ROZMOWA Z CZESŁAWEM KRĘCICHWOSTEM
PREZESEM STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH
„EUROREGIO GLACENSIS”
Byłeś radnym V kadencji (2014-2018) Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
reprezentując ruch polityczny Bezpartyjni Samorządowcy. Jak oceniasz działanie
swoich ówczesnych kolegów wchodzących w dosyć dziwną jak na wcześniej wyznawane
idee koalicję w województwie ?

Krótka odpowiedź. Serce boli patrząc na tą polityczną woltę. Nie wierzyłem, że
Bezpartyujni Samorządowcy „pójdą” z PIS.
Głosowali na nich wyborcy, którzy są za Konstytucją, praworządnością i są przeciwni
odbieraniu kompetencji samorządom. A jak jest każdy widzi...
Skończmy z polityką, bo – podejrzewam, że większość z nas ma jej serdecznie
dosyć. Są sprawy ciekawsze i dla lokalnych społeczności ważniejsze. Zbliżają się warte
odnotowania rocznice. 25 lata temu powstało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, a
23 lata temu brałeś udział w utworzeniu „Euroregionu Glacensis”, i tyleż lat stoisz na
jego czele ! Skąd pomysł na powołanie tych dwóch bytów ?
Masz rację. W dniu 9 lutego 1994 roku powstało Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkiej, które zaczęło popierać ideę samorządu terytorialnego dotyczącą współpracy
przygranicznej oraz eksponować zbieżne problemy gospodarcze gmin, lansując tezę obrony
wspólnych interesów założycieli stowarzyszenia, a więc samorządów lokalnych.
Logiczną konsekwencją tego wydarzenia było podpisanie w dniu 5 grudnia 1996 roku
w Hradec Králové Umowy Ramowej między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i
Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi
Kłodzkiej o utworzeniu euroregionu pod nazwą Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i
Ziemi Kłodzkiej - „Euroregion Glacensis”.
A przyczynkiem do stworzenia Euroregionu mówiąc najkrócej, był fakt, iż mniej więcej
od 1994 roku w kręgach samorządowych strony czeskiej i polskiej zmieniały się poglądy na
formę współpracy i zaczęto rozważać potrzebę utworzenia Euroregionu pod nazwą
„Glacensis”.
Proponowana nazwa ma historyczny rodowód i wywodzi się ze średniowiecznego
łacińskiego określenia Kotliny Kłodzkiej, niewielkiej (tylko ok.1/5) części ziemi kłodzkiej, ale
to właśnie ona została ona uznana za właściwą dla przyszłego związku ponadgranicznego
jednostek samorządowych.

„Liznęliśmy” trochę historii. Jak mówiliśmy, niedługo miną 23 lata Euroregionu.
Czym zajmuje się Stowarzyszenie i jakie są jego plany i zamierzenia na przyszłość ?

Może dla zachowania porządku najpierw powiedzmy w znacznym skrócie czym
zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Polskich Eurregionu Glacensis. A jest celem stowarzyszenia
wszechstronna działalność na rzecz pomyślności regionu, sanacji ekologicznej, rozkwitu
gospodarczego, rozwoju turystyki, kultury i sportu, oraz stałej poprawy warunków życia
mieszkańców.
Cele realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w
obszarze pogranicza Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej przy wykorzystaniu
szansy, jakie to położenie stwarza dla obu stron.
A plany na najbliższy 2020 rok ? Zbyt mało mamy czasu na dokładne omówienie
przyszłorocznych planów. Powiem tylko, iż jest do zrealizowania kilka mikroprojektów, w tym
takie np. jak : „Zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów”, „Strategia Euroregionu
Glacensis 2020+”, „Wykształcenie nie zna granic 2” czy „Uczymy się razem z sąsiadami
2”. Zainteresowanych zapraszam na oficjalną stronę Stowarzyszenia, gdzie znajdą
„Założenia działalności stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Glacensis w 2020 roku”.
Na koniec zostawiam sobie czas na zadanie samorządowcowi z krwi i kości krótkiego,
acz - według mnie, niezwykle dziś aktualnego pytania : jaki samorząd ?
W Polsce budowanej po 1989 roku najlepiej ocenia się pracę samorządowców. Przez
te lata potrafiliśmy bowiem zbudować w naszych Małych Ojczyznach nowoczesne i sprawne
samorządy. Naszymi osiągnięciami są zrealizowane, pomocne mieszkańcom inwestycje.
Tysiące zrealizowanych potrzeb – to właśnie nasze osiągnięcia.
Na osiągnięcie takiego sukcesu jest jedna recepta : ciężka i uczciwa praca na rzecz
mieszkańców. Rozwiązywanie problemów nie jest proste i wymaga efektywnego, oraz
odważnego podejmowania decyzji.
Będąc na co dzień w kontakcie z mieszkańcami wiedziałem jakie są ich największe
potrzeby. Naszą – samorządowców, silną stroną jest realizm, fachowość i kompetencja
wynikająca z bagażu doświadczeń i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.
Przyszłość naszego kraju należy budować w oparciu o ambitne programy. Chcę by
Polska była państwem praworządnym, państwem stawiającym na pierwszym miejscu dobro
swoich obywateli, naszych współmieszkańców. Musimy sprzeciwiać się wszelkim próbom
centralizacji kraju i odbieraniu obywatelom możliwości decydowania o swojej przyszłości.
Opowiadam się za wzmocnieniem roli samorządu terytorialnego, W naszej
samorządowej pracy skupiamy się na rzeczach istotnych ułatwiających życie mieszkańcom i –
co szczególnie dziś jest ważne, nie stajemy po żadnej ze stron niepotrzebnego, ostrego sporu
ideologicznego.
Te i takie zasady towarzyszyły mi podczas mej pracy w samorządzie. Czy kiedy byłem
przez wiele lat burmistrzem Kudowy, czy kiedy byłem radnym samorządu wojewódzkiego. To
swoiste credo przeświecało mi też i nadal przyświeca w działalności Euroregionu. To jest mój
i wielu moich kolegów i przyjaciół samorządowców model samorządu. I marzę o jednym. Jak
już państwo nie pomaga samorządom, to chociaż niech im nie szkodzi !

I niech to wezwanie będzie klamrą spinającą naszą rozmowę. Dziękuję Ci za nią !

XIV SESJIA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
ODBYŁA SIĘ W DNIU 30
PAŹDZIERNIKA 2019

30 października 2019 r., odbyła się
XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu,
podczas której odbyło się ślubowanie
nowo wybranej Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie.

W proponowanym porządku obrad
zaplanowano
podjęcie uchwał w
sprawach:
1/ przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy wraz z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za
pierwsze półrocze 2019 r.
2/ zmiany uchwały w spr. trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.
3/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP
otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam
zapoznać się można z protokółem z obrad,
oraz nagraniem video z przebiegu sesji.

Na sesji Burmistrz podsumował
przeprowadzone wybory, z
dnia 7
października 2019 r, w wyniku których
wybrano 10 radnych na kolejną kadencję
Młodzieżowej Rady w roku 2019-2020. Po
tym przeprowadzono uroczyste ślubowanie
wraz z wręczeniem zaświadczeń o
wyborze.

ŚLUBOWANIE
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE
11 LISTOPADA W GMINIE
MIĘDZYLESIE
W 101. rocznicę wydarzeń z 11
listopada 1918 roku obchodziliśmy
Narodowe Święto Niepodległości. Z tej
okazji w międzyleskim
kościele
parafialnym odbyła się uroczysta msza w
intencji ojczyzny. Po mszy wszyscy

zgromadzeni w uroczystym pochodzie na
czele z Orkiestrą Dętą OSP, władzami
miasta,
pocztami
sztandarowymi,
harcerzami i żołnierzami udali się pod
obelisk Sybiraków. I tu oddano cześć
walczącym i poległym za nasza wolność.
Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli:
burmistrz
Tomasz
Korczak,
przedstawiciele
Młodzieżowej
Rady,
harcerze i mieszkańcy.

