ROZMOWA Z RYSZARDEM CISZEWICZEM Z
ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINY DOLSK, WYRÓŻNIONYM TYTUŁEM
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MIĘDZYLESIE
PODCZAS XXXIX UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ
MIĘDZYLESIA
W DNIU 30 MAJA 2014 r.

Na początek może kilka zdań o sobie…

Jestem prostym zwyczajnym człowiekiem, który poza pracą i życiem rodzinnym ma dwie pasje:
zamiłowanie do muzyki i sport, a najbardziej piłka nożna, której oddaję się całym sercem.
Urodziłem się 09.02.1955r. w Dolsku, ale moją rodzinną miejscowością jest pobliska wieś
Małachowo. Szkołę podstawową ukończyłem w 1970r., później zdobyłem zawód murarza, a w 1975r.
ukończyłem technikum budowlane w Ostrzeszowie i w tym samym roku podjąłem pracę jako kierownik
brygady remontowo-budowlanej w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Dolsku, gdzie pracowałem
do roku 1995. Obecnie prowadzę z żoną sklep spożywczo-przemysłowy, także w Dolsku, bo właśnie z
tym miastem jestem związany od ponad 40 lat

Anegdota mówi, że poznał pan naszą gminę już w roku 1974, kiedy to podczas jazdy do
Czechosłowacji musiał pan pozbyć się nieco bujnego owłosienia…

Będąc harcerzem w technikum budowlanym, wyjechałem z kolegami na obóz do Pragi.
Granicę przekraczaliśmy na przejściu kolejowym w Międzylesiu. Celnicy uznali wtedy, że kilku z nas
jest niepodobnych do fotografii w dowodach osobistych. Ta niezgodność musiała zostać w krótkim
czasie zniwelowana i wtedy właśnie w ruch poszły żyletki, a my musieliśmy pożegnać się z długimi
włosami

Wiem, że pańska prawdziwa przygoda z gminą Międzylesie ma swój początek w odległym roku
1994. Jak to się zaczęło ?

Moja prawdziwa przygoda z gminą Międzylesie rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy pojechałem
tam jako radny na zaproszenie władz samorządowych Międzylesia, które w ten sposób pragnęły
podziękować nam za pomoc, jaką zorganizowaliśmy w czasie powodzi w 1997 roku oraz pokazać
spustoszenie, jakie za jej sprawą dotknęło gminę i okolice

Kolejnym rokiem wyznaczającym pańską sympatię do naszej gminy był rok słynnej powodzi w
roku 1997… Może przybliży pan swoje w tym czasie działania na rzecz gminy Międzylesie…

Kolega, który jeździł co roku w rejon Międzylesia mówił, że jest takie piękne miejsce, które
niestety dotknęła powódź i tacy mili ludzie, że koniecznie trzeba im pomóc. Nie zastanawiałem się
długo i zorganizowałem u siebie w sklepie zbiórkę żywności, na którą odpowiedziało wielu dolszczan.
W ten sposób mogliśmy wysłać transport do Międzylesia

Znana jest pańska miłość do piłki nożnej, jest pan przecież prezesem klubu Zawisza Dolsk…

Tę funkcję piastuję niezmiennie od 12 lat, ale członkiem wspierającym klubu byłem od roku
1990, ponieważ piłką nożną pasjonuję się od zawsze

Od 11. lat uczestniczy pan czynnie w rozgrywkach o „Puchar Krzysztofa”. Co powoduje, że chce
się panu tak daleko od Dolska jechać, żeby pokopać piłkę ?

Krzysztof jest bardzo ważną dla mnie osobą. Poznaliśmy się, będąc radnymi na spotkaniu radnych
zaprzyjaźnionych gmin. Podczas rozmowy to właśnie Krzysztof zaprosił mnie i zawodników Zawiszy
na puchar jego imienia. Skorzystaliśmy wtedy z tego zaproszenia i po dziś dzień z przyjemnością
przyjeżdżamy na turniej, bo jest fajna rywalizacja, a niekiedy uda nam się wygrać puchar, z czego
jesteśmy dumni. Możemy się również wymienić poglądami na temat piłki i nie tylko, mamy ponadto
możliwość zwiedzić piękne i bardzo ciekawe zakątki waszej gminy
.
Podczas sesji międzylescy koledzy piłkarze wyróżnili pana koszulką z nr 11. Cieszy taki przejaw
sympatii ?

Tak, cieszy ogromnie. Byłem bardzo zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że zostanę w ten
sposób wyróżniony. Chwila ta była dla mnie wzruszająca i zostanie w mojej pamięci na bardzo długie
lata, dlatego dziękuję za to...

Prowadzi pan aktywną działalność na terenie gminy Dolsk. W uznaniu zasług został pan nawet
„Dolszczaninem roku 2007”. Czym tak zasłużył się pan swojej gminie ?

To prawda, że otrzymałem taki tytuł, ale uważam, że pytanie powinien pan skierować do
samorządu mieszkańców, który był pomysłodawcą konkursu

Może podzieli się pan z nami swymi przemyśleniami na temat pracy w samorządzie. Piastował
pan przecież funkcję radnego…

Jestem społecznikiem. Jeżeli ktokolwiek poprosił mnie o pomoc, nigdy jej nie odmówiłem i
zawsze starałem się działać na rzecz oraz w imieniu mieszkańców

Współsponsorował pan ważną dla Dolska książkę „Nasz Dolsk” – dawne widoki miasta i
okolicy” wydanej z okazji 650. lecia lokacji miasta. Społecznikostwo to u pana moralny
imperatyw czy po prostu potrzeba serca ?

Zdecydowanie jedno i drugie

Co czuje człowiek, który staje się honorowym obywatelem zaprzyjaźnionej, acz odległej przecież
gminy ?

Przede wszystkim czuję się niezmiernie zaszczycony i wyróżniony. Nie ukrywam, że także
bardzo zaskoczony

Może – na koniec kilka zdań od siebie…

Gmina Międzylesie od wielu lat jest dla mnie bardzo ważna, a jej mieszkańcy bardzo mi bliscy
i zawsze chętnie odwiedzam te okolice. Z racji moich wizyt na Waszym terenie burmistrz Międzylesia
żartobliwie nazwał mnie ambasadorem zaprzyjaźnionej gminy

Dziękuję za rozmowę

XXXVIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ

W dniu 27 maja 2014 r. odbyła się sesja
Rady Miejskiej Międzylesia. W programie
sesji znalazły się następujące zagadnienia:

1/ zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie
ścieków w Gminie Międzylesie.
2/ przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w roku 2014.
3/ zmiany Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Międzylesie na lata 2004-2014.
4/ przystąpienia Gminy Międzylesie do
Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga
Sudetów – Lokalna Grupa Działania”.

30 maja 2014 r. w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Międzylesiu, z
okazji
obchodów Dni Międzylesia oraz 720. lat
miasta Międzylesie
odbyła się XXXIX
uroczysta sesja Rady Miejskiej Międzylesia.
Jak każe tradycja, podczas tej właśnie
sesji dowiadujemy się kto został wskazany
przez Kapitułę Odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta i gminy Międzylesie” do uhonorowania
tymże odznaczeniem. W tym roku grono
zasłużonych powiększyło się o : Małgorzatę
Bojanowską z Międzylesia, Fryderyka
Borowca z Boboszowa, Helenę Holeksa z
Domaszkowa,
Danutę Kałużną z
Międzylesia, ks. Marka Mundziakiewicza z
Boboszowa, oraz - zbiorowo, Rodzinny
Ogród Działkowy „Tęcza” z Międzylesia.
Z kolei Rada Miejska Międzylesia
uchwaliła na tej sesji uhonorowanie Ryszarda
Ciszewicza z partnerskiego Dolska tytułem
Honorowego Obywatela Gminy Międzylesie
(rozmowa z wyróżnionym na drugiej stronie
naszego „Informatora…”).

Szczegółowy przebieg obrad, oraz podjęte
uchwały znaleźć można na stronie
internetowej gminy : www.miedzylesie.pl
zakładka BIP > Rada Miejska.

UROCZYŚCIE NA ŚWIĘTO
MIASTA I JEGO 720
ROCZNICĘ
W uroczystej sesji uczestniczyli goście z
niemieckiego Lohne, w którym znaleźli
swój dom wyjeżdżający po wojnie
mieszkańcy przedwojennego Międzylesia.
Między miastami Lohne i Międzylesiem,
od kilku lat rozwija się udana współpraca,
która skutkuje między innymi tym, że
przyjaźnią się konkretne środowiska, co w
swoim wystąpieniu podkreślił burmistrz
Tomasz Korczak.

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!

Tegoroczne
Dni
Międzylesia
odbywały się w okresie od 29.05.2014 –
01.06.2014. Połączone były z obchodami 720lecia miasta, oraz wizytą delegacji z
partnerskiego miasta Lohne, a także z
wymianą młodzieży.
Obchody dni miasta tradycyjnie
rozpoczęto Lekkoatletycznym Trójbojem
Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na
sportowo-wesoło i zdrowo”. W zawodach
mimo niesprzyjającej aury udział wzięło aż 80
uczniów i uczennic.

W piątek zaś dzieci z Międzylesia
obchodziły Dzień Dziecka pod hasłem „W
świecie fantazji”. Imprezę rozpoczęły życzenia
dla wszystkich dzieci od burmistrza Tomasza
Korczaka oraz dyrektora Zespołu Szkół w
Międzylesiu Ryszarda Bodnara. Następnie
dzieci wraz z burmistrzem, dyrektorem oraz
nauczycielami
wypuściły
balony
z
marzeniami.
Tym
pięknym
akcentem
rozpoczęto barwny korowód ulicami miasta, na
który przebrały się nie tylko dzieci, ale także
nauczyciele. W czasie imprezy było dużo
atrakcji m.in. pokaz sztuki walki hap-kido,
prezentacja i przejażdżka nowym wozem
strażackim, oraz ciągnikiem siodłowym,
malowanie twarzy młodszych uczniów,
konkurs na fantastyczną fryzurę, rzutki,
konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” oraz
„Dzień Dziecka w naszej szkole”, rozgrywki w

tenisa stołowego, zabawy chustą animacyjną.
Nagrodziliśmy najciekawsze stroje, w które
przebrały się dzieci, oraz finalistów turnieju
warcabowo-szachowego. Atmosfera zabawy,
dobry humor, pamiątkowe fotografie sprawiły,
że dzień ten należał do wyjątkowych i bardzo
udanych.
O godz. 14.00 odbyła się XXXIX
uroczysta Sesja Rady Miejskiej organizowaną
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w
Międzylesiu. Sesja miała charakter szczególny
z uwagi na to, iż w jej obradach uczestniczyła i
brała czynny udział delegacja z miasta
partnerskiego Lohne. Jednym z punktów
programu sesji było odznaczenie osób,
wyróżniających się działalnością na rzecz
gminy medalem „Zasłużony dla Miasta i
Gminy Międzylesie”. Grono ich posiadaczy w
tym roku poszerzyło się o sześciu
nominowanych przez kapitułę odznaczenia, a
wśród nich znaleźli się: Pani Małgorzata
Bojanowska, Pan Fryderyk Borowiec, Pani
Helena Holeksa, Pani Danuta Kałużna, Ks.
Marek Mundziakiewicz, Rodzinny Ogród
Działkowy „Tęcza” w Międzylesiu. Oprócz
wspomnianych
odznaczeń,
ważnym
elementem sesji było podjęcie przez Radę
Miejską uchwały w sprawie nadania
honorowego obywatelstwa gminy Międzylesie.
Tytuł piątego, honorowego obywatela gminy
„za szczególne zasługi dla współpracy z gminą
Międzylesie w uznaniu za inicjowanie i
wspieranie przyjaźni między gminami”,
nadano Panu Ryszardowi Ciszewiczowi z
Dolska.
Wśród zaproszonych gości
przybyłych na uroczystą Sesję Rady znaleźli
się: odznaczeni z lat poprzednich, radni,
sołtysi, ksiądz dziekan, pracownicy urzędu,
funkcjonariusze
władzy
publicznej,
przedstawiciele placówek oświatowych i
innych jednostek organizacyjnych.
Po sesji o godz. 18.00 zaproszono
wszystkich do MGOK w Międzylesiu na
otwarcie wystawy przywiezionej z Lohne.
Wystawę oglądać można do 22 czerwca br.

