ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU
O POMYŚLE NA KULTURĘ…

Kto był inicjatorem programu „Dom Kultury + inicjatywy lokalne” ?
Głównym inicjatorem napisania projektu była pani Monika Frątczak, prezes Fundacji
Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych. Pani Monika od 1,5 roku mieszka w Różance. To koordynator z
wieloletnim doświadczeniem z wykształcenia animator kultury,
socjolog. Od kilkunastu lat
organizatorka imprez krajowych, międzynarodowych, oraz realizatorka programu edukacji kulturalnej
dla dzieci i młodzieży w instytucji samorządowej (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu), inicjatorka
projektu ReKreacje (program „Młodzież w działaniu”).
Koordynatorka projektu Gateway to La Strada II Continuation 2014, dofinansowanego przez
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu). Specjalista
ds. promocji i organizacji spotkań lokalnych w ramach projektu „Liczy się miasto. Monitorowanie
budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej - projekt współfinansowany przez Szwajcarię w
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Jakie warunki należało spełnić, by stać się jego uczestnikiem ?

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogły się następujące podmioty prawa
polskiego: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej
instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji
kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji
współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Napisałyśmy wniosek, który złożyłyśmy w ministerstwie. Do tegorocznej edycji programu
„Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014” aplikowało 107 instytucji z całej Polski, wyłoniono 50
beneficjentów, w tym nasz ośrodek kultury
Jakie instytucje kultury z terenu naszego powiatu - oprócz międzyleskiej - wzięły udział w
programie ?
Z tego co wiem (sprawdziłam listę beneficjentów na stronie ministerialnej) jesteśmy jedyną
instytucją na terenie powiatu, która realizuje projekt „Dom Kultury +”

Co proponował organizator programu instytucjom kultury, które zakwalifikowały się do jego
realizacji ?

Celem projektu „Dom Kultury +” jest zwiększenie zaangażowania ośrodka w życie
społeczności gminy Międzylesie poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców, odkrywanie,
rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych oraz bezpośrednią współpracę z
osobami i grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. Wszystko to przy
wykorzystaniu zasobów instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum
Kultury.
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu partycypacyjnej diagnozy identyfikującej
zasoby i oddolne, samodzielne inicjatywy mieszkańców gminy Międzylesie. W oparciu o tą diagnozę
MGOK w Międzylesiu wraz z koordynatorem opracował i udostępnił do wiadomości publicznej
zasady, na podstawie których wybrane zostały oddolne inicjatywy mieszkańców. Są to nowatorskie
działania animacyjne odkrywające i promujące nowe możliwości współpracy MGOK w Międzylesiu ze
społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup młodzieży oraz osób
nieobecnych w dotychczasowych działaniach ośrodka kultury.
Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie przez MGOK wraz z koordynatorem i
wnioskodawcami planów wspólnej realizacji wybranych inicjatyw oraz rozliczenie projektu

Jaki odzew wśród międzylesian przyniosło opublikowanie informacji o takim programie –
konkursie ?
Na nasze spotkania i konsultacje zgłosiło się wielu aktywnych, chętnych i ciekawych mieszkańców z
całej gminy. Wnieśli mnóstwo ciekawych pomysłów, propozycji, marzeń. Na spotkaniach rozmawiano
o wielu potrzebach mieszkańców nie tylko tych kulturalnych, mówiono o wielu problemach. Sami
zainteresowani stwierdzili, że warto częściej się spotykać w tak różnorodnym gronie by móc ze sobą
porozmawiać. O wszystkich pomysłach można przeczytać na naszych stronach w tzw. raporcie.
Miłym zaskoczeniem była dla mnie osobiście wielkie zainteresowanie bardzo różnorodnych
grup i napisanie przez nie fantastycznych, wspaniałych i nieomal genialnych wniosków
Ile projektów wpłynęło na konkurs „Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” i ile z nich w
końcowej, drugiej fazie oceny zakwalifikowało się do realizacji ?

Na konkurs wpłynęło 16 projektów. Zgodnie z regulaminem NCK można zrealizować od 3 do
7 wniosków. Wybór wniosków odbył się w II etapach:
I etap - podczas którego wszyscy wnioskodawcy oceniali pomysły pozostałych wnioskodawców, a
głosowanie nad nimi odbyło się podczas prezentacji publicznej projektów 28 czerwca 2014 r.
II etap podczas którego Komisja Oceniające w składzie : Teresa Sobierska, Karol Ostalski
animator Narodowego Centrum Kultury, Agnieszka Piątek reprezentująca Urząd Miasta i Gminy
Międzylesie oraz Monika Frątczak koordynator projektu, uwzględniając regulamin konkursu, zasady
programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, oraz wcześniejszą ocenę projektów dokonaną przez
samych wnioskodawców dn. 28.06.2014, wybrała 6 projektów, które zostaną dofinansowane i
zrealizowane :