Kolejnym punktem uroczystych
obchodów
był
koncert
w
sali
widowiskowej MGOK. W tym roku

muzyczną ucztę przygotowała grupa
uczniów z Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Międzylesiu. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy znane pieśni i

piosenki o tematyce patriotycznej. Solistki
oczarowały publiczność i sprawiły, że
niejednej osobie łza zakręciła się w oku.
Na zakończenie wystąpili niezawodni
harcerze z hufca z Bystrzycy Kłodzkiej i
także
zaprezentowali
patriotyczne
piosenki
harcerskie. Uwieńczeniem
występów było wykonanie na saksofonie
utworu „Płonie ognisko” przez druha
Kacpra Walczuka.

Serdecznie dziękujemy:
- szkolnej grupie
muzycznej i ich
opiekunom pani Małgorzacie i panu
Ryszardowi,
- pani Kasi za okolicznościową, przepiękną
dekorację
- harcerzom z Hufca Bystrzyca Kłodzkiej
za liczne przybycie i czynny udział.
Wielkie
podziękowania
składamy
wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy
wraz z nami brali udział w międzyleskich
obchodach Święta Niepodległości. .

„WILK 19”

26.10.2019 r. w Międzylesiu (ul.
Kościelna oraz plac przy remizie OSP)
przeprowadzone zostały II manewry
strażackie jednostek OSP z terenu gminy
Międzylesie
„Wilk
19”.
Podczas
inauguracji burmistrz Tomasz Korczak
wraz z prezesem OSP Międzylesie Janem
Bojdą,
OSP
Domaszków
Arturem
Mendlem oraz Starostą Sboru SDH
Lichkov Františkiem Faltus’em dokonali
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 15 lecie współpracy w ratowaniu życia i
mienia mieszkańców Czech i Polski.

OTWARCIE WIEŻY
WIDOKOWEJ
W DESTNE W ORLICKYCH
HORACH

W manewrach wzięły udział jednostki:

- OSP Międzylesie
- OSP Domaszków

26 października 2019 r. w
miejscowości Destne w Orlickych horach
nastąpiło uroczyste otwarcie wieży
widokowej na górze Velka Destna.
Przedsięwzięcie było realizowany w
ramach projektu Czesko – Polskiego
Szlaku Grzbietowego – część wschodnia.
Realizowany on jest w programie Interreg
VA, obejmujący partnerów po obu
stronach granicy, będących w Euroregionie
Glacensis.

- OSP Długopole Górne
- OSP Goworów
- OSP Roztoki
- SDH Lichkov.

W samo południe nastąpiła część
oficjalna uroczystości, przy udziale wielu
turystów, zarówno z Czech, jak i z Polski.
Dzięki sprzyjającej pogodzie można było
podziwiać rozległe i piękne widoki, które

zapierały dech w piersiach. Wieża będzie z
pewnością stanowiła ważny punkt na trasie
dla każdego turysty odwiedzającego ten
region.

GMINY CHCĄ WSPÓLNIE
DECYDOWAĆ
O POPRAWIE ŻYCIA SWOICH
MIESZKAŃCÓW...

INFORMACJA DLA
ZWOLENNIKÓW
NARCIARSTWA BIEGOWEGO

Klaster Energii ARES (Autonomiczny
Region Energetyczny Sudety) powstał jako
inicjatywa
pięciu
gmin
powiatu
kłodzkiego.
Czym
jest
tajemniczo
brzmiący „klaster energii” określa Ustawa
o Odnawialnych Źródłach Energii (dla
szczególnie zainteresowanych tematem :
Dz.U. z 20.02.. 2015 (poz. 478).

Informujemy, że w zbliżającym się
okresie zimowym 2019/2020 będą
przygotowywane
i
systematycznie
utrzymywane
na
terenie
gminy
Międzylesie trasy dla amatorów nart
biegowych. Zostaną wytyczone ślady pod
,,biegówki”, które będą poprawiane w
trakcie trwania zimy (oczywiście przy
odpowiedniej pokrywie śniegu). Część
tras, zwłaszcza przebiegających przez
tereny nadleśnictwa w miejscowości
Jodłów może być okresowo zamknięta z
uwagi na trwające prace przy pozyskaniu
drewna. Na bieżąco będziemy informować
o jakichkolwiek utrudnieniach na naszej
stronie w zakładce informacje dla turysty
– szlaki narciarstwa biegowego.
Już dziś zachęcamy do tej formy miłego
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Liderem klastra jest gmina Duszniki
Zdrój. Celami jakie stawia przed sobą
klaster są – najkrócej mówiąc, czyste
środowisko, czysta energia dla każdego i
niezależność energetyczna bez emisji.
Szczegółowe cele Klastra są niebywale
istotne dla komfortu życia naszych
mieszkańców :


Eliminacja
niskiej
emisji
z
indywidualnych palenisk i lokalnych
kotłowni
 Ograniczenie
niskiej
emisji
z
transportu
 Zwiększenie wykorzystania zasobów
lokalnych (wody geotermalne , odpady
rolne,
uprawy
na
nieużytkach,
zagospodarowanie
odpadów
poprodukcyjnych, wykorzystanie energii
cieków wodnych)


Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii
dla mieszkańców i lokalnego biznesu
 Zmniejszenie kosztów energii dla
mieszkańców i lokalnego biznesu
Kilka dni temu klaster powiększył się o
kolejne gminy (w tym naszą międzyleską
reprezentowaną przez burmistrza Tomasza

Korczaka), a także powiat kłodzki. Skupia
ARES 13 jednostek administracyjnych
samorządu terytorialnego naszego powiatu,
co sprawia że jest największy w Polsce.
Klaster to dobra, wspólna inicjatywa,
która nie obędzie się bez współdziałania
mieszkańców, przedsiębiorców...
O
wszelkich ustaleniach będziemy jak
zawsze
informować
naszych
współmieszkańców. Dla zainteresowanych
strona www klastra : www.klasterares.pl

SPOTKANIE W CZARNEJ
GÓRZE

W dniu 19 listopada 2019 r. w
hotelu ,,Aparthotel” w Nowej Morawie (9
rejon Czarnej Góry) odbyło się seminarium
dotyczące rozwoju turystyki w lasach
Kotliny
Kłodzkiej.
Głównym
organizatorem spotkania było Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w
Brzegu przy honorowym patronacie Pana
Pawła Górskiego – Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji
Lasów
Państwowych
we
Wrocławiu. Głównym celem spotkania
przedstawicieli Lasów Państwowych oraz
lokalnych samorządów Kotliny Kłodzkiej
było udostępnianie lasów dla turystów
przebywających w naszym regionie.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące
problemów i ich rozwiązywania na styku
turysta a ochrona lasów. Wskazano na
konieczne rozwiązania związane z
corocznie zwiększającą się liczbą osób
chętnych zobaczenia naszej przyrody, a co
za tym idzie, jak ją skutecznie uchronić
przed ,,zadeptaniem” przez człowieka.
Dyskusja dotyczyła wytyczania przez lasy
nowych szlaków zarówno pieszych, jak i
rowerowych, zwłaszcza w kontekście
rozwijających się szybko tras typu
singletrack
przeznaczonych
dla
rowerzystów.
Poruszono także ideę szerszego
rozpropagowania powstającego ruchu
turystycznego w Kotlinie Kłodzkiej wśród
jak
najszerszej
grupy
odbiorców.
Połączenie sił leśników i pracowników
odpowiedzialnych za ruch turystyczny,
zarówno na szczeblu samorządu, jak i
województwa będzie w przyszłości
owocowało
coraz
szerszym
udostępnianiem dla turysty naszej pięknej
przyrody. Spotkanie było bardzo owocne
w wymianie metod i czynników
poruszających powyższe tematy.