W sobotni poranek 31 maja staw
miejski w Międzylesiu stał się areną zmagań
14 dzieci o puchary i dyplomy ufundowane
przez UMiG oraz medale i nagrody rzeczowe
zakupione przez Koło PZW w Międzylesiu. W
zależności
od
wieku
i
posiadanych
umiejętności,
niektórym
pomagali
opiekunowie,
inni
bardziej
wprawieni
wędkowali samodzielnie. Po dwugodzinnych
zmaganiach wyłoniono zwycięzców, ale tak
naprawdę wszyscy byli wygrani, spędzając
czas w miłej atmosferze na świeżym
powietrzu.
Na terenie stadionu w Międzylesiu
przeprowadzono również XV – BIEGI
DZIECIĘCE oraz XII BIEGI GÓRSKIE
„PARSZYWA TRZYNASTKA”. W biegach
uczestniczyły dzieci i młodzież oraz dorośli z
Gminy Międzylesia. Biegi dziecięce zostały
podzielone na osiem kategorii wiekowych. W
biegu przedszkolaka uczestniczyło 28 osób, 70
osób w biegu w kategorii klas 1-3 i 4-6 oraz 7iu gimnazjalistów. W biegu głównym na
dystansie 13 km wzięło udział 5 mężczyzn i
kobieta. Zawody odbyły się zgodnie z
harmonogramem, oraz w miłej sportowej
atmosferze.

W tym samym czasie odbywała się
Piesza Pielgrzymka Szlakiem Jana Pawła II,
zakończona
otwarciem
wystawy prac Wiktora Zina (znanego z programu TV) pod
tytułem "Piórkiem i węglem… i akwarelą” w
kościele p.w Jana Pawła II w Międzylesiu.

W Zespole Szkół toczył się turniej
piłki siatkowej z udziałem zaprzyjaźnionej
drużyny z miasta partnerskiego Dolsk.
Czasówka Autostradą Sudecką
rozgrywana była już po raz piąty, tym
razem na drodze asfaltowej o długości 12
km. Trasa czasówki zmieniła się po raz
kolejny i została wydłużona o kolejne
kilometry wspinaczki do Gniewoszowa, gdzie
został położony nowy asfalt. Na kolarzy czekał
krótki dojazd – podjazd na Różankę, zjazd i
podjazd do Gniewoszowa. Było urozmaicenie i
było ciężko!

W
sobotnich
godzinach
popołudniowych dla mniejszych dzieci też
było wiele atrakcji, m.in. malowanie na
asfalcie. W tym roku odbyło się na placu przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu, a
tematem przewodnim była oczywiście
„STRAŻ POŻARNA.” Dwudziestu jeden
wędkarzy, w tym sześcioro dolszczan, zmagało
się w sobotnie popołudnie 31 maja, na stawie
nr 5 w Szklarni w dorocznych zawodach
rozgrywanych z okazji Dni Międzylesia.
Czołowa
dwójka
potrafiła
wędkować
zdecydowanie
lepiej
od
pozostałych.
Ostatecznie okazało się, że przechodni puchar
pozostanie na terenie gminy Międzylesie, choć
groziła mu przeprowadzka do Dolska. W Izbie
Regionalnej przy Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Międzylesie można było obejrzeć
ciekawą wystawę pt. „Międzylesie pędzlem
malowane”. Autor prac to malarz z Kralik
pan Jaroslav Šabata,
człowiek
wielu
talentów.

Od godz. 16.00 z
udziałem
przedstawicieli partnerów czeskich (Kraliky,
Lichkov, Bartosovice) zapachami grillowanych
potraw kusiły, jak co roku drużyny biorące
udział
w
festiwalu
kulinarnym "GRILLOWANIE
POD
TRÓJMORSKIM WIERCHEM”, z którego
dochód,
już
tradycyjnie
przeznaczony
został dla dzieci z Domu Dziecka.

**********************************
Orkiestra Dęta OSP w Międzylesiu
obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia.
Pragniemy serdecznie podziękować za
wsparcie finansowe. Otrzymaliśmy nową
Tubę Es, na miejsce zniszczonego już
instrumentu. Pozostałe środki zostaną
przeznaczone
na
naprawę
starszych
instrumentów oraz
zakup akcesoriów
muzycznych (stroiki, środki czystości).
Dziękujemy bardzo wszystkim zebranym za
wspaniałe przyjęcie naszego koncertu. Mamy
nadzieję, że będziemy spotykać się częściej w
tak miłym gronie."
Kierownik orkiestry
**********************************

Poza tym, uczestnicy mogli wziąć
udział w zawodach strzeleckich oraz konkursie
"Wbijania gwoździa." Na scenie przez cały
czas występowały zespoły śpiewaczy zarówno
z gminy Międzylesie jak i z Czech, tworząc I
Polsko – Czeską Międzyleską Biesiadę. Nie
mogło również zabraknąć Orkiestry Dętej z
Międzylesia, która obchodziła 20. lecie
istnienia, oraz zaproszonej orkiestry z
Dzierżoniowa. Główną gwiazdą wieczoru był
zespół Talking Brothers.

Corocznym zwyczajem o godz. 23.00
zorganizowany został pokaz sztucznych ogni.
A wieczorną imprezę umilał wszystkim zespół
Solo Music. W niedziele przygotowano tyle
atrakcji, że każdy znalazł coś dla siebie. Były
występy dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Żołnierze 22 Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej także wzięli czynny udział
w obchodach Dni Międzylesia 2014.
Przygotowano mini-park linowy, składający
się z tyrolki, oraz mostu murzyńskiego, które
połączyły oba brzegi przepływającej przez
Międzylesie
Nysy
Kłodzkiej.
Nad
bezpieczeństwem śmiałków przekraczających
rzekę w ten niecodzienny sposób, czuwali
żołnierze 1 Kompanii Zmechanizowanej.

Nadleśnictwo Międzylesie przygotowało także
wiele konkursów i gier dla dzieci,
przedstawiono pokaz pojazdów pracujących w
lesie (LKT), Straż pożarna wykonała pokaz
akcji gaśniczej z użyciem nowego pojazdu
strażackiego IVECO.

dzieciom umilał czas Hufiec ZHP
Bystrzyca Kłodzka, organizując warsztaty,
zabawy, gry, chodzenie na szczudłach oraz
malowanie twarzy. Tegorocznym Dniom
Międzylesia dopisało wszystko, a przede
wszystkim pogoda. Wszystkim osobom i
instytucjom zaangażowanym przy organizacji
Dni Międzylesia serdecznie dziękujemy.

CZŁONKOWIE GRUP
ODNOWY WSI Z GMINY
MIĘDZYLESIE NA WARMII I
MAZURACH

W dniach 5 – 8 czerwca 2014 r. Wydział

Obszarów

Wiejskich

Urzędu

Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego zorganizował w ramach
Odnowy Dolnośląskiej Wsi, podróż
studyjną do wsi tematycznych w woj.
warmińsko – mazurskim. Z naszej gminy
udział wzięły Panie z: Różanki - Danuta
Pożoga; Potoczka -Halina Kampe i
Długopola Górnego - Krystyna Dragan. W
trakcie
czterodniowego
pobytu
45
osobowa delegacja liderów wiejskich
miała okazję zapoznać się z ofertą 4 wsi
tematycznych, w tym min. z budowaniem
oferty turystycznej w oparciu o lokalne
zasoby oraz modelem tworzenia oferty
tematycznej wsi od wizji do produktu
końcowego.
To w "Miejscach z
Duszą"
przeszłość
zderza
się
z
teraźniejszością tworząc nową jakość życia
na wsi. Gościnności udzieliły: Cesarskie
Kadyny - Kadyny, gm. Tolmicko, Łęcze –
Wioska Wiatru i Podcieni, Kamionek –
Wioska Ryb i Szuwarów, Wielkie Wierzno
– Wioska Rodzinna. A Frombork dał nie
tylko
schronienia
na
noc,
ale
„poprowadził”
śladami
Kopernika.
Różnorodność propozycji w ramach ofert
tych czterech wsi sprawiła, ze każdy mógł
znaleźć coś
odpowiedniego do
przeniesienia do swojego sołectwa. A tak
oto, jedna z uczestniczek tego wyjazdu
Pani Krystyna Dragan, podsumowuje to
spotkanie:W organizowanych warsztatach
poznaliśmy tajniki kadyńskich cegielni
malując kafelek ceramiczny. W wiosce
Wiatru i Podcieni samodzielnie mogłyśmy
wykonać wiatraczek lub też korzystając z
tego co naturalne, stworzyć leśne cudeńka,
pamiętając jak piękna i szczodra jest matka
natura. W wiosce Ryb i Szuwarów
miałyśmy możliwość stworzenia naturalnej
papeterii. Atrakcją okazała się gra
terenowa, gdzie pośród malowniczych
wzniesień
Wysoczyzny
Elbląskiej,
wąwozami i jarami musieliśmy złapać

wodnika. Ostatni dzień podróży, to dzień
„Śladami Kopernika” po Wzgórzu
Katedralnym we Fromborku i wizyta w
rodzinnej stajni Wielkie Wierzno. Dzień
pełen wrażeń, chwile spędzone we wsi w
towarzystwie
podopiecznych
stajni
Wielkie
Wierzno
z
możliwością
przejażdżki konno, oraz wspólna integracja
z wymianą doświadczeń. Z głowami
pełnymi pomysłów wróciliśmy do naszych
miejscowości. Uznałyśmy, że nie mamy
się czego wstydzić. My również mamy się
czym pochwalić tym, z czego jesteśmy
dumni”.

