ROZMOWA Z PAWŁEM WAKUŁĄ RYSOWNIKIEM PRASOWYM
I AUTOREM KSIĄŻEK DLA DZIECI

Wiem, że jest pan absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej, jednak nie do końca jest dla
mnie jasne czym – tak naprawdę – para się pan zawodowo ? Rysunek czy pisanie dla dzieci ?
Z zawodu jestem rysownikiem prasowym, od 18 lat jestem na stałe związany z tygodnikiem
„Angora” i dodatkiem dla dzieci „Angorką”. Tworzę rysunki, okładki, zdjęciowe collage, piszę krótkie
satyryczne teksty. - Mój zawód można określić jednym słowem – humorysta.
Rysowanie jest lekką i przyjemną pracą. Czy ta teza znajduje potwierdzenie w pańskiej twórczości ?
Przy czym skuteczniej odreagowuje pan przeróżne sytuacje zawodowe – przy pisaniu, czy
rysowaniu ?
Muszę pana rozczarować, rysowanie nie jest lekką i przyjemną pracą (choć na pewno najlepszą z
możliwych) W moim zawodzie wyjątkowo istotny jest element rywalizacji, bo o miejsce na łamach
gazety walczy kilku autorów. To sprawia, że od jakiegoś czasu zdecydowanie wolę pisać niż rysować.
Proszę opowiedzieć nam jakie były początki pańskich działań artystycznych, zarówno w dziedzinie
rysunku prasowego jak i pisania. Wiadomo, że dosyć wcześnie za jedną ze swych książek otrzymał
pan wyróżnienie w konkursie literackim...
Zaraz po studiach zupełnie przypadkowo (jak to zwykle bywa) dostałem zlecenie na kilka
rysunków dla nieistniejącej już gazety... i dalej jakoś poszło. Pracowałem dla wielu tytułów –
regionalnych, ogólnopolskich, branżowych – aż wreszcie na stałe zakotwiczyłem we wspomnianej
„Angorze”.

Pisać zacząłem stosunkowo późno, postanowiłem zrobić książkę dla moich własnych dzieci –
wymyśliłem sobie, że sam ją napiszę i zilustruję. Książka nazywała się „Kajtek i Yetik” - wydrukowałem
ją w jednym egzemplarzu i dałem dzieciom w prezencie. Na tym cała historia mogłaby się zakończyć,
ale pisanie spodobało mi się – wysłałem kilka opowiadań na konkurs literacki im. Astrid Lindgren i
dostałem wyróżnienie od którego wszystko się zaczęło.
Jestem już bardzo dorosły, ale nieraz wracam do książek swego dzieciństwa. Jak pan uważa czy
literatura dziecięca powinna cechować się pewnym uniwersalizmem jeżeli chodzi o wiek czytelnika
?
Cóż... Podobno do końca nie wiadomo komu moje książki podobają się bardziej – rodzicom, czy
dzieciom :)
Sam najbardziej cenię takie, które kochają czytelnicy w wieku od sześciu do osiemdziesięciu sześciu
lat, nie tyle uniwersalne, co wielowarstwowe. Ale rozumiem, że muszą też istnieć książki
przeznaczone dla konkretnej grupy wiekowej.
Dobra literatura dziecięca jest ponadczasowa, a jej tworzenie wymaga daleko większej staranności
w pisaniu niż dla czytelników dorosłych. Co według pana stanowi o tym że dzieci chcą czytać albo
nie ?
Trudne pytanie. - Gdybym czterdzieści lat temu miał sto kanałów w telewizorze, konsolę gier,
komputer, internet... Może nie czytałbym trzech książek na raz? - Po prostu czasy się zmieniły. - Na
szczęście wciąż są dzieci które przedkładają dobrą książkę nad inne rozrywki.
Nie jest u nas w Polsce z czytelnictwem najlepiej. Organizuje się akcje. „Cała polska czyta
dzieciom”, „Z książką na walizkach”… Czy pańskim zdaniem zwiększają one zainteresowanie
czytaniem książek wśród dzieci ?
Mam taką nadzieję!
Będziemy gościć pana 7. czerwca w naszej międzyleskiej bibliotece na spotkaniu z młodymi
czytelnikami. Czy jako swoisty ambasador kolejnej już edycji akcji „Z książką na walizkach”
przygotowuje się pan do tej wizyty w jakiś specjalny sposób ?
Naturalnie! – Od tygodnia robię pompki i przysiady, w końcu to góry!
A tak serio, po prostu przyjadę opowiedzieć kilka słów o sobie i bohaterach moich książek. Pewnie
narysuję kilku na dużym brystolu. Odpowiem na pytania – i to one będą najważniejsze. - Wszystko
zależy od czytelników.
Na koniec może kilka słów od siebie…
Będzie mi miło po raz kolejny odwiedzić Kotlinę Kłodzką do której jako nastoletni uczeń liceum
plastycznego we Wrocławiu przyjeżdżałem malować w plenerze!

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Międzylesiu

MATEMATYCZNE
POTYCZKI

W naszej szkole 21 marca 2013r. odbył
się XV Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Matematyczny”
organizowany
przez
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk
Matematycznych w Toruniu. Do konkursu
przystąpiło 21. uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie. Wynik bardzo dobry w tym
konkursie uzyskał uczeń klasy czwartej,
Krystian Janczak. To już kolejny matematyczny
sukces Krystiana - w marcu otrzymał tytuł
laureata w ogólnopolskim konkursie Olimpus.

wykonania
Elza.
Bardzo
dokładnie
wytłumaczyli dzieciom co należy robić aby
chronić las i jego mieszkańców oraz jak dbać o
własne bezpieczeństwo w lesie. Jednak
największą atrakcją spotkania okazała się Elza,
która jest bardzo towarzyska i przyjazna w
stosunku do dzieci. Ponadto Panowie
przynieśli drobne upominki dla wszystkich
dzieci, na co dzieci odwdzięczyły się
obdarowując ich pięknymi rysunkami.