”SILNY SAMORZĄD – SILNE
PAŃSTWO”

– pod takim hasłem odbył się VII5
dolnośląski
kongres
samorządowy
zorganizowany tradycyjnie przez samorząd

województwa

dolnośląskiego

W
kongresie
uczestniczyli
przedstawiciele samorządów, administracji
rządowej, naukowców, przedsiębiorców,
ekspertów i dziennikarzy oraz kilkaset
zainteresowanych osób.
Gminę
Międzylesie
reprezentowała
Aleksandra Kruk – Sekretarz Miasta i
Gminny.
Obrady podzielono na trzy panele
tematyczne moderowane przez Agnieszkę
Gozdyrę
z telewizji Polsat News, Bogusława
Chrabotę - redaktora naczelnego dziennika
Rzeczpospolita oraz Agnieszkę Kapłon z
TVP3 Wrocław.
I Panel
„Miejsce samorządu terytorialnego we
współczesnej Polsce” – głos zabrał
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który przywitał
uczestników
kongresu,
a następnie przedstawił rolę samorządu
terytorialnego, a zwłaszcza jego znaczenie
w rozwoju kraju. W dyskusji panelowej
uczestniczyli także: Robert Raczyński –
Prezydent Lubina, Irena Krzyszkiewicz –
Burmistrza Góry, prof. dr hab. Kazimierz
Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w
Kielcach
oraz
wicewojewoda
dolnośląski Jarosław Kresy.
Pierwszy panel poświęcony był roli
samorządu w Polsce. Dyskutowano o
efektach współpracy samorządów różnych
szczebli, przede wszystkim wskazano na
potrzebę
współpracy
przedstawicieli
samorządów z władzą centralną, a także
środowiskami gospodarczymi, naukowymi
i
organizacjami
pozarządowymi.
Poruszono też ważny temat, jakim jest

społeczeństwo obywatelskie i jego wpływ
na sprawne funkcjonowanie samorządów.

II Panel
„Eko-Dolny Śląsk” – w dyskusji
uczestniczyli: wicemarszałek Grzegorz
Macko, Tymoteusz Myrda - członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
Dariusz Stasiak - Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Tomasz
Kulczyński
Burmistrz
Chocianowa, Julia Rokicka - działaczka
społeczna,
współzałożycielka
Stowarzyszenia Biorecykling, Bartosz
Huzarski - trener i założyciel Huzar Bike
Academy, radny Powiatu Wrocławskiego,
organizator cyklu wyścigów „Via Dolny
Śląsk”.
Kolejny panel dotyczył ochrony
środowiska,
w
tym
zagadnienia
niskoemisyjnych form transportu, czystego
powietrza oraz gospodarki odpadami.
Uczestnicy tej dyskusji wskazali na
konieczność wprowadzenia
rozwiązań
systemowych i wsparcie ze strony rządu,
gdyż walka ze smogiem - to walka w
całym
regionie,
nie
tylko
w
poszczególnych miastach, które są
pokazywane na mapach obrazujących
największe zanieczyszczenie. Podniesiono
też kwestię rozwoju transportu kolejowego
– ważnego czynnika w dbałości o czyste
powietrze.
Tutaj
znaczenie
ma
zapewnienie właściwego transportu dla
mieszkańców przez samorządy lokalne tak,
aby stworzyć możliwości przesiadania się
do
pociągów.
III Panel

„Zdrowie, onkologia, psychiatria” –
dyskusję
prowadzili:
wicemarszałek
Marcin Krzyżanowski, Mariola Kośmider radna Rady Miejskiej Polkowice, prof. dr
hab. n. med. Andrzej Kiejny - Ekspert ds.
psychiatrii, dr hab. n. med. Adam
Maciejczyk
Dyrektor
Naczelny
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we
Wrocławiu, Katarzyna Kapuścińska Dyrektor
Dolnośląskiego
Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka we
Wrocławiu oraz Zbigniew Terka Dyrektor
Dolnośląskiego
Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.
Tematem ostatniego panelu była
opieka zdrowotna ze szczególnym
uwzględnieniem opieki onkologicznej i
psychiatrycznej. Samorząd województwa
spełnia tu bardzo istotne zadania.
Ponieważ oprócz prowadzenia szpitali, ma
również za zadanie wdrażać akcje
profilaktyczne, które z kolei mają znacząco
obniżać przyszłe zagrożenia związane z
koniecznością
leczenia
mieszkańców
regionu. Uczestnicy dyskusji wskazali na
potrzebę
ciągłych
inwestycji
w
infrastrukturę szpitalną, oraz potrzebę
szkoleń lekarzy, średniego personelu
medycznego i administracji medycznej,
gdyż ma to ogromne znaczenie w jakości
świadczenia
usług
medycznych.
Przedstawiciele placówek medycznych
Dolnego Śląska, jak i dolnośląskiego NFZ
uczestniczący w dyskusji, powiedzieli, że
są świadomi wyzwań jakie stoją przed
nimi. Między innymi, odpowiadając na
potrzeby społeczeństwa w zakresie
lecznictwa, trzeba ciągle starać się o
zwiększenie środków na ten celi.

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to
polskie święto oświaty i szkolnictwa
wyższego. W tym szczególnym dniu oczy
wszystkich zwrócone są na nauczycieli,
wychowawców oraz pracowników szkół.
Jest to okazja, żeby w tym dniu wyrazić
wdzięczność za codzienny trud i troski
wkładany w edukację i wychowanie dzieci
i młodzieży.
14 października 2019 r. również
uczniowie
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego
w
Domaszkowie
dziękowali
swoim
wychowawcom,
nauczycielom i pracownikom szkoły, a
zwłaszcza tegorocznym Jubilatom. Na
uroczystym apelu wystąpili wszyscy
uczestnicy XIX Przeglądu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej z naszej szkoły,
oraz roztańczone dziewczęta Pani Renaty
Sochy. Inscenizację, nawiązującą do
popularnego teleturnieju FAMILIADA,
przygotowali i przedstawili uczniowie
klasy IV.

konkurencji sportowych. Najedzeni
radośni wróciliśmy do szkoły.

i

„SZKOŁA PAMIĘTA”

Słowo miłość – za ich troski
Słowo wdzięczność – za ich trud
Dar to skromny, dar uczniowski

W roku ważnych wydarzeń - 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75.
rocznicy
wybuchu
Powstania
Warszawskiego - Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Domaszkowie włączył się
w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”.

Wyśpiewany z serc jak z nut

JESIENNE ZABAWY

18 października 2019r. uczniowie
klasy
Ia
i
Ib
wspólnie
z
wychowawczyniami
uczestniczyli
w
ognisku klasowym, które odbyło się w
części sportowo - rekreacyjnej w
Domaszkowie. Wspólnie śpiewaliśmy
piosenki, piekliśmy kiełbaski i chleb.
Wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni.
Pogoda wspaniale dopisywała. W trakcie
ogniska odbyło się dużo zabaw i

Akcja ta została zorganizowana w tym
roku po raz pierwszy przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i ma na celu
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę
pielęgnowania pamięci o bohaterach,
ludziach związanych z historią danego
miejsca, regionu, społeczności. W ramach
akcji uczniowie klas I, II, IV i V Szkoły
Podstawowej odwiedzili groby zmarłych
nauczycieli oraz pracowników naszej

placówki
symboliczne znicze.

i zapalili na nich

SIOSTRY KLAWERIANKI
W NASZEJ SZKOLE

W październiku w ZespoleSzkolno Przedszkolnym w Domaszkowie
gościliśmy dwie siostry zakonne z Referatu
Misyjnego ze Świdnicy, które zostały
zaproszone przez panią katechetkę Bożenę
Gałuszę. Opowiedziały one dzieciom o
misjach i sytuacji dzieci w krajach
misyjnych. Przywiozły ze sobą oryginalne
stroje z Peru, Azji, Afryki, w które ubrały
się dzieci.