„DŁUGOPOLANIE” W
BOŻKOWIE NA VI
RODZINNYM PIKNIKU

Szkolno-Gimnazjalnego
z
Integracyjnymi w Bożkowie.

Oddziałami

W bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
przy dobrej pogodzie i ludowych pieśniach,
różne grupy wiekowe – spędzały ten czas na
ludowo.
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji:
przejażdżki konne, pokazy ratownictwa
medycznego w wykonaniu strażaków, występy
przedszkolaków i uczniów szkoły oraz zawody
sportowe.
Zaprezentowały się także Koła Gospodyń
Wiejskich z Jugowa, Ludwikowic, Ścinawki
Średniej, Sokolca, Włodowic oraz Bożkowa.”
Rozstrzygnięto konkurs na wybór imion dla
bocianów, które na swój dom wybrały właśnie
tę szkołę. Zatem mają Kornela i Maję, które
czekają na potomstwo.
„Długopolanie” dziękują organizatorom za
gościnność, ciepłe i życzliwe przyjęcie.

ZESPÓŁ „DŁUGOPOLANIE”
NA KIERMASZU GÓR SOWICH

Tym razem zespół „Długopolanie”, w dniu 6.
czerwca 2014 r. wystąpił ze swoimi
piosenkami na VI Pikniku Rodzinnym,
organizowanym przez Dyrekcję Zespołu

Na zaproszenie Koła Gospodyn
Wiejskich „Jugowianki” z Jugowa,
zespół „Długopolanie” z Długopola
Górnego gościł w dniu 17. maja br. na
„Kiermaszu Gór Sowich”. Gościny
zespołom
udzieliło
Centrum
Rekreacyjno-Konferencyjne „Harenda”
w Ludwikowicach, oczywiście wespół z
Jugowiankami.
Mimo
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych - ciągłe opady deszczu,
(impreza w całości przeniesiona pod
dach
obiektu),
znalazła
wielu
miłośników ludowego śpiewania. Sala w
całości
wypełniona
zespołami:
Jugowianki z Jugowa, Ścinawianki ze
Ścinawki, Bożkowianie z Bożkowa,
Kalinki z Czerwieńczyc, Krajanki z
Krajowa oraz Długopolanie z Dł.
Górnego. Znalazło się też miejsce dla

ekspozycji
ludowego
rękodzieła
m.innymi: serwetek, krywulek, jajek
wielkanocnych.

określony godzinowo (4 godz. pracy
komisji) i należało go przestrzegać.

MAMOM W DARZE…
26.05.2014 z okazji Dnia Matki w
Kościele parafialnym w Międzylesiu odbył się
koncert słowno - muzyczny w wykonaniu
dzieci i młodzieży z Międzylesia, oraz zespołu
„Międzylesianie”. Koncert poświęcony był
Matce Najświętszej i wszystkim mamom.
Występ wywołał w sercach licznie zebranej
publiczności wiele emocji i wzruszeń.

WIZYTA KOMISJI
KONKURSOWEJ ARGE
W GOWOROWIE
I tak oto nadszedł szczególny dzień
dla mieszkańców Goworowa… Sołtys wsi
– Wiesława Łysiak, reprezentująca
społeczność wsi Goworów, burmistrz
Tomasz Korczak, oraz dyrektor Wydziału
Obszarów
Wiejskich
Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu – Paweł
Czyszczoń, staropolskim zwyczajem –
chlebem i solą, przywitali w dniu 3.
czerwca
br.
3-osobową
Komisję
Konkursową
Europejskiego
Stowarzyszenia ARGE.

Przypominamy, że wieś Goworów
ubiega się o Europejską Nagrodę Wsi, a
motto konkursu brzmi: „Żyć lepiej”. Skład
komisji: Weronika Beranova ( Czechy),
Karl Mayr ( Austria), Gabor Onodi (
Węgry). Program wizytacji był ściśle

Tak
więc,
jedną
godzinę
przeznaczono na przedstawienie projektu
w formie multimedialnej prezentacji w
pensjonacie Terra Sudeta, kolejne dwie
godziny to tzw. „wycieczka po wsi”, w
celu zaprezentowania zrealizowanych
działań/projektów, a ostatnia czwarta – to
czas zarezerwowany dla oceny jury,
dialogu między członkami komisji, a
mieszkańcami wsi. To również czas na
udzielenie wywiadów telewizji. Aby
rozmowy przebiegały sprawnie, obecni
byli dwaj tłumacze języka niemieckiego.
Zadbano o obecność prasy i telewizji, które
zarejestrowały te ważne wydarzenia w
dziejach historii wsi.

Ostateczna decyzja jury, kto będzie
zwycięzcą konkursu, zapadnie pod koniec
czerwca. Natomiast wręczenie nagrody 12 września br. w Szwajcarii. Mieszkańcy
Goworowa wykazali się przed komisją
niemalże pracą od podstaw, a przełomową
datą był dzień 7. lipca 1997 r. – wielka

powódź, która nawiedziła wieś. Poprzez
realizację wielu projektów, działań,
inwestycji,
którym
towarzyszyła
determinacja,
wysiłek,
wspólnotowe
działania – wieś może pochwalić się
wieloma osiągnięciami. Przedstawiono
plany i potrzeby na przyszłość, bo jak
stwierdzili - w działaniach nie ustają.
Podsumowując spotkanie, przewodniczący
Komisji Pan Karl Mayr, nie szczędził słów
pochwały. Stwierdził, ze wprawdzie do
rozstrzygnięcia konkursu daleka droga, bo
nastąpi to pod koniec czerwca, jednak
samo uczestnictwo w konkursie jest już
nagrodą. Członkowie komisji jednym
głosem stwierdzili, że Goworowem rządzą
kobiety, oczywiście w tym pozytywnym
znaczeniu. Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w to przedsięwzięcie, a
które jest konsekwencją wielu lat pracy. Z
niecierpliwością oczekujemy na wyniki.
Przybliżymy
czytelnikom
kilka
niezbędnych informacji nt. ARGE:
Europejskie Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Odnowy Wsi powstało w 1989 roku jako
organizacja niezwiązana z administracją
państwową, zrzeszająca przedstawicieli
rządu, naukowców, a także ekspertów ds.
odnowy wsi, lokalnych polityków oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych
(NGO).
Wykorzystując sieci partnerskie,
Stowarzyszenie promuje działania na rzecz
poprawy jakości życia na wsi oraz
zwiększania szans gospodarczych i
walorów wypoczynkowych obszarów
wiejskich. ARGE jest zarejestrowanym
stowarzyszeniem, z siedzibą w Wiedniu.
Obecnie jego członkami/partnerami są
kraje i regiony europejskie.
Głównym celem ARGE jest
promowanie międzynarodowej wymiany
wiedzy i doświadczeń, zwłaszcza w
płaszczyźnie
wertykalnej
między
decydentami a społeczeństwem, jak
również horyzontalnej - pomiędzy
państwami europejskimi, regionami i

wsiami. Stowarzyszenie stara się także
zachęcać
mieszkańców
wsi
do
uczestnictwa w procesach decyzyjnych i
nakłaniać ich do podejmowania inicjatyw
w zakresie kształtowania własnego
środowiska życia i umacniania swojej
tożsamości Europejczyków z lokalnymi
korzeniami

Nie mniej ważne jest to, że ARGE
postrzega swoją rolę w uwydatnianiu
znaczenia
obszarów
wiejskich
i
problemów
ich
mieszkańców
w
społeczeństwie
jako
całości
na
wykorzystywaniu reklamy, mediów i sfery
polityki, co tym samym zapewnia szerokie
poparcie dla zachowania wsi i tworzenia w
nich tętniących życiem i atrakcyjnych
ośrodków.
Oprócz międzynarodowych
kongresów, konferencji, sympozjów i
cyklicznych
wyjazdów
studyjnych,
organizacja ta ustanowiła Europejską
Nagrodę Odnowy Wsi, która jest
wręczana raz na dwa lata.

ZGROMADZENIE
PARTNERÓW…
W dniu 09.06.2014r. w Lądku Zdroju
o godz. 10.00 odbyło się ogólne Zgromadzenie
Partnerów Lokalnej Grupy Działania Fundacji
Kłodzka Wstęga Sudetów. Gminę Międzylesie
reprezentował burmistrz Tomasz Korczak.
Spotkanie
dotyczyło
przedstawienia
sprawozdania z działalności KWS za rok 2013,
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania

finansowego Fundacji za rok 2013 oraz
udzielenia absolutorium zarządowi za tenże
rok.
Po
posiedzeniu
Zgromadzenia
Partnerów odbyło się zebranie założycielskie
nowego Stowarzyszenia pod nazwą: „Kłodzka
Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania”.
Zmiana formy prawnej z fundacji na
stowarzyszenie podyktowana jest tym, że w
nowym okresie programowania 2014- 2020, o
środki finansowe na wdrażanie lokalnej
strategii rozwoju, będą mogły ubiegać się tylko
te grupy działania, które w KRS-ie zostaną
zarejestrowane w formie stowarzyszenia.

CENNE PREZENTY…
…4 maja w dzień św. Floriana - święto
wszystkich strażaków, druhowie z Goworowa
świętowali podwójnie, ponieważ otrzymali
nową, nowoczesną motopompę zakupioną
przez Urząd Miasta i Gminy Międzylesie.
Dodatkowo prezes OSP - Jerzy Łysiak wraz z
żoną Wiesławą, która od 10 lat jest w naszej
wsi sołtysem, ufundowali figurę św. Floriana,
która została podświetlona i zamontowana na
frontowej ścianie remizy strażackiej.

GAZYFIKACJA…
W dniu 24 czerwca 2014r. o godz.
11.00 w świetlicy OSP w Międzylesiu, Polska
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we
Wrocławiu, organizuje spotkanie na temat
gazyfikacji ulic: Tysiąclecia PP, Słonecznej,
Wiosennej, Kościelnej oraz Widokowej w
Międzylesiu. Na spotkaniu zostaną omówione
następujące tematy:
- koncepcja rozbudowy sieci gazowej na
przedmiotowym terenie
- procedura przyłączeniowa- od złożenia
wniosku o warunki przyłączenia do zawarcia
umowy kompleksowej i rozpoczęcia dostawy
paliwa gazowego
- koszty i formalności, jakich należy dopełnić
w związku z przyłączeniem do sieci gazowej
- planowane
inwestycji

wstępne

terminy

realizacji

- konkurencyjność gazu ziemnego na tle
innych nośników energii oraz średnie ceny
gazu dla poszczególnych grup taryfowych.
W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy
otrzymają materiały informacyjne oraz wnioski
o przyłączenie do sieci gazowej.

