ROZMOWA ZE STANISŁAWEM SIJKĄ
DYREKTOREM ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W KŁODZKU
Zacznijmy panie dyrektorze od sprawy „na dziś” dla mieszkańców np. Dolnika czy
Pisar najważniejszej. Zgoda na zamknięcie (w związku z budową zbiornika suchej
retencji) drogi gminnej Boboszów – Pisary zostanie wyrażona przez burmistrza dopiero
w momencie doprowadzenia do używalności drogi Międzylesie – Pisary. Proszę o
precyzyjne przekazanie czytelnikom jak będzie ten problem rozwiązany i w jakim
terminie?

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o. realizujące zbiornik
w Boboszowie podczas spotkania w dniu 11.12.2019 r. zobowiązało się do wykonania nowej
nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D Pisary – Dolnik – Międzylesie w terminie do 30
czerwca 2020 r.
Kończy się rok. Czy jest pan usatysfakcjonowany realizacją tegorocznych remontów
dróg?

I tak, i nie. Z jednej strony zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, dzięki którym stan
techniczny przebudowanych dróg diametralnie uległ poprawie, z drugiej strony jest jeszcze
wiele do zrobienia, wiele dróg wymaga przebudowy. Wykonywane każdego roku remonty
cząstkowe dróg mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Niestety,
oczekiwania mieszkańców powiatu i turystów nas odwiedzających są znacznie większe niż
możliwości finansowe Powiatu Kłodzkiego.
Jakie są plany na nadchodzący rok? Oczywiście szczególnie interesują mnie zadania
przewidziane do realizacji na terenie gminy Międzylesie...

Rok 2020 będzie znacznie mniej obfity w inwestycje drogowe na terenie naszego powiatu z
uwagi na kończący się okres programowania z funduszy unijnych. Do czasu ogłoszenia
nowych naborów wniosków z Unii Europejskiej będziemy ubiegać się głównie o środki z
budżetu krajowego (Fundusz Dróg Samorządowych, MSWiA).
Na rok 2020 zaplanowane zostało jedno zadanie inwestycyjne na terenie Gminy Międzylesie,
a mianowicie odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Pisary – Dolnik – Międzylesie. W
przypadku wykonania nowej nawierzchni tej drogi przez firmę EKO-WOD Zarząd Powiatu
Kłodzkiego będzie prowadził rozmowy z Burmistrzem Międzylesia w celu ustalenia kolejnych
priorytetowych zadań drogowych na terenie tej Gminy.

Wszyscy zdają sobie sprawę z przykrego faktu niedostatku finansowego w porównaniu z
potrzebami. Czy w nadchodzącym roku ta finansowa kołderka znowu będzie dla ZDP za
krótka?
Trudno na dzień dzisiejszy jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. O tym jakie będą
potrzeby związane np. z remontami cząstkowymi dróg zadecyduje w dużej mierze zbliżająca
się zima. Z kolei na to, jaki zakres robót będzie możliwy do wykonania w ramach posiadanych
środków finansowych będą miały wpływ ceny oferowane przez wykonawców robót. Niemniej
jednak pewne jest, że potrzeb jest znacznie więcej niż środków finansowych, jakimi każdego
roku dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
A tak – z ciekawości – ile w przybliżeniu kosztuje wyremontowanie kilometra drogi?
Średni koszt wykonania przebudowy 1 km drogi mieści się w przedziale od 700 000 zł do
1 000 000 zł.
Czy w planach na rok 2020 są remonty dróg na terenie gminy Międzylesie?
Odnośnie planowanych w 2020 roku inwestycji na terenie gminy Międzylesie to jak wyżej
wspomniałem na chwilę obecną przewiduje się odbudowę drogi z Pisar do Międzylesia. Z
kolei zakres remontów dróg polegających na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni
będzie opracowywany po zakończeniu sezonu zimowego. Każdego roku staramy się
wykonywać remonty cząstkowe wszystkich dróg, które tego wymagają.
Czy Zarząd Dróg Powiatowych przygotowany jest na nadejście prawdziwej, śnieżnej i
śliskiej zimy?
Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu zimowego. Posiadamy zapas materiałów
do zwalczania śliskości zimowej, mamy zawarte umowy z wykonawcami na świadczenie usług
w zakresie odśnieżania i posypywania dróg. W większości są to wykonawcy, z którymi
współpracujemy od wielu lat, dlatego też są oni dobrze zorientowani w specyfice terenów, na
których położone są drogi w naszym powiecie.
Kto będzie fizycznie realizował
dróg?

prace w zakresie bieżącego, zimowego utrzymania

Bieżące (letnie) utrzymanie dróg powiatowych wykonywane jest głównie przez dróżników
zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Część prac (remonty cząstkowe,
koszenie poboczy, czyszczenie rowów, wycinka drzew) z uwagi na duży zakres robót oraz
konieczność użycia specjalistycznego sprzętu zlecana jest firmom zewnętrznym. Z kolei
zimowe utrzymanie dróg polegające na ich odśnieżaniu i posypywaniu wykonują wyłącznie
firmy zewnętrzne. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku koordynuje i rozlicza pracę sprzętu.
Dyżury prowadzone są w siedzibie ZDP w Kłodzku oraz na Obwodach Drogowych w
Szczytnej, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Nowej Rudzie.
Dziękuję za rozmowę

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od miesiąca
lutego 2020 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.
Proponowane stawki opłaty, które obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r. to: 28 zł.
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, przy segregacji odpadów.
Właściciel nieruchomości, który nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów
będzie musiał zapłacić, zgodnie z regulacją ustawową podwyższoną dwukrotnie stawkę jak
za odpady zbierane selektywnie - czyli 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej
daną nieruchomość.
Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w
przydomowym kompostowniku, opłata wynosić będzie 27 zł. miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.
Nadal obowiązywać będzie zróżnicowanie stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych
przez 5 lub 6 osób, wówczas opłata za 5 i 6 osobę wynosić będzie 2 zł. miesięcznie przy
segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób,
opłata od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych. Przy braku segregacji
właściciel zapłaci 56 zł. miesięcznie za każdą osobę.
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.
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.
Od 1 lutego 2020 r. będzie obowiązywał również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
W związku z wejściem w życie zmian dotyczących segregacji w nowym wzorze będzie
możliwość zadeklarowania posiadania kompostownika dla zabudowań jednorodzinnych.
Ważna zmiana nastąpi w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Zarządcy
będą zobowiązani do złożenia wspólnej deklaracji dla nieruchomości wielolokalowej,
tym samym przestaną obowiązywać indywidualne deklaracje złożone przez właścicieli
poszczególnych lokali w takiej nieruchomości. Wspólnota/spółdzielnia odpowiadać będzie za
zdeklarowanie wszystkich mieszkańców danej nieruchomości, dokonywanie odpisów
i przypisów w deklaracji w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Ważne za brak prawidłowej segregacji odpadów w budynku wielolokalowym
odpowiada wspólnota/spółdzielnia, wobec której naliczona zostanie podwyższona opłata
za odpady.
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.

