ROZMOWA Z JERZYM MARCINKIEM
PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przewodniczący rady
zwołuje sesję w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Czy
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odwołana została któraś
z zapisanych w planie sesja Rady Miejskiej Międzylesia?
Nic takiego się nie stało, ponieważ ostatnia sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu
zgodnie z planem odbyła się w dniu 07.03.2020 r. W trakcie sesji podjęto szereg działań i
przesunięć w Budżecie, które teraz umożliwiają funkcjonowanie organów gminy bez
większych utrudnień.

Wychodząc z założenia, że nie może być tak, by organy władzy
samorządowej nie funkcjonowały, to w jaki sposób - zważywszy na wszelkie
wprowadzone obostrzenia wygląda przebieg sesji w Międzylesiu.
Jak już wcześniej mówiłem, ostatnia sesja odbyła się w warunkach, nazwijmy to,
normalnych.

Czy radni nie wyrażają obaw przed uczestnictwem w sesjach, bojąc
się przebywać w większej grupie?
Zważywszy na to, że w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego nie było
organizowanej dotychczas sesji pytanie wydaje się retoryczne. Jednak stwierdzić należy, że
radni też są ludźmi, i jak każdy człowiek mają obawy o swoje życie i zdrowie, ale też
świadomość wypełniania mandatu z woli wyborców. Biuro Rady jest w ciągłym kontakcie z
poszczególnymi radnymi, którzy wypełniają swoją misję w swoich okręgach wyborczych.

Mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy prawa i możliwości
techniczne gminy, czy istnieje możliwość prowadzenia posiedzenia rady w
formie „online”?
14.04.2020 r. Wojewoda Dolnośląski komunikatem dopuścił możliwość
przeprowadzania sesji w formie zdalnej. Jeżeli chodzi o możliwości techniczne, to jest to
bardziej skomplikowane (przykład - sesje Sejmu RP), ale przy pomocy informatyka i Biura
Rady Miejskiej będziemy dążyć do tego, aby następna sesja Rady Miejskiej odbyła się w
formie „online”. Najprawdopodobniej odbędzie się ona w pierwszej dekadzie maja.

Czy są rekomendacje sanepidu dotyczące prowadzenia sesji w okresie
pandemii?
Sanepid nie ma żadnej mocy władczej w sprawie organizowania i przeprowadzania
sesji Rady Miejskiej. Kompetencje prawne należą do Wojewody Dolnośląskiego w stosunku
do naszej rady. Natomiast organizowanie i prowadzenie sesji jest domeną przewodniczącego
rady.

W jaki sposób pracują Komisje Rady?

Jak wcześniej wyjaśniłem jesteśmy na etapie organizowania sesji „online”. W
podobny sposób planujemy przeprowadzenie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
które jest niezbędne do zaopiniowania projektów uchwał kierowanych na sesję.

Zważywszy, że nie został ogłoszony stan wojenny ani wyjątkowy, czy
radni mogą zabronić mieszkańcom udziału w posiedzeniach rady ze
względu na epidemię koronawirusa?
Już na początku marca wojewoda dolnośląski zdecydował, że sesje rad mają odbywać
się bez udziału publiczności. Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
wprowadzono przepisy dotyczące zgromadzeń, które i tak wykluczyły obecność na sesji innych
osób niż radni.

Na koniec coś od siebie na temat pracy swojej i Rady w czasie
pandemii…
Sytuacja jest trudna, stresująca, ale to nie zwalnia nikogo z obowiązku wywiązywania
się ze swojej pracy czy też zobowiązań. Staram się być na bieżąco informowany o sytuacji w
naszej gminie. Każdego dnia spotykam się z burmistrzem Tomaszem Korczakiem, który
przekazuje w miarę możliwości decyzje jakie podejmuje w zakresie ograniczania skutków
pandemii w stosunku do mieszkańców gminy, bo to urząd burmistrza dźwiga cały ciężar tej
niezwykłej sytuacji. Rada będzie wkraczała do akcji w sytuacji konieczności podjęcia działań
będących w kompetencji Rady.
Natomiast radni pracując w terenie są w bezpośrednim kontakcie z Biurem Rady
Miejskiej jak i osobiście z Burmistrzem.
Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do czytelników z apelem o przestrzeganie
wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią. Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.
Nie wolno dać się zwariować, kiedyś będzie lepiej…
Dziękuję za rozmowę
RAPORT DOBOWY DLA GMINY MIĘDZYLESIE
Według informacji z dnia 22.04.2020 r. :
Kwarantanna Sanepid - 10 osób
Kwarantanna Policja - 44 osób
Hospitalizowano – 0 osób
Zarażonych - 0 osób
RAPORT DOBOWY DLA POWIATU KŁODZKIEGO 22.04.2020 R
Kwarantanna Sanepidu - 246 osób
Kwarantanna Policji - 545 osób
Hospitalizowano – 6 osób
Zarażonych - 27 osób
Zmarłych - 1 osoba
Ozdrowiałych - 2 osoba