Pokazały piłkę wykonaną z roślin, którą
zrobiły dzieci, aby się bawić. Mówiły o
potrzebie budowania mostu między bogatą
Europą a biedą w różnych zakątkach
świata. Tym mostem jest modlitwa, ofiara,
służba i talent. Uświadomiły dzieciom, że
każdy ochrzczony jest posłany, aby nieść

Chrystusa i pomoc innym. Uczyły dzieci
piosenki w języku kiswahili, gdzie były
cztery ważne słowa: amanii to znaczy
pokój, upendo -miłość, umoja - jedność,
furaha - radość. Siostry opowiedziały
również o misjonarce z Wałbrzycha, która
od 10 lat jest na misjach San Ramon w
Peru. Dla tej misji będziemy pozyskiwać
fundusze na przybory szkolne. Spotkanie z
siostrami było dla naszych uczniów
świetną
lekcją
poznawczą
i
uwrażliwieniem na ubóstwo. Dzieci mogły
się przekonać, że z siostrami zakonnymi
można miło spędzić czas.

ROZDAJEMY NAGRODY
28 października 2019r. w naszym
przedszkolu w Domaszkowie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród za udział w
konkursie “Moja Pani”. Pani dyrektor
wręczyła upominki zarówno zdobywcom I,
II i III miejsca, jak i wyróżnionym
przedszkolakom, którzy również włożyli
wiele wysiłku i serca w wykonanie prac.
Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy
gościom “Magiczny dywan”- formę
dywanu interaktywnego, wyświetlającego
poprzez
projektor
różnorodne
gry
edukacyjne dla dzieci.

Wszyscy mogli spróbować swoich
możliwości podczas zabaw, a przy tym to
doskonała forma integracji. Całość
imprezy dopełnił przygotowany przez
organizatorów poczęstunek oraz zabawy
na przedszkolnym holu.

Pierwszym i bardzo interesującym
punktem był Park Nauki i Ewolucji
Człowieka. Staliśmy się świadkami
przemian, uczestniczyliśmy w przygodzie
sprzed 66. milionów lat. Podróżowaliśmy
promem
kosmicznym,
następnie
przenieśliśmy się do wehikułu czasu,
wrażenia były ogromne.

ODKRYWANIE OBIEKTÓW
SAKRALNYCH
20 października 2019r. niektórzy
uczniowie naszej szkoły w Domaszkowie
wraz z panią katechetką Bożeną Gałuszą
poznawali
zabytkowy kościół św.
Mikołaja w Domaszkowie, a następnie
wyszukiwali inne obiekty sakralne.
Kolejnym punktem był spacer
ścieżką dydaktyczną, wzdłuż której
rozmieszczone
są
rekonstrukcje
mezozoicznych gatunków gadów, około
200 modeli – wszystkie naturalnych
wielkości.

Okazuje się, że w w naszej wsi jest wiele
kapliczek i figurek zabytkowych. Mówią
one o historii Domaszkowa. Najstarszy
krzyż z Pietą jest z 1798r. Można miło,
zdrowo i pożytecznie spędzać czas.

JURAPARK KRASIEJÓW
23 października uczniowie z klas:
III, Va oraz VII domaszkowskiej
“podstawówki” wraz z opiekunami udali
się na wycieczkę do Juraparku w
Krasiejowie, uważanego za największy w
Europie Park Dinozaurów.

Następnie udaliśmy się do kolejki
którą odbyliśmy podróż tunelem czasu
przez miliardy lat istnienia wszechświata.
Z kolejki udaliśmy się do kina 5D,
gdzie oprócz trójwymiarowego obrazu
mogliśmy doznawać także innych wrażeń
zmysłowych: dźwiękowych, ruchowych,
dotykowych, a nawet zapachowych. Te

efekty pozwoliły nam przemienić się w
aktywnych
uczestników
scen
rozgrywających się na ekranie.

WYCIECZKA DO JAWORKA

Po
kinie
odwiedziliśmy
prehistoryczne oceanarium, w którym
głębia oceanu przenika się z głębią
trójwymiarowego przekazu.
Kolejnym etapem wycieczki były
warsztaty niecenia ognia zakończone
ogniskiem z przepysznymi kiełbaskami.
Na koniec naszej przygody
skorzystaliśmy z placu zabaw, karuzela i
statek piracki zapewniły nam również
sporą dawkę emocji i zabawy.

10 listopada 2019r. uczniowie z S.
Sz. Podstawowej w Domaszkowie w
ramach projektu "Poznajemy zabytki
sakralne gminy Międzylesie" udali się do
Jaworka. Tam uczestniczyli we Mszy
Świętej, po czym zwiedzili barokowy
kościół pod wezwaniem św. Barbary.

Wycieczkę uważamy za bardzo
udaną.

PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY
ODESZLI

30.10.2019r. uczniowie z Koła
Misyjnego wraz z panią katechetką udali
się na cmentarz, aby zapalić znicze i
posprzątać przy niektórych zapomnianych
grobach na domaszkowskim cmentarzu.
Natomiast 31.10.2019r. część uczniów
naszej szkoły po raz kolejny uczciła
uroczystość
Wszystkich
Świętych
przebierając się za świętych.

Następnie udali się na spacer po Jaworku,
aby poznać inne zabytki. Przy kościele
znajduje
się
kamienny
krzyż
z
płaskorzeźbą św. Barbary, oraz dawna
kaplica cmentarna. W Jaworku jest jeszcze
jedna
kapliczka,
niestety
bardzo
zniszczona. Uczniowie uczestnicząc w
projekcie mają okazję poznać ślady wiary
ludzi, którzy tu dawniej mieszkali.

LEKCJE W TERENIE
5 listopada uczniowie z klas drugiej i
trzeciej
z Domaszkowa udali się na
wycieczkę do Bystrzycy Kłodzkiej. Niby
tak blisko, a była to niezapomniana lekcja
historii o tej zacisznej miejscowości. Po
przyjeździe odbyliśmy krótki spacer po
rynku, podziwiając zabytki: Wieżę
Rycerską, Bramę Wodną, Figurę Trójcy
Świętej. Pierwszym i bardzo interesującym
punktem, było zwiedzanie jedynego w
Polsce
Muzeum
Filumenistycznego.
Uczniowie poznali historię niecenia ognia
– samodzielnie próbowali niecić ogień za
pomocą krzesiwa.

Największą zabawą okazały się gry
interaktywne z magicznym dywanem jak
również robotem Photonem. Jednak to nie
był koniec atrakcji, z biblioteki udaliśmy
się na Basztę Kłodzką skąd podziwialiśmy
panoramę Bystrzycy. Zmęczeni, ale bardzo
szczęśliwi wróciliśmy do Domaszkowa.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
kolekcja oryginalnych zapalniczek, jak
również rodzaje zapałek takich, które nie
gasną na wietrze lub w wodzie. Kolejne
atrakcje czekały na uczniów w bibliotece
pedagogicznej.
Poznaliśmy
przedmioty
użytku
codziennego z dawnych lat zgromadzone
w holu biblioteki. Po zwiedzeniu zeszliśmy
do podziemi, słuchając ciekawostek o
Bystrzycy Kłodzkiej. Poznaliśmy pracę
introligatora, maszyny w pracowni
introligatorskiej
wzbudzały
ogromne
zainteresowanie. Następnie odbyły się
warsztaty
plastyczne,
uczniowie
wykonywali jesienne ludziki z szyszek,
patyczków i orzechów.

XXII DOLNOŚLĄSKI
FESTIWAL NAUKI W NASZEJ
GMINIE !

W dniach 04.10- 05.10. 2018 roku Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu była jednym z
gospodarzy
XXII
Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki. To święto nauki odbyło
się w naszej szkole po raz trzeci. Mieliśmy

okazje gościć wielu
interesujących
wykładowców oraz pasjonatów nauki.
3 października 2019r. dr Krzysztof
Radziszewski wygłosił wykład „Sekrety
gwiazd i Wielkiego Wybuchu”. O godzinie
17:00 w Domu Kultury odbyło się
spotkanie dla mieszkańców naszej gminy z
artystą
malarzem
Stanisławem
Stawiarskim, który opowiadał o swojej
pasji malarskiej, oraz zaprezentował kilka
swoich obrazów.