Programu Gmina Przyjazna Seniorom i
Ogólnopolska Karta Seniora
Informujemy, że od stycznia 2020r. Gmina Międzylesie przystępuje do
Programu Gmina Przyjazna Seniorom
i Ogólnopolska Karta
Seniora.
Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO
16, 30-698 Kraków.

z siedzibą przy ul.Siarczki

W Gminie Międzylesie Programem będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzylesiu.
Karta Seniora w edycji lokalnej, czyli Karta Seniora Ogólnopolska Gmina
Międzylesie, przysługiwać będzie osobom, które zamieszkują na terenie Gminy Międzylesie
i w dniu złożenia wniosku o wydanie karty ukończyły 60 rok
życia.
Otrzymanie Karty Seniora potwierdza uprawnienia jej
posiadacza do otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez firmy i
instytucje, które zgłosiły się jako Partnerzy Programu na terenie
całego kraju.
Wyrobienie karty będzie bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3 (budynek dworca PKP) i wypełnić formularz
zgłoszeniowy, karta zostanie wydana od razu na miejscu, bezpłatnie
i
bezterminowo.










KORZYŚCI DLA SENIORÓW Z PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA
SENIOROM:
oszczędność na usługach i produktach firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
oszczędność na wysyłce pocztowej formularza zgłoszeniowego, niezbędnego do wyrobienia
karty = koperta + znaczek w dwie strony (około 6 zł)
wygoda wyrabiania Ogólnopolskiej Karty Seniora na miejscu, np. w urzędzie gminy lub
powiatu
większa liczba punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w gminie i całym kraju
regularne otrzymywanie Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora
łatwiejszy dostęp do wykładów edukacyjnych i aktywizacyjnych, konkursów
i projektów organizowanych przez Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora
przekonanie, że samorząd dba o seniorów, ułatwiając im dostęp do Ogólnopolskiej Karty
Seniora, Magazynu Głos Seniora oraz innych aktywności
realny wpływ na współtworzenie Programu poprzez promowanie Ogólnopolskiej Karty
Seniora w swoim lokalnym środowisku (każdy senior może wprowadzić do Programu nowe
firmy, np. ulubioną kawiarnię czy fryzjera)
KORZYŚCI DLA LOKALNEJ GOSPODARKI Z PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA
SENIOROM:




lokalni przedsiębiorcy przygotowując specjalną ofertę dla posiadaczy Ogólnopolskiej
Karty Seniora, zwracają większą uwagę na nową grupę docelową, jaką są osoby 60 +
przedsiębiorcy zyskują nowych, stałych klientów
seniorzy dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora taniej podróżują (zniżki na przejazdy,
noclegi, restauracje)









firmy partnerskie dołączają do grona ponad 1500 punktów w całej Polsce, które
honorują Ogólnopolską Kartę Seniora
zwiększa się atrakcyjność turystyczna gminy wśród posiadaczy Ogólnopolskiej Karty
Seniora w całej Polsce
przedsiębiorcy mają szansę wykazać się jako firmy odpowiedzialne społecznie
zwiększa się zainteresowanie firmami honorującymi Ogólnopolską Kartę Seniora
wśród polskich turystów
przedsiębiorcy zyskują promocję i dobry wizerunek w środowisku lokalnym
Gmina Partnerska jest promowana w całej Polsce wśród wszystkich posiadaczy
Ogólnopolskiej Karty Seniora i czytelników Głosu Seniora(0,5 miliona seniorów rocznie)
Seniorzy chętniej korzystają z usług firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora

O dokładnym terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków
i
wydawania KART SENIORA poinformujemy Państwa w kolejnym numerze
informatora oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy
www.miedzylesie.pl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej www.miedzylesie.naszops.pl
Program ten ma za zadanie aktywizować seniorów z zakresu zdrowia, prawa,
ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ma aktywizować lokalnych przedsiębiorców w
zakresie srebrnej gospodarki, uświadamiając im jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie
w tej grupie społecznej. I tu mamy ogromną prośbę do firm i instytucji działających na terenie
Gminy Międzylesie:
Szanowni Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do przystąpienia do Programu Ogólnopolska Karta
Seniora i tym samym do dołączenia do grona Partnerów, honorujących Ogólnopolską Kartę
Seniora. Program wyróżnia się na rynku, spośród innych tego typu inicjatyw, bowiem to
jedyny program o zasiągu ogólnokrajowym.
Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród
Seniorów – zyskują certyfikat Firmy Przyjaznej Seniorom. Nadto, mają możliwość udziału w
licznych eventach seniorskich organizowanych pod patronatem Głosu Seniora w całej Polsce
(ok. 200 wydarzeń w roku), prezentując bezpośrednio swoje produkty i usługi, a także
rozdając ulotki.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej
Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in.
zamieszczanie reklam w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora oraz jego lokalnych
edycjach. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską
Kartę Seniora oraz Europejską Kartę Seniora i jakie działania chce podejmować z Głosem
Seniora.
Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora? Wystarczy, że
wypełni poniższy formularz zgłoszeniowy i dostarczy do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Międzylesiu, a my prześlemy go do Stowarzyszenia MANKO. Zgłoszenie jest bezpłatne, w
przypadku firm z terenu Gminy Międzylesie.

zapoznać się można z protokółem z obrad,
oraz nagraniem video z przebiegu sesji.

XV SESJIA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
ODBYŁA SIĘ 26 LISTOPADA
2019 r.
w proponowanym
porządku obrad
znalazły się następujące projekty uchwał
w sprawach :

1/ podatku od nieruchomości
2/ podatków od środków transportowych
3/ zmian w budżecie gminy na rok 2019
4/ Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na terenie MiG Międzylesie
na rok 2020
5/
Programu
współpracy
gminy
Międzylesie
z
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań
publicznych na 2020 rok
6/
przystąpienia
do
opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w obrębie
Gniewoszów gmina Międzylesie

RELACJA ZE SPOTKANIA
KONSULTACYJNEGO
W SPRAWIE PLANOWANYCH
INWESTYCJI
PRZECIWPOWODZIOWYCH
NA ZIEMI KŁODZKIEJ
2 grudnia 2019 r. w Domu Kultury
w Międzylesiu odbyły się konsultacje
społeczne dotyczące planowanych przez
Wody
Polskie
inwestycji
przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.
Na zorganizowane przez Wody Polskie
spotkanie przybyło około 40 osób, głównie
z terenu gminy Międzylesie.
Na wstępie przedstawiciele Wód
Polskich kolejny raz zapewnili, że nie
będzie
nowych
dużych
suchych
zbiorników przeciwpowodziowych na
ziemi kłodzkiej. Teraz celem jest
likwidacja
tzw.
wąskich
gardeł,
odtworzenie
zniszczonych
murów
oporowych i ewentualna budowa małych
zbiorników retencyjnych w miejscach,
które nie będą kolidowały z istniejącą
infrastrukturą, np. w lasach.
Głównym zadaniem projektu jest
odtworzenie funkcjonalności zabudowy
regulacyjnej i dostosowanie jej do
warunków bezpieczniejszego przejścia fal
wezbraniowych w granicach miast i
miejscowościach silnie zurbanizowanych.

7/ przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego MiG
Międzylesie

Prace regulacyjne na terenach miast
mają się rozpocząć w kwietniu 2021 r., a
zakończyć najpóźniej w grudniu 2022 r.
Na terenach wiejskich Wody Polskie
rozpoczną prace projektowe w 2020 r.

Zainteresowanych
przebiegiem
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP
otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam

Wody Polskie poinformowały, że
projekt będzie współfinansowany ze
środków Banku Światowego.