Rząd znosi pierwsze zakazy w
Polsce. Kolejne podzielone na
etapy
Od 20 kwietnia przystąpiliśmy do
stopniowego
zdejmowania
pewnych
obostrzeń - powiedział premier. - Po
pierwsze, to otwarcie lasów i parków. Nie
traktujmy tego jako zaproszenie do
niekontrolowanej rekreacji. To raczej ma
być
zwiększony
komfort
zdrowia
psychicznego. Po drugie: złagodzone
przepisy w handlu. W sklepach do 100
metrów będzie możliwość 4 klientów na
kasę. W sklepach powyżej 100 metrów:
jedna osoba na 15 metrów kwadratowych ogłosił Mateusz Morawiecki. Jednocześnie
szef rządu zapowiedział, że pracownicy
sklepów będą poddawani kontroli zdrowia,
w szczególności chodzi o badanie
temperatury. - Zasada 1 osoba na 15
metrów będzie również obowiązywała w
kościołach
zapowiedział.
Od 20 kwietnia bez dorosłego będą mogły
wychodzić z domu dzieci, które ukończyły
13 lat. Nadal obowiązywać będzie zakaz
wstępu na place zabaw.
Kolejne zakazy, limity i obostrzenia mają
być znoszone w czterech etapach. Nie
padły tu jednak konkretne daty. Premier
zapowiedział, że będą one przedstawiane
co tydzień. - Albo nawet co trzy tygodnie zastrzegł
minister zdrowia Łukasz
Szumowski. - Dziś nieuczciwe byłoby
określenie, z jaką datą wejdziemy w
kolejny etap łagodzenia obostrzeń.
Wszystko zależy od rozwoju epidemii tłumaczył.
Nadal
będą
obowiązywały zakazy
dotyczące organizacji imprez masowych.
Nieczynne pozostają także szkoły,
przedszkola i żłobki. Zamknięte będą także
granice. - W przypadku granic będziemy
co najmniej utrzymywali termin, o którym
mówiliśmy wcześniej, czyli do 3 maja zapowiedział Mateusz Morawiecki. -

Regulacje dotyczące szkół i edukacji
będziemy komunikowali niezależnie z
ministrem edukacji - powiedział minister
zdrowia.
- Nie wrócimy do stanu przed epidemii,
dopóki nie będziemy mieli szczepionki zastrzegł Szumowski pytany o termin
otwarcia galerii handlowych. Dodał, że
jeśli galerie zostaną za kilka tygodni
otwarte, to z limitem liczby klientów i
wysokim reżimem sanitarnym. Również
nakaz zasłaniania ust i nosa maseczkami,
szalikami lub częściami garderoby będzie
obowiązywał aż do wprowadzenia
szczepionki przeciw koronawirusowi.
CZTERY
ETAPY
ZNOSZENIA
OGRANICZEŃ W POLSCE
ETAP I - od 20 kwietnia








Nowe zasady w handlu i usługach:
sklep
do
100
metrów
kwadratowych - 4 osoby na jedną
kasę, powyżej 100 metrów - 1
osoba na 15 metrów powierzchni.
Możliwość przemieszczania się w
celach rekreacyjnych (obowiązuje
dystans 2 metry i zasłanianie
twarzy)
Otwarty wstęp do lasów, parków z
wyłączeniem placów zabaw.
Kult religijny: 1 osoba na 15 metr
powierzchni kościoła
Możliwość przemieszczania się bez
dorosłego osób powyżej 13 roku
życia

ETAP II - brak terminu




Otwarcie sklepów budowlanych w
weekendy
Otwarcie hoteli i innych miejsc
noclegowych
Otwarcie niektórych instytucji
kultury: bibliotek, muzeów i galerii
sztuki.

kościołach
będzie
mogła
przebywać 1 osoba na 15 metrów
kwadratowych

ETAP III - brak terminu







Gastronomia:
stacjonarnie
z
ograniczeniami.
Otwarcie zakładów fryzjerskich i
salonów kosmetycznych.
Otwarcie sklepów w galeriach
handlowych.
Wydarzenia sportowe do 50 osób
(w otwartej przestrzeni, bez udziału
publiczności).
Organizacja opieki nad dziećmi w
żłobkach, przedszkolach i w
klasach szkolnych 1 – 3 (ustalona
maksymalna liczba dzieci w sali)

Te
obostrzenia
obowiązują








ETAP IV - brak terminu




Otwarcie salonów masażu i
solariów.
Umożliwienie działalności siłowni i
klubów fitness.
Teatry i kina w nowym reżimie
sanitarnym.








