowy śmieciowej było zlikwidowanie dzikich
składowisk w lasach. Czy jest jakiś skuteczny sposób na przeciwdziałanie śmieceniu w lasach ?
Teoretycznie, zgodnie z zamysłem ustawodawcy, lasy powinny być czyste, jednak życie pokazuje inny
scenariusz. Powstają dzikie wysypiska na których znajdujemy oprócz odpadów budowlanych odpady
selekcyjne których można się pozbyć w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) który znajduje się
na terenie naszej bazy. Jednak natura ludzka jest jaka jest. Część społeczeństwa woli wyrzucić zużyty
sprzęt RTV, AGD czy opony do lasu albo do rzeki, zamiast dostarczyć do nas lub wystawić podczas
wystawek w kwietniu lub październiku. Odpady budowlane są przyjmowane za odpłatnością.
Jak według Pana powinien wyglądać wydajny system gospodarowania odpadami ?
System gospodarki odpadami to temat rzeka, jednak skracając zagadnienie do paru zdań, to ja twierdzę,
że najistotniejsza jest selekcja i jeszcze raz selekcja oraz minimalizowanie wytwarzania śmieci poprzez
między innymi rozsądne zakupy (towary nie pakowane w wielkie opakowania, nie robienie zapasów
psującej się żywności itd.). Surowce naturalne w zasobach naszego globu są na ukończeniu i jeżeli nie
wprowadzimy systemu oszczędzania zasobów naturalnych poprzez odzyskiwanie surowców wtórnych,
to tym co zostawimy dla następnych pokoleń będą potężne góry śmieci i planeta nie nadająca się do
życia…
Widać, że ZUK chce poprawić gospodarkę śmieciami na terenie naszej gminy, ogłaszając konkurs
skierowany do sołectw…
Konkurs „Wzorcowa segregacja odpadów w sołectwach” jest ogłoszony już po raz trzeci i cieszy się
powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne ufundowane
przez ZUK oraz burmistrza. Nie jest to jedyna inicjatywa podejmowana przez nas. Od trzech lat
współpracujemy ze szkołami z naszej gminy, z drużyną młodzieżową OSP, oraz PZW w Międzylesiu.
Jesteśmy współorganizatorem akcji sprzątania świata, sprzątania Nysy Kłodzkiej itp.
Uczniowie szkół z Międzylesia oraz Domaszkowa zbierają rok rocznie po kilkaset kilogramów
makulatury, oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.
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Odpowiedzialności zbiorowa. Tego obawiają się przede wszystkim mieszkańcy budynków
wielorodzinnych. Wystarczy, że jedna osoba nie będzie przestrzegać zasad i sortować odpadów,
a wszystkim zostanie naliczona wyższa opłata. W takiej sytuacji inni stracą motywację
do segregowania. Czy w takiej sytuacji rewolucja śmieciowa ma szansę się udać ?
Ja jestem zwolennikiem segregowania śmieci przez 100 % mieszkańców, co w ten sposób ogranicza
korzystanie z wysypisk. Ustawodawca z jednej strony z roku na rok śrubuje wskaźniki zgodnie
z dyrektywą unijną i straszy karami za brak poziomów odzysku co moim zdaniem jest absurdem.
A cała ta rewolucja rozłazi się między palcami. Odpadów zmieszanych przybywa szczególnie w miastach,
ponieważ „kosz zbiorowy” daje anonimowość wrzucającemu. Osoba płacąca za selekcję nie zawsze to
robi. Są co prawda systemy identyfikujące mieszkańca z jego odpadami, ale jak wszystko w życiu trochę
to kosztuje, a z drugiej strony czy my zawsze musimy oszukiwać ?
Czy nie lepszym sposobem na segregację śmieci byłoby wprowadzenie kaucji na wszystkie
opakowania produktów spożywczych które nadają się do ponownego wykorzystania, oraz
reaktywacje punktów skupu surowców wtórnych ? Tam moglibyśmy sprzedać wszystko to co nie
jest objęte kaucją a nadaje się do recyklingu. Na dodatek szykuje się ponoć kolejna śmieciowa
rewolucja. Ministerstwo Środowiska przygotowuje nowe przepisy, które jeszcze bardziej
upowszechnić mają w polskich domach segregację odpadów…
Bardzo dobry pomysł, coraz bardziej obecny na forach komunalników. Kraje, które wprowadziły ten
system wyprzedzają nas znacznie w odzysku surowców wtórnych, my jesteśmy w ogonie państw
europejskich. Dzieje się tak dlatego, że brakuje ekonomii w całym przedsięwzięciu, nie ma zasady że
zanieczyszczający płaci. Opłata za unieszkodliwianie odpadu (selektywną zbiórkę) powinna być wliczona
w opakowanie, w którym towar kupuje konsument. Potem można je oddać i odzyskać kaucję. U nas
natomiast obowiązuje ryczałt… Zbieranie selektywne jakie obowiązuje u nas jest drogie i musi polegać
na uczciwości mieszkańca. Surowce wtórne są tanie dla przykładu za jedną tonę szkła zawiezioną do
Kłodzka otrzymujemy 25 zł. Koszt transportu przewyższa wielokrotnie zysk. Ministerstwo Środowiska
musi pracować nad nowelizacją ustawy, ponieważ w innym przypadku stracimy wsparcie finansowe
z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dodatkowo i - jako kraj, zapłacimy kary.
Jakim „powodzeniem” cieszy się wśród mieszkańców gminy obowiązek przekazywania niektórych
rodzajów śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, co łączy się z potrzebą odwiedzenia
ZUK…
Jest grupa mieszkańców, która jest zorientowana, że istnieje PSZOK i można w nim oddać za darmo
odpady takie jak np. meble, opony, zużyty sprzęt AGD, RTV, itd.
Jednak życie znowu swoje. Podrzucają nam np. odpady wielkogabarytowe pod kosze w zabudowie
zwartej, co nie raz to Państwo widzicie. Mam nadzieję, że wynika to z niewiedzy. Liczę też na to,
że po przeczytaniu naszej rozmowy powyższe sprawy dotrą do szerszego grona mieszkańców.
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Czasami wydaje mi się, że ustawa „śmieciowa” sobie, a życie sobie… Czy po kilku już latach pracy
w ZUK nie wydaje się Panu, że kłopot z gospodarką odpadami wynika z tego, że jednym aktem
prawnym chciano rozwiązać problem zagospodarowania odpadów w dużych ośrodkach miejskich
i w małych wioskach ? Przecież czymś innym jest zorganizowanie systemu w zwartym osiedlu, gdzie
mieszka kilkanaście tysięcy ludzi, a czym innym jeżdżenie po śmieci od gospodarstwa
do gospodarstwa…
Ustawa śmieciowa została wprowadzona bez przygotowania całej infrastruktury (brak recyklerów). Całą
odpowiedzialność za wdrożenie i jej efekty scedowano na samorządy, które jak wiadomo nie posiadają
nadmiaru sił i środków. Świadomość społeczna na ten temat jest niska mimo kampanii przeprowadzonej
przez gminę w 2013r. Bardzo dobrze rozumieją te sprawy mieszkańcy, którzy pracują i przebywają
na zachodzie, gdzie mają sposobność zaznajomić się z tym problemem. Jeżdżenie po naszej rozległej
gminie jest pracochłonne i drogie, ale to nie jest problemem. Problemem jest nie przestrzeganie przez
część naszej społeczności zasad i regulaminów.
Kończąc naszą rozmowę zapytam nieco przewrotnie: czy po tym wszystkim o czym mówiliśmy,
rzeczywiście warto sortować śmieci ?
Warto sortować i jeszcze raz sortować, jeżeli chcą Państwo utrzymać cenę na dotychczasowym poziomie.
Musicie drodzy Współmieszkańcy śmieci sortować ! Jedna tona odpadów zmieszanych na bramie
wysypiska kosztuje ponad 300 zł, a więc wywożąc mniej ponosimy mniejsze koszty. Warto o tym pomyśleć,
to jest aspekt ekonomiczny, a pozostaje jeszcze aspekt ekologiczny…
I – już rzeczywiście na koniec, proszę Pana o kilka zdań od siebie…
Prawdopodobnie swoimi wywodami zanudziłem Państwa ale na koniec chciałbym się zwrócić do Was
z apelem. Przedstawię go w punktach:
1.Zapoznajcie się z regulaminem jest dostępny na naszej stronie www.zukmiedzylesie.pl
2.Nie podrzucajcie nam pod gniazda koszy odpadów wielkogabarytowych,
czy odpadów budowlanych

zużytego sprzętu

3.I do właścicieli psów : sprzątajcie po swoich pupilach nie udawajcie, że nie widzicie jak się załatwiają
na trawniku miejskim, chodniku, lub pod oknem sąsiada
4.Jeżeli macie problem z odpadami piszcie do nas lub dzwońcie, pomożemy !
e-mail: zukmiedzylesie@wp.pl tel. 74 866 69 67
Dziękuję za rozmowę
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INWESTYCJE

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

Gmina
Międzylesie
przystąpiła
do kolejnego etapu odbudowy drogi
gminnej
przy
ul.
Kościelnej
w Międzylesiu. Pracami objęty został
odcinek o długości 566 mb. Wykonawcą
Robót
robót
jest
Przedsiębiorstwo
Drogowo - Mostowych DROGMOST
Sp.
z
o.o.
z/s
w
Kłodzku.

odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 r.,
a w proponowanym porządku obrad
znalazło się:
Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów
Społecznych
gminy
Międzylesie na lata 2016-2024,
2/ uchwalenia Programu Wspierania
Rodziny w gminie Międzylesie na lata
2016 – 2018,
3/ regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Międzylesie,
4/ szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,

Realizacja przedsięwzięcia o łącznej
wartości 658 442,70 zł jest możliwa dzięki
wsparciu ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w roku 2015 w wysokości 526 000, 00
złotych. Prace remontowe potrwają
do połowy października br.

