Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ZADALIŚMY
JEDNAKOWE PYTANIA TROJGU DYREKTOROM
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY

ALICJA JAKUBCZAK - DYR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
IM. „PRZYJACIÓŁ DZIECI” W DOMASZKOWIE

Co uważa pani za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy ?
Moim największym sukcesem są opinie moich uczniów o mojej pracy. Kiedy
spotykam ich po latach, zawsze wspominają lekcje historii. To daje człowiekowi
motywacje do dalszej pracy i utwierdza w przekonaniu, że coś robi dobrze.
Co najbardziej przeszkadza pani w codziennej pracy ?
W codziennej pracy przeszkadza mi brak stabilizacji w polityce oświatowej
państwa. Brak nakładów finansowych na szkoły. Ciągła walka o pozyskiwanie
pieniędzy.
Co by pani zmieniła w systemie edukacji ?
Zmieniłabym wiele. Jako praktyk z bardzo długim stażem widzę, że trzeba
zmienić model kształcenia. Wróciłabym do dawnej szkoły podstawowej
ośmioklasowej i czteroletnich liceów. Poziom nauczania był o wiele wyższy. Nie
każdy uczeń musi mieć maturę. Są uczniowie, którzy mogą być doskonałymi
fachowcami (krawiec, szewc, stolarz i wiele innych). Są potrzebne szkoły zawodowe z
dobrymi praktykami.
Zmieniłabym również ramowe
plany nauczania. Są przedmioty, których realizacja w cyklu kształcenia wynosi więcej
niż powinna i takie, których jest tylko po godzinie. Jedna godzina przedmiotu w
tygodniu to porażka (historia, chemia, fizyka, biologia, geografia).
Jakie ma pani marzenia związane z wykonywaną pracą ?
Moim marzeniem jest doprowadzenie do prawie idealnego stanu obiektów,
którymi zarządzam. Wiem jednak, że przy moich funduszach nie będzie to możliwe.
Marzę, aby moi uczniowie osiągali doskonałe wyniki i byli dumni ze swojej szkoły.
Dlaczego nie zamieniłaby pani swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na żadną
inną ?

Praca, którą wykonuję jest moją pasją. Od dziecka chciałam być nauczycielem i
jestem nim nadal. Bycie dyrektorem to funkcja, którą się pełni. Nauczyciel to
wyzwanie i odpowiedzialność. Nic nie daje takiej satysfakcji jak praca na lekcji,
opinie uczniów i prośba rodziców żeby uczyć ich dzieci.
W mojej pracy nauczyciela nigdy żaden uczeń mnie nie obraził,” nie
pogniewał „się na mnie. Ta praca daje satysfakcję, ale uczy pokory i pozwala na
refleksje.

MAŁGORZATA STRZELCZYK - DYR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W MIĘDZYLESIU

Co uważa pani za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy ?
Mój największy sukces, to osiągnięcia dzieci, bardzo dobrze przygotowana do
kształcenia małego dziecka kadra pedagogiczna, dobrze układająca się współpraca z
pracownikami i rodzicami. Udostępnienie dzieciom zajęć dodatkowych, rozwijających
ich zainteresowania i umiejętności, udział dzieci w wielu konkursach plastycznych,
festiwalach piosenki, a także w konkursach poetyckich.
Organizowanie warsztatów dla rodziców i dzieci, a przy tym wdrażanie nauczycieli do
realizacji ciekawych pomysłów i pozyskiwania środków na potrzeby grup
przedszkolnych i przedszkola.
Istotne jest też to, że dzieci bardzo chętnie uczęszczają do naszej placówki
przedszkolnej, a pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni traktują przedszkole jak
drugi dom, który zapełniony jest obowiązkami.
Co najbardziej przeszkadza pani w codziennej pracy ?
Pęd życia. Czasami nadmiar obowiązków. Nadmiar biurokracji. Przepisy
zmieniają się niemal z dnia na dzień. Braki finansowe. Ograniczona ilość
pracowników wspomagających nauczycieli.
Co by pani zmieniła w systemie edukacji przedszkolnej ?
Wszyscy musimy pamiętać, że najważniejsze w edukacji jest dziecko i na nim
należy skupić swoją uwagę. Przedszkole jest fundamentem, na którym powstają mury.
Jeżeli fundament będzie wadliwy to i mury nie ukształtują się zgodnie z
oczekiwaniami. Dlatego też ograniczyłabym zbędną dokumentację i skupiłabym się
wyłącznie na kształtowaniu umiejętności dziecka, które służą dalszemu rozwojowi.

Dla małych placówek przedszkolnych, przyznałabym więcej środków na doskonalenie
kadry zarówno pedagogicznej jak i niepedagogicznej.
Niemal wszystkie budynki przedszkola wymagają
remontów lub modernizacji. Nauczyciele, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w wieku
od 3 do 6 lat, potrzebują wsparcia drugiej osoby (na dzień dzisiejszy ogranicza się
zatrudnienia).

Jakie ma pani marzenia związane z wykonywaną pracą ?
Często wracam myślami do lat kiedy zaczynałam swoją pracę. Była o wiele
spokojniejsza i skierowana głównie na dziecko. Po głębokiej analizie, podstawa
programowa wychowania przedszkolnego, tworzona z udziałem znanej wszystkim w
edukacji, pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ma na celu powrót do
minionych lat edukacji przedszkolnej, kiedy to skupialiśmy się na organizacji
ciekawych zajęć dla dzieci, a nie na gonitwie i rywalizacji.
Moim marzeniem jest wspaniałe przedszkole, które zawsze będzie drugim
domem dla dziecka i dla pracownika. Zawsze aktywni i zaangażowani Rodzice.
Większe możliwości finansowe przedszkola. Nauczyciele ze znajomością języka
angielskiego i czeskiego oraz przygotowani do prowadzenia innych zajęć
pozaprogramowych.