Te obostrzenia zostaną złagodzone od 20
kwietnia










Z ograniczenia przemieszczania się
bez dorosłego wyłączone będą
osoby powyżej 13 roku życia.
ograniczenia dotyczące liczby osób
w sklepach, na targach i na poczcie
liczba
klientów
zostanie
uzależniona od powierzchni sklepu
(w sklepie do 100 metrów
kwadratowych - 4 klientów na
jedną kasę, w sklepach powyżej
100 metrów - jeden klient na 15
metrów kwadratowych)
zakaz korzystania z parków, lasów,
plaż, bulwarów, promenad i
rowerów miejskich - zniesiony pod
warunkiem stosowania maseczek
ograniczenia w przemieszczaniu się
- będą złagodzone (dotyczy wyjścia
do parku, lasu itp)
ograniczenia w wydarzeniach o
charakterze religijnych – w






zostaną

wciąż

zawieszenie działalności zakładów
fryzjerskich,
kosmetycznych,
tatuażu itd.;
zakaz wychodzenia na ulicę dzieci
do 13 lat bez opieki dorosłego;
zakaz wstępu na place zabaw;
ograniczenia w funkcjonowaniu
galerii
handlowych
i
wielkopowierzchniowych sklepów
budowlanych;
zasady w poruszaniu się przy
pomocy komunikacji publicznej i
samochodami większymi niż 9osobowe;
zamknięcie restauracji;
zakaz działalności kin i teatrów
zamknięcie szkół i uczelni,
przedszkoli i żłobków;
zamknięcie pasażerskiego ruchu
lotniczego;
zamknięcie
międzynarodowego
ruchu kolejowego.
zamknięcie granic (prawo do
przekraczania polskiej granicy mają
nadal
m.in.
obywatele
RP,
cudzoziemcy,
którzy
są
małżonkami
albo
dziećmi
obywateli RP, osoby posiadające
prawo stałego lub czasowego
pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę - pełny wykaz
wyłączeń znajduje się tutaj);
obowiązkowa kwarantanna dla
osób przekraczających granicę z
Polską.

OSP PODCZAS PANDEMII
KORONAWIRUSA
Jednostki
OSP
Międzylesie,
Domaszków, Długopole Górne, Goworów
oraz Roztoki zostały wyposażone w
niezbędne środki ochrony indywidualnej:
rękawiczki, maseczki, gogle, przyłbice,
kombinezony, płyny do dezynfekcji rąk i
powierzchni.
Stan
zapasów
jest
uzupełniany na bieżąco.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i
Gminy Międzylesie w dniach 9-10.04.2020
r. członkowie jednostek OSP z terenu
gminy Międzylesie w ramach akcji
"Maseczka ochronna dla seniora 65+"
dostarczali 1500 szt. maseczek ochronnych
wielokrotnego użytku seniorom z gminy
Międzylesie.

POTRZEBA CHWILI…

święta) o godz. 13.00 i 20.00 wydanych
zostaje po 14 gorących posiłków.

KOMUNIKAT KIEROWNIKA
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W MIĘDZYLESIU
Z uwagi na zagrożenie wirusem
COVID-19 od dnia 12.03.2020r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Międzylesiu
informuje,
że
interesanci
będą
przyjmowani osobiście tylko w sprawach,
których nie są w stanie załatwić droga
elektroniczną, telefoniczna lub mailową.
Kontakt osobisty z pracownikami
odbywać się będzie po użyciu dzwonka
znajdującego się przy schodach (proszę nie
wchodzić na górę).
Osoby, które chcą ubiegać się o
przyznanie
świadczeń
z
pomocy
społecznej (zasiłki okresowe, stałe i
celowe) zgłaszają się telefonicznie do
pracownika ze swojego rejonu i otrzymują
dalsze wskazówki.
Osoby, które do tej pory nie korzystały ze
świadczeń z pomocy mogą:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
został zadysponowany przez burmistrza na
potrzeby wojska. Pracownicy MGOK od
20 marca przygotowują dwa razy dziennie
gorący posiłek dla żołnierzy i policji
pilnujących
przejść
granicznych
(Boboszów, Kamieńczyk, Niemojów) i
stacjonujących w Domkach Tkaczy. W
każdy dzień (także w dni wolne, niedziele i

 dla osób mających możliwość
wydrukowania
wniosków
i
oświadczeń na naszej stronie
internetowej
www.miedzylesie.naszops.pl
w
zakładce świadczenia z pomocy
społecznej są umieszczone druki.
Można je wydrukować, wypełnić,
zrobić
zdjęcie
wypełnionych
dokumentów lub skan i przesłać na
naszego maila,

 pobrać komplet druków w Ośrodku
(przy okienku na parterze) i zrobić
zdjęcie lub zeskanować i przesłać
na maila,
 ważne, aby w dokumentach podać
numer telefonu kontaktowego do
siebie.
Wszelkie załączniki do wniosków o
świadczenia rodzinne i wychowawcze jak i
kompletne wnioski również prosimy
przesyłać na maila, podając również numer
telefonu kontaktowego.

ROBOTY PUBLICZNE 2020
Od 16 marca 2020 r. Gmina
Międzylesie zatrudnia sześć osób, które
wykonują prace na rzecz gminy w ramach
robót publicznych. Jedna z zatrudnionych
osób została skierowana na stałe do
miejscowości Domaszków, gdzie zajmuje
się pracami porządkowymi, pielęgnacją
terenów zielonych, drobnymi naprawami
oraz innymi zadaniami.