Na terenie gminy Międzylesie
inwestycja
obejmie
odcinek
Nysy
Kłodzkiej o długości około 2 km w mieście
Międzylesie, rozpoczynając od mostu na
ulicy Lipowej przy wodowskazie, kończąc
na moście na ulicy Granicznej. Planowany
zakres prac to umocnienie brzegów,
remont i budowa murów oporowych oraz
usunięcie odsypisk w korycie.
Przedstawiciele Wód Polskich
zapewnili, że nie zamierzają budować
betonowych koryt rzek, a wzmacniać
brzegi
naturalnymi
okładzinami,
kamieniami. Jedynie w miejscach, w
których już istnieją betonowe mury
oporowe, będą one w razie konieczności
naprawiane. Poinformowano również, że
prace te nie zaszkodzą lokalnemu
środowisku.
Podczas
spotkania
burmistrz
poprosił o informację dotyczącą zalania
obecnie budowanych suchych zbiorników
przeciwpowodziowych w Boboszowie i
Roztokach.
Dyrektor
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
we
Wrocławiu Pan Mariusz Przybylski
poinformował, że po zakończeniu budowy
suchych
zbiorników,
w
okresie
pięcioletnim trwałości projektu Wody
Polskie rozpoczną prace projektowe
dotyczące ich zalania.

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w
Międzylesiu w kadencji 2019-2020. Sesja
przebiegła
pod
znakiem
wyborów
prezydium rady. Zgodnie z przyjętymi
zasadami, pierwszą sesję rozpoczął i
poprowadził Burmistrz Tomasz Korczak i
przewodniczył jej obradom aż do wyboru
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,
którym w tajnych wyborach wybrany
został Filip Balcer.

Kolejnym punktem obrad był
wybór
wiceprzewodniczących.
Po
przeprowadzeniu tajnych głosowań funkcję
wiceprzewodniczących objęli: Justyna
Antoszczyszyn
i
Bożydar
Dulik,
sekretarzem wybrano Klarę Bzowy.

Burmistrz poruszył także problem z
zalewaniem
terenów
wiejskich,
przypomniał o poważnym podtopieniu
Domaszkowa w czerwcu bieżącego roku.
Przypomniał, że w tej sprawie wysyłano do
Wód Polskich wiele pism.

WYBORY PREZYDIUM
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIG
MIĘDZYLESIE
27 listopada 2019 r. odbyła się
pierwsza
inauguracyjna
sesja

W
uroczystości
uczestniczyli
zaproszeni goście m.in. Piotr Marchewka
etatowy
członek
Zarządu
Powiatu
Kłodzkiego, który w imieniu Starosty
Kłodzkiego, Przewodniczącego Rady

Powiatu i Zarządu Powiatu złożył nowo
wybranym radnym gratulacje z okazji
wyboru do rady, Przewodniczący i
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Międzylesiu Jerzy Marcinek i Janina
Mokra oraz dyrektorzy Szkół: Alicja
Jakubczak dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Domaszkowie i Ryszard
Bodnar dyrektor Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu.

RELACJA ZE SPOTKANIA
INFORMACYJNEGO
DOTYCZĄCEGO ODCINKA
DROGI BOBOSZÓW – PISARY
W GRANICACH
TERENU BUDOWY
ZBIORNIKA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
„BOBOSZÓW”
12 grudnia 2019 r. w świetlicy
wiejskiej w Pisarach odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące odcinka drogi
gminnej Boboszów – Pisary w granicach
terenu
budowy
zbiornika
przeciwpowodziowego
„Boboszów”.
Na zorganizowane przez Wody Polskie
spotkanie przybyło około 30 osób, głównie
z miejscowości Pisary, Boboszów, Jodłów.
Na wstępie przedstawiciele Wód
Polskich postulowali, ze względu na
problem z zapewnieniem bezpieczeństwa,
zamkniecie fragmentu drogi gminnej
Boboszów – Pisary w granicach terenu
budowy
zbiornika.
W
zamian
zadeklarowali gotowość do poprawy
jakości drogi powiatowej prowadzącej z
Międzylesia do Pisar w miejscach
najbardziej uszkodzonych. Mieszkańcy
okolicznych terenów byli przeciwni
zamknięciu drogi gminnej Boboszów –
Pisary argumentując to tym, że droga ta
służy min. dojazdowi mieszkańców Pisar i
Jodłowa do pracy w Czechach. Zamknięcie

drogi znacznie wydłużyłoby czas dojazdu.
Zwrócono tez uwagę, że droga ta wymaga
remontu na całej długości. Pozytywnie
przyjęto
pomysł
naprawy
drogi
powiatowej na odcinku Międzylesie –
Pisary. Przedstawiciele Wód Polskich
wyrazili jednak obawy o możliwość
sfinansowania przez nich tej inwestycji.
Zaproponowali
remont
najwyżej
najbardziej uszkodzonych fragmentów.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
kategorycznie nie zgodził się na
zamknięcie drogi gminnej Boboszów –
Pisary. W kwestii remontu drogi
powiatowej Międzylesie – Pisary zwrócił
uwagę na fakt, że właściciel drogi, Zarząd
Dróg Powiatowych w Kłodzku, od lat stara
się o dofinansowanie remontu od
wojewody.
Uzyskanie
takiego
dofinansowania oznaczałoby generalny
remont tej drogi na odcinku Międzylesie –
Pisary. Podkreślił też, że gmina
Międzylesie ma przygotowaną w budżecie
pomoc
dla
takiej
inwestycji.
Przedstawiciele Wód Polskich uznali taki
remont za najlepsze rozwiązanie i obiecali
swoje
wsparcie
u
wojewody.
Równocześnie zadeklarowali, że nie
zamkną drogi gminnej Boboszów – Pisary,
a w przypadku uzyskania dofinansowania
przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Kłodzku Wody Polskie
w zamian
wyremontują drogę gminną Boboszów –
Pisary na całej długości tj. 2,84km.
W dalszej części spotkania poruszono
także inne kwestie związane z budową
zbiornika
przeciwpowodziowego
„Boboszów”. Burmistrz i mieszkańcy
zwrócili uwagę, że nie wszyscy kierowcy
pracujący przy budowie
zbiornika
korzystają z alternatywnej drogi transportu,
przewidzianej do ruchu dla samochodów
ciężarowych. Mieszkańcy zwrócili też
uwagę na konieczność czyszczenia drogi w
miejscach wyjazdu pojazdów, ze względu
na duże ilości pozostawionego błota.

Ponadto burmistrz zwrócił uwagę na
konieczność ograniczenia, ze względów
bezpieczeństwa,
prędkości
przez
ciężarówki
w
miejscowościach
Domaszków i Roztoki. Przedstawiciele
Wód Polskich obiecali podjęcie działań w
celu poprawy sytuacji.
Na koniec ustalono wstępnie termin
kolejnego spotkania informacyjnego na
czerwiec 2020 r., podczas którego zostaną
przedstawione i omówione działania
będące wynikiem spotkania i ustaleń z
mieszkańcami.