WIZYTA LEŚNIKÓW W
PRZEDSZKOLU W DOMASZKOWIE
Dnia
12.04.2013r.
Samorządowe
Przedszkole w Domaszkowie odwiedzili leśnicy
z Nadleśnictwa Międzylesie. Wraz z nimi
przybyła ich wierna towarzyszka - suczka Elza.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
CZYTELNICZY
„HARRY POTTER W SZKOLE MAGII I
CZARODZIEJSTWA”
cz. III „Harry Potter i Więzień
Azkabanu”

12 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył
się
kolejny
etap
międzyszkolnego
konkursu czytelniczego
„Harry Potter w Szkole Magii i Czarodziejstwa”
cz. III „Harry Potter i Więzień Azkabanu”.
Panowie opowiedzieli dzieciom o
swojej pracy oraz o obowiązkach jakie ma do

W konkursie wzięło udział 19. uczniów
z klas IV- VI szkoły podstawowej oraz klas I- III

gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali 4 zadania
o różnym stopniu trudności dotyczących
znajomości treści książki o słynnym
czarodzieju.
W kategorii klas IV- VI zwyciężyła
Natalia Łysiak z kl. V a, drugie miejsce zajęła
Alicja Kołoszyc z kl. V b, a trzecie Patrycja
Wróbel z kl. V b.

13. maja obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Europejski zorganizowany przez
SKE ,, Eurożacy’’ i Samorząd Uczniowski.
Uczniowie prezentowali losowo wybrane,
państwa UE. Przedstawili najważniejsze
informacje o danym państwie, tańczyli tańce
narodowe, śpiewali piosenki, serwowali
ciekawe dania. Obejrzeliśmy też pokaz mody.

W kategorii klas I - III gimnazjum
wygrała Klaudia Ciuba z kl. III c, II miejsce
zajęła Sylwia Ponulak z kl. III c, a miejsce
trzecie przypadło Monice Piętowskiej z kl II b.
Konkurs przygotowała Maria Wikiera.

DZIEŃ EUROPEJSKI W ZESPOLE
SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU.

16.kwietnia Szkolny Klub Europejski w
Zespole Szkół w Międzylesiu zorganizował
kolejne spotkanie z Europejskim Forum
Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej. Tym razem
gościliśmy wolontariuszy z Włoch i Gruzji.

Piękne stroje regionalne i oryginalne
tańce pozwoliły nam lepiej poznać kraje
Europy. Na długo w naszej pamięci pozostaną
szczególnie tańce śląskie, taniec irlandzki,
belgijski i flamenco.
W drugiej części dnia przedstawiciele klas
zmagali się w konkursie wiedzowym, oraz brali
udział w konkursie plastycznym. Musieli
wykazać się znajomością instytucji unijnych
oraz wiedzy o państwach UE.
Plastycy na miesiąc przed konkursem
losowali zabytek architektury państw UE,
przygotowali szkic, a w czasie konkursu go
malowali.
Po takiej dawce wiedzy o UE coraz więcej
uczniów pragnie działać w SKE ,,Eurożacy’’.

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO
BIBLIOTEKI W MIĘDZYLESIU

19.04.2013 r. dzieci z grupy "O" z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie wybrały się wraz z
Anną Jagiełło z domaszkowskiej biblioteki do
Biblioteki Publicznej w Międzylesiu. Tam
dyrektor biblioteki - Beata Muszyńska,
przeprowadziła z dziećmi lekcję biblioteczną, a
następnie oprowadziła po znajdującej się w
budynku biblioteki Izbie Regionalnej. Dzieciom
bardzo podobały się zebrane tam eksponaty.
Na koniec znalazła się też chwila na zabawę w
części biblioteki przeznaczonej dla dzieci.

Wycieczka została zorganizowana w
ramach projektu "Międzylesie - Mała Ojczyzna
w
twórczości
plastycznej
dzieci"
realizowanego
przez
Samorządowe
Przedszkole w Międzylesiu we współpracy z
Biblioteką Publiczną w Międzylesiu wraz z filią
w Domaszkowie.

22. KWIETNIA - DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi to święto, które
ma na celu promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie i uświadomienie, jak ważne
jest dbanie o środowisko.

Uczniowie nauczania zintegrowanego i klas 46 Zespołu Szkół w Międzylesiu, oraz
przedszkolaki dołączyli się do obchodów Dnia
Ziemi poprzez udział w manifestacji
ekologicznej. Przygotowali transparenty z
hasłami ekologicznymi, chorągiewki, opaski i
przeszli barwnym korowodem ulicami naszego
miasta.

WARSZTATY CZYTELNICZE Z
RODZICAMI I DZIEĆMI KL. I

29.04.2013 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu w klasie I odbyły się warsztaty
czytelnicze „Chodź poczytam Ci bajkę”, w
których uczestniczyli rodzice oraz babcie wraz
z dziećmi. Zorganizowała je biblioteka szkolna.
Celem spotkania było
uświadomienie
rodzicom roli głośnego czytania dzieciom.
Zostali oni zapoznani z wynikami ankiety
dotyczącej głośnego czytania, którą wypełniali
na wywiadówce w I semestrze. Następnie
bibliotekarka omówiła znaczenie głośnego
czytania na podstawie ulotki z kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom”.
W części praktycznej rodzice czytali
dzieciom, z podziałem na role, fragment baśni
H. Ch. Andersena „Calineczka”, rozpoznawali
razem z dziećmi tytuły baśni na podstawie
przeczytanych fragmentów, rozwiązywali
zagadki związane z baśniowymi bohaterami,
oraz układali baśniowe puzzle, a po ich
ułożeniu odgadywali autora i tytuł baśni.
Wszyscy dobrze się bawili, a rodzice
zrozumieli jak ważną rolę w edukacji ich dzieci
odgrywa głośne i twórcze czytanie. Na
zakończenie dzieci otrzymały książeczki do
wspólnego czytania z rodzicami, a rodzice
podziękowanie za wspólną zabawę i folder o
bibliotece.

I REJONOWY KONKURS
„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ”

10 V 2013 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się w ramach obchodów

„Dni Europejskich”, i Rejonowy Konkurs kl. IV
„Z baśnią przez Europę”. W konkursie wzięło
udział 12. uczniów, (najlepszych w etapie
szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
Zespołu Szkół w Wilkanowie i z SSP w
Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali 6 zadań
zamkniętych o różnym stopniu trudności, oraz
odpowiadali ustnie na trzy pytania dotyczące
znajomości treści baśni
Najsłynniejszych baśniopisarzy: Andersena,
braci Grimm i Perraulta. Poziom wiedzy
uczestników konkursu był bardzo wysoki.
W konkursie zwyciężyła Sandra
Gładysz z kl. IV b z SSP w Międzylesiu, drugie
miejsce zajął Karol Mikołajczyk z Zespołu Szkół
w Wilkanowie, a trzecie Julia Korba z SSP w
Domaszkowie. Laureaci i wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Konkurs przygotowały Maria Wikiera i
Małgorzata Dudkiewicz.