5/
udzielenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb
Niemojów,

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

6/
zatwierdzenia
sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Międzylesie
za rok 2015,
7/ absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Międzylesie za rok 2015,
8/ zmian w budżecie na rok 2016.
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy
na
stronę:
www.miedzylesie.pl>BIP>Rada Miejska

Kontynuowana jest również odbudowa
drogi gminnej do gruntów rolnych
nr 106 w Boboszowie.
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HYDRO-BUD z/s w Goworowie, potrwają
do końca sierpnia bieżącego roku. Wartość
zadania to 38 650,68 zł, w tym kwota
dotacji 19 325,00 zł.
*******************************
Rozstrzygnięto postępowanie na zadanie
„Konserwacja
rowu
melioracyjnego
w Michałowicach i Gajniku – I etap 1.000
mb”. Wykonawcą robót jest firma
„KOSTAR” Usługi Koparko-Ładowarką
Jacek Łysiak z miejscowości Szklarnia.
Wartość robót ustalona została na kwotę
14.846,63 zł. Zadanie współfinansowane
jest ze środków budżetu województwa
dolnośląskiego w formie dotacji celowej,
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych
szczegółowych
będących
własnością gminy w wysokości do 46,98%
jego
wartości.
Termin
realizacji
wyznaczono na dzień 15 września 2016 r.

Jest to już czwarty etap tejże inwestycji,
zakresem robót objęty został odcinek 400
mb drogi. Inwestycja o wartości
258 368,23 zł,
realizowana jest przy
udziale środków z rezerwy celowej
budżetu województwa dolnośląskiego
na realizację zadań rekultywacyjnych
w kwocie 100 800,00 zł. Wykonawcą
robót jest firma DROGMOST z Kłodzka.
Termin realizacji zadania wyznaczono
na 31 sierpnia 2016 r.
*******************************
Dzięki pozyskaniu środków finansowych
z budżetu województwa dolnośląskiego,
w
ramach
programu
Odnowa
Dolnośląskiej Wsi, Gmina Międzylesie
przystąpiła do remontu nawierzchni ciągu
pieszego przy budynkach nr 4-6 i 8-10 na
ulicy Kolejowej w Międzylesiu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z zawiadomieniem z dnia
30.06.2016 r., opublikowanym na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie:
www.miedzylesie.pl,
do 15 lipca 2016 r. osoby zainteresowane
miały dodatkową możliwość składania
wniosków
do
nowoprojektowanego
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i
gminy
Międzylesie.
Burmistrz
przedstawił do publicznej wiadomości jego
koncepcję, w postaci roboczego rysunku
kierunków rozwoju. W kolejnym etapie,
wnioski uznane za zasadne zostaną

Prace remontowe wykonywane przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
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dodatkowo uwzględnione w projekcie,
który
zostanie
skierowany
do
zaopiniowania i uzgodnienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Po
uzyskaniu
wymaganych
uzgodnień
i
opinii,
wspomniany projekt Burmistrz przedłoży
do publicznego wglądu, o czym
informować będziemy poprzez ogłoszenie
w gazecie, obwieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu miasta Międzylesie oraz
na stronie BIP gminy Międzylesie.
ROBOTY PUBLICZNE
– prace naprawcze, wykoszenie i uprzątnięcie placu rekreacyjnego w Nagodzicach,
– odkrzaczenie drogi wojewódzkiej nr 389
na odcinku Jedlnik - Różanka,
– udrożnienie części potoku Nowinka
w Nowej Wsi.

W ramach robót publicznych zrealizowane
zostały następujące zadania:

-wymiana
uszkodzonej
nawierzchni
chodnika przy ul. Powstańców Śląskich
oraz Kolejowej w Międzylesiu,
– wykoszenie i uprzątnięcie poboczy przy
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Chrobrego,
Szkolnej,
Sobieskiego,
Lipowej,
Sportowej,
Kościelnej,
Mickiewicza, Warszawskiej, Syrokomli
i Szarych Szeregów w Międzylesiu,
– usunięcie dzikiej roślinności z pobocza
na łączniku drogi powiatowej z krajową
w Nagodzicach,
9
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chwastów,, a w szczególności
szczególno
Barszczu
Sosnowskiego.

NOWE DEKLARACJE WYSOKOŚCI
WYSOKO
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Odnotowane przypadki występowania
ww.
chwastu
na
terenie
gminy
Międzylesie:
dzylesie: Pisary, Różanka,
Róż
Długopole
Górne, Potoczek, Boboszów, Smreczyna.

Informujemy, żee od miesiąca lipca br.
obowiązuje
zuje
nowy
wzór
deklaracji
o wysokości
ci opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
munalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości
ci zamieszkałych
lub usytuowanych
na terenie miasta
i gminy Międzylesie.
Aktualny
wzór
deklaracji
zawiera
dodatkowe elementy, m.. in.: dane
współmałżonka
onka
lub współwłaściciela
współwła
danej
nieruchomości,
ci,
obowi
obowiązanego
do podpisania deklaracji oraz określenie
okre
wysokości
miesięcznej
cznej
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, którą składający
składają
wylicza
jako iloczyn liczby osób zamieszkujących
zamieszkuj
nieruchomość oraz stawki opłaty.

Barszcz Sosonowskiego ma działanie
toksyczne
i
alergizuj
alergizujące.
Włoski
na łodygach i liściach
ciach wydzielają
wydzielaj parzącą
substancję..
Szkodliwe
wła
właściwości
ujawniają się w wysokich temperaturach
i przy dużej
ej wilgotności
wilgotno
powietrza.
U zwierzątt powoduje podrażnienie
podra
przewodu
pokarmowego,
biegunk
biegunkę,
nudności,
ci, krwotoki wewnętrzne.
wewn
U ludzi - zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy,
p
zapalenie spojówek. Uczulenie skóry
podobne jest do oparzenia, w wyniku
którego powstają trudno gojące
goj
się rany.

Przypominamy,
żee
stawka
opłaty
nie uległaa zmianie i wynosi odpowiednio
15,00 zł/m-c od jednego mieszkańca
mieszka
zamieszkującego daną nieruchomość,
nieruchomo
jeżeli
eli prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów lub 17,00 zł - jeżeli
żeli odpady nie
są segregowane.

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.
Sosnowskiego
Zwalczanie mechaniczne:

Deklaracje
złożone
one
na
drukach
obowiązujących do lipca 2016 r. zachowują swoją ważność.

podcinanie korzeni, ścinanie roślin,
koszenie, usuwanie baldachów. Poza
podcinaniem korzeni żadna
ż
z tych metod
nie daje efektu całkowitego zniszczenia
rośliny. Uzyskać to można
moż dopiero w ciągu
kilku sezonów wegetacyjnych, stosując
stosuj
2–3 zabiegi rocznie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
DOTYCZ
OBOWIĄZKU
ZKU ZWALCZANIA
CHWASTU BARSZCZ
SOSNOWSKIEGO
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Mi
przypomina właścicielom,
cicielom, użytkownikom
uż
gruntów, o obowiązku
zku zwalczania

Za pomocą orki zniszczyć można
wschody barszczu, natomiast orka głęboka
gł
10
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i składała się także z innych roślin.
Ponadto zbyt duże nasilenie występowania
barszczu może być dla zwierząt, podobnie
jak dla ludzi, szkodliwe, powodując
podrażnienia błon śluzowych, oparzenia.

(24 cm) może w znaczący sposób
zredukować procent kiełkujących nasion.
Podcinanie lub wykopywanie korzeni
powinno być wykonane dwukrotnie:
wczesną wiosną oraz w połowie lata.
Zalecane jest podcinanie co najmniej
10 cm poniżej powierzchni gleby. Jest
to metoda pracochłonna, ale bardzo
efektywna – stosowana może być
w przypadku występowania pojedynczych
roślin albo mało liczebnych stanowisk.

Zwalczanie chemiczne:
Trichlopyr - posiada szerokie spektrum
zwalczania chwastów dwuliściennych,
w tym barszczu. Glifosat natomiast może
być stosowany nawet w pobliżu
zbiorników wodnych i jest jedyną
oficjalnie
zarejestrowaną
substancją
do zwalczania barszczu w Europie.
Zalecanym terminem do stosowania
glifosatu, w celu zwalczania barszczu, jest
wczesna wiosna, gdy rośliny mierzą 20–50
cm wysokości i opryskanie całej rośliny
jest możliwe (później jest za duża).
Kolejny zabieg zalecany jest pod koniec
maja, gdy pojawią się siewki z nasion
które wykiełkowały później.

Koszenie
jest
metodą
stosowaną
na większych areałach. Barszcz szybko
odrasta – koszenie musi być więc
powtarzane 2–3 razy w trakcie sezonu
wegetacyjnego,
aby
nie
dopuścić
do zmagazynowania w korzeniach
i liściach składników potrzebnych do
zakwitnięcia i wydania nasion.
Kolejną metodą niszczenia jest ścinanie
kwitnących roślin przed zawiązaniem
nasion. Wytworzenie nowych nasion
będzie w ten sposób wstrzymane. Stosując
taką
strategię
można
zlikwidować
populację barszczu w ciągu kilku lat.
Usuwanie baldachów może być równie
skuteczne jak koszenie. Czas usuwania jest
bardzo istotny. Nie należy tego robić zbyt
wcześnie w sezonie, bo regeneracja
następuje bardzo szybko i w rezultacie
wytworzony zostanie nowy kwiatostan.
Zbyt późny zabieg „ogławiania” daje
ryzyko, osypywania się dojrzałych już
nasion do gleby. Ścięte baldachy muszą
być zebrane i zniszczone. Podobny efekt,
jak wykaszanie daje przygryzanie
barszczu,
zwłaszcza
na
dużych
powierzchniach,
przez
zwierzęta.
Na pastwiskach, na których występuje
barszcz zaleca się przeprowadzenie
przynajmniej jednego koszenia w sezonie,
aby pasza zwierząt nie była jednolita

W celu skuteczniejszego niszczenia
barszczu
Sosnowskiego,
najlepszym
sposobem jest stosowanie kilku metod
zwalczania, kombinacji mechanicznych
i chemicznych. Wykonując wszelkie
zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu
wymagane
są
szczególne
środki
ostrożności
z
powodu
wysokiej
toksyczności rośliny. Żadna cześć ciała nie
może zostać narażona na bezpośredni
kontakt z rośliną. Konieczne jest
zakładanie
kombinezonów,
rękawic
i okularów ochronnych.
DUŻE POTRZEBY, MAŁA KWOTA
WSPARCIA …
Gmina Międzylesie w kwietniu 2016 r.
do
Ministerstwa
Edukacji
złożyła
Narodowej wniosek o zwiększenie części
11
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oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 %
rezerwy w roku 2016, z tytułu
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne
szkół
podstawowych
ogólnodostępnych, celem podniesienia
jakości
udzielanej
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć
rewalidacyjnych
dla
placówek
oświatowych
w
Międzylesiu
i Domaszkowie. Wnioskowana kwota
dofinansowania wynosiła 43 524, 00 zł.
W dniu 27.05.2016 r. Ministerstwo
Finansów przyznało naszej gminie na w/w
cel kwotę 4 000, 00 zł.