Warsztaty Carvingowe
Bierz kijki i ruszaj z nami poznaj piękno naszej gminy
Klub filmowy pod chmurką
Klub Miłośników Tańca
Wieś – WIDMO – Czerwony Strumień
Klub inicjatyw twórczych – warsztaty artystyczne
Flash Mob „MiędzyLudźmiLesie”
Projekcje i Podróże – cykl spotkań.
Guda Obend czyli tradycja w nowej odsłonie
Rachunek się nie zgadza ponieważ niektóre projekty zostaną połączone w jeden, abyśmy
zrealizowali jak najwięcej wspaniałych pomysłów i jeszcze zmieścili w wyznaczonych finansach.
MGOK zrealizuje w ramach swoich własnych działań dwa projekty które nie zakwalifikowały się ze
względów formalnych, a są niezwykle ważne dla naszej społeczności : Rada Młodzieżowa Miasta i
Gminy Międzylesie i 17 września – Dzień Sybiraka – żyć, przeżyć, wrócić.
Są też projekty - inicjatywy, które wymagają znaczenie większego finansowania niż obecne
możliwości projektu. Należałoby te projekty wzbogacić i zrealizować w całości w przyszłości i
oczywiście należałoby również znaleźć na nie środki finansowe
Czy do udziału w konkursie zgłosiła się tylko młodzież, czy też można nazwać ten konkurs
wielopokoleniowym ?
No cóż. Na spotkania przybyła liczna
grupa młodzieży. Młodzi ludzie w trakcie
opracowywania diagnozy przedstawiali mnóstwo ciekawych pomysłów, jednak nie napisali ani
jednego projektu.
Wiele projektów, które będą realizowane są skierowane do młodzieży. Niestety od nich samych nic nie
mamy a szkoda, bo wspólnie moglibyśmy kilka rzeczy zrobić, ale przecież w programie chodzi o
inicjatywy oddolne. Zresztą MGOK nie może pisać dla siebie w tym programie żadnych projektów.
Naprawdę szkoda, gdyż mamy młodzież niezwykle utalentowaną, z tak niesamowicie różnorodnymi
pomysłami.. Szkoda, że nie mają chęci tego sami realizować
Może kilka zdań na temat „wygranych” projektów…

Kilka słów to mało. Projekty które zostaną zrealizowane są przede wszystkim bardzo
różnorodne, odpowiadają na potrzeby kulturalne mieszkańców, o każdym z nich należy opowiedzieć i
tak w ramach Klubu Miłośników Tańca odbęda się warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych z
nauką tańców narodowych i towarzyskich, Guda Obend czyli tradycja w nowej odsłonie: zostanie
opracowany i wydany kalendarz nawiązującego do tradycji przedwojennej ziemi kłodzkiej; Bierz kijki
i ruszaj z nami - poznaj piękno naszej gminy - ma na celu nauczyć poprawnie chodzić z kijkami,
wyznaczymy trasy do nordic walking’u; Klub filmowy pod chmurką – na dziedzińcu naszego zamku
odbędzie się pokaz filmów dla dzieci i dorosłych; Flash Mob „MiędzyLudźmiLesie - to radosny

happening na rynku w Międzylesiu inicjujący realizację projektów; Klub inicjatyw twórczych –
warsztaty artystyczne - w ramach tego projektu odbędą się warsztaty poetyckie, nauka robienia
biżuterii, warsztay bębniarskie, warsztaty carvingowe, Wieś WIDMO – Czerwony Strumień;
Projekcje i Podróże – cykl spotkań. Więcej informacji o projektach na naszej stronie internetowej
www. mgok.eu
Co organizator konkursu gwarantuje twórcom zwycięskich projektów ?
Narodowe Centrum Kultury przekazuje przede wszystkim przez MGOK fundusze na realizacje
projektów Mamy do pomocy animatora z Narodowego Centrum pana Karola. MGOK we wszystkim
służy pomocą, radą, sprzętem, pomieszczeniami, promocją, nagłośnieniem imprez, koordynuje
wszystkie działania i odpowiada za przebieg i realizacje projektów przed ministerstwem

Sporządzony został „Raport z badań „Międzylesie Twój pomysł na kulturę”, będący
diagnozą lokalną identyfikującą oczekiwania i potrzeby w zakresie kultury w naszej
gminie. W jaki sposób zdyskontowane zostaną ustalenia zawarte w diagnozie ?
Raport prezentuje wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców
gminy Międzylesie w maju 2014 r Przeprowadzona diagnoza składała się z czterech spotkań
warsztatowych w których łącznie wzięło udział: 70 osób. Trzy spotkania, w tym 2 dla
młodzieży i 1 dla seniorów. Przedsięwzięcie było skoncentrowane wokół kwestii uczestnictwa
mieszkańców gminy Międzylesie w kulturze oraz możliwości ich silniejszej aktywizacji.
Polegało ono na wyłonieniu (i dalszym wspieraniu) lokalnych liderów mogących inspirować i
wspomagać pozostałych mieszkańców w realizacji pomysłów związanych z ożywieniem życia
kulturalnego gminy. Życie kulturalne jest tu rozumiane szeroko, nie tylko jako tradycyjne
dziedziny, jak film, teatr czy muzyka, ale także jako wszelkie zainteresowania mieszkańców
związane z ich czasem wolnym. Raport może pomóc w określeniu, jakie pomysły będą
odpowiadać na potrzeby i zainteresowania innych mieszkańców gminy. Tekst ten może
również stanowić inspirację dla dalszych działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Międzylesiu
Może – na koniec – kilka zdań od siebie…
Napracowaliśmy się przy tworzeniu projektów mam tu na myśli pomysłodawców projektów,
panią Monikę i pracowników MGOK. Inicjatywy są naprawdę bardzo ciekawe i twórcze, ale bez
udziału mieszkańców niemożliwe do zrealizowania. Dlatego też serdecznie zapraszam do udziału w
realizacji tych działań. Zapraszam na nasza stronę i na facebook’a do bliższego zaznajomienia się z
naszym projektem, raportem, śledzeniem ogłoszeń o imprezach i do czynnego brania w nich udziału.
Projekty realizowane będą we wrześniu i październiku i mam nadzieję, że chętnych nie zabraknie, a
każdy znajdzie coś dla siebie