Motopompa i figura zostały poświęcone po
mszy św. w Międzylesiu przez ks. dziekana.
Cała uroczystość zakończyła się wspólnym
grillowaniem i biesiadowaniem przy remizie w
Goworowie.
Dzięki
nowej
motopompie nasi strażacy będą mogli
sprawniej działać w czasie akcji gaśniczych, a
św. Florian niech zawsze ma ich w swojej
opiece.

ROBOTY PUBLICZNE
W GMINIE
W ramach organizowanych przez
gminę Międzylesie robót publicznych trwają
prace przy wycince zakrzaczeń na drodze
powiatowej w kierunku Nowej Wsi, cieku
wodnym w Szklarni oraz drogach i mostach,
których właścicielem jest gmina. Wymieniono
m.in. na nową nawierzchnię mostu w Nowej
Wsi na działce nr 196, wyremontowano drogę
w Gajniku o długości 300 mb na działce nr
155, w Różance o długości 70 mb na działce nr

110, w Gniewoszowie o długości 60 mb na
części działki nr 206.
Wykonawcy zewnętrznemu zostały
zlecone także prace w zakresie uzupełnienia
nierówności masą asfaltową na drogach
gminnych o łącznej powierzchni 400m2. Prace
trwają m.in. na odcinkach dróg Pisary Boboszów, Domaszków - Jaworek, Różanka
Osiedle, Gajnik.

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

**********************************

JUBILEUSZ 100. LAT ŻYCIA
PANI WIKTORII PAZDUR
Jubileusz 100. lat życia obchodziła 16
czerwca 2014r. mieszkanka Kamieńczyka
Pani Wiktoria Pazdur. Dostojną Jubilatkę
odwiedzili:
burmistrz Tomasz Korczak, ksiądz dziekan Jan
Tracz, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Marcinek , nadleśniczy Lasów Państwowych
Marian Rymarski, oraz
przedstawicielki
wałbrzyskiego oddziału ZUS.

W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 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 było 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)
16.06.2014 * 07.07.2014 * 21.07.2014
POMOC BEZPŁATNA !

Wszyscy złożyli serdeczne życzenia
zdrowia, pomyślności i wszystkiego dobrego
wręczając listy gratulacyjne, piękne bukiety
kwiatów oraz inne prezenty.

zwieńczeniem wszystkich
składanych życzeń był toast i
odśpiewanie Jubilatce „200 lat
niech żyje , żyje nam”.

MOTOCYKLIŚCI DLA DZIECI
W DOMASZKOWIE

Domaszkowie
gości.

za

serdeczne

przyjęcie

DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU

Fot. portal www.doba.pl

Na terenie Domu Dziecka w
Domaszkowie 31 maja obył się XII Zlot
Motocyklistów.
Kilkudziesięciu miłośników motocykli
zjechało na Ziemię Kłodzką m.in. z
Poznania, Wałbrzycha, Kudowy-Zdroju,
by wspólnie z dziećmi uczestniczyć w
pikniku z okazji Dnia Dziecka. Były
popisy artystyczne, wspólne tańce,
zabawy, a także zawody sportowe. I
oczywiście
wspaniały
posiłek
przygotowany przez pracowników Domu
Dziecka.

30. maja międzyleskie dzieci
obchodziły swoje święto pod hasłem „W
świecie fantazji”.
Na to świętowanie
uczniowie i nauczyciele przebrali się w
fantastyczne stroje z bajek, baśni, legend
lub wymyślone przez siebie. Gościliśmy
międzyleskiego
wilka,
Czerwonego
Kapturka, Lorda Vadera, Czarownicę i
Murzynka. Imprezę rozpoczęły życzenia
dla wszystkich dzieci od dyrektora i
burmistrza, którzy wspólnie z grupą dzieci
wypuścili balony z marzeniami dzieci z
Międzylesia.
Następnie
przeszliśmy
barwnym korowodem ulicami naszego
miasta.

Fot. portal www.doba.pl

Na koniec motocykliści przekazali
na rzecz Domu Dziecka darowiznę
finansową. Serdeczne podziękowania dla
Pana Mariana Goliata, który co roku
zwołuje tu fanów motocykli oraz dla
pracowników
Domu
Dziecka
w

W czasie imprezy było bardzo dużo
atrakcji: pokaz hap - kido, prezentacja i
przejażdżka nowym wozem strażackim

oraz ciągnikiem siodłowym, malowanie
twarzy młodszych uczniów, konkurs na
fantastyczną fryzurę, rzutki, konkurs
plastyczny „Bezpieczne wakacje” oraz
„Dzień Dziecka w naszej szkole”,
rozgrywki w tenisa stołowego, zabawy
chustą
animacyjną.
Nagrodziliśmy
najciekawsze stroje, w które przebrały się
dzieci oraz finalistów turnieju warcabowoszachowego.
Wszystkie
dzieci
poczęstowane
były
słodyczami
i
kiełbaskami z grilla. Można było kupić
lody, gofry, popcorn, watę cukrową i
ciasto. Atmosfera zabawy, dobry humor,
pamiątkowe fotografie sprawiły, że dzień
ten należał do wyjątkowych i bardzo
udanych.

Maluchy bawiły się na częściowo
zmodernizowanym placu zabaw, dzieci
starsze i gimnazjaliści grali w piłkę ze
swoimi ojcami. Następnie maluchy zostały
zawiezione na boisko samochodem
strażackim na sygnałach gdzie wszyscy
przy ognisku piekli kiełbaski . Na koniec
dzieciaki zagasiły ogień gaśnicą strażacką.
Sołtys i Rada Sołecka Goworowa dziękują
GRPA za poparcie projektu.

Z SERCA DO SERCA – DZIEŃ
RODZINY W DOMASZKOWIE

Organizatorzy
imprezy
Stowarzyszenie „Międzylesie Razem”,
Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły kierują podziękowania za pomoc w
organizacji i wsparcie finansowe do:
burmistrza naszego miasta i gminy,
rodziców, pracowników szkoły, strażaków,
p. Zamośnego.

DZIECIOM W ICH ŚWIĘTO
Tradycyjnie
1
czerwca
w
Goworowie zorganizowano Dzień Dziecka
dla maluchów i starszych dzieci . Jest to
dzień, w którym prawie wszystkie dzieci z
naszej wsi spotykają się razem.

W tym roku drugi czerwca był w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie okazją
do wspólnego świętowania Dnia Rodziny.
Powstał on z idei połączenia Dnia Matki,
Dnia Dziecka i Dnia Ojca w jeden radosny
festyn dla całej rodziny. W dzisiejszym
zagonionym świecie największym bodaj
prezentem, jaki rodzice mogą podarować

swoim dzieciom, jest wspólnie spędzony
czas. Dzieci natomiast tradycyjnie
obdarowują Mamę i Tatę wierszem,
piosenką, tańcem, które są tego dnia
najpiękniejszą laurką. I właśnie pod
hasłem wspólnej zabawy przy muzyce
upłynął Dzień Rodziny w szkole w
Domaszkowie.

Na scenie Domu Kultury uczniowie
zaprezentowali niezwykle różnorodny,
wielobarwny program artystyczny. Nie
zabrakło
ciepłych,
szczerych
słów
ubranych
w
poetyckie
rymy
i
chwytających za serce piosenek o
matczynej miłości, a także aktorskich
popisów uczniów całego zespołu.

Pierwszaki wystąpiły z przedstawieniem
pt. „Mamo, tato, nie pal przy mnie”, w
którym rodzice zobaczyli siebie w nieco
krzywym zwierciadle i dzięki temu dostali
od dzieci prawdziwą lekcję wychowawczą
na temat szkodliwości palenia papierosów.
Starsi uczniowie, członkowie Szkolnego

Koła Teatralnego, przy okazji Dnia
Dziecka pokazali spektakl o tym, że dzieci
też mają prawo narzekać, a najwięcej
problemów mają właśnie z dorosłymi.
Prawdziwą furorę na scenie zrobiły pokazy
tańca nowoczesnego przygotowane przez
szkolny zespół taneczny. Dziewczynki ze
szkoły podstawowej i gimnazjum swoimi
porywającymi występami w finale
dosłownie porwały na scenę wszystkie
dzieci, które z prawdziwym zapałem
odtańczyły Stereo love, Toca - Toca,
Belgijkę i tańce kowbojskie.

Wielkim sprzymierzeńcem tego dnia
okazała się też pogoda. Podczas przerw w
występach dzieci i rodzice bawili się na
świeżym
powietrzu,
korzystali
z
poczęstunku przygotowanego przez Radę
Sołecką i atrakcji związanych z
przejażdżką wozami strażackimi OSP w
Domaszkowie.
Pełen wrażeń Dzień
Rodziny w Domaszkowie był wspaniałym
świętem dzieci i ich rodziców, którzy w
tym dniu z pewnością poczuli, że to, co
pochodzi z serca, trafia do serca.
Dzieci z całego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
pragną serdecznie
podziękować
Radzie
Sołeckiej
za
przygotowanie poczęstunku na naszą
uroczystość.

DZIAŁKOWY ,, DZIEŃ
DZIECKA”

wpłynął na rozwój współpracy między
uczestnikami
projektu,
którymi
byli
nauczyciele, dzieci i rodzice.

Dnia 08.06.2014 r. Zarząd Rod ,, Tęcza ‘’
w Międzylesiu zorganizował dla naszych
dzieci i wnuków zabawę z okazji Dnia
Dziecka. Za udział w konkursach Dzieci
otrzymały wspaniałe nagrody i dyplomy
Była też gościna ze słodkościami
i
napojami.

PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI
DZIEŃ DLA RODZINY

W
roku
szkolnym
2013/2014
przedszkole w Domaszkowie realizowało
projekt „Przedszkole Przyszłości - program
edukacji przedszkolnej” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział
w projekcie wzbogacił bazę materialną
placówki m.in. o zestaw multimedialny (z
tablicą interaktywną), podniósł jakość i
atrakcyjność oferty edukacyjnej przedszkola,

W ramach projektu odbywały się
wspólne zajęcia przy tablicy interaktywnej z
wykorzystaniem aplikacji multimedialnych.
Pokazaliśmy
rodzicom
jak
rozwijać
kreatywność, twórczą postawę, umiejętności
techniczne swoich dzieci, oraz jak dobrze
wspólnie się bawić. Uwieńczeniem naszych
działań projektowych był zorganizowany przez
nas 2 czerwca 2014r. Dzień dla rodziny. Od
godz. 9.00 rozpoczęła się wspaniała zabawa
dla dzieci i dorosłych. W salach zostały
zaprezentowane krótkie programy artystyczne
dla mamy i taty. Dzieci śpiewały, tańczyły,
deklamowały wiersze. Rodziny z każdej grupy
przedszkolnej wspólnie bawiły się przy tablicy
interaktywnej w aplikacjach interaktywnych z
projektu „Przedszkole Przyszłości” i projektu
„Juro idę do szkoły”. Dzięki funduszom
projektowym wszyscy uczestnicy zostali
ugoszczeni: słodyczami, kanapkami, owocami,
napojami, lodami. Na placu przedszkolnym
dzieci i rodzice dobrze bawili się podczas:
skoków w workach, na piłkach, w wyścigach
bieżnych w rzucie piłką do celu, w
przeciąganiu liny, rysowaniu na betonie.
Zwycięzcy i pokonani zgodnie połączyli się w
tańcach integracyjnych, w kole, ze śpiewem:
Stary niedźwiedź, Diabełki, Karuzela.
Rodzice bardzo pozytywnie wypowiadali się
na
temat
realizacji
naszych
działań
projektowych na rzecz dzieci i środowiska.

Wyrażają swoje zadowolenie z efektów
edukacyjnych swoich pociech i oferują dalszą
gotowość do współpracy.

DNI EUROPEJSKIE
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU

„Podróż po Europie”- pod takim hasłem
uczniowie Zespołu Szkół w Międzylesiu
obchodzili 10. rocznicę przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Organizatorzy
- członkowie SKE „Eurożacy”
zaprosili nas na wycieczkę po krajach Unii
Europejskiej.
Nasze działania unijne rozpoczęliśmy
konkursem „Z baśnią przez Europę”
przygotowanym przez bibliotekę szkolną.
W starciu szkół
regionu Bystrzycy
Kłodzkiej, wygrały uczennice kl.IV naszej
szkoły: Nicoll Gładysz i Natalia
Nowotarska,
przygotowane
przez
polonistki
Małgorzatę Dudkiewicz i
Karolinę Lewandowską – Czech. Celem
naszego działania
było wzbogacenie
wiedzy uczniów o historii i zadaniach Unii
Europejskiej, państwach członkowskich
UE, kształtowanie u uczniów tolerancji,
uczenie współdziałania i otwartości.
Prowadzące po mistrzowsku program
artystyczny
„Podróż
po
Europie”,
uczennice gimnazjum: Klaudia Grzyb i
Patrycja Janczak, oprowadziły nas po
kontynencie i przedstawiły poszczególne
państwa członkowskie UE.
Zespoły taneczne zaprezentowały: taniec
belgijski i irlandzki wykonany
z
zaangażowaniem
przez
klasę
IV,
brawurowego can-cana i dostojnego
poloneza zatańczonych przez I klasy

gimnazjum, ogniste flamenco wytańczone
przez dziewczęta z klasy VI, grecką zorbę
przedstawioną przez chłopców z klasy II i
dziewczęta z klasy I gimnazjum oraz
włoską
tarantellę
w
wykonaniu
najmłodszych uczniów . Doskonała
choreografia, dobrze dobrane stroje i
świetne
wykonanie
spodobały
się
wszystkim tak bardzo, że oklaskom nie
było końca. Nasza utalentowana młodzież,
zaśpiewała piosenki w różnych językach:
po polsku, czesku, angielsku, niemiecku,
francusku i hiszpańsku. Program kończyła
patriotyczna suita
do Poloneza
F.
Chopina, w wykonaniu klasy III szkoły
podstawowej.
Całość
uzupełniała
dekoracja nawiązująca do UE- flagi,
balony i maski z barwami narodowymi 28
państw członkowskich UE. Program
„Podróż po Europie”, znacznie skrócony
przedstawiliśmy
podczas gminnych
obchodów 10 lecia Polski w Unii
Europejskiej „Piknik pod Trójmorskim
Wierchem”.W ramach Dni Europejskich
odbyły się także: konkurs
wiedzy o
zabytkach UNESCO, Dzień angielski i
konkurs znajomości języka angielskiego.
W konkursie o zabytkach Europy najlepsi
okazali się: Paweł Bogdan i Kacper
Harasiński z klasy III gimnazjum, Marta
Chodorowska i Vanesa Kantor, z klasy IV
szkoły podstawowej.
Przygotowanie i zaprezentowanie tak
bogatego programu nie byłoby możliwe
bez zaangażowania uczniów i nauczycieli.
Podziękowania należą się ok. 80 uczniom
oraz znacznej grupie nauczycieli, którzy
przygotowali
dekorację,
konkursy,
piosenki i tańce. Dziękujemy : Joannie
Gądek, Beacie Tokarskiej, Krystynie
Korczak, Iwecie Leśniak, Izabeli Juraszek i
Lucynie Zielińskiej.

XI WYMIANA MŁODZIEŻY
MIĘDZYLESIE – LOHNE

W dniach 28.05. – 1.06. 2014r.
gościła po raz szósty w Międzylesiu
młodzież niemiecka wraz
z opiekunami z partnerskiego miasta
Lohne. 20. uczniów z różnych typów
niemieckich szkół zamieszkało
u polskich rodzin, a towarzyszące wizycie
osoby
dorosłe
zamieszkały
w
międzyleskim hotelu „Sukiennice”.
Przygotowany przez organizatorów
program wymiany miał na celu integrację
młodzieży, poprawę komunikacji w języku
obcym, ukazanie piękna Międzylesia i
okolic.
Wspólnie z gośćmi z Niemiec
zwiedziliśmy Kopalnię Złota w Złotym
Stoku. Przy tej okazji płukaliśmy złoto
oraz wybijaliśmy pamiątkową złotą
monetę. Odbyliśmy również wycieczkę do
Wrocławia, gdzie podziwialiśmy stolicę
Dolnego Śląska płynąc statkiem po Odrze.
Zwiedziliśmy Ostrów Tumski, katedrę oraz
przepiękną wrocławską starówkę.
Ale nie tylko wyjazdy turystyczne
wypełniły program wymiany. Aby
integracja młodzieży polskiej
i niemieckiej była skuteczna i trwała,
młodzież uczestniczyła w warsztatach
przygotowanych przez
A. Krzewinę, B. Kuźmińską - Dudek i
G.Neter.
Oprócz
integracji,
celem
warsztatów
było
zwrócenie
uwagi
młodzieży na zmiany jakie dokonały się w
naszym mieście po przystąpieniu do Unii
Europejskiej

i przyswojenie sobie wiadomości na temat
UE. Grupy polsko – niemieckie
odszukiwały na terenie miasta miejsca
wyremontowane lub powstałe przy
współudziale
funduszy
unijnych
i
odpowiadały na pytania dotyczące UE.
Wszyscy dobrze się bawili i pięknie
pracowali pomimo niesprzyjającej pogody.
W dniu 29.05. 2014r. w MGOK
została otwarta wystawa „Lohne stellt sich
vor” prezentująca partnerskie miasto
Lohne. W uroczystym otwarciu wystawy,
oprócz młodzieży polskiej i niemieckiej i
ich opiekunów, uczestniczyli burmistrz
miasta Lohne wraz z delegacją oraz
burmistrz miasta Międzylesie.
Goście z Niemiec uczestniczyli
także w festynie zorganizowanym z okazji
obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole,
podziwiali
barwny
korowód
przebierańców, który przeszedł ulicami
Międzylesia.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z
tak bogatego i urozmaiconego programu, a
XI wymianę młodzież należy uznać za
bardzo, bardzo udaną. Szkoda tylko, że tak
mało polskiej młodzieży zaangażowało się
w wymianę. Młodzież polska wraz z
opiekunami została zaproszona do Lohne
w 2015r.
Organizacja imprezy była możliwa
dzięki finansowemu wsparciu ze strony
Urzędu Miasta i Gminy oraz PNWM w
Poczdamie.
Dziękujemy
także
wszystkim
rodzicom, którzy nie obawiali się przyjąć
pod swoim dachem młodzież z Lohne i
zaoferowali im swoją gościnność. Nad
całością i przebiegiem programu czuwali
nauczyciele międzyleskiego Zespołu Szkół
J. Karwowska, W. Broszko i M.
Włodarczyk.

WYCIECZKA DO KOPALNI
ZŁOTA
Dnia 23 maja 2014r. uczniowie klas IV-VI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie
uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do
kopalni złota w Złotym Stoku.

22 maja 2014r. uczniowie klasy II i III
Szkoły

Podstawowej

w

Domaszkowie

uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do
Muzeum

Filumenistycznego

w

Bystrzycy

Kłodzkiej. Oprócz zwiedzania unikatowej
ekspozycji

muzeum,

poznania

historii

rozniecania ognia, wzięli udział w warsztatach,
podczas których poznali różne rodzaje zapałek
np. zapałki sztormowe, które nie gasną nawet
w

niesprzyjających

warunkach

atmosferycznych,

próbowali

rozniecać

Wiele

ogień.

samodzielnie

frajdy

sprawiło

dzieciom odszukiwanie etykiet z pudełek po
zapałkach

z

różnych

krajów.

Pobyt

w

Bystrzycy Kłodzkiej zakończył się wspólnym
spacerem ulicami miasta.

Stroną organizacyjną wycieczki zajęła się
pani Violetta Skotnicka. Uczniowie wraz z
przewodnikiem zwiedzili sztolnię, przeszli
korytarzem „śmierci”. W podziemiach
spotkali się z duchem kopalni- gnomem.
Zobaczyli jedyny w Europie podziemny
wodospad. Uczniowie wrócili do szkoły
bardzo zadowoleni, pełni wrażeń których
na pewno długo nie zapomną.

GMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY KLAS
TRZECICH

LEKCJA HISTORII DLA
NAJMŁODSZYCH

29 V 2014 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się XIII Gminny
Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich.
Do konkursu przystąpili uczniowie z klas
trzecich
Samorządowej
Szkoły
Podstawowej w Domaszkowie oraz naszej
szkoły, dzieci z klasy III a, III b i III c. W
trakcie zmagań z trudną polską ortografią
wszyscy uczestnicy konkursu pokazali, że

można
opanować
poprawnego pisania.

trudną

sztukę

Wyłoniono mistrza ortografii: Weronikę
Lubczyńską - uczennicę z Domaszkowa.
I miejsce zajęła Natalia Nowotarska z
klasy III c, II miejsce Nicoll Adamek z
klasy III a, III miejsce Roksana Michalak
z klasy III b, miejsce IV zdobyły
Wiktoria Drzewiecka z Domaszkowa i
Oliwia Majka z klasy III b, miejsce V
przyznano Mai Kowalskiej - III a, Emilii
Martyn- IIIa, Jackowi Hrycowi – III b,
Oliwii Piątek – III c i Amelii Furtak – III
c.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Dziękujemy nauczycielom, którzy
przygotowywali swoich uczniów.