PIERWSZE ORTOGRAFICZNE KOTY
ZA PŁOTY
W tym roku pierwszy raz uczniowie
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie zostali zaproszeni do
wzięcia udziału w Konkursie Ortograficznym
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr
2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Do rywalizacji stanęli

uczniowie szkół z gminy bystrzyckiej i
sąsiadującej z nią gminy Międzylesie. Naszą
szkołę reprezentowały uczennice z klasy VI :
Kamila Chmielowicz, Patrycja Kopij i Natalia
Zin przygotowane przez nauczycielkę języka
polskiego Barbarę Muskałę - Boltje. Nasze
dziewczynki zajęły w konkursie trzy czołowe
miejsca. Natalia Zin II miejsce, Patrycja Kopij III
miejsce, a tuż za nimi IV pozycję zdobyła
Kamila Chmielowicz. Warto podkreślić, że
nasze szóstoklasistki są posiadaczkami
tegorocznego tytułu Mistrz Ortografii gminy
Międzylesie. Zwyciężczyniom gratulujemy
sukcesu, a pokonanym dziękujemy za wspólną
zabawę.

GRATULACJE !!!

10 maja 2013 roku drużyna z klasy
4. z Samorządowej Szkoły Podstawowej z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie w
składzie: Julia Korba, Karolina Góźdź i
Maciej Koprowski zajęła drugie miejsce w
Rejonowym Konkursie: „Z baśnią przez
Europę”, który odbył się w Zespole Szkół
w Międzylesiu. Julia Korba zajęła trzecie
miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.
Drużynę
do
konkursu
przygotowała Halina Czerwik.
Obchody święta 3 maja w
Międzylesiu rozpoczęły się w samo
południe, w kościele parafialnym uroczystą
msza św. w intencji ojczyzny. Po mszy
wszyscy uczestnicy przeszli, przy udziale
orkiestry dętej OSP pod obelisk
Sybiraków, gdzie burmistrz Tomasz
Korczak złożył symboliczną wiązankę
kwiatów.

3. MAJA W MIĘDZYLESIU

OBCHODY ŚW. FLORIANA
PATRONA STRAŻAKÓW W
GMINIE MIĘDZYLESIE

Następnie w sali MGOK odbył się
koncert pieśni patriotycznych „Święta
Miłości Kochanej Ojczyzny” w wykonaniu
artystów Agencji Artystycznej Roma.

Dwie wspaniałe solistki Marzena
Michalczyk i Magdalena Majewska przy
akompaniamencie
Marcina
Kurcza
wykonały
najpopularniejsze
pieśni
patriotyczne, przybliżające słuchaczom
podniosły nastrój minionych czasów.
Dziękujemy
strażakom,
harcerzom,
orkiestrze i wszystkim mieszkańcom za tak
liczny
udział
w
obchodach
trzeciomajowego święta.

W pierwszych dniach maja odbyły się
obchody „ Dnia Strażaka” w Gminie
Międzylesie. Uroczystości zorganizowały
Ochotnicze Straże Pożarne z Długopola
Górnego, Goworowa i Międzylesia.
W
uroczystościach
uczestniczyli
członkowie
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
wraz
z
rodzinami,
przedstawiciele władz samorządowych,
kościelnych, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy gmin

POWIATOWE OBCHODY DNIA
STRAŻAKA
WRZOSÓWKA 2013

Uroczyste obchody „Dnia Strażaka”
Powiatu Kłodzkiego odbyły się w dniu
11.05.2013 r. w kościele parafialnym w
Lądku Zdroju. W obchodach uczestniczyli
strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i
Państwowej Straży Pożarnej z Polski i
Czech,
przedstawiciele
władz
samorządowych,
związkowych,
parlamentarzyści oraz mieszkańcy.
W trakcie uroczystości wręczono
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.
Z gminy Międzylesie oraz z SDH
Lichkov z Czech odznaczenia otrzymali:
1. Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa:
- Kazimierz Hajdasz – OSP
Goworów.

2. Srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa:
- Daniel Macak – SDH Lichkov.
3. Brązowy Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa:
- Jan Mlynar – SDH Lichkov.
- Jiri Dulovec – SDH Lichkov.
- Frantisek Faltus – SDH Lickov.
- Miroslav Loufek – SDH Lichkov.
- Josef Stejskal – SDH Lichkov.
- Zdenek Bruna – Starosta Gminy
Lichkov.
- Mirosław Patek – OSP Goworów.
- Arkadiusz Kroczak – OSP
Goworów.
- Piotr Patek – OSP Goworów.
- Marian Rymarski – Nadleśniczy
Nadleśnictwa w Międzylesiu.

1 czerwca DZIEŃ DZIECKA

OBCHODY DNIA RODZINY
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM W
DOMASZKOWIE
3.06.2013r. (poniedziałek) W
GODZ. OD 900-1300
915-1030- program artystyczny kl. IV (wiersze, piosenki, dwa przedstawienia:
„Demeter i Kora”, „Kopciuszek”)

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim
dzieciom życzymy, aby ich
dzieciństwo było jak najlepsze i
trwało jak najdłużej !

26 maja 2013r.

Gimnazjaliści wraz z opiekunami
udają się na „Orlika” na międzyklasowe
rozgrywki sportowe. Uczniowie Szkoły
Podstawowej
na
boisku
szkolnym
rozegrają „mecze” w dwa ognie z udziałem
rodziców i nauczycieli, oraz wezmą udział
w konkursach i zabawach sportowych.
Dzieci przedszkolne obejrzą spektakl
przygotowany dla nich przez rodziców i
nauczycieli przedszkola. Po obejrzeniu
spektaklu wezmą udział w grach,
zabawach i konkursach sportowych
MGOK zaprasza 17.05.2013 na godz.
18.00 do wspólnego śpiewania z
zespołem Międzylesianie piosenek
znanych i lubianych. Wstęp wolny

Drogie
Mamy!
W
dniu
Waszego święta życzymy
Wam
dużo
zdrowia,
pomyślności i uśmiechu na
co dzień !