Dlaczego nie zamieniłaby pani swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na żadną
inną ?
To proste, od dziecka o tym marzyłam. Praca z małymi dziećmi jest najlepszą
rzeczą jaka może się przydarzyć. Pomysły dzieci nie pozwalają na monotonię, więc
jest radość, są też zmartwienia. Każdy kolejny dzień inspiruje i motywuje do dalszego
działania.
Cieszę się, kiedy
razem z kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną możemy zorganizować coś ciekawego
dla dzieci i ich rodziców. Ograniczmy dokumentowanie, a wychowanie i edukacja z
pewnością staną się lepsze.

RYSZARD BODNAR – DYR. ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU

Co uważa pan za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy ?
Myślę, że to jeszcze przede mną. Każdy dzień w tej pracy przynosi różne wyzwania.
Jedne trudniejsze inne łatwiejsze, ale wszystkie wymagają od nas zaangażowania i
kompetencji. Posiadanie dobrze wykształconej i zaangażowanej kadry, zespołu ludzi na który
zawsze można liczyć to chyba na obecna chwilę jest mój największy sukces.
Co najbardziej przeszkadza panu w codziennej pracy ?
Brak stabilności prawa oświatowego i zdecydowania w realizacji planów, programów,
pomysłów. Ciągłe pomysły na lepszą edukację naszych najmłodszych nie służą jej rozwojowi
i mądremu wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Może choć raz doprowadźmy
pomysł do końca, a potem wprowadzajmy zmiany, ulepszenia.
Co by pan zmienił w systemie edukacji ?
Dałbym ludziom stabilizację systemu edukacji. Możliwość kształcenia zgodnie z
posiadanymi uzdolnieniami to coś czego nam potrzeba. Przecież nie każdy musi być
naukowcem, inżynierem…
Jakie ma pan marzenia związane z wykonywaną pracą ?
Takie przyziemne to remont dachu, elewacji, wysokie wyniki egzaminów i
sprawdzianów zewnętrznych. A na chwile obecną to, aby w naszej szkole nie było gorzej niż
w tym roku, aby pracowali w niej ludzie kochający swój zawód, oddani dzieciom, nie liczący
czasu poświęconego pracy- a może tak już jest?
Dlaczego nie zamieniłby pan swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na żadną inną ?
Jeśli człowiek wstaje rano i z chęcią myśli o czekającym go dniu pracy, z satysfakcją
pokonuje kolejne wyzwania, rozwiązuje kolejne problemy. Może pomóc drugiemu
człowiekowi, a przy tym ma wsparcie dobrego, zgranego zespołu pracowników- to czego
jeszcze można więcej oczekiwać?
Korzystając z okazji chciałbym za pośrednictwem „Informatora…” podziękować
wszystkim, którzy pomagają, wspierają nas w pracy z młodzieżą - burmistrzowi, radzie
miasta, straży pożarnej, ZDEL - owi, Nadleśnictwu, ZUK, ZGKiM, MGOK, rodzicom,
policji, straży granicznej. Pragnę też złożyć serdeczne życzenia wszystkim pedagogom,
rodzicom i ludziom popierającym kształcenie naszych najmłodszych z okazji święta KEN.

Dziękuję państwu za rozmowę

DUŻE OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU
SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM.
”PRZYJACIÓŁ DZIECI”
W DOMASZKOWIE
Nasza placówka ma za małe fundusze
na zakup pomocy dydaktycznych, jednak
dążenie do wzbogacenia bazy dydaktycznej
szkoły i podnoszenia jakości jej pracy,
mobilizuje nas do ciągłego poszukiwania
funduszy i sponsorów. I tu możemy się
pochwalić, że w roku szkolnym 2013/2014
nasza placówka realizuje 3 projekty unijne,
które znacząco wpłyną na podniesienie jakości
bazy dydaktycznej szkoły i będą miały wpływ
na urozmaicanie zajęć dla dzieci. Dlatego też
cały trud w pozyskiwaniu funduszy był
celowy, ponieważ skorzystają na tym nasi
uczniowie.
I. Naszemu przedszkolu udało się
zakwalifikować jako jednej z dwudziestu tego
typu placówek na Dolnym Śląsku i jedynej w
powiecie kłodzkim, do projektu „Przedszkole
przyszłości
program
edukacji
przedszkolnej”- współfinansowanego ze
środków EFS w ramach Działania 3.3.4
POKL. Zgodnie z założeniami projektu, w
całorocznej pracy z dziećmi realizowany jest
innowacyjny program edukacji przedszkolnej.
Wszystkie dzieci otrzymały bezpłatny pakiet
ćwiczeń i pomocy, a nauczyciele-zestaw
ćwiczeń, plansze demonstracyjne, zestawy
pacynek dla każdej grupy. Dodatkowo, w
ramach realizacji projektu, baza przedszkola
została
wzbogacona
o
dużą
tablicę
interaktywną, laptop, wizualizer i projektor.
Dzięki temu zajęcia z dziećmi zyskały na
atrakcyjności i różnorodności. Możliwości
wykorzystania sprzętu informatycznego do
pracy z dziećmi przedszkolnymi są ogromne, a
jednocześnie stanowią dla nich doskonały
wzorzec edukacyjny: jak mądrze korzystać z
komputera i internetu.

II. Projekt „Akademia Efektywnej
Nauki” w klasach IV-VI szkoły podstawowej
zapewnia uczniom możliwość bezpłatnego
udziału w dodatkowych zajęciach z języka
angielskiego, matematyki i przyrody. W
ramach tych zajęć dzieci mają możliwość
wyrównywania zaległości oraz rozwijania
zainteresowań. Otrzymają też materiały
edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Zakupione
zostaną: mikroskopy, słowniki j. angielskiego,
kserokopiarka i magnetofony.
III. Projekt „Otwórz oczy-świat
czeka na Ciebie” to realizacja poddziałania
9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych. Jest skierowany do
uczniów naszego gimnazjum. Została im
przedstawiona bogata oferta zajęć z chemii,
fizyki, matematyki, oraz zajęć sportowych i
tanecznych, z których mogą korzystać
bezpłatnie. W ramach doposażenia placówki
zakupione zostaną: tablica interaktywna,
rzutniki, laptop, aparat fotograficzny oraz
drukarka fotograficzna.
W tej chwili trwają negocjacje
dotyczące wzbogacenia oferty projektu.