RAPORT Z DZIAŁAŃ
BEZROBOTNYCH
ZATRUDNIONYCH
PRZEZ URZĄD MIASTA I
GMINY W ROKU 2019 r.
W 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w
Międzylesiu zatrudnił 9 pracowników w
ramach robót publicznych i 9 osób w
ramach prac społecznie użytecznych.
Osoby zatrudnione w ramach prac
społecznie
użytecznych
zostały
oddelegowane do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz do
Zakładu
Usług
Komunalnych
w
Międzylesiu, gdzie zajmowały się min.
utrzymaniem
porządku
na
terenie
Międzylesia,
pracami
przy
zieleni
miejskiej, sortowaniem śmieci. Jeden z
pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych został oddelegowany do
Domaszkowa, gdzie zajmuje się min.
utrzymaniem
czystości,
doraźnymi
naprawami,
utrzymaniem
zieleni,
chodników. Pozostali pracownicy robót
publicznych pracowali bezpośrednio pod
kierownictwem Urzędu Miasta. Pierwsza
czwórka rozpoczęła pracę w kwietniu 2019
r. a kolejna czwórka dołączyła w czerwcu.
W okresie wiosenno - letnim
pracownicy zajmowali się koszeniem,

odkrzaczaniem placów
i skwerów
należących do gminy Międzylesie. Prace te
prowadzono na terenie całej gminy.
Prowadzone też systematyczne koszenie i
odkrzaczanie dróg gminnych w celu
poprawy
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego. W ramach tych działań
odkrzaczono i obkoszono pobocza dróg
gminnych
publicznych
w
miejscowościach: Boboszów, Długopole
Górne, Szklarnia, Domaszków. W ramach
poprawy bezpieczeństwa dróg gminnych
pracownicy robót publicznych uzupełnili
ubytki w jezdni na gminnych drogach
asfaltowych. Udrożniono także rowy,
przepusty, korytka drogowe na gminnych
drogach publicznych oraz drogach
niepublicznych
w
miejscowościach:
Kamieńczyk,
Pisary,
Gniewoszów,
Długopole Górne. Kontynuowano także
prace w zakresie stawiania na drogach
tabliczek informacyjnych z numerami
posesji oraz prawidłowego oznakowania
dróg gminnych. W miejscowościach
Międzylesie i Nowa Wieś na nowo
oznakowano dwa skrzyżowania. W celu
poprawy
bezpieczeństwa,
na
niebezpiecznych
wyjazdach
w
miejscowościach Roztoki i Długopole,
zamontowano lustra drogowe. Pracownicy
uczestniczyli
także
w
pracach
naprawczych gminnych mostów min. w
miejscowościach Roztoki, Nowa Wieś,
Domaszków. Zlikwidowali także nie
nadająca się do użytku kładkę w
miejscowości Nagodzice.
Pracownicy robót publicznych
zaangażowani byli w organizację imprez
organizowanych przez Urząd Miasta. W
ramach tych działań uczestniczyli w
organizacji dożynek w Nagodzicach,
organizacji i zabezpieczeniu zawodów
rolkowych w Kamieńczyku i Niemojowie.
Pomagali
także
w
innych
przedsięwzięciach kulturalnych na terenie
gminy Międzylesie.

WALNE ZGROMADZENIE
STOWARZYSZENIA GMIN
ZIEMI KŁODZKIEJ
3 grudniu w Kłodzku odbyło się
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Kłodzkiej. W trakcie
spotkania podjęto uchwałę budżetową na
ponad 3,5 mln złotych. W roku 2020
stowarzyszenie zajmować będzie się
głównie budową singletracków i tras
rowerowych, wież widokowych oraz
wymianą kotłów na kotły ekologiczne.

głównym zadaniem stowarzyszenia to
dalsza
rozbudowa
marki
dla
Najpiękniejszej Wsi, jak również wspólna
analiza problemów wywozu nieczystości z
obszarów wiejskich

NARADA SOŁTYSÓW

WALNE ZGROMADZENIE
9 grudnia w Dusznikach odbyło się
Walne
Zgromadzenie
sygnatariuszy
należących do klastra energetycznego
ARES, na którym ustalono ramy
funkcjonowania klastra w roku 2020 oraz
podjęto decyzję, że klaster napisze
wspólnie projekt dotyczący zmiany
systemu grzewczego na ekologiczny.
Dotyczy to instytucji publicznych.

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
GMIN POLSKICH
EUROREGIONU GLACENSIS
11 grudnia odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, na
którym podjęta została uchwała budżetowa
o wysokości ponad 3,5 mln złotych.
Głównym zadaniem stowarzyszenia na rok
2020 będzie obsługa mikroprojektów
transgranicznych. W trakcie obrad przyjęty
został jednogłośnie w poczet członków
powiat dzierżoniowski.

POSIEDZENIE ZARZĄDU
17 grudnia w Starych Siołkowicach
w gminie Popielów odbyło się posiedzenie
Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Odnowy Wsi, podczas którego ustalono, że

19.12.2019 r. w Domu Kultury w
Międzylesiu, odbyła się narada sołtysów, a
zarazem spotkanie opłatkowe. Burmistrz
Tomasz Korczak wraz z pracownikami
przedstawił najważniejsze sprawy dot.
funkcjonowania jednostek pomocniczychsołectw, a w szczególności realizację
zadań w ramach środków z funduszu
sołeckiego i PAOW. Podsumowano udział
sołectw w konkursach i wydarzeniach
takich
jak
“Spotkanie
Tradycji
Wielkanocnych”,
“Osobliwości
Wielkanocnych”,
“Grillowania
pod
Trójmorskim
Wierchem”,
“Dożynki
Gminne”,
“Jarmarku
Bożonarodzeniowego” oraz uczestnictwa
sołectw
w
programie
Odnowa
Dolnośląskiej
Wsi.
Podziękowano sołtysom za współpracę w
bieżącym roku z nadzieją na dalszą
owocną współpracę.

W Międzylesiu 10 stycznia 2020 r.
uruchomiona zostanie stacja ładowania
samochodów
elektrycznych w ramach projektu „eSudety”
10 stycznia o godz.12.00 w Międzylesiu odbędzie
sie oficjalne otwarcie stacji ładowania
samochodów elektrycznych. To już kolejny
punkt ładowania samochodów elektrycznych na
mapie Sudetów.

W ramach projektu e-Sudetów powstają kolejne
stacje ładowania samochodów elektrycznych.
W Międzylesiu uruchomiono stację na parkingu
Miasta i Gminy, Plac Wolności 1. W tym roku
oddano do użytku także stacje ładowania w Lądku
–
Zdroju,
Szczytnej,
Polanicy-Zdroju,
Dzierżoniowie
i Kamiennej Górze. Ładowanie jest obecnie
bezpłatne. Urządzenia to stacja o normalnej mocy,
które ładuje samochody prądem zmiennym 2 x 11
kW.