Staśko z Uniwersytetu Wrocławskiego o
problemach poboru wody pitnej „Wodaczy jej nam zabraknie”
Absolwentka naszej szkoły mgr
Anna Piątek pracująca na Wydziale
Orientalistycznym
Uniwersytetu
Warszawskiego opowiedziała o przyrodzie
i kulturze Izraela.
Jednocześnie odbywały się warsztaty:
- pan Łukasz Głowacki pracownik
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
przybliżył temat fauny i flory na naszym
terenie
- pan Mariusz Kępa Komendant Straży
Leśnej opowiadało o łowiectwie.
-pan Wiesław Ziemianek insp. Inspekcji
Transportu Drogowego
poprowadził
zajęcia dotyczące „Bezpieczeństwa w
transporcie drogowym”

4 października szkolną część
festiwalu rozpoczęła dr hab. Dorota
Appenzeller prof. Wydział Informatyki i
Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem
wykładu była „Matematyka na usługach
ekonomii, czyli dlaczego warto uczyć się
matematyki”.

Następnie dr hab. Egbert Piasecki
prof. Polskiej Akademii Nauk mówił „O
wirusach grypy” a prof. dr hab. Stanisław

Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
ZDIII w Międzylesiu Pan Przemysław
Czesnołowicz oprowadził uczniów po
zakładzie
i
przedstawił
sposoby i
technologię
produkcji
wyrobów
kierowanego przez siebie zakładu .
Pani Beata Muszyńska oprowadziła
uczniów po Izbie Tradycji a Pani
Małgorzata
Bojanowska
dzięki
uprzejmości
właścicieli
zamku
przedstawiła
historię
zamku
oraz
umożliwiła jego zwiedzanie.
W organizacji Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki brali udział również
nauczyciele naszej szkoły przeprowadzając
zajęcia i warsztaty popularyzujące ciekawy
sposób poznawania świata: Katarzyna
Bardzińska- Neter, Monika Kulbaka,
Małgorzata Bodnar, Justyna Wyderska,
Karolina Lewandowska – Czech, Barbara

Lewandowska, Janina Karwowska, ks.
Arkadiusz Raczyński, Władysław Broszko.
Odbiorcami
XXII
Dolnośląskiego
Festiwalu byli uczniowie naszej szkoły,
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie oraz
Szkoły Podstawowej ze Stronia Śląskiego.
Finansowo wspomógł nas Burmistrz
gminy Międzylesie.
Bardzo wszystkim pięknie dziękujemy organizatorzy.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

Uczniowie zaopatrzeni w grabie,
rękawiczki, worki, porządkowali groby z
chwastów, czyścili z liści przejścia między
pomnikami. W międzyczasie czytali
tablice nagrobne, słuchali o historii
kościoła, cmentarza, usłyszeli też kilka
ciekawostek m.in. o budynku zwanym po
łacinie ossuarium, w którym składano
kości dawno zmarłych mieszkańców,
których groby musiano rozkopywać dla
nowych pochówków. Uczniowie zwrócili
uwagę na kilka ładnych grobów sprzed
roku 1945, w tym dwa z ciekawymi
porcelanowymi
tablicami
i
różnokolorowymi inskrypcjami.
Młodzi wolontariusze przyłączyli się do
akcji sprzątania grobów z szacunku dla
zmarłych oraz z obowiązku zastąpienia
tych, którzy już nie mogą przyjść na ten
cmentarz.

Od wielu lat uczniowie klas starszych
(jeszcze niedawno tylko gimnazjaliści
teraz klas VI-VIII) przed uroczystością
Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym,
porządkują na nieczynnym cmentarzu w
Kamieńczykugroby
zapomniane,
zaniedbane, które są śladami przeszłości
ziemi, na której mieszkamy i pamiątkami
po ludziach, którzy dawniej tu żyli.

Do akcji włączyła się cała społeczność
uczniowska,
która
systematycznie
przynosiła znicze do szkoły, a które 1
listopada zostały na każdym z grobów na
cmentarzu zapalone. Kilkoro uczniów
zapaliło także znicze przy pomniku
upamiętniającym
mieszkańców
wsi
poległych w I wojnie światowej.

II MIĘDZYSZKOLNY LEŚNY
RAJD JESIENNY

15 października uczniowie klasy 5a
Samorządowej Szkoły Podstawowej w

Międzylesiu
wraz
z
opiekunami
uczestniczyli w II MIĘDZYSZKOLNYM
LEŚNYM
RAJDZIE
JESIENNYM zorganizowanym
przez
Nadleśnictwo Międzylesie. Rajd miał
charakter turystyczno – edukacyjny, z
zadaniami odkrywającymi leśne tajemnice
świata roślin i zwierząt, pracy leśników
oraz
na
orientację,
sprawność
i
kreatywność. Uczestnicy przeszli ponad 7
km trasę Jodłów – Goworów – Nowa
Wieś. Na zakończenie odbyła się biesiada
przy ognisku z kiełbaskami, ciepłą
herbatką we wspólnym gronie uczniów ze
szkół z Domaszkowa, Wilkanowa,
Pławnicy, Długopola Zdroju. Bardzo
dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za
tak wspaniale przygotowane pożegnanie
jesieni.

„ŁĄCZYMY POKOLENIA”

Wraz z „pierwszym dzwonkiem” w
Domu
Kultury
w
Domaszkowie
rozpoczęły się trzymiesięczne warsztaty w
ramach projektu „Łączymy pokolenia”.
Adresatami projektu są dzieci, młodzież,
osoby dorosłe oraz seniorzy. Wrzesień
rozpoczęliśmy spotkaniem z policjantem i
strażakiem, którzy nauczyli nas zasad
udzielania
pierwszej
pomocy oraz
bezpieczeństwa na drodze. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
kulinarne „Pokaż mi mamo, pokaż mi
babciu”. Mamy i babcie wraz ze swoimi
pociechami przygotowywały „autorskie
pizze”, piekły i dekorowały ciasteczka i
pierniczki. Pogoda czasem płata figle,
dlatego też „Spotkajmy się przy
ziemniaczku” i „Pod chmurką” zostały
zorganizowane w murach Domu Kultury.
Było „ognisko”, kiełbaski, ziemniaczki,
gry i zabawy oraz spotkanie z bohaterami
bajek. Od września rozpoczął się cykl
zajęć gimnastycznych z fizjoterapeutką
„Aktywne jest życie staruszka”, który trwa
przez trzy miesiące. Ćwiczenia mają na
celu poprawę kondycji i zadbanie o
zdrowy kręgosłup osób starszych i nie
tylko. Miesiąc październik rozpoczęliśmy
dźwiękami afrykańskich bębnów „Afryka
dzika”, gdzie mali i duzi mogli wykazać
się talentem muzycznym. „Lustereczko
powiedz...” to warsztaty sztuki makijażu,

dzięki którym panie młodsze i starsze
poznały tajniki wizażu. Październikowe
warsztaty zakończyliśmy „Wieczorkiem
przy
kawce”
czyli
spotkaniem
towarzyskim przy kawie i smakołykach.
Listopad rozpoczęliśmy malowaniem
ogniem czyli zajęciami z pirografii „Naucz
mnie tato, naucz mnie dziadku”, które
cieszyły się wielkim zainteresowaniem. W
drugiej połowie listopada odbyły się
warsztaty: „Ruszmy głową” - spotkanie
przy grach stolikowych dla małych i
dużych, „Magiczne cuda z koralików”,
zajęcia gimnastyczne i kolejne spotkanie
towarzyskie „Wieczorek przy kawce”.
Projekt
zakończymy
warsztatami
kulinarnymi.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za aktywny udział w
zajęciach i warsztatach.

prezentowali się młodzi wykonawcy z
gminy Międzylesie. Jury w składzie: p.
Teresa Sobierska, p. Krzysztof Worosz i p.
Ryszard
Pasternak
wysłuchało
82
wykonawców i postanowiło wydać
następujący werdykt:

Dofinansowanie warsztatów ze środków
Programu Działaj Lokalnie, Polsko Amerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, oraz Funduszu
Lokalnego Masywu Śnieżnika i MGOK
Międzylesie.