XVI Dolnośląski Festiwal Nauki

Dnia 11.10.2013r. odbył się wyjazd
uczniów kl. V i VI pod opieką nauczycieli:
Violetty Skotnickiej, Marioli Bzowej i ks.

Marka Mundziakiewicza na XVI Dolnośląski
Festiwal Nauki do Bystrzycy Kłodzkiej.
Uczniowie
z
zainteresowaniem
wysłuchali wykładu: „Niespokojne granice
płyt- wulkany, gejzery i kolorowe źródła”
przeprowadzonego przez p. dr A. Latochę.
Wyjazd odbył się szkolnym gimbusem
z UMiG Międzylesie.

codzienny wysiłek wkładany w
podnoszenie jakości kształcenia,
rozpoznawanie potrzeb każdego
ucznia i wychowanka, oraz dbanie
o jego rozwój.
Życzymy Państwu nieustającej
radości z efektów działań, pasji i
energii w dążeniu do
wytyczonych celów, satysfakcji z
sukcesów, oraz wiele zdrowia
i osobistego szczęścia.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy oświaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Międzylesiu
Jerzy Marcinek

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
Dzień
Edukacji
Narodowej
przebiegał w naszej szkole w bardzo
podniosłej atmosferze.
Uczniowie klas III
gimnazjum,
przygotowali uroczysty apel, na którym
wierszem i piosenką podziękowali
wszystkim pracownikom szkoły za trud
włożony w ich wychowanie, a

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy wyrazić Wszystkim
Państwu wdzięczność za

uczniowie ze świetlicy i
nauczania
zintegrowanego wręczyli im kwiaty i
kolorowe serduszka.

W tym dniu odbyły się jeszcze
dwie uroczystości: pasowanie na ucznia
pierwszoklasistów
i
pasowanie
na
gimnazjalistę. Uczniowie klas pierwszych
szkoły podstawowej, po krótkim występie
przed rodzicami, zostali uroczyście
pasowani na uczniów Zespołu Szkół w
Międzylesiu.

Będzie to jeden z wielu niezapomnianych
dni w naszej szkole.

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM. „PRZYJACIÓŁ DZIECI”
W DOMASZKOWIE
Uroczysty apel przygotowany przez
uczniów naszego zespołu zgromadził całą
społeczność szkolną, grono pedagogiczne
oraz
zaproszonych
gości.
Swoją
obecnością zaszczycili nas: burmistrz
Tomasz Korczak i przedstawiciele Domu
Dziecka w Domaszkowie.

Gimnazjaliści mieli trudniejsze
zadanie. Musieli zmierzyć się z trudnym
torem przeszkód, wypić tajemniczą
miksturę
i
narysować
swojego
wychowawcę. Po bezbłędnym złożeniu
ślubowania stali się pełnoprawnymi
gimnazjalistami.
Ostatnim punktem dnia był mecz w
siatkówkę uczniowie kontra nauczyciele.
To uczniowie wyzwali swoich belfrów na
pojedynek. W drużynie nauczycielskiej
grali : dyrektorzy, ksiądz, wuefiści (jedna
pani) i nauczyciel fizyki. Mecz był bardzo
ambitny, a każda z drużyn marzyła o
zwycięstwie.
Rozstrzygnęła dopiero
dogrywka : nauczyciele wygrali, pewnie
dlatego, że dopingowały ich szkolne
cheerleaderki.

Prezentowane skecze i scenki w
humorystyczny sposób ukazywały pracę
nauczyciela widzianego oczami dzieci. Po
nich nastąpił koncert piosenek w
wykonaniu solistów, duetów i zespołów z
różnych grup wiekowych: od kl. II szkoły
podstawowej do gimnazjum.
Tradycją naszej placówki jest też
pamięć o pracownikach - jubilatach,
którym podczas apelu wręczane są
podziękowania i bukiety kwiatów. W tym
roku jubileusz obchodzą panie :
Krystyna
Kruchowska,
Teresa
Mikołajczyk, Marianna Burlińska, Bożena
Gałusza, Danuta Serafinowicz, Małgorzata
Pokora i Magdalena Stykowska.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
były wspaniałą
lekcją demokracji.
Większość kandydatów bardzo poważnie
potraktowała
swoją
rolę.
Wybory
poprzedzone były kampanią wyborczą,
podczas której kandydaci prezentowali
swoje programy wyborcze i zachęcali
kolegów do wzięcia udziału w wyborach.
Po wyborach, z
prawdziwą komisją
wyborczą i urną wytypowaliśmy 5
kandydatów, którzy otrzymali największą
liczbę głosów (3 z gimnazjum i 2 ze
szkoły podstawowej).Oni wybrali Radę
Samorządu Uczniowskiego.
przewodniczącym został : - Patrycjan
Furtak - kl. III gimnazjum.
Zastępcami :gimnazjum.

Patrycja Czarny - kl. I

Patrycja Wróbel - kl. VI
protokolantem - Kacper Worosz - kl. III
gimnazjum.
członkiem RSU - Natalia Nowotarska kl. IV

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS…
30 września, w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbyły się wybory do Rady
Samorządu Uczniowskiego. Od kilku lat
współpracujemy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie i także w tym
roku zgłosiliśmy swój udział w programie
„Samorządy mają głos”.

Przed nimi ciężka praca i sprostanie
wymaganiom kolegów. Życzymy
owocnego i udanego rządzenia .