Martyna Żędzianowska klasa 4 a wyróżnienie
Paulina Daum klasa 6 a - wyróżnienie
Alicja Kołoszyc klasa 6 b - wyróżnienie
Natalia Łysiak klasa 6 a - wyróżnienie
Weronika Worosz klasa 6 a - wyróżnienie
W Dolnośląskim Konkursie „Komiks z
Parkiem Krajobrazowym
w tle”
laureatem 2 miejsca został – Maciej
Balcer kl.4a autor pracy „Przygotowanie
do zimy w Śnieżnickim Parku
Krajobrazowym”, oraz wyróżnienie
otrzymała Natalia Nowotarska z kl.4a za
pracę „Wawrzynek wilczełyko”
W Rejonowym Konkursie
organizowanym przez Nadleśnictwo
Międzylesie „Tajemniczy las”:
1 miejsce- Dominik Rzeszutek z 4b
2 miejsce- Joanna Broszko kl.5a i Maciej
Balcer kl.4a
3 miejsce- Weronika Worosz z 6a
Wyróżnienia - Natalia Nowotarska kl.4a,
Sandra Gładysz kl.5b, Kajetan Pęder kl.4a

SUKCESY PRZYRODNICZE
Uczniowie klas 4-6 Zespołu Szkół w
Międzylesiu wzięli udział w konkursach
przyrodniczych osiągając wysokie lokaty.

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO
JAK JEDEN DZIEŃ…”

I tak w Ogólnopolskim
Konkursie Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”
nagrodzeni zostali uczniowie:
Maria Fąfara klasa 6 b - nagroda
Maciej Balcer klasa 4 a - wyróżnienie
Nicole Gładysz klasa 4 b - wyróżnienie
Błażej Maciejewski klasa 4 b
wyróżnienie
Dominik Rzeszutek klasa 4 b
wyróżnienie
Aleksandra Zub klasa 4 b - wyróżnienie

W dniu 14 czerwca 2014r. w przedszkolu
w Domaszkowie spotkali się absolwenci

Szkoły Podstawowej rocznik 1973/1974.
Na spotkanie przybyło 20 uczniów byłej
klasy ósmej oraz 5 nauczycieli uczących w
tamtych latach. Wszyscy wspominali
dawne lata w szkolnych ławach, oglądali
budynki Szkoły Podstawowej (obecnie
gimnazjum i budynek mieszkalny).
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej
atmosferze, tańcom i wspomnieniom nie
było końca. Wszyscy uczestnicy umówili
się na kolejne spotkanie za pięć lat.

- godz. 9.30 - IV-VI klasa szkoły
podstawowej oraz I-II gimnazjum
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W MIĘDZYLESIU
Grupa: 6 latki i 7 latki odchodzące do
szkoły
26.06.2014 r. - godz. 10.00 – Dom Kultury
w Międzylesiu
ZESPÓŁ SZKOLNO–
PRZEDSZKOLNY IM. PRZYJACIÓŁ
DZIECI
W DOMASZKOWIE
27.06.2014 r.
godz. 9.00 – szkoła podstawowa i
gimnazjum - Dom Kultury
w Domaszkowie
- godz. 11.00 – przedszkole

UDANE STARTY
MIĘDZYLESKICH
LEKKOATLETÓW - 2014r.
Bardzo dobre wyniki na lekkoatletycznych
zawodach powiatowych, strefowych i
dolnośląskich osiągnęli uczniowie Zespołu
Szkół w Międzylesiu

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014
W GMINIE MIĘDZYLESIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
26.06.2014 r. - godz. 17.00 – III klasa
gimnazjum
27.06.2014 r.
- godz. 9.00 - I-III klasa szkoły
podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA
Powiatowe Igrzyska Dzieci. Słupiec
1. Alicja Kołoszyc, skok w dal - IIm.

2. Wiktoria Kroczak, bieg na 300m. –
IVm.
Strefowe Igrzyska Dzieci. Świdnica
1. Wiktoria Kroczak – IIm.
2. Alicja Kołoszyc – VIm.
3. Sztafeta 4x100m.
dziewcząt(Kołoszyc Alicja,
Kroczak Wiktoria, Malicka
Dominika, Fąfara Maria) – IIm.

1. Sztafeta chłopców 4x100m. – Im.(
Bańkowski Michał, Zin Dawid,
Krawczyk Kamil, Szłapa Karol).
2. Kamil Krawczyk, bieg na 100m. –
IIIm.
3. Dawid Zin, bieg na 300m. – IVm.
4. Karol Szłapa, bieg na 100m. –
VIm.

Dolnośląskie Igrzyska Dzieci - Wrocław
1.
2. Sztafeta 4x100m.
dziewcząt(Kołoszyc Alicja,
Kroczak Wiktoria, Malicka
Dominika, Fąfara Maria) – IXm.

GIMNAZJUM
Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Słupiec
1. Karol Szłapa, bieg na 100m. – IIm.
2. Dawid Zin, bieg na 300m. – IVm.
3. Daniel Manecki, bieg na 300m. –
VIIm.
4. Kamil Krawczyk, bieg na 100m. –
VIIIm.
5. Jakub Ambroziak, skok w dal. –
Xm.
Sztafeta chłopców 4x100m. – Im.(
Bańkowski Michał, Zin Dawid,
Krawczyk Kamil, Szłapa Karol.
6. Sztafeta dziewcząt 4x100m. –
IVm.( Kowalska Paulina, Mądry
Weronika, Czarny Patrycja,
Sujewicz Gabriela)
7. Weronika Mądry, skok w dal –
VIIIm.
Przed międzyleskimi gimnazjalistami
jeszcze start na zawodach strefowych i
miejmy nadzieję dolnośląskich.
Mistrzostwa Strefy Wałbrzyskiej w
Lekkiej Atletyce - Świdnica

Mistrzostwa Dolnego Śląska Gimnazjów
w Lekkiej Atletyce - Wrocław
1. Sztafeta chłopców 4x100m. –
VIIIm.( Bańkowski Michał, Zin
Dawid, Krawczyk Kamil, Szłapa
Karol).
Nauczycielami i trenerami międzyleskiej
młodzieży a także współorganizatorami
wyjazdu byli Grażyna Dereń-Dublicka
oraz Mariusz Dublicki.

SIATKÓWKA PLAŻOWA SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM
MIĘDZYLESIE
MISTRZOSTWA POWIATU
KŁODZKIEGO GIMNAZJÓW W
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W
KŁODZKU
CHŁOPCY
IVm. – Kacper Harasiński, Dawid Zin
DZIEWCZĘTA

VIIm. – Weronika Mądry, Paulina
Kowalska

GMINNY GIMNAZJALNY
TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ Z OKAZJI XX DNI
MIĘDZYLESIA

ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE ”DZIEŃ
REKORDU”- KRALIKI

DZIEWCZĘTA
Im. - Weronika Mądry, Paulina Kowalska
IIm. – Patrycja Czarny, Katarzyna Brandys
IIIm. – Klaudia Grzyb, Patrycja Janczak
CHŁOPCY
Im. – Dawid Zin, Kacper Harasiński

Uczniowie
Samorządowego
Gimnazjum w Międzylesiu po raz kolejny
wrócili z Czech z medalami i dyplomami
za czołowe miejsca. Poniżej wyniki w
poszczególnych
kategoriach
i
konkurencjach.

IIm. – Norbert Zin, Wojciech Hołub
ROCZNIK 2002-2004
IIIm. – Kacper Czarny, Kamil Łysiak
Nauczycielami
i
trenerami
międzyleskiej
młodzieży
a
także
współorganizatorami
wyjazdu
byli
Grażyna Dereń-Dublicka oraz Mariusz
Dublicki.

Dziewczęta
IIm. - Emilia Leki, skok w dal.
IIIm. – Aleksandra Zub, skok w dal.
Chłopcy
IIm. – Dawid Czarny, bieg na 300m.
ROCZNIK 2000-2002
Dziewczęta
1. Wiktoria Kroczak: IIm. – bieg na
600m, IIIm. – bieg na 60m.

2. Gabriela Sujewicz: IIm. – skok w
dal.
3. Patrycja Czarny: IVm. – skok w
dal.
Chłopcy
1. Norbert Zin: Im. – bieg na 60m,
IIm. – skok w dal, IIm. – bieg na
800m.
2. Daniel Seredyniecki: IIIm. – bieg
na 60m.

II PUCHAR POLSKI SŁUŻB
MUNDUROWYCH W
WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC - 22 BATALION
PIECHOTY GÓRSKIEJ KŁODZKO 24.05.2014

ROCZNIK 1998-2000
Dziewczęta
1. Paulina Kowalska: IIIm. – bieg na
60m.
2. Weronika Mądry: IIIm. – skok w
dal.
Chłopcy
1. Kamil Krawczyk: Im. – skok w dal,
Im. – bieg na 1500m, IIm. – bieg na
60m.
2. Karol Szłapa: Im. – bieg na 60m,
IIm. – skok w dal
3. Dawid Zin: Im. – pchnięcie kulą,
IIIm. – bieg na 60m, IIIm. – skok w
dal.
4. Daniel Manecki: IIm. – bieg na
1500m, IVm. – bieg na 60m
.
5. Mateusz Włoszczyński: IVm. –
bieg na 1500m.
Trenerami i nauczycielami międzyleskiej
młodzieży są nauczyciele wychowania
fizycznego Zespołu Szkół w Międzylesiu
Grażyna Dereń – Dublicka i Mariusz
Dublicki.

W dniu 24.05.2014 roku w Kłodzku odbył
się Puchar Polski Służb Mundurowych w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Mistrzostwa
zorganizował 22 Karpacki Batalion
Piechoty Górskiej. Do zawodów tych
zgłosiło
ponad
80
zawodników
reprezentujących
wszystkie
służby
mundurowe działające w naszym kraju.
Zawody stały na wysokim poziomie
sportowym,
oraz
organizacyjnym.
Zawodników wzmacniano tradycyjną
wojskową grochówką, a pomimo ostrej
rywalizacji na pomoście, poza nim
panowała dobra sportowa atmosfera . Nie
zabrakło
również
kibiców,
którzy
pasjonowali się dopingując zawodników,
którzy
niejednokrotnie
na
sztangę
dysponowali
ciężary
znacznie
przekraczające 200 kg. W Mistrzostwach
tych wystartowało trzech zawodników KS
„SUDETY” Międzylesie, którzy w tych
zawodach reprezentowali Straż Graniczną
Kłodzko, oraz 22 Karpacki Batalion
Piechoty Górskiej w Kłodzku, oto ich
osiągnięcia :
Krzysztof HALCZYK – 3 miejsce w
kategorii wagowej senior +125 kg, oraz
2 miejsce w kategorii OPEN weteran -

wynik 195 kilogramów – Straż
Graniczna Kłodzko
Andrzej JURASZEK - 4 miejsce w
kategorii wagowej do 90 kg - wynik 175
kg – Straż Graniczna Kłodzko
Arkadiusz Biel - 5 miejsce kat wagowej
75 kg - wynik 140 kg – 22 Karpacki
Batalion Piechoty Górskiej Kłodzko

Na miłośników jazdy rowerem następnym
razem czekamy w sobotę 28 czerwca 2014
na parkingu przy stawach w Szklarni. Stąd
uczestnicy będą wyruszać, co minutę w
kierunku Szklarni - meta na końcu wsi.
Zapisy w dniu imprezy w godz. 9.15 –
9.45. Udział bezpłatny.