i Katarzyna Pełech oraz III miejsce
Dominik Rzeszutek.
Zwycięzcy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. Tegoroczny
konkurs
udowodnił,
że
zdolnych
matematyków w gminie Międzylesie
nie brakuje.
Wszystkim małym matematykom gratulujemy i życzymy sukcesów
w kolejnych matematycznych zmaganiach.
Niech matematyczna moc będzie
z Wami !!!
ZAJĘCIA OTWARTE
Z MATEMATYKI I HISTORII
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU

SZKOLNY KONKURS
MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW
KL. V i VI

Dnia 13.06.2016 r. w Zespole Szkół
w Międzylesiu odbyły się zajęcia otwarte
dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
łączące wiedzę z matematyki i historii.
Na zajęciach uczniowie kl. III a zaprezentowali szeroki wachlarz nabytych
umiejętności,
dotyczących
brył
obrotowych.
W pierwszej części zajęć uczniowie
kl. III a przedstawili prezentację multimedialną, przybliżającą wiedzę na temat brył
obrotowych oraz roli bryły w archiprzedstawili
tekturze.
Następnie
inscenizację matematyczną pt. Wybory
miss
obrotówki,
podczas
której
zaprezentowały się trzy kandydatki
do tytułu: pani Walcówna, pani Stożkówna
i pani Kula. Inscenizacja w zabawny
i humorystyczny sposób przybliżyła
wiedzę dotyczącą brył obrotowych
zaproszonym uczniom. Zajęcia zakończyła
finałowa piosenka pn. Matma nie jest taka
trudna...

Dnia 13 czerwca 2016 r. w Zespole
Szkół w Międzylesiu odbyły się Szkolne
Konkursy Matematyczne dla uczniów
kl. V i VI.
Celem tych konkursów było
doskonalenie i popularyzacja wiedzy
matematycznej wśród uczniów, wyłonienie
najlepszych talentów matematycznych oraz
stworzenie warunków do nawiązywania
więzi wśród dzieci.
W mityngu umysłów ścisłych
udział wzięło 9- ciu uczniów z klas piątych
i 6 – ciu uczniów z klas szóstych.
Z trudnymi zadaniami zmagało się
15
uczniów
wyłonionych
spośród
zespołów klasowych.
Wśród uczniów klas piątych
najlepszym matematykiem okazał się być
uczeń Michał Dudek, II miejsce –
Przemek Kulbaka, III miejsce – Maciej
Rycombel. Natomiast wśród uczniów klas
szóstych I miejsce uzyskała Nicoll
Gładysz, II miejsce Natalia Nowotarska
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p. Marian Rymarski oraz edukator leśny
p. Mariusz Kępa.
Szczególnie ciepło powitano nasz zespół
z
najdalszego
zakątka
Polski.
Pan nadleśniczy zaprosił gospodarzy
i gości gali do zwiedzenia zakątków naszej
okolicy. Laureaci zaprezentowali również
swoją
pracę,
która
wzbudziła
zainteresowanie i otrzymała wiele braw
za pomysłowość w prezentacji. Warto było
pokazać walory naszej przyrody, o którą
dbają nasi leśnicy, ich pracę w lesie,
edukację dzieci i młodzieży oraz sprawne
funkcjonowanie nadleśnictwa Międzylesie.

Po części oficjalnej goście udali się
na
poczęstunek. Mamy nadzieję, że
zajęcia otwarte, łączące nauki ścisłe
z humanistycznymi staną się tradycją
w naszej szkole.
Wszystkim zaproszonym dziękujemy
za przybycie, a uczniom z kl. III a
gimnazjum za włożony wkład, wysiłek
i zaangażowanie w przygotowanie zajęć.

PROJEKT „PATRONI NASZYCH
ULIC”
Od marca do czerwca 2016 r.
uczniowie klas V i VI: Oliwia Majka,

UROCZYSTA GALA
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
"NASZE NADLEŚNICTWO"
Uczennice
Zespołu
w
Międzylesiu:
Vanessa
Aleksandra
Zub,
Nicoll
z nauczycielem przyrody - p.
Lewandowską, uczestniczyły
wręczenia
nagród
w

Szkół
Kantor,
Gładysz,
Barbarą
w gali
„Wiosce

Gabriela Kuś, Julia Cebulak, Martyna
Żędzianowska, Katarzyna Zamośna, Nicoll
Gładysz, Vanessa Kantor, Adrianna
Mizerska,
Zuzanna
Majchrzak,
Przemysław Kulbaka, Kajetan Pęder,
Paweł Fąfara realizowali, w formie
konkursu, projekt pn. „Patroni naszych
ulic”.
W sześciu 2-osobowych zespołach
oraz
indywidualnie,
pod
opieką
koordynatorów projektu: M. Wikiery
i M. Kulbaki, wyszukiwali i gromadzili
informacje dotyczące patronów wybranych

Garncarskiej” na Mazurach za zdobycie
I miejsca w ogólnopolskim konkursie
„Nasze nadleśnictwo”. Towarzyszyli im:
nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie
13
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sporządzili
mapy
przedstawiające
najważniejsze
obiekty
przyrodnicze
i
kulturowe
naszej
gminy.

ulic oraz samych ulic: ciekawych miejsc,
które się tam znajdują, zabytków i ich
przeznaczenia, wyglądu ulicy dawniej
i obecnie. Działania te oparte były
na wykorzystaniu informacji zawartych
w księgozbiorze Biblioteki Miejskiej
w Międzylesiu, biblioteki szkolnej,
ze stron internetowych poświęconych
historii oraz w bezpośrednich rozmowach
z osobami mogącymi udzielić informacji
na temat przeszłości Międzylesia. Ponadto
uczniowie wraz z opiekunami przeszli
wybranymi ulicami miasta i wykonali
zdjęcia, które zostały wykorzystane przy
realizacji zadań.
Z
zebranego
materiału
przygotowali
foldery
poświęcone
patronom poszczególnych ulic w naszym
mieściei rozdali je mieszkańcom podczas
Dni Międzylesia. Zespoły wykonały
również
plakaty
przedstawiające
prezentowane
przez
nich
ulice.
Podsumowaniem projektu była wycieczka
ulicami Międzylesia, w ramach której
poszczególne zespoły zaprezentowały
zgromadzone informacje.
I m. w konkursie zajęły: Gabriela
Kuś i Julia Cebulak, II m. Oliwia Majka
i Przemysław Kulbaka, III miejsce
Vanessa Kantor i Aleksandra Zub.
Wyróżnienie
otrzymały:
Adrianna
Mizerska i Zuzanna Majchrzak.

Odbyło
się
także
spotkanie
z nauczycielkami historii: panią Ireną
Trytek i panią Moniką Kulbaką, które
przybliżyły
gimnazjalistom
historię
Międzylesia.

Wskazały
również
miejsca
warte
odwiedzenia. Druga część projektu miała
miejsce
10
czerwca
br.

PROJEKT „POZNAĆ TO, CO
NIEZNANE”
W naszej szkole uczniowie klas III
gimnazjum realizowali projekt “Poznać to,
co nieznane”. Składał się on z dwóch
części. W pierwszej odbyły się warsztaty,
które miały na celu poznanie historii
i geografii ziemi międzyleskiej. Uczniowie
pod opieką p. K. Bardzińskiej- Neter,

W owym dniu trzecioklasiści wraz
z p. Ireną Trytek, Katarzyną BardzińskąNeter i Małgorzatą Bodnar, udali się
14
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do Kamieńczyka w celu uporządkowania
miejscowego, nieczynnego już cmentarza
oraz poznania historii tego urokliwego
miejsca. Przed przystąpieniem do pracy
spotkali się z mieszkanką Kamieńczyka
i członkinią Towarzystwa Górskiego
“Róża Kłodzka”, panią Magdaleną
Pośpiech, która opowiedziała historię
Kamieńczyka i miejscowego kościoła.
Po wysłuchaniu ciekawostek przyszedł
czas, aby zabrać się do pracy. Młodzież
podzieliła się na dwie grupy: jedna podjęła
się utrwalenia piękna tego miejsca
na obrazach, a druga zajęła się
porządkowaniem cmentarza i kościoła.
Po wykonaniu zadania przyszedł czas
na wspólny odpoczynek przy ognisku,
podczas którego odbył się mini konkurs
dot. znajomości historii Kamieńczyka
i tamtejszego kościoła. Ten pracowity
dzień młodzież zakończyła obietnicą,
że przekaże opiekę nad cmentarzem
młodszym kolegom, by teraz oni dbali
o nekropolię i regularnie ją odwiedzali.
Bardzo dziękujemy pani Ewie Duś
za pomoc przy realizacji projektu.

grupami: dziećmi z klasy III i młodzieżą
z klasy II gimnazjum. Dziewczyny
rozmawiały o podróżowaniu, o tym,
że czasem podróż staje się nie tylko
przyjemnością, ale koniecznością, o tym
do jakich granic docieramy w naszym
życiu, czy wszystkie z nich musimy
przekraczać, a jeśli już decydujemy się -

ROWEROWY DOM KULTURY JUŻ
U NAS!
W środę 17 czerwca br., zgodnie
z planem wyprawy, gościliśmy w naszej
szkole Ulę i Zuzię z Rowerowego Domu
Kultury, które podróżują wzdłuż granicy
Polski.
Dziewczyny
dojechały
do Międzylesia w jedenastym tygodniu
zmagań z pogodą, górami, leśnymi
duktami, ze strachem spania w nocy
we dwie w małym namiocie, zagubionym
gdzieś na granicy Polski i własną słabością
pewnie, choć tę ostatnią słabo było widać
w ich uśmiechniętych twarzach. RDK
przeprowadził
warsztaty z
dwoma

to
dlaczego
warto
to
zrobić.
Uczniowie mogli podziwiać niemały
i nielekki ekwipunek, z którym
dziewczyny
podróżują.
Zachwycone
spotkaniem dzieci zobaczyły, że warto
mieć marzenia i realizować je. Zuzia i Ula
przekonały nas wszystkich, że trzeba się
trochę postarać i świat jest w zasięgu ręki.
A przynajmniej roweru! Trzymamy kciuki
za szczęśliwe dotarcie do mety w Białce
15
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Tatrzańskiej za tydzień i za wszystkie
następne wyprawy. Dziewczyny spotkały
się z Burmistrzem, który jest również
entuzjastą roweru.

i fizyczna w szkole. Główna bohaterka jest
ofiarą
uczniowskiego
mobbingu.
Notorycznie wyśmiewana i szykanowana
ze względu na swój niski status finansowy.
Drugi - zależność od komputera, która
staje się ucieczką bohaterki od problemów.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – TEATR
„WIRTUALNA ŚMIERĆ”
9 czerwca 2016 r. uczniowie
z gimnazjum, szóstoklasiści, nauczyciele,
rodzice oraz dyrekcja szkoły obejrzała
w sali taneczno-teatralnej spektakl
profilaktyczny pt. „Wirtualna śmierć”,
który został przygotowany w oparciu
o autorski scenariusz pani Agaty Parady,
a wyreżyserowany przez panią Izabelę
Juraszek.