MGOK w Międzylesiu zaprasza dnia
18.05.2013 o godz. 15:00 na popołudnie z
muzyką.
Wystąpią uczniowie i nauczyciele
Społecznego Ogniska Muzycznego z
Bystrzycy Kłodzkiej.
Gminę Międzylesie reprezentują:
Emilia, Dominik Rzeszutek, Dominika
Czarny i Mateusz Włoszczyński
Wstęp wolny

PIERWSZY SZCZYT
„KORONY MIĘDZYLESIA”
ZDOBYTY !
Ruszyła
cykliczna
rowerowa
impreza sportowa pod szyldem MLKS
Sudety Międzylesie, która będzie trwać do
października br.
W sobotę dnia
27.04.2013r. na starcie pierwszego
wyścigu rowerowego Up Hill „Korona
Międzylesia” stanęło 10+1 miłośników
kolarstwa w tym 8 mieszkańców gminy
Międzylesie, 1 z Poręby i 2 z Gorzanowa.
Trasa wyścigu prowadziła ze Stadionu w
Międzylesiu na Przełęcz nad Różanką.
Zawodnicy mieli do pokonania dystans ok.
4,5 km oraz 115 m różnicy wzniesień,
przy czym trasa wiodła niemal cały czas
pod
górę.
Jako
pierwszy,
poza
konkurencją, na trasę wyruszył burmistrz
Międzylesia. Kolejni zawodnicy startowali,
co 1 minutę. Pomiar czasu następował na
szczycie
wzniesienia.
Tu
także
dokonywano przeliczenia czasu brutto na
czas netto.

– Klaudię Ciubę, Małgorzatę Oleksy, Sylwię
Ponulak i Ewelinę Smoleń, które pomagały w
prowadzenia Biura Zawodów, pomiarze czasu
i zabezpieczaniu trasy wyścigu. Ogromnie
wszystkim dziękujemy ! Dziękujemy także
Markowi
Glińskiemu
za
pomoc
w
przygotowaniu numerów startowych, oraz
obsługę fotoreporterską. Słowa podziękowania
należą się także burmistrzowi za wspieranie
naszych sportowych inicjatyw. Miłym
zaskoczeniem było to, że nie brakowało nam
również kibiców.

Następny wyścig w sobotę 18 maja
2013r. Trasa: Różanka –
Niemojów.
Miejsce zbiórki zawodników :
Skwer im. Jana Pawła II w
Różance

Na mecie na zawodników czekała
woda mineralna, a ceremonia wręczenia
Certyfikatów udziału w wyścigu odbyła się
na tle panoramy Masywu Śnieżnika.
Najlepszy czas uzyskał Kamil Handl z
Gorzanowa 9’30’’.
Nad
sprawnym
przebiegiem imprezy czuwali: Katarzyna
Grzybowska – Kania, Jerzy Błażejewski, oraz
Bogusław Zadorożny wspomagani przez
wolontariuszki z Zespołu Szkół w Międzylesiu

Zapisy w godz. 9.00 do 9.45. Start
pierwszego zawodnika godz. 10.00
Meta: przewyższenie w okolicach
Niemojowa.
Zapraszamy
i
jednocześnie
przypominamy o obowiązku posiadania
kasku i poruszania się podczas wyścigu
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
SIŁACZY W PRADZE

27 kwietnia 2013r.
odbyły się międzynarodowe zawody
INTERNATIONAL
RAW
BENCH
PRESS
CHAMPIONSHIP
FAIR
VICTORY 2013 w wyciskaniu sztangi
leżąc. W zawodach tych startowali
zawodnicy reprezentujący : Polskę,
Republikę Czeską, Rosję, Słowację, oraz
Kamerun.
W zawodach tych z powodzeniem
wystartowało reprezentując nasz kraj
trzech
reprezentantów
SUDETÓW
Międzylesie. I tak : Grzegorz Łukow w
kategorii wagowej do 82,5 kg zajął 3
miejsce z wynikiem 140 kg., Krzysztof
Król w kategorii wagowej +100 kg senior,
zajął 2 miejsce z wynikiem 220 kg.
Krzysztof Halczyk w kategorii wagowej
+100 kg masters zajął 2 miejsce z
wynikiem190kg.

Zawody stały na wysokim poziomie
sportowym, a na sztangę często zakładano
ciężary przekraczające 200 kg.

X OTWARTE MISTRZOSTWA
ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
W WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC

1 maja 2013r. w należącej do
Ośrodka Sportu i Rekreacji ząbkowickiej
Hali Słonecznej odbyła się już X jubileuszowa edycja Otwartych Mistrzostw
Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc o Puchar Krzywej Wieży. Imprezę
otworzył burmistrz Ząbkowic Śląskich
Marcin Orzeszek. Odbywające się w
grodzie Frankenstein’a zawody na stałe
już wpisały się w kalendarz dolnośląskich
zmagań siłaczy.

Rywalizacja zawodników rozpoczęła się o
godzinie 11:00 , a zakończyła tuż po
godzinie 15:00 dekoracją zwycięzców.
Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary,
dyplomy, oraz nagrody rzeczowe.

W zawodach uczestniczyło blisko 40
zawodników. Nie zabrakło również
przedstawicielek płci pięknej, które
dźwigały naprawdę duże ciężary. W
zawodach tych uczestniczyła również
znacząca, bo licząca dziesięć osób
reprezentacja
klubu
sportowego
„SUDETY’’
Międzylesie,
której
reprezentanci
osiągnęli
następujące
wyniki:
Krzysztof Król - 1 miejsce w
kategorii wagowej do 105 kg. – wynik 210
kg. Andrzej Juraszek - 1 miejsce w
kategorii wagowej do 93 kg – wynik 190
kg. Krzysztof Halczyk - 1 miejsce w
kategorii wagowej + 120 kg – wynik 190
kg. Piotr Jurkiewicz - 2 miejsce w
kategorii wagowej do 74 kg – wynik 140
kg. Grzegorz Kantor - 2 miejsce w
kategorii wagowej + 120 kg – wynik 180
kg. Michał Bańkowski - 3 miejsce w
kategorii wagowej do 66 kg – wynik 87,5
kg. Mariusz Michalak - 4 miejsce w
kategorii wagowej do 83 kg – wynik 150
kg. Grzegorz Łukow - 4 miejsce w
kategorii wagowej do 74 kg – wynik 135
kg. Daniel Sobolewski - 5 miejsce w
kategorii wagowej do 93 kg – wynik 150
kg. Michał Zygmunt - 7 miejsce w
kategorii wagowej do 74 kg – wynik 95 kg.