„Korona Międzylesia”

Długopole Górne 430 m.n.p.m –

ROWEREM PRZEZ RÓŻANKĘ
Za nami drugi etap „Korony
Międzylesia”. W sobotę 24 maja 2014 na
starcie w Długopolu Górnym stanęło 10
rowerzystów. Trasa Up Hill’u wiodła przez
Różankę, a meta znajdowała się na
przełęczy nad Różanką. Uczestnicy mieli
do pokonania dystans 6,2 km, oraz 150 m.
różnicy wzniesień.
Tradycją już stało się, że na
szczycie wzniesienia na zawodników
czekał burmistrz Międzylesia, który na tle
malowniczej panoramy Masywu Śnieżnika
wręczył każdemu z nich certyfikaty
uczestnictwa
podczas
ceremonii
podsumowania
imprezy.
Uczestnicy
otrzymali także zastrzyk energii w postaci
bananów. Zostali także obdarowani
opaskami odblaskowymi, które poprawiają
bezpieczeństwo rowerzysty, sprawiają, że
staje się on bardziej widoczny dla innych
uczestników ruchu drogowego.

24.05.2014

Różanka /przełęcz/ 580 m.n.p.m.
Dystans 6,2km
Imię i
nazwisko
Grzegorz
1.
Smoleń

Miejscowość

Czas

Długopole
Górne

13’19’’

Mysłowice

14’05’’

Dominik
Smoleń

Długopole
Górne

15’23’’

4. Tomasz Tur

Międzylesie

15’30’’

Damian
Czaprowski
Sławomir
6.
Ratuszniak

Międzylesie

15’50’’

Międzylesie

16’17’’

7. Łukasz Tur

Międzylesie

17’09’’

Goworów

20’00’’

Międzylesie

20’07’’

Krosnowice

21’03’’

Lp.

2. Bogdan Pająk
3.

5.

Katarzyna
Grzybowska Józef
Kania
9.
Grabowski
8.

10. Iwona Faron

JUBILEUSZOWA XX „MOJA
DWUNASTKA”
W pierwszą sobotę czerwca
07.06.2014 na międzyleskim stadionie na
linii startu cyklicznej, comiesięcznej
imprezy
marszowo-biegowej
„Moja
Dwunastka” już po raz dwudziesty stanęli
jej uczestnicy.

Naszym marzeniem było, aby
jubileuszowo wystartowało przynajmniej
20 uczestników, ale jesteśmy zadowoleni,
że było nas ośmioro, i że ciągle w
sympatycznej
atmosferze
możemy
dodawać kolejne kilometry do wspólnego
licznika tej rekreacyjnej imprezy biegowej
oraz miło i z pożytkiem dla zdrowia
spędzić wolny czas na świeżym powietrzu.
Jubileusze to zwykle czas podsumowań.
My także chcemy przybliżyć wszystkim
czytelnikom kilka faktów związanych z
„Moją Dwunastką”.
Projekt „Moja Dwunastka” ruszył 10
listopada 2012 roku i zgromadził 22
uczestników. W projekcie, do chwili
obecnej,
ogółem
przynajmniej
raz
uczestniczyło 118 osób w tym 51 kobiet i
dziewcząt oraz 67 mężczyzn i chłopców.
Grupa stałych uczestników, którzy brali
udział w przynajmniej połowie imprez,
liczy11 osób. Na listach startowych łącznie
zapisano 301 osób. Wszystkie osoby

uczestniczące
w
projekcie
łącznie
pokonały 376,32 km
Rekordową liczbę 40 uczestników
zgromadziła
„Moja
Dwunastka”
zorganizowana wspólnie z MGOK w
Międzylesiu
dnia
12.01.2014
na
międzyleskim Rynku w ramach WOŚP
pod hasłem „Policz się z cukrzycą”.
Dotychczasowy rekord wynosi 3.200
metrów. Projekt „Moja Dwunastka”
rozwija
się
dzięki
zaangażowaniu
społecznemu członków Klubu Sportowego
MLKS Sudety oraz wsparciu UMiG w
Międzylesiu.

Nasza inicjatywa sportowa dwukrotnie
zyskała uznanie komisji grantowych na
projekt społecznie użyteczny. Dzięki
dofinansowaniu uzyskanemu w ramach
programu „Działaj Lokalnie 2013” PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowanego przez Fundusz Lokalny
Masywu Śnieżnika i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, oraz dofinansowaniu
z GKRPA na program pt. „Rekreacja
ruchowa drogą do zdrowia” mogliśmy
rozszerzyć działania
promocyjne i
edukacyjne,
wyróżnić
wszystkich
uczestników projektu oraz nagrodzić
najbardziej aktywnych uczestników „Mojej
Dwunastki”.
Wszyscy uczestnicy na zakończenie każdej
imprezy otrzymują pamiątkowy certyfikat,

mają także zapewnione napoje zimne lub
gorące, a czasami owoce lub słodycze.
Wielu
uczestników
wyróżniono
pamiątkowymi medalami i znaczkami,
opaskami odblaskowymi i długopisami, a
najaktywniejsi
otrzymali
koszulki
treningowe promujące „Moją Dwunastkę”
oraz breloki z czterolistną koniczynką na
szczęście.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Aby
wziąć w niej udział wystarczy w dniu
imprezy dotrzeć na Stadion w Międzylesiu,
wpisać się na listę startową, a potem
pokonywać przez 12 minut swój własny
dystans biegiem, marszobiegiem, marszem
lub nordic walkingiem.
Na kolejną „Dwunastkę”
wszystkich 05 lipca 2014 r.

zapraszamy

Biuro imprezy czynne w godz. 14.30 –
14.55. Start godz. 15.00.

OSP DOMASZKÓW
WICEMISTRZEM DOLNEGO
ŚLĄSKA

Spośród
21
reprezentacji
powiatów województwa dolnośląskiego
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w
Domaszkowie w konkurencji sztafeta
pożarnicza
uzyskała
drugi
czas
zawodów 59.50 sek., natomiast w
pożarniczym
ćwiczeniu
bojowym
uzyskaliśmy piąty czas tj. 40,8 sek. co
pozwoliło nam zająć zaszczytne ll
miejsce, a tym samym uzyskać tytuł
wicemistrzów dolnośląskich strażaków
ochotników (100,30 punktów). Po raz
trzeci z rzędu l miejsce zajęła jednostka
OSP Ciepłowody, reprezentacja powiatu
ząbkowickiego (96,43 punktów). Na III
miejscu uplasowała się OSP Prusice,
pow. Złotoryja (101,40 punktów).
Dziękujemy kibicom za wsparcie i
doping.

OGŁOSZENIE KONKURSU
„MIĘDZYLESIE - TWÓJ
POMYSŁ NA KULTURĘ!”

07.06.2014
na
stadionie
sportowym w Złotoryi OSP Domaszków
wzięła
udział
w
Wojewódzkich
Zawodach
Sportowo-Pożarniczych
organizowanych
przez
Oddział
Wojewódzki Związku OSP RP we
Wrocławiu.

W maju 2014 r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Międzylesiu zainicjował
projekt „Międzylesie - Twój pomysł na
kulturę!”. Jego realizacja jest możliwa dzięki
środkom finansowym Narodowego Centrum
Kultury, przyznawanym w ramach programu
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014”.
Zakładamy, że kultura to nie tylko to, co dzieje

się w tradycyjnych instytucjach, ale również
pasje i zainteresowania samych mieszkańców,
nie zawsze definiowane w kategoriach
działalności kulturalnej lub artystycznej. W
tym projekcie to właśnie mieszkańcy gminy są
zaproszeni do stworzenia oferty kulturalnej
placówki!

Głównym celem projektu jest
dotarcie do najciekawszych przejawów
oddolnej
działalności
kulturalnej
mieszkańców
i
przekonanie
ich
animatorów do współtworzenia oferty
MGOK w Międzylesiu. W maju
przeprowadziliśmy diagnozę społeczną,
która pomogła nam poznać podstawowe
problemy
i potrzeby
mieszkańców
odnoszące się sfery kultury. Diagnoza
składała się z czterech spotkań; dwóch dla
młodzieży gimnazjalnej, jednego dla
seniorów i jednego dla wszystkich
zainteresowanych mieszkańców gminy.
Młodzież jest grupą, która najrzadziej
korzysta z oferty Ośrodka Kultury, dlatego
istotne było dla nasz dokładne zbadanie jej
potrzeb i zainteresowań. Podsumowaniem
diagnozy jest krótki raport sporządzony
przez badaczy. Jest on dostępny w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, oraz
na stronie MGOK. Zachęcamy do
zapoznania się z nim przy projektowaniu
Państwa inicjatyw. Następnie wraz z
wolontariuszami przygotowaliśmy akcję
informacyjną i promocyjną oraz wspólnie z
mieszkańcami rozpisaliśmy
regulamin
konkursowy na inicjatywę lokalną pod
hasłem „Międzylesie - Twój pomysł na
kulturę!”.
Regulamin konkursu i wniosek
konkursowy są do pobrania na stronie
MGOK:
http://www.mgok.eu/projekty/domkultury-plus.Są one również dostępne w
wersji drukowanej w siedzibie MGOK w
Międzylesiu.