Trzeci problem to brak zainteresowań
rodziców
sprawami
swojej
córki,
co w rezultacie prowadzi do tragediiwyjaśniła A. Parada.
Występujący uczniowie klas: II „a”
II
„b”
gimnazjum
otrzymali
od publiczności gromkie brawa za swoje
kreacje, grę aktorską, wokal, muzykę,
światła oraz scenografię. Tematyka
scenariusza wywołała różne emocje wśród
oglądających, a panująca cisza na widowni
świadczyła o zupełnym skupieniu się
na sztuce.
Dziękujemy wszystkim : uczniom,
nauczycielom oraz rodzicom, którzy
zaangażowali się w tę teatralną przygodę
i przyczynili się do naszego scenicznego
sukcesu.
PODRÓŻ DO MINIEUROLANDU...
16 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka
do Kłodzka klas II i III z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie wraz z opiekunami:
p. Magdaleną Stykowską i p. Mariolą
Bzową. - Najpierw odbyliśmy bajeczną
podróż do Minieurolandu, poznając

- Spektakl poruszał trzy główne problemy,
z którymi spotyka się dzisiejsza młodzież.
Pierwszy problem to przemoc psychiczna
16
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sekrety najsłynniejszych budowli świata.
Po spacerze pięknymi alejkami pośród
zapachu kwiatów, między zamkami
i zamczyskami, przenieśliśmy się w świat
baśni, oglądając film pt. „Alicja po drugiej
stronie lustra”. Pełni wrażeń, szczęśliwi
i już głodni udaliśmy się na małe co nieco
do
restauracji
McDonald’s.

w konkurencjach takich jak: bieg na 60 m,
rzut piłką do kosza, rzut kółkiem ringo,
lekarską.
Konkurencje
rzut piłką
te
rozegrano w kategoriach klas,
z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Dzięki GFPiRPA i Radzie Rodziców,
każde
dziecko
otrzymało
medal,
a niektórzy zdobyli ich nawet kilka!
W sumie rozdanych ich zostało 178 sztuk.
Gratulujemy małym sportowcom wyników
i umiejętności przestrzegania zasady fair
play!!!

Po krótkim odpoczynku czekała nas jeszcze
wyprawa do centrum miasta, gdzie
podziwialiśmy urocze zakątki zabytkowej
starówki Kłodzka. Wspaniałą atrakcją było
pluskanie w parkowej fontannie oraz
zabawy na placu zabaw w Mini- euro
landzie
–
zrelacjonowała
jedna
z uczestniczek wyprawy. Ta wspaniała,
edukacyjna i pełna wrażeń wycieczka
odbyła się dzięki hojności sponsora – Koła
Łowieckiego ”Ostoja” we Wrocławiu, do
którego z prośbą o dofinansowanie
wystąpiła pani Grażyna Ciuba.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwały wychowawczynie klas I-III.
Dziękujemy! W przyszłym roku kolejne
zmagania sportowe.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam
serce
Opiekunowie wraz z uczniami

MAŁA OLIMPIADA SPORTOWA

WYCIECZKA DO KRAKOWA

Już trzynasty raz odbyła się w Zespole
Szkół w Międzylesiu „Mała Olimpiada
Sportowa”. 16 czerwca br. wzięli w niej
udział uczniowie klas I - III ze szkoły
podstawowej. Każdy uczeń brał udział

W dniach 17.06.2016 r.– 19.06.2016 r.
uczniowie klasy II Samorządowego
Gimnazjum w Domaszkowie, pod opieką
pana Sebastiana Kopcia, uczestniczyli
w wycieczce do Krakowa. W jej trakcie
17

Informacje z Gminy…
od Centrum Nauki i Ewolucji Człowieka,
udaliśmy się tam w podróż statkiem
kosmicznym w hełmach na głowach,
z
wmontowanymi
portami
do elektronicznego przewodnika oraz
okularami 3D. Promem kosmicznym
polecieliśmy do miejsc które przybliżyły
nam ewolucje homo sapiens. Kolejnym
elementem naszej przygody, był aktywnie
spędzony czas w parku rozrywki, gdzie
największą popularnością cieszyły się
statek piracki, przejażdżka kolejką oraz
karuzela. Obejrzeliśmy krótki, lecz bardzo
emocjonujący filmik w 5D, w którym
oprócz trójwymiarowego obrazu mogliśmy
doznać innych wrażeń zmysłowych:
ruchowych i dźwiękowych. Dzięki nim
zmienialiśmy się w aktywnych uczestników
scen rozgrywających się na ekranie.
Po obiedzie przewodnik zabrał nas
na przejażdżkę wagonikami do tunelu
czasu, tam na filmie z niesamowitymi
efektami zobaczyliśmy powstanie świata.
Zwiedziliśmy również ścieżkę edukacyjną
z modelami dinozaurów. Naszą przygodę
zakończyliśmy w Oceanarium, wiele emocji
zapewniła nam tam podróż łodzią
podwodną oraz zabawa na platformiegdzie dzięki okularom 3D poczuliśmy jak
z akwarium atakuje nas rekin, przy
uderzeniach rekina ziemia drżała i leciała
na nas woda… Czym prędzej stamtąd
uciekliśmy, kupując pamiątki, udaliśmy się
do
autokaru.
Bezpiecznie,
pełni
wspaniałych
wrażeń
wróciliśmy
do domów- zrelacjonowała organizatorka
wyjazdu.

gimnazjaliści zwiedzili rynek główny
z Kościołem Mariackim i Sukiennicami,
przeszli drogą królewską od bramy
floriańskiej do zamku na Wawelu,
spacerowali po krakowskim Kazimierzu.

Uczniowie mieli okazję podziwiać
reprezentacyjne komnaty na Zamku
Królewskim. Zwiedzili ponadto Katedrę
na Wawelu z Grobami Królewskimi
i dzwonem Zygmunta. Ogromną atrakcją
dla uczniów był Ogród Doświadczeń im.
Stanisława Lema, w którym na własnej
skórze mogli poczuć różne doświadczenia
fizyczne. Wszyscy wrócili z wycieczki
bardzo zadowoleni.
JURAPARK KRASIEJÓW

21 czerwca br., tuż przed zakończeniem
roku szkolnego 2015/2016, uczniowie klas:
2a, 2b oraz klasy 3 z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w
Domaszkowie,
pod opieką pań: A. Jakubczak, E. Jadwisieńczak, K. Ziemianek i B. Gałuszy, udali
się na wspaniałą wycieczkę do Krasiejowa.
- Zwiedzanie Juraparku zaczęliśmy

MOJA MAŁA OJCZYZNA
22 czerwca br. odbyła się integracyjna
wycieczka dzieci z kl. Ia z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie,
ich rodziców, wychowawców w bardzo
18
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w ramach akcji
odkręcanie”.

bliskie, ale trochę zapomniane miejsce.
Udaliśmy się do ruin zamku Szczerba, skąd
zabawą tropiącą, dotarliśmy do Jamy
Solnej. Dzieci poznały krótki rys
historyczny
zamku
i
jedną
ze „straszących” legend. Po drodze
do Jamy Solnej podziwiały uroki przyrody.
Szukali wskazówek, znaków na ziemi
i na drzewach , rozwiązywali zagadki
i czytali mapę, która zaprowadziła nas
do
„skarbu”wyjaśnił
opiekun.

„Pomaganie

przez

Dużym zainteresowaniem cieszył się
ogłoszony przez szkołę konkurs na zbiórkę
puszek aluminiowych. Dzieci zebrały
łącznie 9473 szt., w tym rekordzistka
z klasy III szkoły podstawowej- 2480 szt.
Należy się cieszyć, że te surowce wtórne,
zamiast zaśmiecać środowisko lub
zapełniać kosze na śmieci, trafią
do recyklingu i zostaną ponownie
wykorzystane.
Akcje zbiórki surowców wtórnych będą
kontynuowane w latach następnych.
TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ
NIC, JESTEŚMY WOLNI !
W piątek, 24 czerwca 2016 r., dyrekcja,
nauczyciele,
uczniowie,
pracownicy
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie oraz
zaproszeni goście uroczyście zakończyli
rok szkolny 2015/2016. Tradycyjnie
ze szkołą pożegnali się szóstoklasiści –
wychowankowie pani Haliny Czerwik
oraz absolwenci gimnazjum, których
wychowawcą była pani Barbara MuskałaBoltje. Wśród wierszy i piosenek
nie zabrakło wspomnień, kwiatów
i
ciepłych
słów
oraz
pięknych
podziękowań skierowanych do dyrekcji,
wychowawców, rodziców i nauczycieli
i wszystkich tych, dzięki którym lata
spędzone
w
naszej
szkole
będą
przypominały
najpiękniejsze
chwile
dzieciństwa. Absolwenci zaprezentowali
galerię zdjęć, na których uwiecznione były
najciekawsze chwile z ich klasą.