Turniej o Puchar Burmistrza za
nami!
1 maja w Międzylesiu rozegrany został turniej
o Puchar Burmistrza, który zgromadził na
starcie 21 zawodników. W tym gronie znaleźli

się także zawodnicy z Czech (z Usti nad Orlicą,
Żamberka oraz Kralik). Zwyciezcą turnieju
został Michał Kiszka - BSTS Bystrzyca Kłodzka,
drugie miejsce zajął zawodnik Orląt
Krosnowice - Jakub Załuski, natomiast na
najniższym stopniu podium stanął Wojciech
Kaplan (Usti nad Orlicą). Tuż za podium
uplasował się Sławomir Bielak, który na
codzień występuje w naszym klubie.
Zawodnicy z pierwszych czterech miejsc
otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy,
a dodatkowy puchar Fair Play otrzymał Lukas
Adamec (Usti nad Orlicą). 18 maja br. o
godzinie 10:00 rozegrany zostanie Memoriał
Władysława Werona, na który zapraszamy
wszystkich sympatyków tenisa stołowego.

Siódma „Moja Dwunastka”
Nietypowo, bo nie jak zwykle w sobotę, a
tym razem we czwartek 2 maja 2013 o
godz. 11.00 jedenaście osób stanęło na
starcie 12 minutowego testu marszowo –
biegowego. Pogoda dopisała. Wróciliśmy
też na bieżnię stadionu, która zdążyła
wyschnąć po wyjątkowo długiej zimie.

Wśród uczestników nie brakowało dzieci.
Najmłodsza trzyletnia Marysia dzielnie
przeszła 400m., trzymając mocno za rękę
swojego dziadka. Jej starszy brat Piotruś na
zmianę biegł i maszerował. Stała
bywalczyni „Dwunastki” - Natalia - do
towarzystwa zabrała swojego pieska,
prześlicznego York’a. Natomiast Kacper,
który wystartował już po raz trzeci, był tak

ambitny, że wybiegał aż 2 km, długo nie
dając się prześcignąć jedynej startującej
kobiecie.

Coraz więcej osób już wie, że na rynku
międzyleskiego sportu i rekreacji na dobre
zadomowiła się impreza biegowa „Moja
Dwunastka”. Wiernych Dwunastkowiczów
jest całkiem sporo. Niemniej marzymy o
tym, by było nas jeszcze więcej. Dlatego
zachęcamy tych, którzy ciągle nie mogą się
zdecydować na udział w imprezie, aby
dołączyli do nas i spróbowali swoich sił.
Najbliższa „Moja Dwunastka” odbędzie się w
sobotę 01 czerwca 2013 o godz. 11.00.

TURNIEJ PIŁKARSKICH "6"…

4.Młode Wilki Kamieńczyk
5. Nysa Smreczyna
6. Roberts TEAM
7. Pątnik Goworów
Wybrano również najlepszego bramkarza,
a został nim Marek Korotusz, najlepszego
strzelca którym okazał się Rafał
Makowski, zawodnik FAIR PLAY
okrzyknięto ks. Jaworskiego

BRAWO LEKKOATLECI Z
DOMASZKOWA !

10.05.2013 r. nasze dzieci wzięły
udział w Powiatowych Lekkoatletycznych
Igrzyskach Dzieci w Nowej Rudzie. Uczennica
kl. VI Małgorzata Grajnert zdobyła I miejsce w
biegu na 600 m, a Patryk Gliński uczeń kl. VI
zajął VI miejsce w powiecie. Gratulujemy
zwycięzcom.

ZAPRASZAMY ZAWODNIKÓW I
KIBICÓW !!!

…odbył się 3.05.2013r. a
uczestniczyło w nim aż 7 drużyn z gminy
Międzylesie. A oto kolejność zajętych
miejsc :
1.Wilki Kamieńczyk
2. ZD III EL Międzylesie
3. Okurde

18. maja o godzinie 10.00 w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Międzylesiu
odbędzie się II Memoriał im. Władysława
Werona w tenisie stołowym. Zapisy chętnych
do gry prowadzone będą od godz. 9.00. Nie
ma ograniczeń wiekowych !!!

ZAKRES PRAC
WYKONANYCH NA BASENIE
W OKRESIE
OD 01.04.2013 DO 30.04.2013
Założony na miesiąc kwiecień
harmonogram
rzeczowo
finansowy
realizowany był w sposób gwarantujący
utrzymanie ruchu, zabezpieczenie wykonanych
robót. W okresie objętym raportem pracowało
średnio dziennie 16. pracowników
w
branżach:
budowlanej
i
instalacyjnej,
zagospodarowania
terenów
zieleni
i
foliowania. Na budowie prowadzony jest stały
dozór postępu, jakości wykonywanych prac,
oraz dostaw. Dozór prowadzą osoby
wyznaczone przez generalnego wykonawcę.
W
stosunku
do
zakładanego
harmonogramu:
a) urządzono trawniki i dokonano nasadzenia
od strony południowej ogrodzenia; dobiegają
końca pozostałe prace w zakresie urządzenia
zieleni na placu zabaw, dobiegają także końca
prace związane wykończeniem nawierzchni
placu zabaw. Przełożono i uzupełniono kostkę
brukową na powierzchniach: plaży, ciągu
pieszych przy wschodniej, południowej i
północnej stronie budynku przebieralni, przy
basenie rekreacyjnym i wykończono kratki
odwadniające na plaży
b) przeprowadzono testy i korektę ustawienia
parametrów wzmocnień oraz instalacji tub
zewnętrznych nagłośnienia. Ze względu na
trwające jeszcze prace wykończeniowe nie
podjęto decyzji o zakupie komputerów do
monitoringu
c) wylano posadzki klatki schodowej do
podbasenia;
d) dokończono montaż ramek kratek
rozprężnych, dokończono układanie spoin
silikonowych w narożach ścian i podłóg w
pomieszczeniach
mokrych
budynku
przebieralni,
stabilizacja
progu
drzwi
wejściowych do budynku przebieralni od
strony hallu wejścia, zakończono prace
malarskie i porządkowe w pomieszczeniach
budynku przebieralni,
e) wyregulowano drzwi wewnętrzne budynku
przebieralni, wykonano ladę pomieszczenia
kasowego, zamówiono drzwi wewnętrzne
pomieszczeń
podbasenia
w
budynku
technologicznym;
f) wykonano warstwę przygotowawczą
(wyrównanie tynku i założenie siatki) pod tynk