- Czekamy na odbiory techniczne
kolejnych stacji ładowania. Zbudowanie
sieci ok. 25 stacji w ramach projektu eSudety
będzie
fundamentem
do
podejmowania kolejnych działań w
kierunku poprawy jakości powietrza w
regionie. Instrumenty wsparcia w ramach
Funduszu Transportu Niskoemisyjnego
stworzą realne możliwości do zwiększenia
liczby pojazdów elektrycznych i do
rozwoju ekoturystyki. To także impuls do
wymiany pojazdów komunalnych na

elektryczne - Elżbieta Koncka, Link PR,
pomysłodawca i organizator projektu „eSudety”.
- Budowa nowych stacji ładowania
samochodów elektrycznych to również
współpraca z samorządami. Spółka ma
kapitał, możliwości i umiejętności
techniczne, a samorządy dysponują
terenami, na których stacje mogą zostać
wybudowane - Kazimierz Więcek, Prezes
Zarządu PGE Nowa Energia.
W oficjalnym spotkaniu 10 stycznia
wezmą udział m.in. władze miasta,
przedstawiciele PGE Nowa Energia i
pomysłodawca projektu e-Sudety. To także
okazja dla uczestników do testowania
samochodów elektrycznych – Renault Zoe
i Renault Kangoo użyczonych przez
Koncesjonera Renault - NAWROT z
Wrocławia.
Sieć stacji ładowania samochodów
elektrycznych, która powstaje w ramach
projektu „e-Sudety” - w uzdrowiskach
Ziemi Kłodzkiej oraz w pozostałych
większych i atrakcyjnych turystycznie
miejscowościach regionu Sudetów stanowi
doskonałą bazę do wspólnych działań
promocyjnych w regionie - w aspekcie
rozwoju ekoturystyki, dbałości o czyste
powietrze i redukcję hałasu.
Projekt e-Sudety wpisuje się na listę
innowacyjnych projektów Dolnego Śląska,
co zostało podkreślone podczas konferencji
z debatą i panelami naukowymi w dniach
5-6
grudnia
w
Polanicy-Zdroju.
Wydarzenie odbywało się pod Patronatem
Ministra Klimatu Michała Kurtyki,
NFOŚiGW oraz Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

AKCJA KURIERSKA

NASI W BRUKSELI...

W GMINIE MIĘDZYLESIE
W dniach 27-29.11.2019 r. odbył
się wyjazd studyjny do Brukseli dla grupy
24. sołtysek i sołtysów wsi dolnośląskich i
opolskich.
Organizatorem
wyjazdu
było
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji
Europejskiej (PRKE) we Wrocławiu we
współpracy z Centrum Wizyt Komisji
Europejskiej w Brukseli.

W listopadzie na terenie naszej
Gminy odbyła się akcja kurierska, podczas
której doręczane były żołnierzom rezerwy
karty powołania do czynnej służby
wojskowej. Akcja kurierska jest to
zorganizowany przez organy administracji
publicznej
system
doręczania
kart
powołania (wezwań do wykonania
świadczeń osobistych i rzeczowych) do
odbycia
ćwiczeń
wojskowych
przeprowadzanych
w
trybie
natychmiastowego stawiennictwa, w celu
sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i
bojowej jednostek wojskowych, udziału
jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz
do czynnej służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Wszystkie osoby zmobilizowane z
terenu całego Dolnego Śląska odbyły
ćwiczenia w 10 Wrocławskim Pułku
Dowodzenia przy ulicy Trzmielowickiej
we Wrocławiu.

Z gminy Międzylesie swoje zgłoszenia
wysłało
dwoje
sołtysów
Violetta
Przybylska z sołectwa Goworów i
Zbigniew Borodzicz z sołectwa Roztoki .
W trakcie wizyty sołtysi zapoznali się
m.in. z działaniami Komisji Europejskiej
oraz wzięli udział w wykładach i
dyskusjach dotyczących wsi i jej
mieszkańców. Rozmawiano o kształcie
nowej Komisji i jej priorytetach, rozwoju
infrastrukturalnym wsi, innowacjach w
rolnictwie, brexicie, ochronie środowiska i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu na
obszarach wiejskich.

Na zakończenie wizyty studyjnej w
Brukseli uczestnicy spotkali się z nowym
komisarzem ds. rolnictwa Januszem
Wojciechowskim.

MŁODZIEŻOWA RADA
NA JARMARKU
BOŻONARODZENIOWYM
W Jarmarku Bożonarodzeniowym
zorganizowanym 7 grudnia 2019 w
Międzylesiu, brała udział Młodzieżowa
Rada Miasta i Gminy Międzylesie.
Młodzież
z własnej inicjatywy
zaangażowała się w charytatywną zbiórkę
pieniędzy i sprzedaż ciast na rzecz chorej
koleżanki z terenu gminy. Młodzi radni
dzięki hojności wszystkich darczyńców na
leczenie dziewczynki zebrali środki w
wysokości
1000
zł.
Wszystkim
darczyńcom i tym którzy przyczynili się do
wsparcia tej inicjatywy serdecznie
dziękujemy!

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
W dniu 7 grudnia 2019 r. na
parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy
Międzylesie
odbył
się
Jarmark
Bożonarodzeniowy,
podczas
którego
odbyły się występy dzieci i młodzieży ze
szkół i przedszkoli z gminy Międzylesie, a
także dzieci przedszkolnych z Kralik.
Mimo niesprzyjającej pogody wszystkim
dopisywały świetne humory i panowała
świąteczna atmosfera.

Na imprezę przybyło wielu
lokalnych wystawców z własnoręcznie
wykonanymi
ozdobami
bożonarodzeniowymi, z przepysznymi
potrawami i ciastami świątecznymi. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieciom czas
umilały warsztaty plastyczne, a także
występ teatru ulicznego pn. Moc.Art.,
atrakcje te zostały
zorganizowane w
ramach realizacji projektu pn.: „Jarmark
bożonarodzeniowy Międzylesie- Kraliky”.

Brzozowski.
Imprezę
zakończyły
konkursów:

rozstrzygnięcia

- na najpiękniejszą choinkę, rozstrzyganym
w dwóch kategoriach:
W kategorii sołectw I miejsce zajęło
sołectwo Roztoki, II miejsce sołectwo
Lesica, III miejsce sołectwo Goworów. W
kategorii instytucji: I miejsce Dom
Dziecka w Domaszkowie, II miejsce
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu,
III miejsce Základní škola speciální z
Kralik.

Wszystkim
uczestnikom
konkursów
serdecznie dziękujemy za poświęcony na
przygotowanie pięknych prac czas, a także
za chęć wzięcia udziału w konkursach i
wspólnej
zabawie.
Zwycięzcom
gratulujemy.
- na najładniejszy lampion adwentowy: I
miejsce zajął Stanisław Dębski, II miejsce
Natasza Majewska, III miejsce Julia
Marcinek.

- dla najmłodszych dzieci rozstrzygnięto
konkurs
na
najładniejszą
kartkę
bożonarodzeniową, w którym I miejsce
zajął Maksymilian Górczyński, II miejsce
Gaja Czopko, III miejsce Szymon

TRADYCJI STAŁO SIĘ
ZADOŚĆ...

15 grudnia w MGOK w Międzylesiu
odbyła się zapowiadana wcześniej
zwyczajowa już wigilia dla osób
samotnych. Na uroczystość przybyli

przedstawiciele władz miasta, proboszcz
oraz
kilkanaście
osób
samotnych
zamieszkałych na obszarze naszej gminy.

Były świąteczne życzenia, tradycyjne i
pyszne dania wigilijne przygotowane przez
naszych pracowników i Panie z koła
emerytów i rencistów, oraz oczywiście
wspólnie śpiewane kolędy. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy za
przybycie, organizatorom za trud włożony
w przygotowania i jeszcze raz składamy
najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne

PIERWSZE ODZNACZENIA !

Na wniosek Prezesów OSP w
Roztokach i OSP Międzylesie Prezydium
Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
Uchwałą nr 9/2019 z dnia 30.10.2019 r.
postanowiło przyznać odznaczenia druhom
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W dniu 11.11.2019 r. w sali remizy OSP
Międzylesie
odbyło
się
uroczyste

wręczenie odznaczeń druhom z MDP z
terenu gminy Międzylesie.