Dziękuję za rozmowę

ABSOLUTORIUM
UDZIELONE…
27 czerwca 2014 r. odbyła się XL sesja
Rady Miejskiej w Międzylesiu. W porządku
obrad znalazło się między innymi podjęcie
uchwał w sprawach :

ZWYCIĘSTWO ZESPÓŁU
„RÓŻA” Z RÓŻANKI W
WIOSENNEJ EDYCJI 2014
LISTY PRZEBOJÓW
LUDOWYCH RADIA
WROCŁAW

1. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2013 r.
2.absolutorium dla burmistrza za rok 2013.
3.zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Radni udzielili absolutorium burmistrzowi za
rok 2013. Po więcej informacji prosimy
sięgnąć do strony internetowej gminy :
www.miedzylesie.pl > BIP > Rada Miejska.

SPRZĄTANIE RZEKI NYSY…

Z
wielką
przyjemnością
informujemy, że w Wiosennej Edycji 2014
Listy Przebojów Ludowych Radia
Wrocław, po raz kolejny zwyciężył
zespół „Róża” z Różanki, a nagrodą
będzie nagranie płyty w Radiu Wrocław.
Przypominamy, że w 2007 r. zespół
również był finalistą, tym bardziej należą
się gratulacje za „wieczną młodość”
zespołu. Zespół zebrał 2787 głosów (
poprzez sms-y i radiowe głosowanie). To
wyjątkowy wynik!

Z inicjatywy Polskiego Związku
Wędkarskiego – Koło w Międzylesiu, w
dniu 17 czerwca br. po raz kolejny już
odbyło się sprzątanie koryta i brzegów
Nysy Kłodzkiej, na odcinku przemiennego
obrębu ochronnego ustanowionego na
obszarze Międzylesia.
Oprócz
wędkarzy, w przedsięwzięciu uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w
Międzylesiu, oraz pracownicy Zakładu
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Międzylesiu. ZUK dostarczył worki na
odpady i zapewnił odbiór zebranych
śmieci.

Wytrwała praca zespołu na próbach,
świadcząca
o
obowiązkowości
i
odpowiedzialności, wiecznie urozmaicany
repertuar utworów, by nie „zastać” w
miejscu, niespożyta energia i wigor
płynące od każdego ich członka , obecność
w wielu środowiskach i na wielu
imprezach….. to m. innymi, a może przede
wszystkim wpłynęło na wynik finału.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy
wiecznej młodości ducha i serc oraz wielu
kolejnych sukcesów. Zapraszamy na stronę
Listy Przebojów Ludowych Radia
Wrocław:
http://www.ludowe.prw.pl/bands/view/1
00/Roza-z-Rozanki

3 x G : GOWORÓW-GORZÓW
WLKP- GARBISZ/12.06.2014 –
21.06.2014/
czyli relacja Lili Kucfir z pobytu na
Warsztatach Interdyscyplinarnych
zorganizowanych przez RSTK Gorzów
Wlkp. której szefuje Czesław Ganda.
Z Goworowa do Gorzowa jest
ponad 400 km, ale droga tym razem minęła
jak mgnienie oka. Już w podróży zaczęła
się praca twórcza. Rozmowa z Wojtkiem
Ossolińskim z Prudnika skróciła ją
zdecydowanie.
Czas na warsztatach wypełniony był po
brzegi. Spotkały się tam cztery grupy
twórcze: poeci, malarze, muzycy i
fotograficy - filmowcy z różnych stron
Polski, w sumie prawie 40 osób. Spora
grupa artystów z Warszawy i Gorzowa
Wlkp i między nimi ja z Goworowa, małej
miejscowości
z krańca Polski. Nie
ukrywam, że na początku miałam tremę,
ale ludzie okazali się bardzo przyjaźni. Ich
akceptacja sprawiła, że poczułam się jak w
domu.
Już pierwszego dnia pobytu odbył
się slam poetycki i ku mojemu zaskoczeniu
okazało się, że dobrnęłam do półfinału. A
stawałam w szranki z takimi osobami jak
Agnieszka Tomczyszyn – Harasymowicz z
Głuchołaz, czy Frerdynand Głodzik z
Gorzowa. Potem kolejne dni mijały jak
minuty. Lekcje poetyckie w dwóch w
Gorzowskich liceach i próby do
niedzielnego programu poetyckiego. W
sobotę spotkanie w domu kultury w
Santoku z tamtejszą społecznością i
oficjalna biesiada poetycka połączona z
wystawą prac malarskich z poprzedniego
roku. W niedzielę program poetycko muzyczny w kościele „Bogu i ojczyźnie”.
To dla mnie nowe doświadczenie prezentacja własnego wiersza
sprzed
ołtarza wcale nie jest taką prosta sprawą,
zwłaszcza gdy kościół wypełniony po
brzegi. Ale udało się, uczestnicy mszy
program przyjęli owacją na stojąco.