Wypłaty zasiłków będą się odbywać
zgodnie
z
harmonogramem
z zastrzeżeniem, że do kasy można
wchodzić pojedynczo, pozostałe osoby
proszone są o oczekiwanie na zewnątrz
budynku.
Osoby, które odbierają świadczenia w
gotówce w kasie Ośrodka prosimy
o podawanie numerów rachunków
bankowych (jeśli takie posiadają).
Kasa będzie czynna w godzinach od
10.00 do 12.00 w dniach 20 i 21 kwietnia,
29 i 30 kwietnia. Jeśli obostrzenia zostaną
utrzymane to w maju w dniach 20 i 21 oraz
28 i 29 maja.

Kontakt o telefoniczny: 74 81 26
638 oraz 74 81 48 764 oraz
mailowo:
opsmlesi@poczta.onet.pl

Kolejna osoba została skierowana
do prac na Basenie Kąpielowym w
Międzylesiu, gdzie zajmuje się pracami
porządkowymi i przygotowaniami do
sezonu. Pozostałe cztery osoby aktualnie
wykonują prace na drogach gminnych.
Roboty
mają na celu poprawę
bezpieczeństwa np. poprzez wycinanie
gałęzi, krzaków, traw ograniczających
widoczność,
poprawiają
także
oznakowanie dróg, oczyszczają korytka
drogowe, udrażniają przepusty.

Komunikat obowiązuje
do odwołania.
Pracownicy naprawiają także
uszkodzenia powstałe w okresie zimowym
na obiektach gminnych min. na Polu

Biwakowym w Międzylesiu. Roboty
publiczne zostały zorganizowane na okres
sześciu miesięcy.

WAŻNA POMOC !
DZIĘKUJEMY !
Gmina
Międzylesie
planuje
również zatrudnić w maju dwunastu
pracowników w ramach prac społecznie
użytecznych. Osoby te zostaną skierowane
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej oraz Zakładu Usług
Komunalnych. Pracownicy będą pomagać
przy pracach porządkowych, utrzymaniu
zieleni miejskiej, sortowaniu śmieci itp.

Dzięki
pomocy
finansowej
zaprzyjaźnionej firmy PORR S.A.
budującej
zbiornik
retencyjny
w
Roztokach
i
staraniom
radnego
Władysława Mendla w Domaszkowie
udało się wymienić w dniu 9 kwietnia
2019 r. starą wiatę przystankową
zlokalizowaną przy drodze krajowej DK33
na nową.

Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika przekazał gminie Międzylesie
100 maseczek. Jednocześnie zwrócił się z
prośbą o przekazanie 1 % na rzecz FLMŚ.

Gorące podziękowania dla Pani Doroty
Komornickiej !

W ramach pracy bieżącej i walce z
koronawirusem nasza gmina przekazała 20
kombinezonów dla ZOZ-u w Kłodzku,
500 maseczek dla kłodzkiego pogotowia,
50 maseczek dla Domu Dziecka w
Domaszkowie, 2000 maseczek dla szpitala
w
Bystrzycy
Kłodzkiej.
Dla
przedsiębiorców, którzy mają problemy
gmina
zobowiązuję
się
przekazać
maseczki, proszę o kontakt z Referatem
Organizacyjnym.
Proponujemy
też
przekazać
maseczki stowarzyszeniom, kontakt z
Referatem Organizacyjnym.

MIESZKAŃCY GMINY
MIĘDZYLESIE SZYJĄ
MASECZKI DO WALKI Z
KORONOWIRUSEM

Od kilkunastu dni społeczność
miasta i gminy Międzylesie angażuje
się w akcję szycia maseczek . Gotowe
produkty trafiają
do szpitali,
przychodni, służb, osób starszych,
pracowników sklepów, mieszkańców
Gminy.

Pomysł szycia maseczek narodził się,
kiedy po raz pierwszy zobaczyłam posty
o zapotrzebowaniu na maseczki w
szpitalach w grupie na FB „Szyjemy
maseczki – Kłodzko i okolice” a potem
wszystko potoczyło się bardzo szybko.
Pomyślałam, że sama nie dam rady kupić
wszystkiego, co jest potrzebne do szycia
masek, więc zorganizowałam zbiórkę
ludzi i funduszy na FB.
W 24 godziny chęć "produkcji"
maseczek zgłosiło wiele osób. Oto oni,
wszyscy bohaterzy akcji „Szyjemy
maseczki”: Ewa Bzdęga, Mariola Stock,
Joanna i Tadeusz Gądkowie, Beata
Pietras, Jadwiga Kowalska, Beata
Tokarska Paulina Pisarek, Katarzyna
Bender-Kulczycka, Krystyna Jóżwiak,
Wioletta Kipnik, Irena Michałek,
Agnieszka Piskulska, Joanna Kuś i z
Bystrzycy Kł, Katarzyna Lipińska i
Beata Domińska. Logistycznie wspierają
Nas : Żaneta Olszowy, Izabela Juraszek,
Katarzyna Zin, Justyna Biernacka,
Regina Nastaneka, Małgorzata Bodnar,
Lucyna
Jadowska.
Z całej Gminy pojawiły się także
oferty wsparcia finansowego.
Pierwsze maseczki zostały uszyte z
własnych materiałów, które mieliśmy w
domach i otrzymaliśmy też
od
znajomych . W akcję zaangażowali się
również mieszkańcy Gminy przynosząc

nie tylko materiały, ale także nici do
szycia maseczek.

organizacji i rozkręceniu "maseczkowej
akcji" w Gminie Międzylesie.