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ …
W dniu
Samorządowym

14.09.2013 r.
Przedszkolu

w
w

Domaszkowie odbyło się spotkanie Rady
Sołeckiej na czele z sołtysem oraz z
osobami na, których wsparcie zawsze
możemy liczyć. Spotkanie miało na celu
podziękowanie
za
dotychczasową
współpracę oraz wsparcie finansowe.
Dzięki wsparciu Rady Sołeckiej i
sołtysa
z
Domaszkowa.
zostało
wymienionych 14 okien w Samorządowym
Przedszkolu w Domaszkowie. Na 2014 rok
już została zabezpieczona odpowiednia
kwota na dalszą wymianę okien. Rada
Sołecka aktywnie uczestniczyła w zbiórce
elektrośmieci, oraz zorganizowała piękną
imprezę z okazji Dnia Dziecka.
Wszystkim nam zależy na rozwoju
wsi i na dbaniu o jej wizerunek.

SPOD SZACHOWNICY

GRALI MŁODZICY I
DOROŚLI…

1.października br.rozegrany został
turniej tenisa stołowego młodzików. W
turnieju
udział
wzięli
:
Kuba Ambroziak, Mateusz Krawczyk,
Dawid Czarny, Krystian Czarny, Krzysztof
Sobota, Karol Oleksy, Dominik Kidacki,
Dawid Dudek, Mateusz Gackowski.
A oto kolejność według zajętych
miejsc : 1 Krystian Czarny 2 Kuba
Ambroziak 3 Mateusz Krawczyk 4
Krzysztof Sobota.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
dyplomy i medale, a najlepsza trójka
otrzymała nagrody. Sponsorem nagród był
Piotr Weron, a dyplomy i medale
zakupiono ze środków
MLKS SUDETY Międzylesie.

7 października br. wznowiła swoją
działalność
szkółka
szachowa
w
Domaszkowie. Inauguracja odbyła się w
miejscowym domu kultury. Na otwarcie
przybył pan Tomasz Korczak – burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie. Byli obecni
rodzice i ich dzieci szachiści. Instruktor
szachowy Sławomir Żurawski powiedział
obecnym czym są szachy i jak będą
przebiegały zajęcia. Wykłady królewskiej
gry
będą
prowadzone
w
każdy
poniedziałek i wtorek o godz.16.00 do
końca
lutego
przyszłego
roku.
Natomiast w marcu zostanie
przeprowadzony turniej szachowy o
puchar burmistrza.

W sobotę 12 października 2013
roku został rozegrany awansem mecz 3
kolejki III ligi wschodniej, w której to
nasza pierwsza drużyna grała na wyjeździe
z drużyną ULKS ŻOK Żmigród. W końcu
trener Bogusław Zadorożny mógł być
zadowolony ze swoich zawodników,
którzy w dobrym stylu pokonali lekko
osłabioną drużynę ŻOK'u Żmigród 10:5.
Ta wygrana była pierwszym
zwycięstwem od ponad roku i miejmy
nadzieję że często w tym sezonie
zawodnicy Sudetów będą odchodzili od
stołów jako zwycięzcy.
ULKS ŻOK Żmigród - MLKS Sudety
Międzylesie (5:10)
MLKS Sudety Międzylesie:
W. Bielak Sławomir- 1,5pkt./3,5pkt.
X. Chszczanowicz Arkadiusz 1,5pkt./3,5pkt.

Y. Dyc Bolesław - 2,5pkt./3,5pkt.
Z. Dubik Mateusz - 4,5pkt./4,5pkt.

Część środków na zakup sprzętu
zrefundował
Urząd
Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego.

CO SŁYCHAĆ W
GOWOROWSKIEJ OSP ?
Członkowie OSP w Gowrowie
rozpoczęli kolejny etap remontu remizy
.Środki finansowe zostały pozyskane
dzięki współpracy z Radą Sołecką i
wielokrotnymi sponsorami T. Farbotką, B.
Balcerem,
St. Krukiem. Całość prac
remontowych
zostanie
wykonana
nieodpłatnie przez strażaków z OSP
Goworów. Naczelnik OSP Goworów
bardzo dziękuje sponsorom i druchom :
A. Kroczakowi, T. Kroczakowi. J.
Łysiakowi, St. Łobodzie za zaangażowanie
w remont

***
Strażacy z OSP Goworów poprzez
Lokalną Grupę Działania „Kłodzka
Wstęga Sudetów” w
ramach małych
projektów pozyskali sprzęt sportowy, który
będzie służył
do poprawy tężyzny
fizycznej nie tylko strażaków, ale także
wszystkich
którzy
będą
chcieli
zakosztować zdrowego trybu życia .

SPRAWOZDANIE Z
REALIZOWANYCH ROBÓT
PUBLICZNYCH
W 2013 roku Gmina Międzylesie
podpisała łącznie 7 umów na organizację
robót publicznych, zatrudniając łącznie na
okres do 5 miesięcy 29 osób. Część z
pracowników została oddelegowana do
wykonywania prac do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu
Usług Komunalnych, na basen w
Międzylesiu, oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej. Pozostali wykonywali prace
przy infrastrukturze gminnej, bezpośrednio
nadzorowane przez tutejszy urząd.Wśród
zawartych umów realizowane były w
porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy 2 programy specjalne dot.
aktywizacji osób bezrobotnych. Pierwszy
z nich to program przeznaczony dla osób
powyżej 50. roku życia (łącznie zostało
zatrudnionych 12 osób). Pracownicy ci
wykonywali prace związane m.in. z
poprawą estetyki miasta i gminy tj.
zajmowali się utrzymaniem terenów
zielonych, ścieżek i parkingów w
czystości. Drugi program związany był z
gospodarką
wodną
i
ochroną
przeciwpowodziową. 6 osób zatrudnionych
w ramach tego programu pracowało m in.
na potokach i rowach należących do
gminy, oraz Dolnośląskiego Zarządu

Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu.
Wykonane
prace
to
oczyszczenie i likwidacja zatorów na
odcinku 3 km potoku w Gajniku,
wykoszenie brzegów na odcinku 0,5 km
potoku w Nowej Wsi, wykonanie,
odmulanie, udrażnianie i
wykaszanie
rowów gminnych o łącznej długości 1,5
km w miejscowościach Długopole Górne,
Jaworek, Jodłów, Różanka. Ważniejsze
prace
zrealizowane
w
ramach
infrastruktury gminy to m.in.: remonty
dróg,
wykonywanie
przepustów
i
odwodnień, uzupełnianie i poprawa
oznakowania drogowego na terenie miasta
i gminy, wymiana nawierzchni na mostach,
wykaszanie terenów rekreacyjnych i
skwerów.
W chwili obecnej Gmina
Międzylesie złożyła jeszcze jeden wniosek
na organizację robót publicznych dla 3
osób
na
okres
jesienno-zimowy.
Pracownicy zostaną oddelegowani do prac
związanych z utrzymaniem obiektów
sportowych i rekreacyjnych, tj. m.in.
utrzymaniem w czystości ciągów pieszych,
grabieniem
i
sprzątaniem
liści,
odśnieżaniem
i
usuwaniem
nagromadzonego śniegu.

Rozpoczęły się prace na ul.Tysiąclecia

DZIAŁANIA INWESTYCZYJNE
W GMINIE MIĘDZYLESIE
Międzylesie
Zakończyły się prace e remontowe przy
ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza

ul. Graniczna
Po wielu rozmowach rozpoczeły się prace
remontowe przy ul.Granicznej na drodze
krajowej nr 33 zakres prac obejmuje
uzupełnienie
i
wyrównanie
kostki
drogowej

otwarcie przejścia granicznego nastąpiło
12.10.2013r.

Gniewoszów
Zakończyły się prace przy nowej
nawierzchni drogi w Gniewoszowie
08.10.2013 została droga oddana do użytku
mieszkańcom
NOWA WIEŚ
Działania funduszu sołeckiego sprawiły ze
elewacja remizy została odnowiona

ULGI W OPŁACIE ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIEMOJÓW - BARTOSZOWICE
W ramach współpracy naszej gminy z
gminą Bartoszowice wykonana została
nawierzchnia drogi dojazdowej do
przejścia granicznego łączącego Niemojów
- Bartoszowice

Na sesji w dniu 17 września br. Rada
Miejska w Międzylesiu podjęła uchwałę w
sprawie zróżnicowania stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wprowadzającą
ulgi
dla
rodzin
wychowujących więcej niż 2 dzieci w
wieku do 18 roku życia. Opłata na 3.
dziecko
wynosić
będzie
50%

obowiązującej w gminie Międzylesie
opłaty, a na 4. i następnie dziecko 1
zł./osobę/miesiąc.
Ulga udzielana będzie w drodze decyzji
ustalającej wysokość należnej opłaty, na
wniosek właściciela nieruchomości,
który złożył deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
i
spełnia
warunki
uprawniające do skorzystania z ulgi.
Uchwała zacznie obowiązywać dopiero
po zakończeniu procedury kontrolnej przez
Wojewodę
i
Regionalną
Izbę
Obrachunkową.

Łącznie na wydanych w gminie
Międzylesie ok. 2.500 deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
złożonych
zostało 96,8%. W stosunku do tych
właścicieli nieruchomości, którzy nie
dopełnili obowiązku złożenia deklaracji,
wysokość opłaty określana jest w drodze
decyzji.

„WYSTAWKI” W GMINIE
MIĘDZYLESIE
W dniach od 01.do 15 października br.
na terenie gminy przeprowadzona została
po raz pierwszy zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, czyli takich które ze
względu na rozmiar i/lub wagę nie
mieszczą się w pojemnikach na pozostałe
śmieci.
W ramach tzw. „wystawek” każdy
właściciel nieruchomości objęty gminnym
systemem zbierania odpadów mógł oddać
zbędne szafy, stoły, sofy, krzesła, dywany,
wózki dziecięce, rowery, opony, zużyty
sprzęt RTV i AGD, odzież, zabawki czy
kosiarki ogrodowe.

Odpady te odbierane były przez ZUK Sp.
z o.o. w Międzylesiu według ustalonego i
udostępnionego
mieszkańcom
harmonogramu. Zebrano około 2 ton
zużytego sprzętu RTV i AGD, 0,18 tony
twardego plastiku, 80 sztuk opon
samochodowych, 50 sztuk mebli oraz
znaczne ilości odzieży i obuwia.

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Przypominamy, że w ramach uiszczanej
regularnie 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
komunalnych:
- zużyte baterie i akumulatory - w każdej
ilości,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe jednorazowo 100 kg,
- zużyte opony od samochodów
osobowych - w każdej ilości,
- odpady zielone - jednorazowo 20 kg
- inne odpady niebezpieczne (chemikalia)
powstające w gospodarstwach domowych w każdej ilości,
- papier i tektura - w każdej ilości,
- metal - w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
- szkło i opakowania ze szkła - w każdej
ilości,
- opakowania wielomateriałowe - w każdej
ilości,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,
pochodzące z drobnych prac remontowych
– jednorazowo do 50kg,
- zużytą odzież, obuwie, kołdry, poduszki,
dywany, itp.- w każdej ilości.
Punkt świadczy usługi w poniedziałek,
środę, czwartek i piątek od godz. 7.00 do
godz. 15.00, a we wtorek w godzinach od
7.00 do 18.00, poza dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