Po obiedzie wyjazd do Garbicza, małej
miejscowości
położonej 80 km od
Gorzowa Wlkp. i zakwaterowanie w
pięknym pałacu „Magnat”. I tutaj dopiero
się zaczęła „harówka”. Co prawda byłam
w sekcji literackiej, ale chciałam
spróbować też swoich sił w malowaniu.
Tak więc dzieliłam czas między zajęciami
w jednej i drugiej grupie.
Indywidualne konsultacje literackie
z poetką, krytykiem literackim, eseistką,
członkiem
Zarządu
Oddziału
Warszawskiego Związku Literatów
Polskich Aldoną Borowicz i poetą,
dziennikarzem, tłumaczem, animatorem
kultury i Prezesem Zarządu Głównego
Związku Literatów Polskich i Prezesem
Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLPMarkiem Wawrzkiewiczem były dla
mnie bardzo cennym doświadczeniem, jak
również ich opinia o mojej twórczości
którą zaprezentowałam na wieczorku
poetyckim w „pałacowej piwnicznej izbie”
. Będę tutaj nieskromna, ale ich opinia była
bardzo pozytywna. Podbudowało mnie to
bardzo, nie ukrywam.
Spróbowałam również sił w sekcji
malarskiej, pierwszy raz szkicowałam i
malowałam
z
natury.
Konsultant
Eugeniusz Geno Małkowski - artysta
malarz,
profesor
Uniwersytetu
Warmińsko- Mazurskiego z Warszawy
całkiem łaskawym okiem patrzył na moje
malarskie poczynania. W sumie na
warsztatach namalowałam dwa obrazy –
„Kościół w Garbiczu” i „Zmierzch”.
Pobyt na warsztatach kończyła
uroczysta biesiada w MCK w Gorzowie
połączona z wystawą prac malarskich i
programem poetycko - muzycznym
przygotowanym w Garbiczu.
Tutaj, na warsztatach, spotkały się różne
środowiska artystyczne
przenikając i
inspirując się wzajemnie. I tak odbywały
się wieczorki synkretyczne, gdzie muzycy
improwizowali ubarwiając efektami swojej
pracy prezentowane przez poetów wiersze.
Poeci układali wiersze do malowanych
obrazów…

Była to niewątpliwie uczta dla ducha. Na
warsztatach poznałam m.in. Łucję Fice autorkę znanych książek „Przeznaczenie”
i „Dom starców”.
Reasumując, myślę, że godnie
reprezentowałam najpiękniejszą wieś
Dolnego
Śląska
2013r,
Bibliotekę
Publiczną w Międzylesiu z filą w
Goworowie, oraz gminę Międzylesie, bo
tak mnie tam przedstawiano: Lila Kucfir –
Goworów.

Motto „lepiej żyć” jest odczuwalne dla
każdego, kto miejscowość odwiedza”.

KONKURS O EUROPEJSKĄ
NAGRODĘ ODNOWY WSI 2014
ROZSTRZYGNIĘTY

Przypominamy, że Europejska Nagroda
Odnowy Wsi wręczana jest raz na dwa
lata.

Otrzymaliśmy pewną informację, że
miejscowość Tihany na Węgrzech zdobyła
Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2014.

Jeszcze raz gratulujemy
mieszkańcom Goworowa !!!

Wśród 29. uczestników konkursu, wieś
Goworów zdobyła wyróżnienie, z czego
wszyscy jesteśmy bardzo dumni. A tak oto
komisja konkursowa uzasadnia swoją
decyzję:
„Goworów
zostaje
wyróżniony
Europejską Nagrodą Odnowy Wsi za
szczególne osiągnięcia w wielu obszarach
rozwoju wsi. Warte podkreślenia są w
szczególności dokonania w zakresie
renowacji
i
zrównoważonego
wykorzystywania cennej architektury
starej substancji budowlanej, a także
działania służące wdrażaniu turystyki
zrównoważonej oraz ożywiona działalność
społeczna w tej niezwykle atrakcyjnej
miejscowości.
Dzięki
ogromnym
dokonaniom udało się po katastrofie
powodziowej, stworzyć tutaj na nowo
miejsce, w którym chce się żyć w
otoczeniu przyjaznym dzieciom i rodzinie.
Poprzez realizowane na rzecz całej
społeczności
wiejskiej
projekty,
mieszkańcy udowadniają swoje ogromne
zaangażowanie
w
życie
społeczne
miejscowości, a poprzez aktywność w
stowarzyszeniach -- silną więź wzajemną.