Aby zapewnić wszelkie środki
ostrożności szyjemy
w domach na
swoich maszynach. Mimo że nie
jesteśmy zawodowymi krawcowymi, to
dajemy sobie świetnie radę. Szyjemy
dwustronne,
bardzo
kolorowe,
bawełniane maseczki. Maseczki można
prać, a nawet gotować, jak się robiło lata
temu. Można je także wyprasować
gorącym żelazkiem.

Nasza akcja pokazuje, że nawet w
tym trudnym czasie ludzie potrafią się ze
sobą jednoczyć ponad podziałami i
działać razem dla wspólnego dobra.
Dziękuję

Obecnie podstawową sprawą jest
zorganizowanie
materiału. Niestety,
zdobycie materiału nie jest tak łatwe, jak
jeszcze dwa tygodnie temu. Sklepy są
pozamykane, a firmy kurierskie nie
nadążają z realizowaniem przesyłek.
Znacząco wzrosła również
cena i
zapotrzebowanie na tkaninę, z której
szyje się maseczki, bo popyt wraz z
obowiązkiem noszenia maseczek do dnia
16 kwietnia br. drastycznie wzrósł w
skali całego kraju.

Uczenica klasy V c Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,
Paulinka Mokrzyńska znalazła czas na
niezwykłe zajęcie w czasie powszechnej
izolacji.
Tak
pisze
o
swoim
przedsięwzięciu:

Dzięki zgromadzonym środkom od
bardzo wielu prywatnych osób oraz
pieniędzy z Gminy, Funduszu Sołeckiego
Domaszkowa i Międzylesia, Zespołu
Międzylesianie, Strażaków, do tej pory
udało się zakupić materiały do uszycia i
przekazania około 2200 maseczek!
Czekamy jeszcze na ostatnią dostawę
materiałów
i
tasiemek.
Często
otrzymujemy
podziękowania za podarowane maseczki.
To bardzo cieszy, gdy możemy zobaczyć
jak wiele uśmiechu na twarzy wywołuje
nasza praca.
Szczególne podziękowania kieryje do
Państwa I.M. Kubiaków za pomoc w

Agata Biernacka

MAŁA BOHATERKA

"Maseczki uszyłam z moją mamą,
pomysł z internetu. Niestety mama nie jest
krawcową i nie mamy profesjonalnej
maszyny tylko moją zabawkową, którą w
tym roku dostałam w prezencie od Św.
Mikołaja. Nie mogłyśmy szyć z bawełny, bo
była za gruba (maszyna nie dawała rady),
uszyłyśmy
więc
ze
ściereczek
uniwersalnych na rolce z mikrofibry. W
środek kawałek pociętego worka od
odkurzacza - by filtrował. Obszyłyśmy
dostępnymi w domu tasiemkami by zrobić
troczki. Na koniec mama wyprasowała
żelazkiem by zabić bakterie.Na szczęście

jesteśmy zdrowe i nie musimy ich używać
staramy się też nie wychodzić, poza
krótkim spacerem."

INFORMACJA O ZDALNYM
NAUCZANIU
OD 25 MARCA 2020 R. DO 8
KWIETNIA 2020 r.
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W
DOMASZKOWIE
Wszyscy nauczyciele realizują
podstawę programową ze wszystkich
zajęć. Nauczyciele przedszkola są w
stałym kontakcie z rodzicami. Rodzice
dzieci przedszkolnych otrzymują zalecenia
do pracy z dziećmi i wypełniają ćwiczenia
(rodzice odebrali je z przedszkola).
Ponadto rodzice korzystają z pomocy
nauczycieli w różny sposób (często są to
rozmowy, wiadomości mailowe lub sms).
Nauczyciele szkoły podstawowej
realizują podstawę programową w różny
sposób.
Często
tworzą
grupy
kilkuosobowe, łączą się drogą internetową.
Każdy nauczyciel skrupulatnie zapisuje
tematy lekcji i ilość uczniów z danej klasy.
Wszyscy uczniowie mają stały kontakt z
wychowawcami. Nauczyciele oceniają
prace uczniów i informują o ocenach. Ze
względu na inną formę pracy, dyrektor
zespołu poprosiła nauczycieli, aby nie
przeciążali uczniów zbyt długą pracą przy
komputerze (często jest to kilka godzin).
Nauczyciele
oprócz
realizacji
podstawy programowej często rozmawiają
z uczniami o ich samopoczuciu,
problemach,
zainteresowaniach.