ODPOWIADAMY NA
PYTANIE…

Do
redakcji „Informatora…”
wpłynęło
pytanie
od
jednego
z
mieszkańców Międzylesia. W swoim
piśmie zwraca uwagę, na fakt, że będąc
miłośnikiem psów (sam także jest
szczęśliwym posiadaczem czworonoga !)),
jest także miłośnikiem swego CZYSTEGO
miasteczka !
Przypomniał,
że
jakiś czas temu pojawiły się w mieście
pojemniki na psie odchody, a w kiosku u
Pani Magdaleny Łogin można było
zaopatrzyć się w woreczki pomocne w
usuwaniu psich odchodów. Ale tak – pisze
nasz czytelnik, było…
Dziś konia z rzędem proponuje
autor pisma temu, kto powie, gdzie taki
„sprzęt” można znaleźć ! Sam go szuka,
niestety jak dotąd bez skutku…

Skontaktowaliśmy
się
z
prezesem
międzyleskiego
Zakładu
Usług
Komunalnych
sp.
z
o.o
panem
Krzysztofem Kowalskim informując go o
problemie.
Dziś z satysfakcją możemy napisać,
że w woreczki wraz z łopatkami możemy
zaopatrywać się NIEODPŁATNIE (!!!) w
tym samym kiosku u zaprzyjaźnionej z
nami Pani Magdaleny !

NABÓR WNIOSKÓW O
DOFINANSOWANIE
Fundacja Kłodzka wstęga Sudetów –
Lokalna
Grupa
Działania
ogłosiła
konkursy tematyczne na składanie
wniosków o przyznanie pomocy na
operacje:
1. W ramach działania: „Odnowa i
rozwój wsi”, w następujących tematach:
a) Opracowanie koncepcji i wdrożenie
Spójnego
Systemu
Identyfikacji
Miejscowości
z limitem dostępnych środków w
konkursie: – 100 000,00 zł
b)
Tworzenie,
rozbudowa,
modernizacja wraz z wyposażeniem
Punktów Informacji
z limitem dostępnych środków w
konkursie: – 600 000,00 zł

c)
Tworzenie,
wyposażenie
i
promocja przestrzeni
aktywnego
i
zdrowego wypoczynku
z limitem dostępnych
środków w konkursie: – 200 000,00zł
Konkurs III/tem/OW/2013
2. W ramach działania „Małe projekty”,
czyli operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, w następujących tematach:
a)
Organizacja imprez nietypowych
na obszarze Lokalnej Grupy Działania
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 5 041,04 zł,
b)
Opracowanie
koncepcji
i
wdrażanie
Spójnego
Systemu
Identyfikacji Miejscowości z limitem dostępnych środków w
konkursie: 70 858,70 zł
c) Tworzenie, rozbudowa, modernizacja
wraz
z
wyposażeniem Punktów
Informacji
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 8 391,04 zł
d)
Tworzenie,
wyposażenie
i
promocja przestrzeni
aktywnego
i
zdrowego wypoczynku
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 121 326,69 zł
e) Realizacja programów aktywności
kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 2 927,32 zł
f)
Opracowanie i wdrożenie spójnego
systemu promocji obszaru LGD
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 85 489,66 zł
g) Zabezpieczanie obszarów cennych
przyrodniczo na terenie LGD
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 53 472,41 zł
Konkurs III/tem/MP/2013
3. W ramach działania: „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, w
następujących tematach:
a) E-usługi
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 50 000,00 zł
Konkurs III/tem/RN/2013

4. W ramach działania: „Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw”,
w
następujących tematach:
a) E-usługi
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 50 000,00 zł
b) Zastosowanie odnawialnych źródeł
energii
oraz
innych
rozwiązań
proekologicznych na terenie LGD
z limitem dostępnych środków w
konkursie: 77 484,00 zł
Konkurs III/tem/MIKRO/2013
OGÓLNY
na składanie wniosków o przyznanie
pomocy na operacje:
1. „Odnowa i rozwój wsi” : 80 779,30 zł
2. „Małe projekty” : 79 711,09 zł
3.
„Różnicowanie
w
kierunku
działalności nierolniczej” : 149 439,50 zł
4.
„Tworzenie
i
rozwój
mikroprzedsiebiorstw” : 273 599,50 zł
Termin składania wniosków od dnia
15.10.2013 do 08.11.2013 r. do godz.
12:00
1.
Minimalne wymagania, których
spełnienie jest niezbędne do wyboru
operacji przez LGD w ramach
konkursów tematycznych:
Operacja musi być zgodna z Lokalną
Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie
trzy warunki:
- wpisywać się w co najmniej jeden cel
ogólny związane z tematem rozpisanego
konkursu
- wpisywać się w co najmniej jeden cel
szczegółowy związane z tematem
rozpisanego konkursu
- wpisywać się w przedsięwzięcie
związane z tematem rozpisanego
konkursu
2.
Minimalne wymagania, których
spełnienie jest niezbędne do wyboru
operacji przez LGD w ramach konkursu
ogólnego:
Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym
zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym
zapisanym w LSR
- co najmniej jednym przedsięwzięciem
zapisanym w LSR
3.
W
ramach
konkursów
tematycznych oraz konkursu ogólnego
operacja musi zdobyć w ocenie pod
względem lokalnych kryteriów wyboru:
- minimum 11 punktów – „Małe projekty”
- minimum 9 punktów – „Odnowa i rozwój
wsi”
- minimum 18 punktów - „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”
- minimum 20 punktów - „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”
4.
Operacje są wybierane do limitu
środków dostępnych w rozpisanym
konkursie.
Miejsce i czas składania wniosków:
Beneficjenci zainteresowani udziałem
w konkursach
tematycznych
składają
wypełnione wnioski wraz z załącznikami
bezpośrednio,
osobiście
w biurze
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów –
Lokalna Grupa Działania, które mieści
się
w Lądku
Zdroju przy
placu
Staromłyńskim 5 (na parterze budynku
Centrum Kultury i Rekreacji), w
wyznaczonym terminie trwania konkursu
tematycznego do godziny 12.00.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
konkursów, w tym kryteria wyboru
operacji, wykaz niezbędnych dokumentów
wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy i instrukcją wypełniania wniosku
dostępne są na stronie internetowej LGD:
www.kws.org.pl oraz w biurze LGD, na
stronie internetowej Wydziału Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl a
w przypadku operacji z pkt. 3 i 4 także na
stronie
internetowej
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl .
Wszelkie informacje
niezbędne
dla
prawidłowego wypełnienia wniosku można
uzyskać osobiście od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD
mieszczącym się w Lądku Zdroju, plac