Jak
wspomniał,
podczas
wizyty
konkursowej, jej przewodniczący Karl
Mayr z Austrii, samo uczestnictwo w
konkursie jest wyjątkową nagrodą dla wsi.
Finał konkursu odbędzie się w Szwajcarii
w miejscowości Vals, w miesiącu wrześniu
br. na który mieszkańcy Goworowa zostali
zaproszeni.

wszystkim

FESTYN W DŁUGOPOLU
GÓRNYM
Cyklicznie, od kilkunastu lat, by
tradycji świętowania dni św. Piotra i Pawła
stała się zadość, w centrum Długopola
Górnego, dnia 29. czerwca 2014 r.
zorganizowany został festyn odpustowy
ku czci patronów tego kościoła św. Piotra
i Pawła. Uroczystą mszą, w asyście
zaproszonych
księży,
rozpoczęto
niedzielne świętowanie.
Korzystna
pogoda,
początek
wakacji i oryginalne pomysły programu
imprezy, stały się zaproszeniem dla
mieszkańców i gości aby uczestniczyć w
tym dorocznym wydarzeniu.
Motto
festynu: ,,z nami nuda się nie uda ''.
Organizatorzy
starali
się
sprostać
oczekiwaniom
przybyłych
gości.
Miejscowe panie zadbały o wszelkiego
rodzaju ciasta ( 32 blaszki!). Uzyskany
dochód będzie cegiełką do powstającego
od trzech lat chodnika wokół kościoła.

trzy utwory ludowe oraz przyśpiewki, jeśli
wcześniej
zgłoszone
zostały
organizatorom.

Zespół „Róża” z Różanki, umilił
czas, wyśpiewując znane i nie znane pieśni
biesiadne i ludowe. A nagrodą…. sowite
brawa słuchaczy i pyszne ciasta. Obecni na
imprezie mieli do wyboru uczestniczenie w
wielu konkurencjach przygotowanych
przez organizatorów, i tak: układanie
domina z drewnianych elementów;
wiązanie krawata, mecz siatkówki
(zgłoszono 4 drużyny: Długopole Górne,
Domaszków, Wilkanów i mieszkańców
Europejskiego Forum Młodzieży w
Długopolu Górnym), gra w bierki (bierki z
kijów o dł. 1 metra), wbijanie gwoździa,
prezentacja
„młodych talentów” w
zakresie śpiewu, recytacji, mimiki twarzy,
bieg w workach, strzelanie goli do bramek
pomarańczą. Organizatorzy: sołtys wsi,
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie
Aktywni dla Długopola Górnego, dziękują
sponsorom:
Pani
Krystynie
Rusak
(fundator nagrody rzeczowej), Panu
Zbigniewowi Więcławkowi (wsparcie
finansowe), miejscowym strażakom, jak
również tym wszystkim, którzy darowali
swój czas i zaangażowanie przy
organizacji festynu.

ŚWIĘTO MUZYKI LUDOWEJ
W PSTRĄŻNEJ
Zespół „Długopolanie” z Długopola
Górnego – jako jeden z dwunastu
uczestniczących zespołów, wziął udział w
IX Prezentacjach Zespołów Ludowych
Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka” – w
Pstrążnej k/Kudowy Zdroju, w dniu 6.
lipca 2014 r. Każdy z zespołów wykonał

Nagrodzone zespoły: w kategorii
utwory ludowe - I miejsce zespół Harnaś
z Radkowa, II m. zespół Heyszowina z
Kudowy Zdroju, III m. zespół Katarzynki
ze Ścinawki Górnej.
W przyśpiewkach ludowych: I m.
Woliborzanki z Woliborza, II m.
Tarnawiczanki z Waliszowa, III Harnaś
Radkowa. Nagroda publiczności – zespół
Heyszowina z Kudowy Zdroju.

WARSZTATY PN.
„TWORZENIE SIECI
NAJCIEKAWSZYCH WSI”
W dwudniowych warsztatach (3-4
lipca br.), w Starych Siołkowicach (woj.
opolskie), dot. projektu Tworzenia Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce, który został
zgłoszony do realizacji przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach planu
działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014-2015,
uczestniczyły
przedstawicielki
wsi
Goworów – aspirującej do udziału w
Sieci..:Violetta Przybylska i Grażyna
Jesionowska,
oraz
przedstawiciel
międzyleskiego urzędu miasta - Marek
Gliński.

STRAŻACY
NA PIELGRZYMCE

Celem projektu jest zachowanie i
wykorzystanie walorów materialnych i
kulturowych
wsi,
na
rzecz
skoordynowanego
rozwoju
tych
miejscowości,
w
powiązaniu
z
generowaniem wysokiej jakości oferty
pobytu.
Tworzenie sieci miejscowości o
rozpoznawalnej
marce,
dających
gwarancję pobytu o wysokim poziomie
atrakcyjności i jakości usług ma stać się
realną strategią rozwoju sołectw.
Dlatego
też,
w
celu
uszczegółowienia tego ogólnokrajowego
przedsięwzięcia,
wojewoda
opolski
Ryszard Wilczyński, zaprosił do udziału w
spotkaniu m.in. reprezentację z Goworowa
– miejscowości wyłonionej do udziału w
projekcie. Łącznie przedstawiono 18
prezentacji,
w których omówiono
najciekawsze walory wsi pod względem
ich
materialnego
dziedzictwa,
przestrzennego i krajobrazowego ładu oraz
turystycznej atrakcyjności. Szczególną
uwagę poświęcono także kulturowym,
historycznym i edukacyjnym atutom.
Innymi słowy ujmując: czym wieś jest
ciekawa i dlaczego będzie atrakcyjnym
miejscem pobytu. Treści i forma
prezentacji pań z Goworowa nagrodzona
została szczerymi oklaskami uczestników
warsztatów.
W
programie
pobytu
uczestnicy zapoznali się z modelową
prezentacją wsi Stare Siołkowice.