Większość uczniów deklaruje
wyraźną chęć powrotu do szkoły.

bardzo

NAUCZANIE ZDALNE W
SAMORZĄDOWEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MIĘDZYLESIU
Z chwilą ogłoszenia pandemii
koronawirusa i zawieszenia zajęć w
placówkach oświatowych, nauczyciele
naszej szkoły założyli e-mailowe konta do
współpracy
z
uczniami
i ich rodzicami. Niemożliwy jest kontakt
poprzez dziennik elektroniczny, ponieważ
jest on dopiero wdrażany. Uczniowie i
rodzice otrzymają loginy i dostęp do
dziennika dopiero w przyszłym roku
szkolnym.
Adresy kontaktowe nauczycieli
zostały opublikowane na internetowej
stronie szkoły, do każdego nauczyciela
zaczęli zgłaszać się uczniowie lub rodzice
w imieniu swoich dzieci. W ten sposób
każdy nauczyciel stworzył bazy danych
klas, które uczy.
Systematycznie na stronie szkoły
publikowane są lekcje przekazywane przez
nauczycieli
dla
każdej
klasy
z
poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele
korzystają
z
różnych
możliwości
przekazywania
wiedzy:
opisują
i
wyjaśniają zagadnienia, odsyłają uczniów
do filmów edukacyjnych, korzystają z ebooków i kart pracy udostępnionych przez
wydawnictwa, przekazują zadania do
samodzielnego rozwiązania, określają
termin wykonania i przesłania zadania do
oceny. Zadania wykonane przez uczniów
przesyłane są drogą e-mailową w formie

załączników w edytorach tekstu, plikach
pdf,
skanów,
zdjęć,
prezentacji
multimedialnych.
Nauczyciele
po
sprawdzeniu każdej pracy odpowiadają
uczniom i rodzicom opisując poprawność
wykonania
zadania
lub
wskazując
uchybienia, popełnione błędy, uzasadniają
ocenę. Do każdego ucznia podchodzą
indywidualnie, w wielu przypadkach
udzielają dodatkowych wyjaśnień i porad.
Kontakt z niektórymi uczniami jest
utrudniony. Ukształtowanie geograficzne
terenu sprawia, że w wielu domach brak
dostępu do internetu. Poza tym, jest sporo
rodzin wielodzietnych, z ograniczonymi
możliwościami
sprzętowymi
i
oprogramowaniem. Nauczyciele tak muszą
współpracować ze wszystkimi uczniami i
ich rodzicami, aby sprostać wszystkim
niesprzyjającym czynnikom. Wykorzystują
do tego platformę internetową Facebook,
messenger,
WhatsApp,
telefony
komórkowe, video rozmowy, a kiedy te
formy nie zdają egzaminu drukujemy
zadania i dostarczamy naszym uczniom. W
zaistniałej sytuacji wszyscy uczymy się
nowych form edukacji. Staramy się
uniknąć błędów i ciągle rozwijać nasze
umiejętności.

„CO W SZKOLE PISZCZY ?” –
PRZECZYTAJ !
Od lutego w naszej międzyleskiej
szkole co miesiąc ukazuje się gazetka Co w
szkole piszczy?
Redagowaniem gazetki zajmują się
uczniowie klas 5 z koła polonistycznego.
Umieszczamy w niej bieżące wydarzenia,
ogłoszenia, ciekawostki, a także rebusy,
zagadki. Zachęcamy do przeczytania

gazetki
na
naszej
www.mieszkola.szkolnastrona.pl

stronie

POŻYTECZNY ZAKUP…

Gmina Międzylesie zakupiła 23
laptopy wraz z oprogramowaniem dla
uczniów i nauczycieli nieposiadających
takich urządzeń. Zakup sfinansowano w
ramach realizacji projektu pn. „Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”
współfinansowanego
we
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu Operacyjnego Cyfrowa na lata
2014-2020.
Koszt całego zadania to kwota 59 999,41
zł.
Samorządowa
Szkoła
w
Międzylesiu otrzymała 15 laptopów,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie
otrzymał 8 laptopów. To dyrektorzy szkół
zadecydują do których osób trafią laptopy,
jest to ważne, ponieważ przerwa od zajęć
w szkołach została wydłużona, edukacja
zdalna ma potrwać co najmniej do 26
kwietnia 2020 r.

CO SŁYCHAĆ W
SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU ?
Na podstawie rozporządzenia MEN
w sprawie czasowego funkcjonowania
jednostek oświaty, od dnia 16 marca
2020r.
przedszkole
jest
zamknięte
do odwołania. Zaczął się trudny czas
dla rodziców, dzieci i nauczycieli.
Przedszkole przeszło na zdalne nauczanie.
Jest to dla nas nowy rodzaj działań,
z którym przyszło nam się zmierzyć.
Nauczyciele z grup przedszkolnych ustalili
z rodzicami najdogodniejszy sposób
komunikowania
się,
przekazywania
informacji i zadań dla dzieci a tym samym
realizacji
podstawy
programowej
wychowania przedszkolnego.
Z uwagi na to, że nie wszyscy wyposażeni
są w komputery i drukarki, bierzemy pod
uwagę inne możliwości i dostępne
materiały w warunkach domowych dzieci.
Nauczycielki każdej grupy codziennie
wysyłają
rodzicom
uproszczone
scenariusze zajęć, karty pracy do ćwiczeń
grafomotorycznych, zabawy ruchowe,
wiersze, opowiadania, piosenki, zabawy
plastyczne,
zabawy
badawcze,
eksperymenty, linki do filmów, piosenek,
zabaw
ruchowych,
doświadczeń,
prezentacji, filmów przyrodniczych, itp.
W komunikacji korzystają z Messengera,
Facebooka, założonych grup oraz skrzynek
e-mail. Opracowują i wysyłają materiały
do druku, do samodzielnego wykonania
zawierające, np.: zadania doskonalące
małą motorykę i umiejętność przeliczania
i czytania. Udostępniają
materiały
do samodzielnej zabawy zawierające:
propozycje prac plastycznych, odnośniki
do piosenek, odnośniki do materiałów