Burmistrz MiG Tomasz Korczak wraz z
Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP
Jackiem Pilnym wręczyli następujące
odznaczenia:
 Brązowa odznakę MDP: otrzymali
Paulina Piątek, Patrycja Plebanik,
Kamila
Patyńska,
Katarzyna
Szkretka,
Andrzej
Kowalski,
Maciej Zajączkowski, Szymon
Juraszek
 Srebrna odznaka MDP trafiła do
rąk
Nicolli
Szargawińskiej,
Marcela
Patka,
Klaudii
Harasińskiej,
Magdaleny
Cymborskiej, Martyny Ciuba i
Aleksandry Wrzeszcz
 Złota odznaka MDP przypadła w
udziale Jakubowi Wojtysiakowi,
Łukaszowi Cyrulikowi, Łukaszowi
Urbaniakowi,
Łukaszowi
Lepiarzowi, Błażejowi Lepiarzowi
i Marcinowi Krawczykowi.
Gratulujemy wyróżnionym !

JEST KOLOROWO
I ŚWIĄTECZNIE

6 grudnia
2019r na rynku w
Międzylesiu
uroczyście
włączono
oświetlenie świąteczne. W uroczystym
zapaleniu światełek uczestniczyła prawie
setka dzieci z rodzicami, burmistrz Tomasz
Korczak, przy aplauzie wszystkich
zgromadzonych osób włączone światełka
rozświetliły cały rynek.

WOŚP

i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej". Najogólniej mówiąc –
zbierać będziemy środki na zakup
najnowocześniejszych
urządzeń
dla
ratowania życia i zdrowia dzieci
potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Podczas finałowego dnia w pełnej
gotowości będzie 20. wolontariuszy,
którzy, będą zbierać pieniądze na terenie
miasta i gminy Międzylesie. Wszystkich
mieszkańców zapraszamy już dzisiaj na
FINAŁ WOŚP dnia 12.01.2020 do MGOK
w Międzylesiu i fili w Domaszkowie. W
programie : licytacje przekazanych fantów,
gadżety orkiestrowe, występy i popisy
artystyczne, słodka kawiarenka a na koniec
"Światełko
do
nieba"

Łapiemy wiatr w żagle i gramy.
MIKOŁAJKI W
MINIEUROLANDZIE

26 listopada grupy 4 i 6-latków z
Domaszkowa
wraz
z
opiekunami
odwiedziły niezwykłe miejsce. Była to
Magiczna
Fabryka
Świątecznych
Prezentów w Minieurolandzie w Kłodzku.
Dzieci nie mogły doczekać się wyjazdu, a
naprawdę było warto.

Jak co roku w MGOK w Międzylesiu
ukonstytuował się Sztab 28. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która tym razem gra dla "Zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych

Poznaliśmy
elfy,
mówiącego
renifera,
jechaliśmy
zaczarowanym
pociągiem,
obejrzeliśmy
baśniowy
spektakl, aż w końcu trafiliśmy do samego
Świętego Mikołaja. A tam udało nam się
odbyć niepowtarzalną podróż jego saniami,
zaprzężonymi w renifery.
Na koniec wszystkie dzieci zostały
obdarowane prezentami. Był też czas na

słodki poczęstunek i zabawę w Krainie
Świętego Mikołaja.

Dzieci bawiły się naprawdę
wspaniale.
Bardzo
dziękujemy
organizatorom za miłe przyjęcie i
niezapomniane wrażenia.

MIKOŁAJKOWY DZIEŃ
6 grudnia będzie dla nas wszystkim
niezapomnianym
dniem,
pełnym
niespodzianek, podarunków i radości. Od
rana w szkole w Domaszkowie zrobiło się
czerwono od naszych ubiorów, bowiem
dzień ten ogłoszono dniem koloru
czerwonego. Klasy I -III od 8:45 do 11:45
uczestniczyły w zabawie mikołajkowej,
prowadzonej przez zespół „Kacz- team” z
Bystrzycy Kłodzkiej, który poprzez pląsy,
zabawy taneczne, zabawy z chustą
animacyjną sprawił, że szkoda było usiąść
na chwilę. Jednakże dbając o zdrowie
dzieci, zadbałyśmy o krótkie przerwy
podczas których w podarunku dostawały
napoje, słodycze, przekąski.

Klasy starsze, po trzech pierwszych
lekcjach, wspólnie z wychowawcami
spędzily czas
na
warsztatach plastycznych lub oglądaniu
filmów w tematyce świątecznej. W
podarunku uczestnicy otrzymali napoje,
słodycze lub pizzę.
Przed południem pojawił się w
szkole długo oczekiwany Mikołaj, który
wręczył
dzieciom
upominki.
Podziękowaliśmy mu śpiewem, wierszem,
tańcem i inscenizacją. Wręczyliśmy laurki
od klas i zaprosiliśmy Mikołaja do
oglądnięcia i przeczytania listów z
wystawy.

Zależy
nam
na
wspólnym
zainteresowaniu
dzieci
zajęciami
matematycznymi tak, by w przyszłości nie
miały z matematyką problemów.

W klasach także czekały na nas prezenty.
Och to był dzień !
Dziękujemy za pomoc finansową :
Kołu łowieckiemu „Ostoja”, Urzędowi
Miasta i Gminy
w
Międzylesiu,
Radzie
Rodziców
i
wszystkim rodzicom.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI
MATEMATYCZNYCH
OD PRZEDSZKOLA

W tym roku nasze przedszkole w
Domaszkowie nawiązało współpracę z
trenerem, który zajmuje się skutecznymi i
aktywnymi
sposobami kształtowania
kompetencji matematycznych.

24 października na zaproszenie
Pani Ani odwiedziliśmy hurtownię
budowlaną w Domaszkowie.
Na hali wspólnie z dziećmi przeliczaliśmy
worki z zaprawą cementową, mierzyliśmy
rury, porównując ich wysokość i długość.
I tak dzieci dobrze się bawiąc,
rozwijały umiejętności matematyczne
poprzez działanie.

UCZMY MIŁOŚCI
DO PRZYRODY
12.11.2019 r. nasze przedszkole w
Domaszkowie odwiedził niezwykły gośćleśnik Pan Józef Matła.
Celem spotkania było przybliżenie
dzieciom pracy leśnika, pogłębienie
wiadomości na temat zwierząt żyjących w
lesie i uwrażliwienie na piękno otaczającej
nas przyrody.
Dzieci przypomniały sobie też o
zasadach zachowania się w lesie min. o
unikaniu kontaktów z dzikimi zwierzętami,
a także w jaki sposób można pomóc
zwierzętom i ptakom przetrwać zimę.
Nasz gość zainteresował dzieci swoimi
opowieściami wykorzystując przyniesione
ilustracje i obrazki.

JESIENNA WYCIECZKA W
ŚWIĄTECZNE KLIMATY

Spotkanie było doskonałą okazją do
kształtowania prawidłowych postaw wobec
przyrody, a na koniec dzieci podziękowały
gościowi laurką.