Nabór wniosków potrwa do 25 czerwca
2014. Spośród nadesłanych przez Państwa
pomysłów wybranych zostanie od 3 do 7
różnych inicjatyw. Zasady ich wyboru znajdują
się w regulaminie konkursu. Prezentacja
inicjatyw odbędzie się 28 czerwca (sobota) o
godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Międzylesiu.
Jeżeli więc mają Państwo pomysł na
zorganizowanie
ciekawego
wydarzenia
(warsztat, spotkanie, koncert, piknik, dyskusję,
działanie społeczne), chcą zrobić coś dla
przyjaciół
znajomych,
sąsiadów
bądź
mieszkańców gminy, zachęcamy do udziału w
konkursie! Jest on idealną szansą, aby
wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Międzylesiu
zrealizować
ciekawe
inicjatywy
odpowiadające naszym wspólnym potrzebom.
Swoje pomysły zgłaszać mogą wszyscy: grupy
formalne oraz nieformalne, liderzy lokalni,
osoby indywidualne (animatorzy, artyści,
hobbyści, pasjonaci), instytucje i organizacje
pozarządowe. Najlepsze z nich zostaną
dofinansowane i zrealizowane w okresie od 28
sierpnia do 16 listopada bieżącego roku ze
środków Narodowego Centrum Kultury.
MGOK podczas przygotowań i realizacji
działań służyć będzie pełnym wsparciem;
zapleczem technicznym, pomocą instruktorów
i wieloletnim doświadczeniem.
Już teraz zapraszamy na konsultacje pomysłów
i wspólne wypełnianie wniosków:




17 czerwca (wtorek) g. 16.00-18.00
– MGOK Międzylesie
24 czerwca (wtorek) g. 16.00-18.00
– MGOK Międzylesie

Jest możliwość
terminu.

umówienia

dodatkowego

Wypełnione
wnioski
należy
składać
w siedzibie
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury w Międzylesiu
(plac Wolności 15,
57-530 Międzylesie), dostarczyć osobiście,
wysłać pocztą lub mailem na adres:
mgok.miedzylesie@op.pl do 25 czerwca 2014.

MGOK ORGANIZUJE…

Wszelkie pytania i pomysły prosimy
zgłaszać do nas już teraz:
MGOK, pl.
Wolności
15, 57-530
Międzylesie
tel. 74 812 63 43
e-mail: mgok.miedzylesie@op.pl
Zachęcamy również do polubienia strony
na facebooku:
www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNa
Kulture
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

…w Międzylesiu i w Domaszkowie w
dniach
14.07.14 do 25.07.14 (w
godz.9.00-13.00) półkolonie letnie, dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
W
trakcie półkolonii odbędą się:
- gry i zabawy integracyjne
zajęcia
świetlicowe,
plastyczne,
balonowe, teatralne, kulinarne, taneczne
- zajęcia sportowe i wyjścia na basen
- turniej „Wakacyjny Mistrz Warcabów”
- wycieczki krajoznawcze – do Jodłowa do
źródeł 3 rzek i do Bystrzycy Kł, by
zwiedzić Muzeum Filumenistyczne
- przedstawienie teatralne „Teatru Urwis”
Zapewniamy drugie śniadania, napoje,
owoce.
Koszt pobytu dziecka na półkoloniach
wynosi 140 zł. Prosimy o zapisy dzieci w
MGOK Międzylesie i w Domu Kultury w
Domaszkowie do dnia 04.07.2014.
Rodziny korzystające z pomocy OPS
prosimy o zgłaszanie dzieci w OPS .

WYCIECZKA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE

PLENER RODZINNY

Dnia 13 czerwca 2014r. odbyła się
wycieczka edukacyjna klasy VI do pasieki
„Pszczeli Dar”, której celem było poznanie
życia pszczół w ulu. Uczniowie przebrali
się również za pszczoły.

Po
pasiece
uczestników
oprowadzał pan Adam Polański, który w
bardzo ciekawy sposób opowiadał o pracy
i życiu pszczół. Uczniowie byli
zainteresowani
przekazywanymi
wiadomościami.
Z
przyjemnością
uczestniczyli w wycieczce.
Opiekunem była pani Violetta
Skotnicka.

Dnia 13 czerwca 2014r., na terenie
Samorządowego
Przedszkola
w
Międzylesiu odbył się "Plener Rodzinny czas zabaw dzieci z rodzicami". Zabawę
rozpoczęto zadaniami sprawnościowymi
dla wszystkich grup przedszkolnych. Rzut
do celu, sztafeta, przeciąganie liny i skoki
na piłkach, to niemały wyczyn dla
"maluchów". Po zabawach sportowych,
rozpoczęliśmy zabawy przy muzyce, które
poprowadził "wodzirej". Dwie godziny
zabaw tanecznych dzieci oraz dzieci z
rodzicami zakończyły konkursy rodzinne
poprowadzone
przez
nauczycielki
przedszkola. Rozdano nagrody dla
zwycięzców konkursów wewnętrznych,
takich jak:
"LOGO Przedszkola
Promującego Zdrowie", " Opowiadanie o
Przygodach Misia z surowcami wtórnymi",

"Mini Książeczka Kucharska", "Zwierzęta
domowe", "Mamo, tato nie pal!".

ZAPRASZAMY NA…
„Noc Świętojańska”

Dziękujemy
Państwu
Sokołowskim,
Państwu Wójtowicz, Hurtowni LACTIS w
Kłodzku za wsparcie rzeczowe, bez
którego nie byłoby pierogów, zupy
gulaszowej oraz słodkości dla dzieci.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za to, że
stanęli na wysokości zadania i upiekli tak
wiele
przepysznych
ciast
oraz
uczestniczyli w zabawach z dziećmi.

28 czerwca (sobota)
Kamieńczyk
*************************

II Międzyleska Biesiada Zespołów
Śpiewaczych
12 lipca (sobota)Smreczyna
godz. 15.00

*************************

Turniej Piłkarski
Dziekana

Wszystkim osobom, które wsparły
nasze działania
DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO
SERCA
6 lipca (niedziela)

ZAKOŃCZENIE SEZONU
PIŁKARSKIEGO
Turniej o Puchar Burmistrza
Międzylesia
13 lipca 2014(niedziela)
*********************
Turniej o Puchar Krzysztofa
27 lipca (niedziela)2014
**************************

SEZON KĄPIELOWY 2014
NA BASENIE
W MIĘDZYLESIU
od.15.05 do 30.06
poniedziałek – nieczynny
wtorek
15.00 - 19.00
środa
15.00 - 19.00
czwartek 15.00 - 19.00
piątek
15.00 - 19.00
sobota
10.00 - 19.00
niedziela 13.00 - 18.00
od.01.07 do 31.08
poniedziałek – 14.00 - 19.00
wtorek
10.00 - 19.00
środa
10.00 - 19.00
czwartek 10.00 - 19.00
piątek
10.00 - 19.00
sobota
10.00 - 21.00
niedziela 10.00 - 18.00
do dnia 16.06.2014 basen
odwiedziło 2745 osób

Wyniki:

Zapraszamy do nowootwartego Punktu
Informacyjnego Funduszu Europejskich
w Wałbrzychu !
Od maja br. w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1 został uruchomiony Lokalny Informacyjny
Funduszy Europejskich (PIFE).
Z usług PIFE może skorzystać każdy zainteresowany tematem pozyskania dotacji ze środków europejskich.
Pracownicy PIFE wyjaśnią, jakie przedsięwzięcia podlegają dofinansowaniu i przedstawią warunki, które należy
spełnić, aby ubiegać się o wsparcie. Poinformują o najbliższym terminie naboru wniosków oraz wskażą
instytucję odpowiedzialną za jego przeprowadzenie. Potencjalny beneficjent dowie się także, jakie obowiązki
wiążą się z otrzymaniem dofinansowania i pozna podstawowe zasady rozliczania dotacji.
Obecnie w Punkcie w Wałbrzychu można uzyskać informację o wsparciu dostępnym jeszcze ze środków
poprzedniego okresu programowania funduszy europejskich. Są to niskooprocentowane pożyczki i poręczenia
finansowane ze środków europejskich, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Punkt stanowić będzie
również źródło informacji o możliwościach wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej; wskaże ogólne
założenia programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020.
Zapytania do PIFE można kierować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź zgłosić się
osobiście do siedziby Punktu. Wszystkie świadczone usługi są bezpłatne. Dolnośląskie PIFE, w tym wałbrzyski
punkt są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. PIFE w
Wałbrzychu jest czynny dla beneficjentów w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, a w pozostałe dni robocze –
w godzinach 8.00-16.00. Szersze informacje, w tym dane teleadresowe, aktualne informacje o ogłaszanych
naborach oraz spotkaniach, szkoleniach i konferencjach dotyczących funduszy europejskich dostępne
są na stronie www.fundusze.dolnyslask.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Wałbrzych, Pl. Magistracki 1 (II piętro, pok.25)
tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172
pife.walbrzych@dolnyslask.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza
KONKURS pn..

„Jaki mój dom – taka moja gmina”
1. Cele konkursu - aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia estetyki i wizerunku gminy
Międzylesie, w szczególności poprzez nadanie budynkom i obejściom estetycznego wyglądu,
zakładanie i eksponowanie ogrodów przydomowych i terenów rekreacyjnych, zachowanie wartości
środowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
a) certyfikowane gospodarstwo rolne
b) certyfikowana posesja
c) certyfikowana wspólnota mieszkaniowa
d) certyfikowana miejscowość aktywna
3. Organizacja konkursu
a) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
b) Zgłoszenia do konkursu składać należy w dniach od 01 do 15 czerwca 2014 r. w pok. nr 17 (II
piętro) Urzędu Miasta i Gminy, Międzylesie Plac Wolności 1, w godz. 7.15- 15.00, u sołtysa danego
sołectwa, lub przesłać na adres Urzędu.
Druki zgłoszeń (wzór nr 1) dostępne na stronie: www.miedzylesie.pl zakładka: dla mieszkańców, lub
w pok. Nr 17 Urzędu Miasta lub u sołtysa.
c) Konkurs trwać będzie od 16 czerwca do 31 lipca 2014 r.
4. W konkursie mogą brać udział:
I kategoria – właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych
II kategoria – właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych.
III kategoria – wspólnoty mieszkaniowe
IV kategoria konkursu rozpatrywana jest przez komisję konkursową, która wyłania najaktywniejszą
miejscowość biorąc pod uwagę:
- ilość zgłoszeń z miejscowości we wszystkich kategoriach do ilości budynków zamieszkałych;
- udział społeczności lokalnej w realizacji projektów w ramach PAOW, w szczególności uczestnictwo
w konkursach p.n. najładniejsza wiata przystankowa, zagospodarowanie centrum wsi, najładniejsza
choinka, inicjatywy lokalne.
5. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza, dokona przeglądu zgłoszonego obiektu jeden
raz. Dokumentację konkursową stanowią: karta zgłoszenia, arkusz oceny z oględzin nieruchomości (
wzór nr 2, 3 i 4 ).
6. Osoby, które zajęły w konkursie w 2012 i 2013 r. miejsce od I do III, w którejkolwiek z kategorii,
nie mogą brać udziału w konkursie w 2014 r.
7. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody. Uczestnicy konkursu pierwszych dziecięciu
miejsc otrzymają certyfikaty, a pozostali biorący udział w konkursie – zaświadczenia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, prezentacja zdjęciowa nagrodzonych miejsc
nastąpi na Dożynkach gminnych 2014 r.
Międzylesie, dnia 23 maja 2014 r.