Staromłyński 5, telefonicznie 74 814 81
59, a także drogą elektroniczną: e-mail:
biuro@kws.org.pl.
Za
prawidłowe
sporządzenie
wniosku
odpowiada
Wnioskodawca.
Wnioski należy składać w formie
papierowej i elektronicznej na płycie CD
w jednym egzemplarzu

SPOTKANIE Z MINISTREM
TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ
SŁAWOMIREM NOWAKIEM
W dniu
3 października br. Kłodzko
odwiedził
Minister
Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Sławomir
Nowak.
W
spotkaniu
zorganizowanym w Starostwie Powiatowym
uczestniczyli
również posłowie: Monika
Wielichowska, Grzegorz Schetyna, Jakub
Szulc, senator Stanisław Jurcewicz, wojewoda
dolnośląski Marek Skorupa, marszałek
województwa
dolnośląskiego
Rafał
Jurkowlaniec, starosta powiatu kłodzkiego
Maciej Awiżeń, członek zarządu powiatu
kłodzkiego
Krzysztof Baldy, dyrektor
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział we Wrocławiu Robert
Radoń oraz przedstawiciele samorządów
gmin Ziemi Kłodzkiej. Minister Sławomir
Nowak przedstawił program budowy dróg w
Polsce, w tym rozbudowę sieci dróg
ekspresowych. Zwrócił uwagę na podstawowy
cel programu, tj. spięcie połączeń drogowych
w kraju relacji północ – południe i wschódzachód. Jednak najważniejszym elementem
spotkania dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej
była informacja dot. decyzji rządu o budowie
obwodnicy w Kłodzku. Został przygotowany
już projekt inwestycji, która ma być
realizowana w systemie „projektuj i buduj”.
Planuje się, iż przetarg ogłoszony będzie
jeszcze tym w roku, rozstrzygnięcie ofert –

wiosną
2014
r.
a sama budowa obwodnicy mogłaby rozpocząć
się latem 2014 r. Planowany okres realizacji to
33 miesiące, z wyłączeniem okresów
zimowych.
Dyrektor wrocławskiego
oddziału
Generalnej
Dyrekcji
Dróg
Krajowych i Autostrad Robert Radoń
poinformował, iż wykonano już wymagane
badania, została także przygotowana
dokumentacja. Samorządowcy z powiatu
kłodzkiego podziękowali za dostrzeżenie pilnej
potrzeby budowy obwodnicy Kłodzka, gdyż
rozwiąże
to
problem
komunikacji
w regionie, ale też - jak zauważyli - istniej
pilna potrzeba budowy drogi z Wrocławia do
Boboszowa. Zarówno obwodnica Kłodzka, jak
i budowa tej drogi będą miały pozytywny
wpływ na rozwój obszaru Ziemi Kłodzkiej, w
tym również
promocję terenu i rozwój
turystyki. Uczestnicząca w spotkaniu Sekretarz
Miasta i Gminy Międzylesie – Aleksandra
Kruk, dziękując wszystkim, którzy przyczynili
się do pozytywnej decyzji rządu w sprawie
obwodnicy, powiedziała, że to przedsięwzięcie
jest niezmiernie ważne dla południowej części
Kotliny Kłodzkiej, gdyż jej mieszkańcy mają
bardzo duże utrudnienia w ruchu poprzez
ciągle zakorkowane drogi w obrębie Kłodzka.
Poprosiła
też
o uwzględnienie w przyszłości budowy
obwodnicy dla miasta Międzylesia, obecnie
ruch do granicy Państwa i dalej na południe
Europy odbywa się przez jego centrum.
Minister Sławomir Nowak na zakończenie
spotkania odpowiadając na potrzeby zgłoszone
przez samorządowców w kwestii dalszej
rozbudowy sieci drogowej powiedział, że
Polska
otrzymała
z budżetu Unii Europejskiej największą ilość
środków na rozbudowę dróg w porównaniu do
pozostałych członków Unii, dlatego trzeba je
bardzo dobrze wykorzystać, a inwestycje
drogowe będą realizowane odpowiednio do
wielkości posiadanych środków.

O SIECI NAJCIEKAWSZYCH
WSI NA FORUM DEBATY
PUBLICZNEJ W PAŁACU
PREZYDENCKIM
3.10. br. w Warszawie w pałacu
prezydenckim odbyło się spotkanie „Sieć
Najciekawszych
Wsi
sposób
na
zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi
w Polsce", odbywającej się w ramach
Forum Debaty Publicznej. Patronat nad tą
inicjatywą objął prezydent Bronisław
Komorowski "Sieć Najciekawszych Wsi"
to jeden z pomysłów na wykorzystanie

walorów terenów wiejskich, a także na
ochronę tradycyjnej zabudowy i układu
ulic na polskich wsiach. Założenia projektu
przedstawił w czwartek na Forum Debaty
Publicznej w Pałacu Prezydenckim autor
pomysłu - wojewoda opolski Ryszard
Wilczyński. Idea
utworzenia
Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce to
propozycja rozwoju miejscowości poprzez
wykorzystanie walorów kulturowych,
przyrodniczych, krajobrazowych, ładu
przestrzennego
oraz
doświadczania
wiejskości
w
ramach
turystyki
wiejskiej.„Chodzi o stworzenie grupy wsi
objętych programem rewitalizacji i
promocji. Takie miejsca mogłyby stać się
celem dla turystów nie tylko z uwagi na
ich historyczną zabudowę, lecz także na
ofertę zajęć, np. jarmarków i festynów,
warsztatów garncarskich czy nauki
ludowych tańców – mówił wojewoda
podczas debaty.
Łącznie w projekcie uwzględnia się
maksymalnie około 200. lokalizacji, co
stanowi 0,5 % sołectw w kraju. W ocenie
wojewody nie ma jednak wątpliwości, że
zawarty w nich potencjał warto
wykorzystać i pokazać go także turystom
zza granicy. Przy zaangażowaniu m.in.
urzędów marszałkowskich jest szansa, że
taka sieć atrakcyjnych polskich wsi
powstałaby w 2015 – 2016 roku.