W różnych miejscach ukryte były listy
i niespodzianki. Po dotarciu do jaskini,
wyposażone w kaski, z latarkami, pod
opieką dorosłych, dzieci podziwiały
wnętrze jaskini - miejsce, gdzie kiedyś
znaleziono
szkielet
niedźwiedzia
i rosomaka. Obok ruin zamku rodzice
przygotowali ognisko i poczęstunek,
urozmaicając czas zabawą przy śpiewie
i muzyce.
PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU
Uczniowie i pracownicy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie od lat angażują się
w działania chroniące środowisko.
-W
minionym
roku
szkolnym
zorganizowaliśmy zbiórkę elektrośmieci,
nakrętek typu PET, puszek aluminiowych,
makulatury
oraz
zużytych
bateriiinformuje pani dyrektor - 365 kg nakrętek
przekazaliśmy Fundacji „Bliżej szczęścia”
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PODRÓŻE STUDYJNE CZŁONKÓW
GRUP ODNOWY WSI
DOLNOŚLĄSKIEJ
Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego w dniach 23-25 czerwca
2016 r. zorganizował podróż studyjną
do
czterech
wsi
tematycznych
w woj. małopolskim, której celem była
wymiana
doświadczeń
w
zakresie
tworzenia
i
funkcjonowania
wsi
tematycznych, jako jednej z metod
pozyskiwania
dodatkowych
źródeł
dochodu na obszarach wiejskich, poprzez
realizację projektów wyróżniających wieś
lub wzmacniających jej tożsamość.
W wyjeździe naszą gminę reprezentowały
dwie panie: ze Smreczyny – Janina
Juraszek i z Międzylesia – Małgorzata
Bojanowska.

Obecny na uroczystości pan burmistrz
Tomasz
Korczak
podkreślał
zaangażowanie uczniów z Zespołu
w Domaszkowie w prace Młodzieżowej
Rady Miasta i Gminy Międzylesie,
a
żegnając
się
życzył
dzieciom
i nauczycielom radosnego wypoczynku
w czasie wakacji.
W drugiej części programu, aby
wprowadzić wszystkich w ten wakacyjny,
pełen beztroski czas, trzecioklasiści
wystąpili w kabarecie pt. „To już jest
koniec!” Nauczyciele i pracownicy
gimnazjum zobaczyli siebie oczami
uczniów, ci zaś pokazali, że mimo trudów
związanych ze szkołą i nauką, lubią swoich
nauczycieli i będą ich ciepło i serdecznie
wspominać.

Kolejna, zaplanowana przez Urząd
Marszałkowski
podróż
w
dniach
14-17 lipca br., tym razem na teren
woj. lubelskiego, poświęcona jest również
dziewięciu wsiom tematycznym
Ekomuzeum Żywa Tradycja. W trakcie
czterech dni pobytu, uczestnicy będą mieli
okazję zapoznać się z budowaniem oferty
turystycznej w oparciu o lokalne zasoby,
modelem tworzenia oferty tematycznej wsi
- od wizji do produktu, praktykami
dotyczącymi
rozwoju
aktywności
społecznej na obszarach wiejskich,
w oparciu o partnerską współpracę
organizacji pozarządowych, publicznych
i przedsiębiorstw. Z naszej gminy pojadą
przedstawiciele grup odnowy z Długopola
Górnego – Krystyna Dragan i z Roztok –
Paulina Kasperek.

Na koniec pani dyrektor, Alicja Jakubczak,
statuetki
dla
uczniów
wręczyła
z najwyższą średnią ocen, statuetki dla
sportowców,
nagrody
książkowe,
podziękowania i listy gratulacyjne dla
rodziców absolwentów promowanych
z
wyróżnieniem.
Rada
rodziców
rozstrzygnęła konkurs. Wylosowany tablet
trafił w ręce uczennicy klasy IV- Leny
Zaremby.
Uczniowie naszego Zespołu
wszystkim udanych wakacji.

życzyli
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WZBOGACONA EKSPOZYCJA
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RP
W MIĘDZYLESIU
W niedzielę 26 czerwca 2016 r.,
do świetlicy OSP Międzylesie przybyli
członkowie Zarządu i Oddziału Związku
OSP RP w Międzylesiu z okazji XI Zjazdu
ww. Oddziału,
podczas którego
podsumowane zostało pięć lat działalności
i wybrano skład Zarządu na kolejne lata.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
w dniu 13 czerwca 2016 r. umową
darowizny
przekazał
na
rzecz
Stowarzyszenia
Miłośników
Starej
Techniki
Pożarnictwa
SKANSEN
w Smreczynie, sprzęt p.poż. (pompy
pożarnicze, węże ssawne, obuwie robocze)
oraz samochód pożarniczy ŻUK A15B
po zlikwidowanej jednostce OSP Jaworek.

Na terenie gminy Międzylesie działa
5 jednostek OSP, zrzeszających łącznie
183 członków, w tym 17 kobiet. Dwie
jednostki: w Międzylesiu i Domaszkowie,
wchodzą w skład Krajowego Systemu
Ratownictwa. W okresie poprzedniej
kadencji zorganizowane zostały liczne
szkolenia,
podnoszące
kwalifikacje
ochotników. Jednostki mają do dyspozycji
7 samochodów bojowych różnych typów,
w tym 4 nowe zakupione w ostatnich
10 latach. Podczas akcji strażacy
korzystają również z nowoczesnego
sprzętu, m.in. z 20 motopomp, w tym
czterech pływających, 6 agregatów
prądotwórczych,
czterech
zestawów
hydraulicznych.

Odrestaurowany
przez
członków
stowarzyszenia sprzęt i samochód dołączył
do ekspozycji, która dostępna jest
do
zwiedzania
po
wcześniejszym
kontakcie z Panem Jackiem Juraszkiem –
przewodniczącym
stowarzyszenia.

Podsumowując minioną kadencję, stan
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
na terenie gminy Międzylesie znacznie się
poprawił. Pomimo, iż zmalała
ilość
jednostek
OSP
mogących
brać
w działaniach ratowniczych (z 6 do 5),
wzrosła ilość wyszkolonych ratowników
OSP
mogących
uczestniczyć
w działaniach ratowniczych (z 92 do 105).
Ilość
przeszkolonych
pozwala
na
zapewnienie
pełnych
obsad
samochodów pożarniczych wraz z rezerwą
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ratowników, jednak obecna sytuacja
na lokalnym rynku pracy sprawia,
iż wyszkoleni ratownicy opuszczają gminę
w poszukiwaniu pracy zarobkowej.
Przyczynia się to do powstania sytuacji,
w której na ogłoszony alarm dla jednostek
OSP, na zgłoszenie, wstawia się niekiedy
ilość ratowników nie dająca możliwości
skompletowania pełnej obsady jednego
pojazdu.
Taka
sytuacja
występuje
najczęściej w godzinach od rana
do popołudnia, od poniedziałku do piątku.

7. Dh
Bartosz Lewandowski –
członek prezydium,
8. Dh Mariusz Mendel – członek
zarządu,
9. Dh Tomasz Bereziuk – członek
zarządu,
10.Dh. Jerzy Łysiak,
11.Dh Zdzisław Lubczyński.

SZKOLENIE STRAŻAKÓW OSP
MIĘDZYLESIE i OSP DOMASZKÓW
W REPUBLICE CZESKIEJ - HZS
VYSOKIE MYTO PARDUBICKY
KRAJ

Środki finansowe na prowadzenie bieżącej
działalności oraz na zakupy pochodziły
najczęściej z budżetu gminy, środków
europejskich, z dotacji celowych KG PSP,
MSWiA, Związku OSP RP, Nadleśnictwa
Międzylesie, darowizn instytucji, zbiórek
własnych strażaków.

W dniu 2 lipca br., dwie jednostki OSP
z naszej gminy wraz ze strażakami z SDH
Lichkov
(Republika Czeska), wzięły
udział w szkoleniu z zakresu gaszenia
pożarów wewnętrznych. Szkolenie odbyło
się w ośrodku szkoleniowym, w których
swoje kwalifikacje podnoszą zawodowi
strażacy z Republiki Czeskiej. Całość
podzielona została na 3 etapy.

Gośćmi zjazdu Gminnego Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
w Międzylesiu był m.in. Burmistrz Miasta
i Gminy Międzylesie, zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Bystrzycy
Kłodzkiej mł. kpt. Piotr Budnik, druh
Ryszard Drozd - Prezes Zarządu
Powiatowego OSP w Kłodzku oraz
przewodniczący
Rady
Miejskiej
w Międzylesiu Jerzy Marcinek.
Nowy skład Zarządu Gminnego Związku
OSP RP w Międzylesiu przedstawia się
następująco:
1. Dh Jacek Pilny – prezes,
2. Dh Artur Mendel - komendant,
Miejsko Gminy,
3. Dh Mirosław Patek – vice prezes,
4. Dh Krzysztof Suszycki – vice
prezes,
5. Dh Krzysztof Urner – sekretarz,
6. Dh Marcin Mendel – skarbnik,

Pierwszy etap stanowiło szkolenie
teoretyczne z problematyki pożarów
wewnętrznych, występujących zagrożeń,
wystąpienia
zjawiska
rozgorzenie
(Flashover), (Backdraft) wsteczny ciąg
płomieni oraz zjawiska Rollover.
Drugi etap to krótkie zapoznanie się
z komorą w praktyce i dalej już tylko
odpowiednie
ubranie
się
wraz
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W rywalizacji udział wezmą
wezm jednostki
OSP, młodzieżowe
owe drużyny
dru
pożarnicze,
dzieci oraz zaprzyjaźnione
źnione drużyny
dru
SDH
z
Republiki
Czeskiej.

z zachowaniem właściwych
ch środków
bezpieczeństwa
wobec
ognia
w
pomieszczeniach
zamkniętych.

Trzecim etapem było szkolenie z zakresu
stosowania
właściwych
ciwych
pr
prądów
gaśniczych,
niczych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi
na
stosowanie
pr
prądów
ochraniających
ch
ratowników
przed
zjawiskami,
które
były
omawiane
i prezentowane podczas wcześniejszych
wcze
etapów.

Przygotowane konkurencje podzielone
zostaną
na
te
podstawowe,
jak
i te rozgrywane "na wesoło".

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Mi
oraz Zarząd Związku
zku Ochotniczych
Straży Pożarnych
arnych RP w Międzylesiu
Mi
serdecznie zapraszają na:

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców
ców gminy Międzylesie
Mi
do przybycia na zawody!
zawody

ZAWODY
SPORTOWO – POŻAR
ŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY
STRA
POŻARNYCH
ARNYCH Z TERENU GMINY
MIĘDZYLESIE
DZYLESIE

FESTYN W DŁUGOPOLU GÓRNYM
25 czerwca br. w Długopolu Górnym
kolejny
ejny
raz odbyło się
si
doroczne
wydarzenie - Festyn ku czci patronów
kościoła św.
w. Piotra i Pawła,
Pawła któremu
przewodniczyła msza święta,
ś
odprawiona

20 sierpnia 2016 r. godz. 10.00 boisko
sportowe w Goworowie
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przez ks. Leona przy udziale proboszczów
z Domaszkowa, Roztok i Długopola
Górnego.