strukturalny elewacji murku pod boiskiem do
siatkówki, wykonano prace przygotowawcze
pod cokoły wokół budynków przebieralni i
technologicznego,
wykonano
prace
przygotowawcze pod elewację zewnętrznych
słupów wsporczych konstrukcji dachu
g) oprawiono wnęki montażowe na elewacji
budynku przebieralni, wykonano montaż
instalacji
odgromowej
na
budynku
przebieralni,
h) zakończono reprofilację niecki, koryt
przelewowych basenu rekreacyjnego i
przygotowano pod ułożenie folii basenowej,
przygotowano murki zewnętrzne do ułożenia
okładziny wykańczającej, korekcja ścian
brodzika i ich pomiar geodezyjny, trwają prace
reprofilacji niecki i koryta przelewowego
brodzika, trwają prace wykończenia (układanie
okładzin ceramicznych) cokołów basenu
pływackiego - zaangażowanie ok. 75%, trwa
układanie płytek wzdłuż koryt przelewowych
niecki basenu pływackiego – zaangażowanie
ok. 50%
i) trwają prace związane z układaniem folii
basenowej ścian niecki i schodów basenu
rekreacyjnego, brodzik ułożono warstwę
uszczelniająco-wykończeniową
zbiorników
popłuczyn i wody świeżej, zainstalowano
cztery pompy powyższych zbiorników,
wykonano z wynikiem pozytywnym próbę
szczelności instalacji do dysz napływowych
basenu rekreacyjnego; dostarczono żwirek i
piasek filtracyjny – ułożono pierwszą warstwę
żwirku filtracyjnego w filtrach basenowych;
j) dokończono elementy montażu szafy
zasilająco – sterującej oraz aparatury
sterowniczo- mierniczo – dozującej basenu
pływackiego i brodzika; wykonano prace
końcowe szafy zasilająco – sterującej
pompami atrakcji wodnych oraz ponad 85 %
okablowania.
Poza powyższym zakresem:
a) prowadzone są prace związane z
doszczelnieniem ściany boiska do siatkówki na
styku z podstawą posadowienia ściany od
strony wschodniej, południowej i zachodniej
b) wykonano cztery kratki odpływowe
odwadniające plażę wraz z podłączeniem do
instalacji w podbaseniu,
c) podłączono dwie rury spustowe z rynien
budynku przebieralni do zamkniętego systemu
odprowadzenia wody i podłączonego do
instalacji w podbaseniu.

REMONTY DRÓG W
RAMACH USUWANIA
SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH Z LAT
UBIEGŁYCH.
25 kwietnia br. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na remont dróg:
„1. Remont ulicy Tysiąclecia Państwa
Polskiego w Międzylesiu w km 0+0600+540, na dz. nr 517” oraz „2. Remont
drogi gminnej na działkach nr 463, 464
w części łącznika ulic Słowackiego z
Mickiewicza w km 0+085-0+230”.
Termin składania ofert upłynął
10.05.2013r. Do tego dnia wpłynęła jedna
oferta Przedsiębiorstwa Robót DrogowoMostowych ,,Drogmost” sp. z o.o. z/s w
Kłodzku za kwotę 632.017.01 zł. brutto.
13.05.2013r.
zostało
zakończone
postępowanie przetargowe, a powyższa
firma została zaakceptowana przez gminę
do wykonania przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie podpisana 17.05.2013r.
Zadanie jest współfinansowane w
80% ze środków budżetu państwa w
ramach
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych z lat ubiegłych.

INFORMACJA O
UTWORZENIU MIEJSKIEGO
POLSKIEGO KOMITETU
POMOCY SPOŁECZNEJ W
MIĘDZYLESIU
W dniu 29.04.2013r. podczas
spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy
został powołany Miejski Polski Komitet
Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
Obrady otworzył burmistrz Tomasz
Korczak zapoznając obecnych z celem
zebrania, po czym przekazał głos
Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego PKPS

Mieczysławowi
Gwieździe,
który
szczegółowo opisał zadania Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej. W zebraniu
wzięło udział 11 osób, z których wybrano
zarząd oraz komisję rewizyjną W wyniku
głosowania jawnego do składu Zarządu
Miejskiego PKPS w Międzylesiu wybrano
następujące osoby: prezes – Bogusław
Stolder, wiceprezes – Agnieszka Worosz,
sekretarz – Romana Stecka, skarbnik –
Maria Zadorożna, członek zarządu –
Małgorzata Bojanowska. Do Komisji
Rewizyjnej w wyniku głosowania zostali
wybrani: przewodnicząca – Bożena
Pawula, sekretarz – Ewa Bzdęga, członek
– Kazimiera Rumin. Miejski Zarząd PKPS
za cel główny obrał współpracę z
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w
Międzylesiu, który przeprowadzi analizę
potrzeb pomocy na terenie gminy – w celu
podjęcia działań zmierzających do udziału
w
rozdysponowaniu
pomocy
żywnościowej. Osoby chętne do pracy na
rzecz wspierania osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej serdecznie
zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Informacje szczegółowe można uzyskać w
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w
Międzylesiu u jego kierowniczki Anny
Kronenberger lub telefonicznie 74/ 81
26 638

PRZETARG NA ODBIÓR I
WYWÓZ ODPADÓW
KOMUNALNYCH
W dniu 30 kwietnia br. ogłoszony
został
przetarg
nieograniczony
na
wyłonienie firmy, która od 1. lipca będzie
odbierała i zagospodarowywała odpady
komunalne, wytwarzane przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Międzylesie.
Termin składania ofert przez firmy
wywozowe upływa w dniu 12 czerwca. W

tym też dniu nastąpi ich otwarcie przez
komisję przetargową, powołaną przez
burmistrza. Z wybraną firmą zostanie
podpisana umowa na odbiór odpadów
komunalnych na okres od 1 lipca 2013 do
31 grudnia 2015r.
Więcej informacji na temat przetargu
można uzyskać na stronie internetowej
www.miedzylesie.pl zakładka Zamówienia
Publiczne.