29.06.2014r Strażacy z pocztami
sztandarowymi
gminy
Międzylesie
uczestniczyli w Świdnicy w V Diecezjalnej
Pielgrzymce Strażaków Diecezji Świdnickiej
w ramach Obchodów
X lecia Diecezji
Świdnickiej

POWSTAJE DOLNOŚLĄSKA
RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek
Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór
kandydatów do Dolnośląskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Nabór
kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych w DRDPP potrwa do
5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o
naborze kandydatów zostały zamieszczone na
stronach
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacjepozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku
Publicznego stanowi organ konsultacyjny
i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim
powołuje ją Marszałek Województwa.

Możliwość powołania Rady daje Ustawa z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku
Publicznego zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie należy
w szczególności:
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych,
w tym w zakresie programów współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
- wyrażanie opinii o projektach uchwał i
aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
pożytku publicznego;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w
przypadku
sporów
między
organami
administracji publicznej a organizacjami
pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe;
- wyrażanie opinii o projekcie strategii
rozwoju województwa.
Określenie trybu powoływania członków
Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą,
należy
do
kompetencji
Zarządu
Województwa.
Ustawa
wymaga,
by
reprezentanci
organizacji pozarządowych
stanowili co najmniej połowę członków rady.
Ważne jest również, by na etapie wyłaniania
pozarządowych członków rady wojewódzkiej
zapewnić ich reprezentatywność w zakresie
form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i
zakres prowadzonej działalności.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu
30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14
ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy
wszystkie
organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące
działalności
na
terenie
województwa
dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na
członków Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Bliższych informacji
udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41
36, email andrzej.stachowiak@umwd.pl”

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

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)

* 21.07.2014 * 04.08 *
POMOC BEZPŁATNA !

MAŁA OLIMPIADA
SPORTOWA

dotyczący nazwiska zdobywczyni I
miejsca
w
Gminnym
Konkursie
Ortograficznym Klas III. W tym
konkursie I miejsce zajęła Natalia
Chruściel. Organizatorzy przepraszają
Natalię i czytelników za pomyłkę.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM IM.
PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE

18 czerwca 120. uczniów klas I III ze Szkoły Podstawowej przy Zespole
Szkół w Międzylesiu wzięło udział w
Małej Olimpiadzie Sportowej. Każdy
uczeń brał udział w konkurencjach takich
jak: bieg na 60 metrów, rzut piłką do
kosza, rzut kółkiem ringo, rzut piłką
lekarską. Konkurencje rozegrano w
kategoriach klas, z podziałem na
dziewczynki i chłopców. Niemalże każde
dziecko otrzymało medal, bowiem rozdano
ich w sumie 144. Każde dziecko otrzymało
też
znaczek
upamiętniający
Małą
Olimpiadę Sportową. Nad prawidłowym
przebiegiem
zawodów
czuwały
wychowawczynie klas I-III. W przyszłym
roku kolejne zmagania sportowe. W
poprzednim numerze „ Informatora…” w
tekście na temat Gminnego Konkursu
Ortograficznego klas III popełniony został
błąd w nazwisku uczennicy, która zdobyła
I miejsce. Wobec powyższego czujemy się
– na prośbę autorki informacji zobowiązani dokonać sprostowania. Oto
ono :
W
numerze
czerwcowym
„Informatora”
wkradł
się
błąd

Nadszedł wreszcie ten upragniony
przez
wszystkich
uczniów
dzieńzakończenie roku szkolnego.
W sali
widowiskowej
miejscowego
Domu
Kultury
zgromadzili
się
wszyscy
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i
zaproszeni goście: dyrektor Domu Dziecka
w Domaszkowie - Zofia Sornat, sołtys
Domaszkowa Mieczysław Szarłowski,
przedstawicielka Rady Sołeckiej Jadwiga
Warchał, przedstawiciel Nadleśnictwa
Międzylesie Mariusz Kępa. Na uroczystość
przybył również proboszcz Domaszkowa
ks. Jan Maciołek.
Absolwenci szkoły podstawowej
i
gimnazjum
przygotowali
program
artystyczny, w którym przypomnieli
najweselsze i wzruszające momenty od
rozpoczęcia edukacji w szkole, a następnie

podziękowali wszystkim nauczycielom i
pracownikom
zespołu.
Niejednemu
absolwentowi zakręciła się łza w oku.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego
podziękowali Radzie Sołeckiej i Sołtysowi
Domaszkowa za ogromne wsparcie naszej
placówki
oraz
zorganizowanie
poczęstunku w Dniu Rodziny.

Po uroczystym wręczeniu nagród i
statuetek pani dyrektor Alicja Jakubczak
życzyła wszystkim udanych wakacji.

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU

przewodniczący Rady Miejskiej - pan
Jerzy Marcinek. Po krótkim programie
przygotowanym przez uczniów nastąpiło
tradycyjnie
rozdanie
świadectw
z
wyróżnieniem i nagród uczniom, którzy
uzyskali średnią ocen powyżej 4,75.
Wręczono stypendia naukowe i
nagrodę dyrektora Zespołu Szkół za
najwyższą średnią ocen. Przedstawiciele
klubu sportowego MLKS „Sudety”
Międzylesie wręczyli pamiątkowe medale i
puchary uczniom sekcji tenisa stołowego i
piłki nożnej, którzy godnie reprezentowali
Gminę
Międzylesie
na
zawodach
sportowych.
Szkołę
podstawową
ukończyło w tym roku 33 uczniów, a mury
gimnazjum opuściło 36 absolwentów.
Wszystkim uczniom życzymy
słonecznych wakacji i do zobaczenia 1
września.