Wróbla i Grzegorza Smolenia, ”Piotr
i Paweł” - rysunek widziany oczyma
dzieci, festiwal piosenki – karaoke,
konkurs na „skakankę”.
ę”. Ponieważ
Poniewa w tym
dniu rozgrywany był mecz PolskaPolska
Szwajcaria, dla wielbicieli futbolu
zapewniono strefę kibica.

Po mszy poświęcono
cono wmontowaną
wmont
przed
wejściem na plac przykościelny
ścielny tablicę
tablic
pamiątkową, ufundowanąą przez dwóch
mieszkańców
ców
Długopola
Górnego,
dedykowaną pamięci
ci papieża
papie
Jana
Pawła II.
A kiedy przyszedł zmierzch i temperatura
spadła, rozpoczęła
ła się zabawa taneczna,
taneczn
którą poprowadził Pan Adam Żaba.

Choć przysłowiowy żar lał się
si z nieba,
to ciekawa oferta rekreacyjna przyciągnęła
wielu
go
gości.

Organizatorzy: Sołtys z Radą Sołecką,
Stowarzyszenie Aktywni dla Długopola
Górnego, strażacy
acy OSP, serdecznie
dziękują
wszystkim
sponsorom
za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz
osobom, które włączyły
czyły się
si w organizację
święta wsi!
„RÓŻA” Z RÓŻANKI
ANKI - AKACJOWE
ŚPIEWANIE
PIEWANIE POD ŚLĘŻĄ

I tak, aby do serca trafićć przez żołądek,
gościom zaserwowano żurek, dania
z grilla: kiełbaski, kaszankę i karczek;
pierogi ruskie, frytki, zimne i gorące
gor
napoje i przepyszne ciasta. Część
zęść dochodu
z festynu tradycyjnie sołectwo przekazało
przekaza
na kościół.
Obecni mieli do wyboru uczestnictwo
uczestnic
w wielu konkurencjach, przygotowanych
przez organizatorów, jak np.:
np. rzucanie
kołkiem, rajd rowerowy dla dzieci
i dorosłych, przeprowadzony przez Piotra

Zespół „Róża” z Różanki
żanki 26 czerwca br.,
na zaproszenie Gminnego Ośrodka
O
Kultury
24

Informacje z Gminy…
w
Marcinowicach
uczestniczył
w „VI Akacjowym Śpiewaniu
piewaniu pod Ślężą”
w Kątkach.
tkach. Wraz z licznie zaproszonymi
dolnośląskimi
zespołami
ludowymi
z terenu Dolnego Śląska
ąska dane było
zespołowi
wystąpić
przed
szerok
szeroką
publicznością.

W turnieju udział wzięły
wzi
4 drużyny
z
gminy
Międzylesie:
ędzylesie:
Śnieżnik
Domaszków,
Śnieżnik
żnik
Domaszków
"Juniorzy", Wilki z Kamieńczyka
Kamie
oraz
Sudety Międzylesie. Nad prawidłowym
przebiegiem
rozgrywek
czuwali
i sędziowali:
dziowali: Marcin Hryc, Krzysztof
Dudek
i
Marek
Jasi
Jasiński.
Po
wyczerpujących
cych
rozgrywkach
w upalnym słońcu
cu wyniki rozgrywek
przedstawiają się następuj
ępująco:

Zespół w pełnym składzie zaprezentował
pięć utworów i swoim występem wciągnął
wci
wszystkich przybyłych w dobrą
dobr zabawę.

I. Śnieżnik
nik Domaszków,
Domaszków
II. Sudety Międzylesie,
III. Wilki z Kamieńczyka
czyka,
Gościnność gospodarzy z panem
anem wójtem
na czele zaowocowała tym, że
ż z ciężkim
sercem było opuszczać ten malowniczo
położony zakątek pod górąą Ślęż
Ślęża.

IV. Śnieżnik
nik Domaszków "Juniorzy".
"Juniorzy"
Najlepszym bramkarzem turnieju został
Marcin
Włodarczyk
(
(Śnieżnik
Domaszków),
), zawodnik Fair Play turnieju
to
Grzegorz
Pię
Piętowski
(Sudety
Międzylesie),
),
a
Król
Strzelców
to zdobywca
dobywca 5 bramek - Wojciech
Brogowski (Śnieżnik Domaszków).
Domaszków

PUCHAR KS. DZIEKANA
W RĘKACH
„ŚNIEŻNIKA”
NIKA” DOMASZKÓW
Dnia 10 lipca 2016 r. odbył się
si XVII
Turniej w piłce nożnej
nej o puchar ks.
Dziekana dekanatu Międzylesie
dzylesie. Turniej
rozpoczął się tradycyjnie
yjnie mszą św. polową
o godz.12:00
00 na Stadionie im. Andrzeja
Skowrona w Międzylesiu.

Wszystkim drużynom,
ynom, kibicom i osobom
zaangażowanym w przygotowanie
zygotowanie turnieju
serdecznie dziękuję.
Ks. Dziekan Jan Tracz
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XXIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR KRZYSZTOFA
17 LIPCA 2016 r.

IV BIESIADA ZESPOŁÓW
ŚPIEWACZYCH ZA NAMI..
Tak, tak… IV Biesiada Zespołów
Śpiewaczych Gminy Międzylesie za nami.
Jak co roku organizatorem imprezy
był sołtys wsi Smreczyna, pan Janusz
Bańkowski, a część oficjalną tradycyjnie
poprowadziła pani Teresa Sobierska–
dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Międzylesiu.

W dniu 17 lipca 2016 r. w Turnieju Piłki
Nożnej wzięły udział dwie drużyny
z gminy Międzylesie oraz cztery
zaprzyjaźnione drużyny z
innych
miejscowości.
Wyniki Turnieju:
I miejsce zdobył LZS Snieżnik
Domaszków,
II miejsce zdobył Zespół Amarena
Śrem,
III miejsce zdobył Sudety Międzylesie,
IV miejsce zdobył Zespół Zawisza
Dolsk,
V miejsce zdobył Muchobór Wielki
Wrocław,
VI miejsce zdobył zespół
Przedborowianka Przedborowa.
Nagrody wyróżnienia zdobyli:

Sezon urlopowy wciąż trwa, dlatego też
9 lipca br. przybyło na miejsce mniej
zespołów śpiewaczych niż zaplanowano.
Imprezę wzbogaciły swoimi występami
następujące
grupy
wokalnoinstrumentalne:
Boboszowianie,
Międzylesianie,
pani
Małgorzata
Wolniaczyk z Lesicy.

Najlepszy Bramkarz - Daniel Mendel
LZS Śnieżnik Domaszków,
Król Strzelców - Daniel Brogowski LZS
Snieżnik Domaszków,
Nagroda Fair –Play – Janusz Pisula
Muchobor Wielki Wrocław.
Nagrodę Najwierniejszy Kibic zdobyły
mieszkanki Międzylesia: pani Zenobia
Dudek oraz pani Janina Stępak
Za uczestnictwo w Turnieju nagrodę
zdobyła czwórka dzieci: Oliwia Macura,
Aurelia Kalmatowska, Ariel Kalmatowski,
Natalia Nowotarska oraz pani Urszula
Szura.
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do organizacji Biesiady, w szczególności
mieszkańcom Smreczyny oraz koleżankom
i kolegom z Międzylesia.

Na miejscu utworzona została także
formacja mieszana, w skład której weszły
ww. zespoły oraz kilku członków grup

TRWAJĄCE KONKURSY
WIZYTACJE KOMISJI
KONKURSOWYCH
Dla przypomnienia podajemy skrót
informacji nt. trwających konkursów oraz
ich organizatorów.
1. Aktualne konkursy organizowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie:
1) Konkurs pn. „Jaki mój dom-taka
moja gmina” - rozgrywany w czterech
kategoriach:
Certyfikowane
gospodarstwo
rolne,
Certyfikowana posesja; Certyfikowana
Wspólnota Mieszkaniowa, Certyfikowana
miejscowość aktywna.
W roku bieżącym w konkursie uczestniczy
50 podmiotów z 10-ciu miejscowości
(Goworów,
Długopole
Górne,
Kamieńczyk,
Smreczyna,
Szklarnia,
Boboszów,
Różanka,
Domaszków,
Międzylesie, Dolnik).
Komisja konkursowa zakończyła już
przegląd posesji, a ogłoszenie wyników
nastąpi na dożynkach gminnych 2016
w Kamieńczyku, w dniu 28 sierpnia br.

śpiewaczych - Długopolanie, Oset i Róża,
przy wsparciu głosów z Akademii Ruchu
z Goworowa.
Mniemamy, że goście Biesiady wrócili
do swoich domów usatysfakcjonowani,
bowiem ludowym śpiewom towarzyszyła
bogata oferta kulinarna: kawa, herbata,

zimne napoje, gama przeróżnych ciast,
zupa gulaszowa, grochówka, pierogi,
frytki, potrawy z grilla...

2) Konkurs „Wzorcowa segregacja
śmieci”, w którym udział biorą wszystkie
sołectwa z gminy Międzylesie, pod
patronatem Prezesa Zakładu Usług
Komunalnych.
Konkurs
trwa
od 17 czerwca do 19 sierpnia br. i dot.
segregacji w systemie tzw. gniazd, czyli
pojemników ogólnodostępnych na terenie
każdej wsi do zbierania papieru, tworzyw
sztucznych oraz szkła. Rozstrzygnięcie
konkursu również nastąpi na dożynkach

O godz. 19:00 rozpoczęła się zabawa
taneczna, zapewne wyczekiwana przez
niejednych, prowadzona przez zespół
Zodiak.
Z
doświadczenia
wiemy,
że właśnie na smreczyńskim placu
rekreacyjnym goście bawią się najlepiej.
Sołtys Bańkowski serdecznie dziękuje
wszystkim,
którzy
przyczynili
się
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gminnych 2016
r.
Przypominamy,
że w roku ubiegłym wygrało sołectwo
Różanka.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK
„PÓŁMETEK WAKACJI”
…
…który odbędzie się 30 lipca 2016 r.
w godz. 16:00-21:00 na polu biwakowym
w Międzylesiu. W programie gry zabawy
konkursy rodzinne prowadzone przez
MGOK
i
OSP
Międzylesie.
Więcej informacji na plakatach.