edukacyjnych, itp. Nauczycielki korzystają
również z propozycji i materiałów
udostępnianych przez innych nauczycieli,
korzystają ze szkoleń online i webinariów.
Nie zapominają o samodoskonaleniu się.
Nie zapominamy o dzieciach
objętych
pomocą
psychologicznopedagogiczną w naszym przedszkolu,
którym nauczycielki prowadzące zajęcia
również przekazują zadania i ćwiczenia
do pracy w domu.
Bardzo nas cieszy, kiedy rodzice
umieszczają zdjęcia wykonanych prac
na Facebooku, przesyłają nam je w e-mailu
lub umieszczają na Messengerze. Prace
są omawiane, dzieci zbierają gratulacje
i pochwały za wspaniałe pomysły i świetne
wykonanie. Kontaktujemy się z dziećmi
poprzez rozmowy telefoniczne lub na
wideo Messenger. Pytamy jak sobie radzą,
a z czym maja kłopot. Dzieci opowiadają
nam co robią, jak spędzają czas w domu
z rodzicami. Prowadzimy z rodzicami
rozmowy, wspieramy się nawzajem
i pomagamy przetrwać ten trudny
dla wszystkich czas. Wszelkie powstające
na tej drodze komunikacji problemy
staramy się rozwiązywać na bieżąco.
Nad całością piecze trzyma
dyrektor, która sprawdza przekazywane
materiały rodzicom, komunikuje się
z nami, podpowiada i służy pomocą.
Na
bieżąco
przekazuje
informacje
z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
z Kuratorium Oświaty i z gminy. W razie
potrzeby
zwołuje
indywidualnie
nauczycieli i pracowników obsługi
do placówki w celu wykonania konkretnej
pracy. Jak widać przedszkole działa,
chociaż trochę inaczej niż zwykle.

Tęsknimy wszyscy za normalnym rytmem
dnia w nadziei, że niedługo do niego
wrócimy. Na ten czas życzymy Rodzicom i
dzieciom wspaniałych relacji rodzic –
dziecko, dziecko – rodzic, niezapomnianej
zabawy i nauki, powstrzymania nerwów na
wodzy oraz zrozumienia siebie wzajemnie
i zrozumienia nas nauczycieli, którzy
wkładają tak wiele w edukację małego,
rozwijającego się człowieka.
Powodzenia ! Działajcie dalej ! 

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO
PRZEDSZKOLA W
MIĘDZYLESIU INFORMUJE
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w
Międzylesiu informuje, że listy dzieci
nowoprzyjętych do przedszkola na rok
szkolny 2020/2021 i dzieci nieprzyjętych,
wywieszone będą dnia 24 kwietnia 2020 r.
na drzwiach głównych budynku.
Nabór przeprowadzono na 28 wolnych
miejsc dla dzieci 3,4,5 i 6 letnich.

NA CZAS ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO
ZAWIESZAMY IMPREZY
REKREACYJNE:

W marcowym numerze Informatora
optymistycznie wierzyliśmy, że możliwe
będzie ich organizowanie. Niemniej
dynamika zachorowań sprawiła, że
najrozsądniej jest stosować się do prostego
zalecenia #zostań w domu. Po prostu
należy przeczekać ten trudny czas. Gdy
zagrożenie minie ponownie zaprosimy
Was na stadionowe marszobieganie oraz
na trasy rowerowe gminy Międzylesie.
Życzymy dużo zdrowia. Porcja aktywności
ruchowej tymczasowo w domu i nie
zapomnijcie o codziennym zaczerpnięciu
łyku świeżego powietrza.
MLKS Sudety Międzylesie

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
UZALEŻNIONYCH I
CZŁONKÓW ICH RODZIN
NA CZAS NIEOKREŚLONY
ZAWIESZA SIĘ ZBIOROWE
SPOTKANIA Z P.
CHRAPCZYŃSKIM…

…jednak w czasie, który może być
szczególnie
trudny
dla
osób
uzależnionych,
a
także
sprzyja
nadmiernemu spożyciu alkoholu, można
– w razie potrzeby otrzymania pomocy,
kontaktować się z P. Zbigniewem
Chrapczyńskim

dzwoniąc :
607 984 858 lub 74- 81 40 296

- marszowo-biegową „Moja Dwunastka”,
- rowerową „Korona Międzylesia”.