INFORMACJE Z NARADY
SOŁTYSÓW Z DNIA 8. MAJA
Kolejna w tym roku narada z sołtysami
wsi, która odbyła się 8. maja br., poświęcona
była jak zawsze tematom
ważnym. I tak
omówiono:
uczestnictwo
sołectw
w
„Dniach
Międzylesia” ( 6-9 czerwca 2013 r. )
- kompletność 34. wniosków złożonych do
dnia 15 kwietnia, w ramach PAOW przez
sołectwa i organizacje pozarządowe
- realizację projektów w oparciu
wyodrębnione środki funduszu sołeckiego

o

- organizację konkursów pn. „Jaki mój dom
taka moja gmina”, „Piękna Wieś Dolnośląska
2013” „Najciekawsze inicjatywy społeczności
lokalnych”
- sprawę naboru wniosków na opracowanie
znaku graficznego – logo dla miejscowości:
Jaworek,
Jodłów,
Lesica, Michałowice,
Pisary i Roztoki Ponadto w spotkaniu udział
wzięła przedstawicielka Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu, która
przedłożyła sołtysom ofertę firmy w zakresie
badania gleby, szkoleń oraz opracowań i
ekspertyz.

REKULTYWACJA
SKŁADOWISKA ODPADÓW
W MIĘDZYLESIU
W dniu 09.05.2013r. w Dolnośląskiej
Agencji Współpracy Gospodarczej we

Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone
realizacji
projektu
„Rekultywacja
dolnośląskich
składowisk
odpadów
komunalnych”. Przedsięwzięcie to będzie
realizowane w dwóch turach. W pierwszym
etapie składany będzie wniosek o dotację na
projekt z udziałem dziewięciu gmin. Celem
dalszych działań jest rozszerzenie projektu o
kolejne dziesięć gmin, które również zgłosiły
swój akces, w tym także gmina Międzylesie.
Wniosek zostanie złożony w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. 14.05.2013r. Rada Miejska w
Międzylesiu podjęła stosowną uchwałę w
sprawie zawarcia porozumienia w zakresie
udziału gminy w powyższym projekcie i
utworzenia spółki celowej do realizacji
zadania. Za całość projektu, złożenie wniosku
o dofinansowanie, dbanie o interesy
wszystkich
członków
spółki
będzie
odpowiadać Dolnośląska Agencja Współpracy
Gospodarczej we Wrocławiu.

SPOTKANIE W ŚCINAWCE
DOLNEJ
W dniu 10.05.2013r. w Ścinawce
Dolnej, pod egidą Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli
gmin i powiatów Ziemi Kłodzkiej z
przedstawicielami Pro-Eko Natura sp. z o.o., w
sprawie budowy Regionalnej Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych
(RIPOK).
Podczas
spotkania
odbyła
się
prezentacja
wysypiska
odpadów,
przedstawiono możliwości odbioru odpadów,
oraz
propozycje
cenowe
dla
tego
przedsięwzięcia. Budowa RIPOK- u w
Ścinawce Dolnej niewątpliwie skróci drogę
śmieci z naszego regionu, ponieważ obecnie
wg obowiązujących przepisów odpady
zmieszane trafiają na składowisko w
Zawiszowie pod Świdnicą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
DEKLARACJI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Do dnia 10 maja br. do tut. Urzędu
wpłynęło 1982 deklaracji, co stanowi 83 %
deklaracji
wydanych
właścicielom
zamieszkałych nieruchomości. W dalszym
ciągu, w pok. nr 22 Urzędu Miasta, istnieje
możliwość jej złożenia przez osoby, które
jeszcze nie dopełniły tego obowiązku.
Udzielona zostanie pomoc w jej wypełnieniu.
Poniżej podajemy informację, o liczbie
wydanych i złożonych deklaracji, w
poszczególnych
miejscowościach
naszej
gminy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Boboszów
64
Długopole Górne
83,2%
Dolnik 24
21
Domaszków
289
Gajnik 29
26
Gniewoszów
21
100,0%
Goworów
123
Jaworek
29
Jodłów 28
18
Kamieńczyk
27
Lesica 22
16
Michałowice
22
Nagodzice
49
Niemojów
13
Nowa Wieś
39
Pisary 47
40
Potoczek
10
Różanka
110
Roztoki 120
70
Smreczyna
58
Szklarnia
56
Międzylesie
1006
RAZEM gmina 2388

57
202

89,1%
168

87,5%
220
76,1%
89,7%
21
111
26
64,3%
21
72,7%
17
35
9
33
85,1%
7
90
58,3%
53
45
878

1982

90,2%
89,7%

Międzylesiu. W trakcie obrad podjęto
między innymi uchwały w sprawach :
 ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli
i
oddziałów
przedszkolnych
oraz
planu
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych
przez
Gminę
Międzylesie, oraz granic ich
obwodów.
 zatwierdzenia taryf za wodę
pobieraną z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia
oraz
za
odprowadzanie
i
unieszkodliwianie
ścieków
w
Gminie Międzylesie
 zawarcia porozumienia w zakresie
udziału Gminy w projekcie pn.
„Rekultywacja
składowisk
odpadów komunalnych lub ich
wydzielonych
części na cele przyrodnicze” i
utworzenie spółki celowej do
realizacji
projektu.
 zmiany do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Międzylesie na lata
2004 - 2014.
 zmian w budżecie gminy na 2013 r.

77,8%
77,3%
71,4%
69,2%
84,6%
70,0%
81,8%
91,4%
80,4%
87,3%

83,0%

XXVIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA
W dniu 14 maja 2013 r. odbyła się
XXVIII sesja Rady Miejskiej w

ZINTEGROWANE
INWESTYCJE
TERYTORIALNE
Na okres programowania 2014-2020
Komisja Europejska zaproponowała nowe
instrumenty, które mają przyczynić się do
poprawy
wykorzystania
środków
strukturalnych na określonych obszarach.
Jednym z takich instrumentów są
Zintegrowane
Inwestycje
Terytorialne
(ZIT), który mają służyć realizacji
zintegrowanej strategii rozwoju danego
terytorium.
Stowarzyszenie
Gmin
Ziemi
Kłodzkiej, w ramach ZIT, zgłosiło do
projektów priorytetowych Województwa

Dolnośląskiego dwa zintegrowane projekty z
obszaru interwencji Ziemia Kłodzka dot.
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
oraz wzmocnienia pozycji Ziemi Kłodzkiej
na
rynku
usług
turystycznych
i
rekreacyjnych.
Obecnie gminy powiatu kłodzkiego i
ząbkowickiego
będące
członkami
Stowarzyszenia (w tym nasza gmina),
zgłaszają swoje projekty, które mogą być
dofinansowane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Ziemi Kłodzkiej w
okresie 2014-2020.