II miejsce
Domaszków

XIX PRZEGLĄD PIOSENKI
DZIECIĘCEJ

w kategorii soliści klas 0 – I
I miejsce – Krzysztof Kuś, kl. I b
Międzylesie,
II miejsce – Aleksandra Gackowska, kl. I
a, Międzylesie,
III miejsce – Amelia
Przedszkole, Międzylesie,

Grotyńska,

w kategorii zespoły klas 0 – I
I miejsce – zespół „Kolorowe Nutki”, kl. I
a, Międzylesie,

III
miejsce
Domaszków

–

zespół „Wiewióreczki”,
–

zespół „Parasolki”,

w kategorii soliści klas II– III
I miejsce – Maja Bolechowska, kl. II b
Międzylesie,
II miejsce – Zuzanna Neter, kl. II c,
Międzylesie
III miejsce – Oliwia Bardzińska, kl. II a
Międzylesie
w kategorii zespoły klas II – III
I miejsce – zespół „Drugaki-Śpiewaki”, kl.
II, Domaszków,
II miejsce – zespół „Tęcza”, kl. II a,
Międzylesie,

28 września 2019 r. w Samorządowej
Szkole Podstawowej w Międzylesiu w
XIX Przeglądzie Piosenki Dziecięcej

III miejsce – zespół „Ananasy z trzeciej
klasy”, kl. III a, Międzylesie,
w kategorii soliści klas IV-VIII

I miejsce – Mateusz Worosz, kl. V d,
Międzylesie
II miejsce – Maja Górna, Domaszków,
III miejsce – Julia Procyk, Domaszków,
Szczególne wyróżnienie za wykonanie
piosenki
z
własnym
akompaniamentem otrzymała
Alicja
Pająk z kl. VI a z Międzylesia
w kategorii zespoły klas IV – VIII jury
przyznało ex aequo dwa trzecie miejsca
III miejsce – zespół „Takie duo” kl. V,
Domaszków
III miejsce – zespół „Koleżanki”, kl. V b,
Międzylesie
GRAND PRIX festiwalu ufundował p.
Paweł Tur, lider zespołu „Centrala 57”
i otrzymała go Laura Wojtysiak z kl. II a
z Międzylesia
Wszystkie występujące dzieci zostały
nagrodzone medalami oraz pamiątkowymi
dyplomami,
laureaci
otrzymali
pamiątkowe puchary.
Organizatorzy dziękują rodzicom, którzy
upiekli smakowite ciasta do kawiarenki
festiwalowej.

Przegląd Piosenki Dziecięcej zrealizowany
został przy wsparciu Rady Rodziców przy
Samorządowej Szkole Podstawowej w

Międzylesiu oraz przy wsparciu środków z
Gminnego Funduszu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE
W MIĘDZYLESIU
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
Wiewiórki zdobywają nagrody!
Grupa „Wiewiórki”
wzięła udział
w Ogólnopolskim Programie „Bezpieczny
Patrol” przygotowanym wspólnie z
Polskim Czerwonym Krzyżem. Program
ten był realizowany w przedszkolach w
całej Polsce. Miał na celu promocję zasad
bezpieczeństwa wśród dzieci. Grupa pod
wychowawstwem
Jolanty Lipińskiej
opracowała szereg zajęć powiązanych z
bezpieczeństwem oraz wykonała makietę
podsumowującą działania, której zdjęcie
umieszczono na stronie konkursu. W
wyniku
oceny
zajęliśmy
I miejsce i wizytę Psiego Patrolu w naszym
przedszkolu (wiosna 2020 r.) oraz wiele
innych nagród !!!

Zdrowa jesień u Żabek
Grupa nową porę roku przywitała hasłem
„W zdrowym ciele - zdrowy duch”.
Poznawaliśmy różnorodne sposoby, jak
być zdrowym oraz czego unikać i co nam
szkodzi. Robiliśmy pyszny sok jabłkowomarchewkowy, dużo spacerowaliśmy
a cukrowa czarownica ostrzegała dzieci
przed nadmiarem słodyczy ;-).
Dzień przedszkolaka

Wycieczka do lasu.

20 września - to dzień ważny dla
wszystkich przedszkolaków w całej Polsce.
Tego dnia, dzieci w naszym przedszkolu
zostały zaproszone do wspólnej zabawy i
udziału
w
konkursach,
doświadczeniach
i
zawodach. Były też zabawy przy muzyce.
W grupie "Delfinki" odbył się seans
bajkowy w kinie ,,Delfinek” . Grupa
"Wilczki" zorganizowała mały teatrzyk.
Dzieci
tańczyły
walca,
robiły
doświadczenia.
Podsumowaniem
był
słodki poczęstunek.

24.09.19 r. dzieci wybrały się na
wycieczkę do pobliskiego lasu. Celem
wycieczki było skierowanie uwagi dzieci
na obserwowanie oznak jesieni w lesie.
Dzieci poznawały przyrodę patrząc,
słuchając i dotykając. Obserwowały las,
który kryje w sobie wiele tajemnic.
Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu:
drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i
runo leśne. Obserwowały barcie, domki
dla leśnych pszczół. Słuchały odgłosów
lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały
"skarby", które pani Jesień zostawiła w
lesie. Były to kolorowe liście, szyszki,

trochę mchu, suche igły drzew iglastych,
kawałki kory.

Przegląd Piosenki Dziecięcej
28.09.19 r. - W Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej w Szkole Podstawowej
w Międzylesiu udział wzięła Amelia
Grotyńska
z
grupy
„Delfini”.
Zaprezentowała ona piosenkę o przyjaźni
pt. „Krąg dziecięcych rąk” i wyśpiewała III
miejsce. Gratulujemy!

Dzień chłopaka
Dnia 30.09.2019 r. w grupie ,,Delfinki
obchodzono Dzień Chłopaka. Komisja
Konkursowa, w której skład weszły
dziewczynki i pani, oceniała zadania jakie
mieli do wykonania chłopcy. W ten sposób
wybrano: Mistera Najszybszego Liczenia,
Mistrza
Samochodowej
Kierownicy,
Mistera Celnego Oka. Dziewczynki
obdarowały chłopaków
upominkami,
życzeniami oraz uściskami. Dzień upłynął
nam na wspólnej zabawie i tańcach. Mamy
nadzieję, że tym drobnym gestem
sprawiłyśmy radość naszym chłopcom i z
przyjemnością będziemy wspominać ten
dzień.
Bawimy się i uczymy się.
Grupa "Wilczki" bawiąc
Liczymy,
odgrywamy
przedstawieniach, a także
wygląd jeża.

się uczy.
role
w
poznajemy

Wizyta pszczelarza
Grupę "Wilczki" odwiedził
dziadek
dziecka uczęszczającego do przedszkola pszczelarz. Opowiedział dzieciom jak
należy
dbać
o pszczoły, pokazał ul. Opowiedział wiele
ciekawostek z życia tych bardzo
pożytecznych i potrzebnych owadów.
Dzieci miały możliwość spróbowania
miodu. Otrzymaliśmy także świeczki
zrobione
z pszczelego wosku. Bardzo dziękujemy za
wspaniałą lekcję.