W trakcie spotkania w Pałacu
Prezydenckim
opolska
konserwator
zabytków, Iwona Solisz przedstawiła
raport z badań, z których wynika, że
jedynie 144 wsie na ponad 40 tys.
istniejących w Polsce ma tradycyjną sieć
zabudowy, wśród nich nie ma właściwie
miejscowości o całkowicie zachowanym
historycznym charakterze „Mimo że wieś
jest jednym z najważniejszych elementów
dziedzictwa historycznego i tożsamości
narodowej, od lat większość działań
instytucjonalnych skupia się na obszarach
miast”
–
zaznaczyła
konserwator.
Konserwator
ostrzegła,
przytaczając wniosek z raportu na temat
stanu zabytków z 2010 r.: "Za parę lat
może okazać się, że przyjeżdżający do
Polski cudzoziemiec odniesie wrażenie, iż
dziwny
ten
naród
mieszkał
w
kilkudziesięciu pałacach, kilkuset dworach
i
kilkunastu
większych
miastach,
przeważnie przebywał w dużej ilości
kościołów, zaś pracował wyłącznie w
skansenie i może w paru fabrykach
obecnie przerobionych na supermarkety".
Problemem wsi jest to, że przestaje
być rolnicza – mówiła dr Irena
Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Według
niej
mieszkańcy
wsi
niepotrzebną
zabudowę
wiejską
likwidują
lub
przekształcają, przy czym "każdy chce się
czymś
wyróżniać"
wsie
są
przebudowywane
bez
uwzględnienia
kontekstu przestrzennego, a przede
wszystkim
historycznej
zabudowy;
następuje bezpowrotna utrata tradycji
miejsca. Dr Wacław Idziak z Uniwersytetu
Szczecińskiego podkreślił, że do ochrony
dziedzictwa należy przekonać przede
wszystkim mieszkańców wsi, pokazując
im m.in. korzyści finansowe płynące z

odnowy
i
promocji
miejsc
ich
zamieszkania. Województwo
Dolnośląskie
reprezentowali
na
spotkaniu
wójt
Gminy
Kłodzko
Stanisław Longawa, wójt Gminy
Dzierżoniów Marek Chmielewski, oraz
burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak.
Miłym akcentem były gratulacje dla
Gminy Międzylesie za zdobycie przez
wieś Goworów tytułu „Najpiękniejsza
Wieś Dolnego Śląska”. Forum Debaty
Publicznej jest formą prezydenckich
konsultacji społecznych, których zadaniem
jest wypracowanie propozycji konkretnych
zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju
kwestiach, które mają doprowadzić do
modernizacji Polski. Na spotkaniu
omówiono także zasady tworzenia sieci.

KĄCIK EMERYTA

Wrzesień to miesiąc, który sprzyja wyjazdom
na wycieczki i czynny wypoczynek – tak było
w naszym Związku Emerytów i Rencistów w
Międzylesiu. Już po raz 4. grupa emerytów
wyjechała w dniach od 10. do 15. września na
5. dniowy wypoczynek do źródeł termalnych
w Szaflarach. W drodze zwiedzono Łagiewniki
i Inwałd (miasto miniatur). W programie
oprócz kąpieli w źródłach termalnych było
zwiedzanie Zakopanego i spływ Dunajcem.

Pogoda dopisała, humory również. Kolejna
atrakcja, to wyjazd w dniach 19. – 20.
września na wycieczkę autokarem do
Wieliczki i Krakowa. W ramach współpracy
zaprosiliśmy 17. Czechów ze Związku
Emerytów z Kralik (byli nawet z wnukami !).
Pokonanie około 800 stopni schodów i 2
godziny zwiedzania Wieliczki było dużym
wyzwaniem dla całej 49. osobowej wycieczki.
Nocleg w Schronisku Młodzieżowym, i
drugiego dnia zwiedzanie Krakowa, co przy
pięknej jesiennej i słonecznej pogodzie było
dla nas wszystkich nie lada przeżyciem.
Pogoda dopisała, humory również, jednym
słowem było wspaniale !

PROGRAM OBCHODÓW
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

12.00 - uroczysta msza św. w intencji
ojczyzny w Kościele Bożego Ciała w
Międzylesiu.
Po mszy przemarsz pod pomnik Sybiraków
i złożenie kwiatów.
13.30 - sala widowiskowa MGOK koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu
zespołu chóralnego „Chór z Gór” z
Bystrzycy Kłodzkiej

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 związku z rajdem przez
miejscowość Domaszków dnia
18.10.2013r. Szkoła podstawowa
i Samorządowe Gimnazjum w
Domaszkowie
są nieczynne w tym dniu.
Przedszkole czynne
od 7.00 do godz. 13.30
Uprasza się kibiców o ostrożność
podczas przejazdu samochodów
rajdowych !!!

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
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)

07.10 * 21.10
POMOC BEZPŁATNA !

UWAGA RAJD
17-19.10.2013r

Mapy przejazdu oraz terminy na
stronie
http://www.rajd.dolnoslaski.pl/?7runda-lotos-rsmp