ZALESIENIA W ROKU 2013
Wzorem lat ubiegłych, i w tym roku gmina
dokonała nasadzeń drzew, na gruntach
komunalnych. Łącznie posadzono 3600 szt.
sadzonek na ogólnej powierzchni 0,70 ha.: w
Długopolu Górnym na działce nr 533, na pow.
0,30 ha (1200 szt. buka ); w Jodłowie na
działce nr 13, na pow. 0,20 ha (1200 szt
jodły), oraz na działce nr 400/4, na pow. 0,20
ha ( 1200 szt. świerka). Prace prowadziła firma
wyłoniona
w
trybie
obowiazujących
przepisów, jednak tradycją jest, że uczniowie
Zespołu Szkół w Międzylesiu uczestniczą w
tych działaniach. Tak więc w tym roku sadzą
drzewa w Boboszowie. Powodzenia!

SPOTKANIE WICEPREMIERA
I MINISTRA GOSPODARKI
JANUSZA PIECHOCIŃSKIEGO
Z SAMORZĄDOWCAMI ZIEMI
KŁODZKIEJ
W ostatnią niedzielę - 12 maja br. w
siedzibie Agencję Rozwoju Regionalnego
„AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie miało
miejsce spotkanie Wicepremiera i ministra
gospodarki
- J. Piechocińskiego z
samorządowcami Ziemi Kłodzkiej. Gminę
Międzylesie reprezentowała Sekretarz MiG
– Aleksandra Kruk.

Spotkanie zainicjowane zostało przez
posłankę na Sejm - Monikę Wielichowską,
która pełniła tu funkcje gospodarza.
Obok Wicepremiera – J. Piechocińskiego
w spotkaniu uczestniczyli również:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki - Ilona Antoniszyn-Klik,
Wojewoda Dolnośląski
- Aleksander
Skorupa oraz Prezes
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
„INVEST-PARK” Sp. z o.o. – Barbara
Kaśnikowska.
Podczas wizyty Wicepremier uhonorował
Agencję
Rozwoju
Regionalnego
„AGROREG” S.A. nagrodą Ministra
Gospodarki w postaci statuetki, która
została wręczona Prezesowi Zarządu
Agencji – Panu Jerzemu Dudzikowi.
Nagroda ta to wyraz uznania dla działań
Agencji za promocję polskiej gospodarki,
wspieranie polskich przedsiębiorców na
rynku polskim, a także na rynkach
zagranicznych.
Prezes WSSE „INVEST_PARK” –
Barbara Kaśnikowska
przedstawiła
osiągnięcia i możliwości Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej.
Scharakteryzowała
również
funkcjonowanie podstref, zwłaszcza w
powiecie kłodzkim i ząbkowickim.
Z kolei samorządowcy – przedstawiciele
gmin Ziemi Kłodzkiej skierowali wiele
pytań i uwag do Wicepremiera, na które
uzyskali odpowiedzi. Pytania dotyczyły
spraw
bezpośrednio
związanych
z
rozwojem gospodarczym Ziemi Kłodzkiej.
Poruszano m. in. kwestie rozbudowy drogi
S 8 i budowy obwodnicy Kłodzka,
katastrofalnego stanu dróg powiatowych,
zabezpieczenia środków na usuwanie
skutków powodzi, finansowania oświaty
przez
gminy
oraz
konieczności
wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo
zamówień publicznych.

**********************************
SKŁADAMY SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA PANI BOŻENIE
SZAROTA ZA PRZEKAZANIE
KWIATÓW DLA URZĘDU MIASTA I
GMINY W MIĘDZYLESIU

*************************************
SKŁADAMY SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA PANI MARII DUDEK
ZA OBYWATELSKĄ POSTAWĘ
DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA
BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE
PODZIĘKOWANIE
DLA KSIĘDZA JANA MACIOŁKA ZA 25
LAT POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ W
PARAFII W DOMASZKÓW.
PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ
ZA OBECNOŚĆ POŚRÓD NAS, PRACĘ,
ŻYCZLIWOŚĆ ORAZ MODLITWĘ.
Z SERCA ŻYCZYMY DUŻO SZCZĘŚCIA, A
TAKŻE WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI NA
DALSZE LATA.

Życzą:
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu
**********************************

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy
wtorek o godzinie 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”,
służącej pomocą osobom z problemem
alkoholowym, a także członkom ich rodzin.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I
ICH RODZIN
W
każdy
pierwszy
i
trzeci
poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy”
przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), pan
Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w punkcie

konsultacyjnym potrzebujące pomocy osoby
uzależnione, a także członków rodzin osób
uzależnionych szukających pomocy w
rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.

DNI PRZYJĘĆ W NAJBLIŻSZYCH
MIESIĄCACH
(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
20. maja, 3 czerwca i 17.czerwca
POMOC BEZPŁATNA !

******************************
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Międzylesie składa
serdeczne podziękowania
anonimowemu ofiarodawcy, który
za pośrednictwem księdza dziekana
Jana Tracza przekazał znaczną
kwotę na zakup nowości
wydawniczych.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki
P.M.iG.Międzylesie
*****************************
Podziękowanie
dla
Państwa Marii i Leszka Wołoszczuk
za wieloletnią pracę lekarza, pełną
oddania i zaangażowania oraz
sumienność w wykonywaniu
obowiązków zawodowych na rzecz
mieszkańców Gminy Międzylesie.
Jednocześnie życzymy szczęścia i
wszelkiej pomyślności na dalsze
lata.
Życzą:
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu

STOWARZYSZENIE „MIĘDZYLESIE RAZEM”
i
RADA RODZICÓW
działająca przy Zespole Szkół w Międzylesiu

1 czerwca 2013 r.
godz. 1400 -1800
boisko i plac zabaw Zespołu Szkół w Międzylesiu
Dla wszystkich dzieci
wiele nagród i niespodzianek!
 występy artystyczne dzieci
 zabawy sportowe
 trampolina, basen z piłkami
 pokazy i przejażdżki
(wóz strażacki, motocykle, ciągnik siodłowy)
 wystawa zwierząt domowych
 kiermasz książek
 konkurs plastyczny
 domowe ciasta, gofry, popcorn, napoje
 kiełbasa z grilla
Serdecznie zapraszamy całe rodziny!