WYDARZENIA Z PRZED
PANDEMII KORONA WIRUSA
W GMINIE MIĘDZYLESIE
UWAGA!
W 11 numerze „Kwarantannika” na
stronie
wielka-liga.pl/kwarantannik,
gazetki organizatora konkursu Wielka Liga
Czytelników,
zostały
zamieszczone
zwycięskie prace plastyczne naszych
uczniów z kl. I i II z konkursu czytelniczoplastycznego „Mój ulubiony baśniowobajkowy bohater” przeprowadzonego w
naszej szkole.

wielkanocnego,
zdobionego
różnymi
technikami. Jajo od wieków było uważane
za symbol początku i źródła życia.
Ozdobione miały w sobie tajemniczą moc.
10.04.2020 zakończył się świetlicowy
konkurs plastyczny na najpiękniejszą
pisankę. Zadaniem uczniów biorących
udział w konkursie było wykonanie w
domu wielkanocnej pisanki i przesłanie
zdjęć na e-maila .
Prace
konkursowe
wykonane
zostały niezwykle starannie. Wybór
najpiękniejszego jajka okazał się zadaniem
niezwykle
trudnym.
Decyzją
jury
nagrodzono wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie. Nagrody zostaną
wręczone po powrocie do szkoły.
Prezentacja pisanek:

NASZA MISJA- EKWADOR

****
KONKURS NA PISANKĘ W
MIĘDZYLESKIEJ SZKOLE

Tradycyjnie, na przełomie lutego i
marca, uczniowie naszej szkoły angażują
się
w
pomoc
dla
najbardziej
potrzebujących dzieci z ubogich wiosek
andyjskich w okolicy Quito- stolicy
Ekwadoru.
Młodzi
wolontariusze
rozprowadzali kalendarze, a ich rodzice
(którym serdecznie dziękujemy) upiekli
ciasta. Uczniowie i nauczyciele wspólnie
sprzedawali ciasto.

Nierozerwalnym symbolem Świąt
Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to
ogólna,
zwyczajowa
nazwa
jaja

W sumie udało się uzyskać kwotę
1255,15zł. Jest to znacząca kwota. Dzienne

wyżywienie1 dziecka to koszt około 2 zł.
Siostry z misji codziennie przywożą ok.
150 dzieci w wieku od 2 do 9 lat, gdzie
dostają dwa ciepłe posiłki i mają zajęcia,
które są zgodne z ekwadorskim
programem szkół podstawowych. Dla tych
dzieci to jedyna szansa jakiejkolwiek
edukacji i godziwej opieki.
Wszystkim zaangażowanym raz jeszcze
dziękujemy i zapraszamy do włączania
się w akcje charytatywne.

CO SŁYCHAĆ W SOŁECTWIE
ROZTOKI
13.04. (czwartek) w ramach "ferii w bez
nudy" dzieci i młodzież odwiedzili
kłodzkie lodowisko.

Radiści było co nie miara. W wydarzeniu
udział wzięło 19 osób i 3 opiekunów.
****
Tłusty czwartek połączony z finałem
turnieju tenisa stołowego o puchar
sołtysa. Turniej: dwie grupy starsza i
młodsza.

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody
za udział. Podium grupy młodszej: 1.
Anna Fąfara, 2. Tymoteusz Zubek,
3.Klaudia Kadys. Podium grupy starszej.
1. Igor Kołoszyc, 2.Paweł Fąfara,
3.Maria Fąfara. Sponsorzy UMIG ,
PORR, RADA SOŁECKA I KGW
ROZTOKI.

spotkaniach ostatecznie zajęli IV m.
Turniej Rejonowy w Międzylesiu również
wygrały dziewczęta z miejscowego SSP w
składzie: Sandra Michalak, Oliwia
Szczygieł, Julia Gląb, Ola Palińska, Maja
Grucela, Martyna Filińska, Dominika Leki,
Dominika Makarska, Lena Smoleń.

Tłusty czwartek: przygotowano faworki,
oponki, paczki z nadzieniem i bezy.
Degustacja wszystkich uczestników ferii
bez nudów.

MISTRZYNIE
CELULOIDOWEJ PIŁECZKI
IGRZYSKA DZIECI - TENIS
STOŁOWY

A! I na turnieju był burmistrz który
wręczał nagrody razem z naszym
sołtysem
Pozdrawiam

PIŁKA SIATKOWA. IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Po wygraniu turnieju rejonowego, który
odbył się 02.01.2020 r. w Samorządowej
Szkole Podstawowej w Międzylesiu
drużyna w składzie: Kacper Fąfara,
Dominik Różycki, Przemysław Tabin, Igor
Kołoszyc, Bartosz Bzowy, Daniel Worosz
awansowała do turnieju powiatowego,
który odbył się 09.01.2020 r. w Nowej
Rudzie Słupcu. Po bardzo wyrównanych

Po awansie z turnieju powiatowego
drużyna dziewcząt w składzie: Martyna
Filińska, Kornelia Kowal, Liliana Neter
wygrały turniej strefowy uzyskując awans
na turniej dolnośląski. Drużyna chłopców
w składzie: Igor Kołoszyc, Jakub Łysiak,
Bartosz Łysiak w turnieju powiatowym
zajęła IV m.