2. Konkurs organizowany przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego pn. „Piękna Wieś
Dolnośląska 2016” w IV kategoriach:
1) „Najpiękniejsza Wieś”,
2) „Najpiękniejsza Zagroda”,
3) „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy
Wsi”,
4) „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”.

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

Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono
ogółem 29 projektów, w tym z naszej
gminy 2, tj. w kat.„Najpiękniejsza zagroda
wiejska” – zagroda Państwa Beaty
i Wiktora Lech z Długopola Górnego oraz
w kat. „ Najlepszy Start w Odnowie Wsi”
– wieś Domaszków, projekt pn. „Działania
które łączą i ożywiają”.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

Wizyta Komisji Konkursowej na naszych
projektach zaplanowana jest na 25 lipca br.
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów!

W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w „Domku
Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie
było PZU), pan Zbigniew Chrapczyński
przyjmuje w punkcie konsultacyjnym
potrzebujące pomocy osoby uzależnione,
a
także
członków
rodzin
osób
uzależnionych
szukających
pomocy
w rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.
DNI PRZYJĘĆ W NAJBLIŻSZYCH
MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*18.07.2016*01.08.2016*22.08.2016 *
(trzeci poniedziałek 15.08 święto)
POMOC BEZPŁATNA!

BASEN W MIĘDZYLESIU
HARMONOGRAM NA SEZON 2016
01.07.2016 r. – 31.08.2016 r.
Poniedziałek: 12:00 – 19:00
wtorek – piątek: 10:00 – 19:00
sobota – niedziela: 10:00 – 19:00
01.09.2016 r. – 15.09.2016 r.
poniedziałek : nieczynny
wtorek – piątek: 12:00 – 16:00
sobota – niedziela: 12:00 – 16:00
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do wszystkich, którym jazda na rowerze
jest bliska.

BADANIA ANKIETOWE
Główny Urząd Statystyczny prowadzi
w całym kraju badania ankietowe, w tym
badania w gospodarstwach domowych,
które pozwalają na ocenę warunków życia
ludności i kondycji ww. gospodarstw oraz
dokonywanie
porównań
międzynarodowych w tym zakresie.
Państwa udział jest niezwykle istotny
w dostarczaniu informacji statystycznych tylko dzięki Wam, Waszej przychylności
wobec ankieterów, poświęconemu czasowi
i zrozumieniu wagi tematu, może powstać
pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego
społeczeństwa.

W najbliższym czasie odbędą się:
24 lipca 2016 r. - Wyścigi Rowerkowe dla
dzieci w wieku od 3-6 lat na stadionie
w Międzylesiu - początek godz. 16.00
/szczegóły w Regulaminie/
30 lipca 2016 r. – Up Hill „Korona
Międzylesia” etap IV z Międzylesia
do Różanki – początek na basenie
w Międzylesiu od godz. 9.15, start
pierwszego uczestnika godz. 10.01
06 sierpnia 2016 r. – Międzyleska Masa
Rowerowa
–
Impreza
rowerowa
o charakterze happeningu, której celem jest
zgromadzenie jak największej liczby
rowerzystów począwszy od
dzieci
a na seniorach skończywszy i wspólna
przejażdżka ulicami miasta. Wszystkich
chętnych zapraszamy na Międzyleski
Rynek o godz. 15.30 w eleganckich
strojach – sukienki, koszule, garnitury,
kapelusze… sami wiecie… Podczas
imprezy wyłonieni zostaną Miss i Mister
przejazdu, na których czekać będzie
niespodzianka.

Zapraszamy do udziału w badaniach!
Szczegółowe
informacje
dotyczące
prowadzonych przez statystykę publiczną
badań ankietowych znajdują się na stronie
internetowej GUS: stat.gov.pl
Tożsamość ankietera można zweryfikować
dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej –
tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu
Statystycznego we Wrocławiu
– tel. 71 37-16-333, 71 37-16-389.
Zbierane i gromadzone przez statystykę
publiczną dane są poufne i podlegają
szczególnej ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 591, z późn. zm.).

Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia!

DO ROWERZYSTÓW DUŻYCH I
MAŁYCH
Trwa
projekt
„Bike(o)landia”
organizowany przez MLKS SUDETY przy
środków
uzyskanych
współudziale
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
w konkursie grantowym, a skierowany
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HARMONOGRAM IMPREZ W RAMACH PROJEKTU BIKE(O)LANDIA

Miejsce
Lp.

Nazwa imprezy

Data

Godzina

Basen

02.07.2016

15.00

Stadion

24.07.2016

16.00

3. IV etap „Korony Międzylesia” Międzylesie Różanka

Basen

30.07.2016

9.15

4. Międzyleska Masa Rowerowa

Rynek

06.08.2016

15.30

Roztoki

20.08.2016

9.15

Stadion

21.08.2016

16.00

Basen

03.09.2016

15.00

Międzylesie

17.09.2016

9.15

Rynek

25.09.2016

15.30

Goworów - KGW

15.10.2016

9.15

rozpoczęcia imprezy
1. Wycieczka rowerowa
2. Wyścigi rowerkowe dla dzieci 3-6 lat *

5.

V etap „Korony Międzylesia”
Roztoki - Szklarnia

6. Wyścigi rowerkowe dla dzieci 7-10 lat*
7. Wycieczka rowerowa
8. VI etap „Korony Międzylesia” Międzylesie Potoczek
9. Międzyleska Masa Rowerowa
10.VII etap „Korony Międzylesia” Goworów Jodłów

*impreza nie odbędzie się w przypadku opadów deszczu
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8. Dzieci mogą startować na rowerkach biegowych,
trójkołowcach, rowerkach z bocznymi kółkami oraz
na rowerkach dwukołowych.
9. Dystans dla dzieci 3-6 lat lub młodszych –
ok. 100 metrów.
10. Dystans dla dzieci 7-10 lat – ok. 400 metrów.
11. W każdym pojedynczym wyścigu rowerkowym
udział bierze trójka dzieci, które Organizatorzy
dobiorą w pierwszej kolejności wg wieku,
następnie wg rodzaju rowerka.
12. Dzieci od razu na mecie są nagradzane
za zdobycie I, II i III miejsca.
13. Wstępne zgłoszenia do udziału DZIECI
w imprezie przyjmujemy do dnia 17 lipca 2016.
14. Zgłoszenia można dokonać na basenie
w Międzylesiu lub w Miejsko-Gminnym Domu
Kultury w Międzylesiu.
15. Zapisy przyjmowane będą także w dniu
imprezy.
16. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę
na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz danych osobowych swojego
dziecka
w
celach
marketingowych
oraz
umieszczenie
w
komunikatach
prasowych,
materiałach promocyjnych oraz na stronach
internetowych imienia, nazwiska, wieku i miejsca
zamieszkania dziecka (zgodnie z ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz na opublikowanie ich wizerunku
oraz wizerunku ich dzieci na fotografiach
z imprezy. Każdy opiekun prawny ma prawo
wglądu do danych osobowych dziecka oraz do ich
poprawiania.
17. Udział w imprezie oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.

REGULAMIN WYŚCIGÓW
ROWERKOWYCH
1. Wyścigi rowerkowe odbędą się w dwóch
terminach:
24 lipca 2016
dla dzieci 3 – 6 lat /udział mogą
wziąć dzieci młodsze/
21 sierpnia 2016 dla dzieci 7 – 10 lat
2. Obie imprezy odbędą się na Stadionie im.
A. Skowrona w Międzylesiu.
Początek o godz. 16.00.
3. W razie opadów deszczu w dniu 24.07.2016
wyścigi dzieci 3 – 6 lat odbędą się w drugim
podanym terminie.
4. W razie opadów deszczu w dniu 21.08.2016
wyścigi nie odbędą się.
5. Udział w imprezie jest bezpłatny i ma ona
charakter otwarty.
6. Zapraszamy całymi rodzinami – koce i kosze
piknikowe mile widziane.
7. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez
dziecko rowerka oraz obecność przynajmniej
jednego opiekuna.

Program Wyścigów Rowerkowych
16.00 – 16.45 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
16.45 Pierwszy wyścig rowerkowy, każdy kolejny
po zakończeniu poprzedniego
ok. 18.00 Prezentacja wszystkich zdobywców
I miejsca, następnie II i III miejsca

Organizator
MLKS Sudety Międzylesie
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PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ
NR 133 O POW. 0,24 HA OBRĘB GNIEWOSZÓW

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 12 SIERPNIA 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr
14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.
1.Położenie nieruchomości – obręb GNIEWOSZÓW, dz. 133 o pow. 0,24 ha, KW 43993

2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w centralnej Stefie zabudowy miejscowości,
w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań
gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, bezpośredni dojazd
z głównej drogi asfaltowej, przebiegającej przez wieś lub z drogi gruntowej, utwardzonej materiałem
kamiennym. Działka nie jest wyposażona w media, istnieje możliwość podłączenia do linii
energetycznej. Teren działki stromo nachylony w kierunku drogi.

3.

Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Międzylesie:

- 7MN3/RM- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych,
5.

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca
Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2016 r.

6.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.

7.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega
przepadkowi.

8.

Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

9.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

10. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując
o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
11. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 12.07.2016 r.
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WYKAZ KURSÓW PKS WYKONYWANYCH W OKRESIE WAKACJI
Na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2016 roku zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem
Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A i Gminą Międzylesie, Gmina zobowiązała się do
partycypowania w kosztach kursów autobusowych realizowanych od poniedziałku do piątku
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.
Lp. Nr kursu

Godz.
odjazdu

Relacja kursu

1.

433

6.00

Kłodzko – Boboszów przez Międzylesie, Domaszków

2.

438

7.35

Boboszów – Kłodzko przez Międzylesie, Domaszków

3.

2159

13.40

4.

4165

14.45

Bystrzyca Kł. – Boboszów przez Międzylesie,
Domaszków, Długopole
Boboszów – Bystrzyca Kł. przez Międzylesie,
Domaszków, Długopole
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Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach PAOW na dzień 30.06.2016 r.