Nasza szkoła
w Domaszkowie
włączyła się w pomoc misjom San Ramon
w Peru. Była zaplanowana zbiórka
przyborów szkolnych dla dzieci w Peru. Ze
względu na wysokie koszty opłat za
przesłanie paczki oraz sugestii misjonarki
pani Niny Kuniszewskiej, że lepiej jest gdy
wszystkie dzieci otrzymają takie same
przybory
zdecydowano
się
na
pozyskiwanie funduszy.
Pani katechetka Bożena Gałusza
wraz z dziećmi z Koła Misyjnego za
dowolną ofiarę rozprowadziła część
różańców misyjnych, wśród nauczycieli i
w kościele w Domaszkowie. Różańce
otrzymaliśmy od sióstr zakonnych, które
gościliśmy
w
naszej
szkole
w
październiku.

Wielkie czytanie u Żabek

Nasze Żabki biorą udział w ogólnopolskim
projekcie "Mały miś w świecie wielkiej
literatury”. Nasz Misiu Pysiu odwiedził już
w domach wszystkie dzieci, zachęcając do
czytelnictwa. Teraz zaczynamy drugi
moduł-zapraszamy do czytania gości.

POMOC MISJOM SAN RAMON
W PERU

Na razie zebraliśmy 350 zł, które
wysłaliśmy do Referatu Misyjnego ze
wskazaniem, że są to pieniądze na misje
San Ramon na przybory szkolne. W
dalszym ciągu będą prowadzone różne
akcje, aby pomagać.
Dzieci angażując się w pomoc
uczą się od najmłodszych lat, że trzeba się
dzielić z innymi. Pomagać tym, którzy
cierpią głód, mają problem ze zdobyciem
podstawowego wykształcenia. Zapraszamy
wszystkich do otwartości na drugiego
człowieka.

TO JEST SPORT, RAZ NA
WOZIE...

liderem grupy. A oto skład drużyny
Sudetów i zdobycze punktowe : Sławomir
Bielak 3,5 punktu, Bolesław Dyc 3 punktu,
Artur Kwaśnik 3 punktu,
Katarzyna
Suława 0,5 punktu i - niestety przegrany 1
punkt. „Nie poszło” Pawłowi Furtakowi,
który nie zdobył ani jednego punktu, a
stracił 2. W deblu para Kwaśnik - Dyc
przegrała 9 : 22.
****

26 października 2019 rozegrany
został mecz tenisa stołowego V ligi.
MLKS Sudety Międzylesie
pokonało
LZS Płomień Makowice 10 do 1. Był to
bardzo
dobry
występ
naszych
zawodników. A oto ich zdobycze
punktowe : Sławomir Bielak 3,5 punktu,
Bogusław Zadorożny 2,5 punktu, Artur
Kwaśnik 2,5 punktu i Paweł Furtak 1,5
punktu przy jednej przegranej.

W kolejnej serii rozgrywek V ligi
tenisa stołowego rozegranej 9.11 br. w
Wirach mimo bardzo wyrównanej gry,
niespodziewanie przegraliśmy 10 : 8.
Pociechą jest to, że jesteśmy nadal w
ścisłej czołówce tabeli mając 8 punktów
razem z Wirami.

****
31 października 2019 rozegrana
została kolejną seria tenisa stołowego V
ligi
grupy
wałbrzyskiej.
Sudety
Międzylesie
gościły
zespół
BSTS
Bystrzyca Kłodzka.

Po zdecydowanej wygranej w
stosunku 10:4 Sudety są samodzielnym

****
16 listopada br. rozegrana została
ostatnia kolejka V ligi tenisa stołowego.
SUDETY Międzylesie pokonały (!!!) w
Dzierżoniowie
drużynę
SOLUS
Dzierżoniów 10 : 1. Punkty zdobyli :
Bolesław Dyc 2,5, Artur Kwaśnik 2,5,
Bogusław Zadorożny 2,5 i Katarzyna
Suława 2,5
przy jednej przegranej.
Wszystkim
graczom
serdecznie
gratulujemy, a jedynej reprezentantce pań
szczególnie !
****

W piątek 8 listopada br. rozpoczął się 67.
Plebiscyt Sportowy Gazety Wrocławskiej,
najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking
dolnośląskich
sportowców.
Waga
plebiscytu tkwi w tym, że poświęcony jest
sportowcom wszystkich dyscyplin...
W plebiscycie zostaną docenieni ci,
którzy mają już
na koncie poważne
sukcesy, ale także najmłodsi, stojący u
progu kariery.
Z naszego Międzylesia nominowane
zostały do uczestnictwa w plebiscycie
bardzo
dobrze
zapowiadające
się
młodziutkie zawodniczki Sekcji Tenisa
Stołowego MLKS Sudety, trenowane przez
Bogusława Zadorożnego (nominacja na
trenera roku !) : Oliwia Neter oraz
Katarzyna Suława (obie nominowane na:
junior-sportowiec roku !) i na tą trójkę
zapaleńców musimy oddać jak najwięcej
głosów !

Informacje o plebiscycie znaleźć można na
stronie internetowej Gazety Wrocławskiej
www.gazetawroclawska.pl/sportowiec201
9
Kontakt z organizatorami : 71 374 81 99
lub 71 374 82 01
Regulaminu szukać należy pod adresem :
gazetawroclawska.pl/rsr

„KOCHAJMY LUDZI,
TAK SZYBKO ODCHODZĄ...”
Bogdan Kozłowski 1942- 2019

Liczy się każdy glos, a głosujemy
przy pomocy sms-ów lub mailem :


Na Oliwię Neter wysyłamy sms o
treści WJD.27 na nr 72355 lub
mailem
 Na Katarzynę Suławę wysyłamy sms
o treści WJD26 na nr 72355 lub
mailem
 Na Bogusława Zdorożnego wysyłamy
sms o treści WAT.173 na nr 72355
lub mailem
Pokażmy, co to znaczy dobrze pojęty
lokalny patriotyzm i głosujmy !
Gratulujemy nominowanym
życzymy powodzenia !!!

i

Informacje organizacyjne :
Plebiscyt trwać będzie do czwartku 5
grudnia godz. 22.00

We
wrześniu
pożegnaliśmy
Bogdana
Kozłowskiego
zasłużonego
Obywatela Miasta i Gminy Międzylesie.
Znalazł się dokumentach Kapituły wśród
zasłużonych pod nr 18. z maja 2008 r. Z
Międzylesiem był związany od 1965 r., tu
służył w Wojsku, tu założył rodzinę i z
żoną Zofią wychowywał dwie córki.
Wspominam
Bogdana
Kozłowskiego jako ciepłego i pogodnego
człowieka, żywo interesującym się

Miastem i Gminą Międzylesie. Był
patriotą, który przekazywał wartości
w swojej rodzinie, oraz wśród znajomych.
Pragnął, aby jego dzieci i wnuki wyrosły
na dobrych i wartościowych ludzi.
Pana Bogdana cechowała żyłka
zbieracza i kolekcjonera. Zbierał i był
posiadaczem bardzo dużej kolekcji Orła
Polskiego, oznaczeń służb mundurowych
działających na terenie Międzylesia takich
jak: WOP, Urząd Celny, Polskie Koleje
Państwowe, Milicja, Ochotnicza Straż
Pożarna. Pan Bogdan zbierał także
mundury w/w służb/nie tylko On/, które
otrzymywał od życzliwych ludzi, np.
mundur galowy oficera Marynarki
Wojennej. Trudno wszystko wyliczyć co
Pan Bogdan zbierał i posiadał: poważną
kolekcję znaczków pocztowych, poważną
kolekcję monet polskich. Swoje zbiory
Orłów Polskich udostępniał podczas
różnych okazji i uroczystości, eksponował
je m.in. w Samorządowym Gimnazjum
nr
1
w
Międzylesiu,
w Samorządowym Gimnazjum nr 2 w
Domaszkowie, w MGOK w Międzylesiu,
oraz w Publicznej Bibliotece Miasta i
Gminy Międzylesie.
Pan Bogdan był jednym z założycieli
Skansenu Strażackiego w Smreczynie.
Zawsze chętnie angażował się w
organizowanie festynów wiejskich w tej
wsi. Żywo interesował się sportem polskim
i sportem Gminy i Miasta Międzylesie.
Przeżywał wzloty i upadki piłkarzy MLKS
„Sudety” dla których czynnie pracował
jako wolontariusz w Służbie Porządkowej
na meczach piłkarskich. Uczestniczył we
wszystkich imprezach organizowanych
przez MLKS „Sudety” na stadionie w
Międzylesiu, na sali gimnastycznej szkoły
oraz w MGOK – u Międzylesie.