PODSUMOWANIE II
PÓŁROCZA
W PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU
 Dnia 09.04.2014 r. odbyły się warsztaty
plastyczno – techniczne z udziałem
starszych kolegów i koleżanek. Uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
wspomagając pracę małych dzieci,
przypomnieli sobie „czasy przedszkola”.
W wyniku wspólnej twórczości powstały
piękne
elementy
do
stroików
świątecznych.

27 czerwca w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbyło się zakończenie roku
szkolnego 2013/2014. Uroczystość swą
obecnością
zaszczycił
burmistrz
Międzylesia - pan Tomasz Korczak i

 Dnia 10.05.2014r. – dwie grupy
przedszkolne „Tygryski’ i „Wilczki”
zaprezentowały
swoje
programy
artystyczne na Pikniku Pod Trójmorskim
Wierchem w Jodłowie przy ośrodku
wypoczynkowym „Ostoja”.

Zespołu Szkół odwiedziły
pomalowały dzieciom twarze.

 14.05.2014 r. - Pan Daniel Sypień, który
przed kilkoma laty prowadził w naszym
przedszkolu zajęcia z rytmiki, przybliżył
dzieciom taniec jakim jest TANGO.
Nauczył dzieci podstawowych kroków i
figur tanecznych. Kolorowe światła,
półmrok i dobra muzyka gwarantowały
dobrą zabawę.
 Dnia 26, 27 i 28 maja 2014r. – w
grupach przedszkolnych odbyła się
uroczystość Dnia Mamy i Taty. Dzieci z
wielkim przejęciem wystąpiły przed
niemałą publicznością, recytując wiersze,
piosenki i wystawiając teatrzyki. Nie
jednej mamie zakręciła się łza w oku.

 30.05.2014r. z uwagi na deszczowy
dzień, nie mogliśmy skorzystać z
zaproszenia do Zespołu Szkół w
Międzylesiu.
Dzień
Dziecka
zorganizowałyśmy same w największej
Sali przedszkolnej. Był to czas zabaw,
tańców i konkursów. Nie pozostawiono nas
jednak w samotności. Nauczycielki z

nas

i

W tym samym czasie, trzyosobowa
drużyna 6-latków w składzie Milena
Chrobak, Dominika Makarska, Sandra
Michalak, po zdobyciu I miejsca w
Wałbrzychu na etapie subregionalnym
VI/X
Dolnośląskiego
Konkursu
Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie
żyć”, walczyła o czołowe miejsca w finale
we Wrocławiu. Po zaciętej rywalizacji z
najlepszymi
drużynami
z
całego
województwa, dziewczynki zajęły bardzo
dobre, piąte miejsce zdobywając 76
punktów na 81 możliwych. Gratulujemy!

 Dnia 01.06.2014r., jak co roku,
przedszkole brało udział w obchodach
„Dni
Międzylesia”.
Dwie
grupy
przedszkolne: „Delfinki” oraz „Pszczółki”,
wystąpiły w programie tanecznym. Swoimi
umiejętnościami pochwaliły się również
grupy taneczne: tańca towarzyskiego

prowadzone przez panią Magdalenę
Fokszańską - Scelina oraz tańca
nowoczesnego pod kierunkiem pani Anny
Nowak.


06.05.2014r. – jak co roku
odwiedziliśmy strażaków. Przedszkolaki
poznały wygląd i wyposażenie remizy
strażackiej oraz wozów strażackich. Miały
okazję dokładnie obejrzeć strój strażaka i
sprzęt ratowniczy. Dziękujemy strażakom
za
pokazy
oraz
omówienie
odpowiedzialnej pracy strażaka.

04.06.2014r.
przedszkolaki
uczestniczyły w „Olimpiadzie sportowej”
w Kralikach zorganizowanej przez
zaprzyjaźnione
przedszkole.
Dzieci
rywalizowały w sześciu dyscyplinach. Po
zawziętej rywalizacji „sportowcy” zostali
zaproszeni na pyszny poczęstunek. Do
przedszkola dzieci wróciły z medalami. Za
rok,
międzynarodowa
„Olimpiada
sportowa” odbędzie się w naszym
przedszkolu.

 06.06.2014r. – podsumowując działania
przedszkola w zakresie zagrożenia
pożarem, we współpracy ze strażakami
przeprowadzono próbną ewakuację z
budynku przedszkola.
Ewakuacja
przebiegła sprawnie, w atmosferze
opanowania i bez stresu dla dzieci.
W tym miejscu dziękujemy strażakom za
nadzór nad przebiegiem ewakuacji oraz
podsumowanie i udzielenie wskazówek.