Lp. Miejscowość

1.

Boboszów

2.

Długopole
Górne

Podmiot

Rada Sołecka

3.

Długopole
Górne

4.

Dolnik

Rada Sołecka

5.

Domaszków

6.

7.

8.

Stowarzyszenie "
Dla Rozwoju
Domaszkowa"
Parafia
Rzymskokatolcka
Domaszków
p.w.ś Mikołaja w
Domaszkowie

Domaszków

Stowarzyszenie “
Serce dla
Domaszkowa”

Domaszków

Ludowy Zespół
Sportowy
Śnieżnik
Domaszków

Dotacja
PAOW

zł

zł

zł

%

Udział
środków
własnych
%

580

399,91

180,09

69%

31%

778,97

400

378,97

51%

49%

Nazwa projektu

Modernizacja
placu
festynowego

Malowanie
OSP w Długopolu pomieszczeń w
Górnym
OSP w Długopolu
Górnym
Stowarzyszenie
“Aktywni dla
Długopola
Górnego”

Udział
Udział
środków środków
własnych PAOW

Wartość
ogółem

Odnowienie
świetlicy w
Remizie OSP w
Długopolu
Górnym

802

400

402

50%

50%

Pawilon
handlowy- zakup

724

400

324

55%

45%

Wieś pełna
kwiatów

796

400

396

50%

50%

Święto w naszej
miejscowości

908

400

508

44%

56%

666

400

266

60%

40%

666

399,92

266,08

60%

40%

Wykonanie
zadaszenia na
szatniach oraz
wykonanie
zabudowy boiska
wielofunkcyjnego
Orlik w
Domaszkowie
Wykonanie
zadaszenia na
szatniach oraz
wykonanie
zabudowy boiska
wielofunkcyjnego
Orlik w
Domaszkowie
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9.

10.

Domaszków

Domaszków

OSP w
Domaszkowie

Wymiana okien
drewnianych na
PCV w
pomieszczeniach
garażu- etap II

616

400

216

65%

35%

Rada Sołecka

Nasza
miejscowośćnaszą wizytówką

694

400

294

58%

42%

Rolety do okien
na świetlicy

810

400

410

49%

51%

646,99

400

246,99

62%

38%

693

365

328

53%

47%

897

400

497

45%

55%

805,5

400

405,5

50%

50%

625

392,57

232,43

63%

37%

762

399,98

362,02

52%

48%

576,4

400

176,4

69%

31%

576,4

400

176,4

69%

31%

821

400

421

49%

51%

790

400

390

51%

49%

632

400

232

63%

37%

602

400

202

66%

34%

1622,96

400

1222,96

25%

75%

624,6

400

224,6

64%

36%

11.

Gajnik

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne Wsi
Gajnik

12.

Gajnik

Sołectwo Gajnik

13. Gniewoszów

Rada Sołecka

14.

Goworów

Rada Sołecka

15.

Goworów

OSP w Goworów

16.

Jaworek

Rada Sołecka

17.

Jodłów

Rada Sołecka

18. Kamieńczyk

Stowarzyszenie
“Przyjaciół
Kamieńczyka”

19. Kamieńczyk

Rada Sołecka

20. Michałowice

Rada Sołecka

21.

Międzylesie

22.

Międzylesie

23.

24.
25

Stowarzyszenie
“ Międzylesie
Razem”

Wymiana firan na
świetlicy
Wymiana rynien
na budynku
świetlicy
Modernizacja
oświetlenia w
świetlicy wiejskiej
Modernizacja
Remizy OSP-cd.
Budowa
zadaszenia
Remont w
świetlicy w
Jodłowie cd.
Zakup taboretu z
butlą
Zakup taboretu z
butlą
Obudowa wiaty
przystankowej
Na krakowską
nutę

Sołectwo
Informacja-ważna
Międzylesie
sprawa
Parafia
Rzymskokatolicka
Międzylesie
Zakup namiotu
pw. Bożego Ciała
w Międzylesiu
O.S.P.
Międzylesie
Piękna szatnia
Międzylesie
Dbamy o zieleń
Nagodzice
Rada Sołecka
na wsi
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26.

Nagodzice

Stowarzyszenie
“ Przyjaciół
Nagodzic”

Dbamy o to co
mamy

548,5

400

148,5

73%

27%

27

Nowa Wieś

Rada Sołecka

Estetyka Wsi

689,8

400

289,8

58%

42%

28.

Pisary

Rada Parafialna

1017,64

400

617,64

39%

61%

29

Pisary

Rada Sołecka

1015

400

615

39%

61%

30.

Potoczek

Rada Sołecka

761

400

361

53%

47%

2258

400

1858

18%

82%

2258

400

1858

18%

82%

2258

400

1858

18%

82%

652

400

252

61%

39%

652

400

252

61%

39%

652

400

252

61%

39%

652

400

252

61%

39%

586,8

400

186,8

68%

32%

680

400

280

59%

41%

688

400

288

58%

42%

34084,56

15957,38

18127,18

Budowa ganku
przy świetlicy
Budowa ganku
przy świetlicy
Estetyka i
wizerunek
miejscowości

Parafia
Rzymskokatolicka
Stroje dla Zespołu
p.w.
“Róża”
Wniebowzięcia
NMP w Różance

31.

Różanka

32.

Różanka

Stowarzyszenie
“Przyjaciół
Różanki”

33.

Różanka

Rada Sołecka

34.

Roztoki

Rada Sołecka

35.

Roztoki

LZS Zieloni
Roztoki

36.

Roztoki

OSP W
Roztokach

37.

Roztoki

Rada Parafialna

38.

Szklarnia

Rada Sołecka

Stroje dla Zespołu
“Róża”
Stroje dla Zespołu
“Róża”
Dostęp do czystej
wody w świetlicy
cz. IV
Dostęp do czystej
wody w świetlicy
cz. III
Dostęp do czystej
wody w świetlicy
cz. I
Dostęp do czystej
wody w świetlicy
cz. II
Świetlica wiejskapomieszczenie
kuchni, remont i
modernizacja

39.

Szklarnia

OSP Szklarnia

Świetlica wiejskazałożenie glazury
w pomieszczeniu
kuchennym

40.

Szklarnia

Stowarzyszenie
„Aktywni dla
Szklarni „

Świetlica wiejskawykonanie nowej
posadzki

Razem

Ogółem złożono 40 projektów przez następujące podmioty :
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Rady sołeckie - 18
Stowarzyszenia - 9
Rady Parafialne - 5
OSP - 6
Ludowe Zespoły Sportowe – 2
Oprac. Anna Kulbaka

Informacja dotycząca realizacji projektów zainicjowanych przez Młodzieżową Radę
Miasta i Gminy Międzylesie w ramach PAOW na dzień 30.06.2016 r.

lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

NAZWA
PROJEKTU

UDZIAŁ
UDZIAŁ
NAZWA
WARTOŚĆ DOTACJA
UDZIAŁ
ŚRODKÓW
ŚRODKÓW
PODMIOTU
OGÓŁEM
PAOW
ŚRODKÓW
WŁASNYCH
WŁASNYCH
SKŁADAJĄCEGO
ZŁ
ZŁ
PAOW %
ZŁ
%

"Patroni naszych Zespół Szkół w
ulic"
Międzylesiu
"Moja mała
Zespół Szkolnoojczyzna.
Przedszkolny im.
Odkrywamy
Przyjaciół Dzieci
historię ukrytą w
w Domaszkowie
archiwach"
Zespół Szkolno" Origami
Przedszkolny im.
kinetyczne"
Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie
Zespół Szkolno"Dzień Ziemi.
Przedszkolny im.
Myśl globalniePrzyjaciół Dzieci
działaj lokalnie"
w Domaszkowie
"Warsztaty
artystyczneZespół Szkół w
decoupage na
Międzylesiu
drewnie"
"Międzylesie w
Zespół Szkół w
obiektywie"
Międzylesiu
"1050 lat od
Zespół Szkół w
chrztu Polski "
Międzylesiu
" Od przedszkola
do redaktora"gazetka szkolna Zespół SzkolnoZespołu Szkolno- Przedszkolny im.
Przedszkolnego Przyjaciół Dzieci
im. Przyjaciół
w Domaszkowie
Dzieci w
Domaszkowie

642

200

442

31%

69%

842

200

642

24%

76%

441,4

200

241,4

45%

55%

334,6

109,6

225

33%

67%

324

200

124

62%

38%

620

200

420

32%

68%

350

170

180

49%

51%

419

200

219

48%

52%
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"Żyj zdrowo i
Zespół Szkół w
bezpiecznie!!!"
Międzylesiu
"Ogrodnictwo to
Zespół Szkolnonauka. Na tym
Przedszkolny im.
10. własnie polega
Przyjaciół Dzieci
zabawa, cały czas
w Domaszkowie
się uczysz"
Zespół Szkół w
11. "Mali naukowcy"
Międzylesiu
"Poznać, to co
Zespół Szkół w
12.
nieznane"
Międzylesiu
"Poznaję moją
Zespół Szkół w
13.
Małą Ojczyznę"
Międzylesiu
"Patriotyczna gra Zespół Szkół w
14.
miejska"
Międzylesiu
"Kuchcikowo"Zespół Szkół w
15.
Warsztaty
Międzylesiu
kulinarne
"W zdrowum
Zespół Szkół w
16.
ciele zdrowy
Międzylesiu
duch"
Manifestacja
ekologiczna na
Dzień Ziemi "
Zespół Szkół w
17.
Miedzyleskie
Międzylesiu
dzieci Ziemię
ratują i ją szanują
"
"Zabawa z
Zespół Szkół w
18.
językiem
Międzylesiu
polskim"
Zespół Szkolno"Roślinki zielone Przedszkolny im.
19.
dla nas kupione" Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie
9.

RAZEM

290

200

90

69%

31%

241

150

91

62%

38%

290

200

90

69%

31%

443

199

244

45%

55%

363

193

170

53%

47%

434

200

234

46%

54%

354

161,66

192,34

46%

54%

361,5

198,95

162,55

55%

45%

300

200

100

67%

33%

290

200

90

69%

31%

338

200

138

59%

41%

7677,5

3582,21

4095,29

Ogółem złożono 19 projektów przez następujące podmioty:
Zespół Szkół w Międzylesiu – 13
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie- 6
Oprac. Aleksandra Nalborczyk
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