"Z PODWÓRKA NA STADION
O PUCHAR TYMBARKU"
20 listopada 2019r. reprezentacja
szkoły do lat 10 w składzie: Dawid Jacak,
Kamil Jóźwiak, Artur Leki, Filip Mendel,
Dominik Tabin, Rafał Prucnal i Jan Zdral
zajęła II miejsce w etapie powiatowym w
XX edycji turnieju "Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku". Zawodników
przygotował pan Sylwester Mendel.
Gratulujemy sukcesu drużynie i trenerowi.

20 listopada odbyła się całodzienna
wycieczka uczniów klas I – III, wraz z
paniami wychowawczyniami. Uczestnicy
zwiedzali 2 ciekawe miejsca. Pierwszym
celem podróży była Fabryka Ozdób
Choinkowych w Złotoryi. Tuż przed
wejściem
spotkaliśmy
śniegowego
bałwana stojącego obok udekorowanych
bombkami choinek. Pani z fabryki
pokazała
nam
wszystkie
etapy
powstawania
szklanych
ozdób
choinkowych.

Poczuliśmy się bardzo świątecznie.
Różnorodność bombek i ich piękno
wywarło na nas wrażenie, dlatego w
sklepiku nie mogliśmy się zdecydować co
kupić bliskim i sobie na pamiątkę.
Po udanych zakupach i przerwie na
kanapki i pyszną herbatkę, udaliśmy się do
drugiego, zaplanowanego miejsca – kopali
węgla kamiennego w Nowej Rudzie. Pan
przewodnik pokazał nam minerały jakie

kryje nasza ziemia, umieszczone w
muzeum. Potem w kaskach na głowach
zwiedzaliśmy kopalnie,
poznawaliśmy
pracę i narzędzia górnicze.
W podziemnych korytarzach. było
strasznie, bo momentami gasło światło i
wyskakiwał z ciemności czarny duch
kopalni. Było słychać nasze piski daleko,
pewnie w samej Nowej Rudzie. Z kopalni
wyjechaliśmy podziemnym pociągiem.
Siedzieliśmy w
małych,
ciasnych,
metalowych
wagonikach i głośno
piszczeliśmy, bo wyjeżdżaliśmy w
zupełnych ciemnościach. Ale było
„superaśnie i fajowo” - stwierdziły dzieci.
Wcale nie zmęczeni, późno, wróciliśmy do
Domaszkowa, gdzie z utęsknieniem
czekali na nas rodzice i nasi bliscy.

III miejsce zajęła Aleksandra
Zielińska, a wyróżnienia otrzymały Julia
Trzósło oraz Oliwia Zontek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
!!!

GODZINA KODOWANIA
W dniach 9 -15 grudnia uczniowie naszej
szkoły w Międzylesiu uczestniczą w
Godzinie kodowania Hour of Code.
Godzina Kodowania, organizowana w
ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej
(Computer Science Education Week), jest
powszechnie uważana za największą
inicjatywę
edukacyjną
w
historii.
Wzięło w niej dotychczas udział ponad
140 milionów uczestników z całego
świata.

BRAWO MŁODE ARTYSTKI !

Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do
szkół, może w niej brać udział każdy, w
każdym wieku.
4 grudnia 2019 r. w siedzibie
Dolnośląskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych w Strachocinie odbyło się
uroczyste
wręczenie
nagród
w regionalnym konkursie plastycznym pt.:
„Zwierzęta
chronione
Parków
Krajobrazowych Dolnego Śląska”. W
konkursie udział wzięło 194 uczniów ze
szkół
podstawowych
z
regionu
wałbrzyskiego. Wśród laureatów znalazły
się
uczennice
naszej
szkoły
z
Domaszkowa.

Zachęcamy wszystkich do świetnej
zabawy,
do
nauki
logicznego
i
kreatywnego
myślenia,
twórczego
rozwiązywania
problemów
podczas
tegorocznej Godziny Kodowania. Projekt

jest wspierany
Cyfryzacji.

przez

Ministerstwo

Pomysły na programistyczne aktywności
znajdziecie
na
stronach https://hourofcode.com/pl

prawdziwego jeża! Było wesoło!

„Czy to jutro, czy to dziś,

wszystkim jest potrzebny Miś!"święto pluszowego misia.

Samorządowe Przedszkole w
Międzylesiu
LISTOPAD/GRUDZIEŃ
Święto jeża!
14.11. w naszym przedszkolu

W dniu 25.11.2019 r. nasze przedszkolaki
uczestniczyły w obchodach Światowego
Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde
dziecko przyszło do przedszkola ze
pluszowym przyjacielem - Misiem. Każda
grupa uroczyście obchodziła to święto.
Były zabawy i konkursy. Przedszkolaki z
grupy Wiewiórki i Wilczki zostały
zaproszone do wspólnej zabawy do szkoły.
Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele
atrakcji: zabawy, zagadki, poznały historię
święta, bawiły się przy piosenkach.

obchodziliśmy święto jeża. Zaczęliśmy od
pogadanki i filmu edukacyjnego o życiu
tych kolczastych stworzonek. Następnie
Panie przygotowały dla dzieci mały występ
"Leniwe życie jeża Ferdusia". Dzieci
poznały wyliczankę, bawiły się w "jeżowe"
zabawy
oraz
oczywiście
podziwiały

Grupa Wilczki jeszcze w następne dni
świętowała. Dzieci wspólnie z panią piekły
ciasteczka w kształcie misiów, lepiły
misie z masy solnej a także miały quiz
misiowy. Największą atrakcją było
robienie misia z ręcznika. Wszystkim
bardzo się podobały.

"Hokus-pokus, czary-mary,

niech się spełnią andrzejkowe
czary.”

Warsztaty świąteczne u Pszczółek

Dnia 27.11.2019r w Samorządowym
Przedszkolu w Międzylesiu w grupie I
„Pszczółki”
odbyły
się
warsztaty
świąteczne dla dzieci wraz z rodzicami.
Celem warsztatów było rozbudzenie
aktywności
dzieci
i
rodziców,
wzmacnianie
wzajemnych
relacji,
rozwijanie zdolności i kreatywności. W
rodzinnej atmosferze, powstały śliczne
świeczniki oraz piękne pierniki ozdobione
przez dzieci. Zorganizowane warsztaty
były niezwykle radosnym przeżyciem i
przeniosły
wszystkich
w
nastrój
oczekiwania na święta.

28 listopada w godzinach popołudniowych
w sali Delfinków zapanowała magiczna
atmosfera ponieważ świętowane były
Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb
odprawianych w wigilię św. Andrzeja,
czyli noc z 29 na 30 listopada. Według
dawnych wierzeń ta noc miała magiczną
moc, uchylającą wrota do nieznanej

przyszłości. Wieczór Andrzejkowy w tej
grupie to już tradycja, spotykają się dzieci i
rodzice. Ten wieczór był pełen radosnych
zabaw i wróżb, w których dzieci mogły
poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość.
Nie zabrakło
ustawiania bucików,
przekłuwania serduszek z imionami,
wróżenia za pomocą wirującej butelki,
słodkich ciasteczek z wróżbą na przyszłość
itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz
zabawami przy skocznej muzyce. Rodzice
mieli okazję pobawić się ze swoimi
pociechami i wzajemnie się poznać. Pod
koniec zabawy przedszkolaki raczyły się
słodkim poczęstunkiem i owocami
przygotowanymi przez rodziców. Zabawa
była przednia, dzieci wróciły do domu w
doskonałych humorach.