Pamiętamy Jego życzliwą ludziom
postać siedzącą na ławeczce przed
Ratuszem międzyleskim i rozmawiającą ze
wszystkimi potrzebującymi rozmowy.
Będzie nam Go brakowało –
Cześć Jego pamięci.
Jerzy Błażejewski
były prezes MLKS „Sudety” Międzylesie

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Już nie w „Domku Tkaczy”, a w
Goworowie nr 17 – Agroturystyka
„EMAUS” (dawna szkoła) w każdy wtorek
o godzinie 18.00 odbywają się spotkania
Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”,
służącej pomocą osobom z problemem
alkoholowym, a także członkom ich
rodzin.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN
W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca pan Zbigniew
Chrapczyński będzie przyjmował osoby
uzależnione, a także członków rodzin osób
uzależnionych szukających pomocy w
rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych
nie w „Domku Tkaczy”, a w Goworowie
nr 17 Agroturystyka „Emaus” telefony :
607 984 858, oraz 74-81 40 296

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYM CZASIE
*18.11.2019*2.12.2019*16.12.2019
POMOC BEZPŁATNA !

MAPA Z TRASAMI NARCIARSTWA
BIEGOWEGO
W GMINIE MIĘDZYLESIE

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych od 2020 r.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła
w życie z dniem 6 września 2019 r., od nowego roku w gminie Międzylesie obowiązywać będą
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Najważniejszą zmianą jest obowiązkowa
segregacja odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach,
w tym przede wszystkim bezpośredni odbiór odpadów biodegradowlanych od właścicieli
nieruchomości (zapewnienie odpowiedniego sprzęt i częstotliwości odbioru), rosnące koszty
przyjęcia odpadów przez podmioty zajmujące się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem (wzrost
opłaty środowiskowej ze 170 zł. za 1 tonę odpadów zmieszanych obecnie na 270 zł. za 1 tonę
tych odpadów od stycznia 2020 r. ), a także znaczny wzrost kosztów pracy (wzrost płacy
minimalnej), przy jednoczesnym zwiększeniu się ilości odpadów zbieranych z terenu gminy,
przekładają się na wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które muszą być pokrywane ze środków
pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez
mieszkańców.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a obierający odpady do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier, tektura;
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne ( w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe);
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony;
11) tekstylia i odzież;
12) odpady niebezpieczne;
13) bioodpady ( w tym odpady zielone);
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcje występujące przy prawidłowej
selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji lub odpady odebrane
od właścicieli nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów.
Według nowych uregulowań prawnych właściciel nieruchomości, który nie będzie
wypełniał obowiązku segregacji odpadów będzie musiał zapłacić za odbiór odpadów,
stawkę od dwóch do czterech razy wyższą niż za odpady segregowane.
Każdy z wymienionych wyżej odpadów winien być zbierany do pojemnika lub worka
o określonym kolorze i pojemności lub przekazywany do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
I tak do pojemnika/worka o kolorze:
Niebieskim - z napisem PAPIER
WRZUCAMY - odpady z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier
biurowy, kartony, torby papierowe, książki,

NIE WRZUCAMY - tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów i tektury pokrytych folią
aluminiową (np. opakowań po mleku, napojach), papieru lakierowanego, odpadów
higienicznych (np. pampersów, pieluch, podpasek), papierowych worków po nawozach
i materiałach budowlanych worków po wapnie, cemencie, tapet.
Zielonym – z napisem SZKŁO
WRZUCAMY - wypłukane, bez zabrudzeń butelki po napojach i żywności, słoiki bez
metalowych nakrętek, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci i kosmetykach stłuczki
szklane bez nakrętek, kapsli i korków.
NIE WRZUCAMY - porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, szkła okularowego,
żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, luster, kineskopów, świetlówek,
żarówek, reflektorów, szyb okiennych, zbrojonych i samochodowych, szklanych opakowań
po lekach, rozpuszczalnikach i olejach.
Żółtym – z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY - butelki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, torebki,
worki foliowe, kartony po napojach i mleku, puszki, folię aluminiową, opakowania po
środkach czystości i kosmetykach.
NIE WRZUCAMY - zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach,
olejach, środkach chwasto i owadobójczych, plastikowych zabawek, części samochodowych,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych
z domieszką innych materiałów, opakowań po aerozolu i lekach
Brązowym – z napisem BIO; odpady ulegające biodegradacji
WRZUCAMY – resztki warzyw i owoców, skorupki jajek, rozdrobnione gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAMY- ziemi i kamieni, mięsa i kości, popiołu z węgla kamiennego,
impregnowanego drewna, odchodów zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt wiórowych
i pilśniowych, leków.
Bioodpady mogą być kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby
w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia
i negatywnego oddziaływania na środowisko.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE należy gromadzić w pojemnikach w kolorze czarnym
lub szarym o min. pojemności 120 l.
WRZUCAMY – wszystkie odpady, których nie możemy wrzucić do pozostałych pojemników
i to co nie jest odpadem niebezpiecznym, zbieranym według innych zasad jak np.
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i AGD, zużyte opony, meble,
odpady budowlane i porozbiórkowe
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki
służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc
ich usytuowania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz
ustawienie na czas odbioru odpadów w miejscach umożliwiających swobodny do nich
dostęp.
W związku z nowymi zasadami zbiórki odpadów komunalnych rozważana jest opcja
likwidacji ogólnodostępnych pojemników do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, tzw. „gniazd”.
Właściciele
budynków
wielorodzinnych
(Wspólnoty
Mieszkaniowe,
spółdzielnie
mieszkaniowe) mają obowiązek wyposażać nieruchomość w pojemniki zarówno na odpady
zmieszane, jak też zbierane selektywnie (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady). Ilość
pojemników musi być dostosowana do ilości mieszkańców, aby nie dopuścić do ich
przepełnienia, a w efekcie wypadania odpadów i zanieczyszczania terenu wokół.
Istnieje możliwość wydzierżawienia pojemników do selektywnej zbiórki papieru, szkła,
tworzyw sztucznych od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu.
W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się również segregację workową.

Worki – 4 sztuki (dla zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej) do selektywnej zbiórki
odpadów zapewnia gmina, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Dystrybucja worków dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady odbywa się
podczas ich odbioru zgodnie z regułą „worek za worek”. Dodatkowo worki dostępne są
w siedzibie firmy wywozowej – Międzylesie, Plac Wolności 16.
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości może przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zlokalizowanego na terenie bazy ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu, Plac
Wolności 16, następujące rodzaje odpadów:
zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg,
zużyte opony od samochodów osobowych- jednorazowo 4 sztuki,
inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej
ilości,
papier i tektura - w każdej ilości,
szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,
tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych- jednorazowo
do 20 kg.
przeterminowane leki - w każdej ilości
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości.
tekstylia i odzież - w każdej ilości.
Ponadto:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych można przekazywać
na zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu,
Zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej lub w punktach sprzedaży baterii,
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki umieszczać należy
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i
ośrodkach zdrowia.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa
razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym przez przedsiębiorstwo
wywozowe. O terminach „wystawek” oraz sposobie ich przeprowadzenia przedsiębiorstwo
wywozowe będzie informowało mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.
Odpady budowlane odbierane są na indywidualne zgłoszenie za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe zasady prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych określa Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie.