Mikołajki w przedszkolu

4 i 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził
Święty Mikołaj. Dzieci powitały go
piosenkami i wierszykami. Były też
zabawy z Mikołajem a następnie rozdanie
prezentów. Radości było co nie miara.
Wszystkie dzieci były szczęśliwe.

"Jarmark Bożonarodzeniowy"
Jak co roku nasze przedszkole brało udział
w „Jarmarku
Bożonarodzeniowym”
zorganizowanym przez Miasto i Gminę
Międzylesie 07.12.2019. Przedszkolaki
pod kierunkiem swoich nauczycieli
przygotowały kartki bożonarodzeniowe na
konkurs. Program przygotowała grupa
"Wiewiórki" - pod kierunkiem pani Jolanty
Lipińskiej i Juli Wróbel. Po występach
Mikołaj obdarował dzieci prezentami .
Nasze przedszkole brało udział w
konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową.
Rodzice z trzech grup sprzedawali
upieczone , pyszne ciasta. Przedszkole
wystawiło punkt gastronomiczny gdzie
zziębnięci uczestnicy kiermaszu mogli
kupić pyszne pierogi, krokiety i
świąteczny barszcz czerwony.
Jak co roku personel przedszkola wziął
udział w konkursie na najładniejszą
choinkę , w tym roku zdobyliśmy II
miejsce. Dziękujemy wszystkim , którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do
udziału naszej placówki w tym kiermaszu!!

Wszystkim mieszkańcom Gminy
Międzylesie składamy serdeczne
życzenia spokojnych świąt Bożego
Narodzenia, spędzonych z bliskimi,
w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku
2020. Wszystkiego dobrego ! :)
WIEŚCI Z PINGPONGOWEGO
STOŁU

30.11. 2019 rozegrana została II
kolejka tenisa stołowego V ligi. Sudety
Międzylesie podejmowało u siebie Nysę
Kłodzko wygrywając mecz 10/0. Cenne
punkty zdobyli : Sławomir Bielak 2,5,
Artur Kwaśnik 2,5, Paweł Furtak 2,5 i
Bartosz Bzowy 2,5 punktu. Gratulujemy i
życzymy więcej podobnych zwycięstw !

Mamy dwa medale Mistrzostw
Świata !!!

****
7 grudnia br. rozegrany został
kolejny już,
tradycyjny
turniej
Mikołajkowy tenisa stołowego dla dzieci
trenujących w naszym klubie. Frekwencja
była duża, a grające dzieci w sposób
szczególny radowała obecność rodziców
na turnieju i ich gorący doping !
Nagrody w postaci mikołajkowych
słodkich paczek wręczali Burmistrz
Tomasz Korczak, dyrektor szkoły Ryszard
Bodnar, Członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego Piotr Marchewka, i Jerzy
Błażejewski. W turnieju uczestniczyło 16.
zawodników : Oliwia Neter, Zuzanna
Neter, Lila Neter, Katarzyna Suława,
Martyna Filińska, Kornelia Kowal, Milena
Furtak, Patrycja Juraszek, Ola Łysiak, Ola
Dudek, Kaja Czubala, Kuba Serafinowicz,
Łukasz Żeszutek, Kacper Cybula, Szymon
Zaleski i Bartek Bzowy. W turnieju nie
było ani wygranych, ani przegranych. Była
po prostu doskonała zabawa jaką zawsze
powinien być sport !

Mistrzostwa Świata GPC Nove Zamky
Słowacja 2019 za nami. To były dla nas
bardzo
udane
Mistrzostwa.
W
czempionacie tym wystartowało ponad 960
zawodniczek i zawodników z 32 krajów.
Nasz kraj , oraz rodzimy klub sportowy
MLKS
"
SUDETY"
Międzylesie
reprezentowało
trzech
zawodników,
wszyscy kategorii Masters : Andrzej
Juraszek, Krzysztof Halczyk i Grzegorz
Kantor. Do domu wracamy z dwoma
medalami ( złoto i brąz, oraz VI miejscem.
Dziękujemy naszym sponsorom UMiG
Międzylesie ABC Międzylesie , Monster
Power , Dolina Gryki Międzylesie. Kolejne
zawody już 22 listopada - tym razem
Mistrzostwa Europy WPA.

MISTRZOSTWA EUROPY WPA
/ EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS WPA PABIANICE POLSKA 2124.11.2019 R

MISTRZOSTWA ŚWIATA GPC /
WORLD CHAMPIONSHIPS
GPC - NOVE ZAMKY SŁOWACJA 20-27.10.2019 R

4 złote medale Mistrzostw Europy
WPA 2019 jadą do Międzylesia

Andrzej Juraszek złoty medal w kategorii
Masters gr.1, Patryk Hajduk złoty medal w
kategorii Junior do kat 23, Krzysztof
Halczyk złoty medal w kategorii Masters
gr.1, Grzegorz Kantor zloty metal w
kategorii Masters gr.2. Dodatkowo All
Mastres Andrzej Juraszek srebrny medal,
Grzegorz Kantor brązowy medal. A co
najbardziej cieszy medale zdobyte w
Dywizjon RAW Doping Tested 🙂🙂🙂.
foto Krzysztof Wieczorek - dziękujemy.

21-24.11.2019 r - to właśnie tu rozgrywane
są Mistrzostwa Europy w Trójboju
Siłowym federacji WPA. Do hali
pabianickiego MOSiR zjechali najlepsi
siłacze z 20 krajów Europy, między innymi
z Hiszpanii, Irlandii, Słowacji, Czech,
Norwegii, Holandii, Albani, Ukrainy,
Węgier,Białorusi, Włoch, Niemiec, Rosji,
Gruzji i Armenii.

Oczywiście w mistrzostwach tych startuje
też bardzo mocna reprezentacja Polski, a
lista zgłoszeń zawiera ponad 450
uczestników.
Mistrzostwa
Startego
Kontynentu są również dobrą okazją do
wielu
spotkań
utalentowanych
zawodników w tym rekordzistów Europy i
świata. Zawody rozgrywane są w trzech
konkurencjach tj : przysiadzie, wyciskaniu
sztangi leżąc, oraz martwym ciągu. O
tytuły mistrzowskie walczą kobiety i
mężczyźni. Co ważne Federacja WPA daje
możliwość rywalizacji w dwóch głównych
kategoriach. Kategorii "Amator" w której
mogą być przeprowadzone badania
ANTYDOPINGOWE , oraz "PRO" gdzie
takie badania nie są przeprowadzane.

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

WYNIK SONDY
DOTYCZĄCEJ POKAZU
SZTUCZNYCH OGNI W
SYLWESTRA

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

ZA POKAZEM SZTUCZNYCH
OGNI BYŁO 240 OSÓB

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
*13.01.2020*27.01.2020*03.02.202
0*17.02.2020*
POMOC BEZPŁATNA !
*****************************

Koncert orkiestry OSP
Międzylesie odbędzie się
12.01.2020r.
(rynek w Międzylesiu)

PRZECIW 229 OSÓB
W PRZYSZŁYM ROKU
RÓWNIEŻ POPROSIMY
PAŃSTWA O ODDANIE GŁOSU
W SONDZIE.
*******************************

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
W NOC SYWESTROWĄ
ODBĘDZIE SIĘ NA RYNKU
MIĘDZYLESKIM O GODZ. 0.15