 Dnia 10.06.2014r. – dla dzieci kończących
edukację przedszkolną, we współpracy z
Nadleśnictwem
w Międzylesiu, zorganizowano wycieczkę do
Międzygórza na ścieżkę edukacyjną. Dzieci
miały możliwość bezpośredniego obserwowania
przyrody oraz obejrzenia kolekcji motyli.
Bogata wiedza pana Mariusza Kempy, który był
naszym przewodnikiem oraz umiejętność
przekazania wiedzy przedszkolakom, sprawiła
że dzieci z zaciekawieniem
przyswajały
podawane treści. Zakończeniem wycieczki było
ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo.
Dziękujemy za sponsoring i prezenty dla dzieci..

 11.06.2014r. – grupa „Delfinki” oraz
przedszkolna grupa tańca współczesnego pod
kierunkiem pani Anny Nowak wzięły udział w
IX Przeglądzie Dziecięcych Form Tanecznych
Estrada 2014 w Kłodzku. Oprócz występu na
scenie dzieci zdobyły nowe doświadczenie
obserwując pozostałe zespoły taneczne.
Dostrzegały
pomyłki
i ciekawe układy taneczne stosowane przez
inne grupy.

 13.06.2014r. – na terenie Przedszkola odbył
się "Plener Rodzinny - czas zabaw dzieci z
rodzicami". Zabawę rozpoczęto zadaniami
sprawnościowymi dla wszystkich grup
przedszkolnych. Po zabawach sportowych,
rozpoczęliśmy zabawy przy muzyce, które
poprowadził "wodzirej". Zabawy taneczne
dzieci z rodzicami zakończyły się konkursami
rodzinnymi. 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!".

 Dnia 17.06.2014 r. - wszystkie dzieci
przedszkolne wybrały się do WIOSKI
INDIAŃSKIEJ w Srebrnej Górze.
Po
przywitaniu z wodzem i zwiedzaniu wioski
dzieci miały okazję spróbować wielu
konkurencji sportowych jak: strzelanie z łuku,
rzut oszczepem (polowanie na bizona), tor
przeszkód czy polowanie na lisa. Następnie
dzieci słuchały legend i opowieści wodza przy
ognisku oraz miały malowane twarze.
Wycieczka była bardzo udana a dzieci mogły
poznać jak wyglądało życie prawdziwych
Indian.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy
niepedagogiczni Samorządowego Przedszkola
w Międzylesiu serdecznie dziękują wszystkim
rodzicom za współpracę i zaangażowanie na
rzecz dzieci przedszkolnych.
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI ! 

 Dnia 26.06.2014 –
na uroczystości
zakończenia roku przedszkolnego w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu
dzieci 7 letnie i część dzieci 6 letnich
pożegnały przedszkole. Bogaty program
artystyczny
był
podsumowaniem
lat
spędzonych w przedszkolu. Dzieci od września
2014r. rozpoczną nowy etap swojego życia:
Lalkę zastąpi zeszycik
Samochód książeczka.
Zamiast worka z pantoflami
Będzie w ręku teczka.

INFORMACJA
DNIA 27 SIERPNIA 2014R.
O
GODZ. 15:00 ODBĘDZIE SIĘ
SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI,
KTÓRE ROZPOCZYNĄ
NOWY ROK SZKOLNY 2014/15

ZAPRASZAMY !!!
MGOK zaprasza wszystkie dzieci dnia
23.07.2014
o
godz.
12.00,
na
przedstawienie pt: KRÓLIK BUKS w
wykonaniu artystów TEATRU URWIS z
Krakowa. Wstęp bezpłatny.

PÓŁMETEK WAKACJI
Serdecznie zapraszamy na festyn dnia 2
sierpnia 2014 od godz. 16.00, który
odbędzie się na polu biwakowym w
Międzylesiu. W programie gry, zabawy,
konkursy dla dzieci i całych rodzin, tor
przeszkód przygotowany przez OSP
Międzylesie i inne niespodzianki-atrakcje.
Polecamy domowe jedzonko i ciasta.
Organizatorzy MGOK i OSP Międzylesie

Stypendia w wysokości 300 zł na
miesiąc przyznawane przez
kolejne 10 miesięcy roku
szkolnego 2014 / 2015.
Stypendium Fundacji Efekt Motyla
przeznaczone jest dla uczniów z terenu
całej Polski zdolnych i zmotywowanych do
nauki, których trudna sytuacja materialna
utrudnia
zdobywanie
wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie
edukacji młodych ludzi, rozbudzanie
ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w
wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane
będą przez kolejne 10 miesięcy roku
szkolnego 2014/ 2015. Raz w roku dla
Stypendystów organizowany jest także
wyjazd motywacyjny do Warszawy
połączony z warsztatami rozwojowymi.
Warunki formalne, jakie należy spełnić:
zamieszkanie
na
wsi
- uczęszczanie do gimnazjum / szkoły
średniej
- złożenie poprawnie wypełnionego
wniosku
Kryteriami branymi pod uwagę jest średnia
z ocen (wymagany skan świadectwa) i
wypełniony kwestionariusz dołączony do
zgłoszeń. Kwestionariusz wraz ze skanem
świadectwa szkolnego za rok 2013/2014

należy
przesłać
na
adres:
stypendia@papilionis.org
Aplikacje przyjmowane do dnia 15 lipca
2014r.
Więcej informacji:
Urszula Nasiłowska www.papilionis.org
Koordynator Zarządzający, kom: 535-114449
urszula.nasilowska@papilionis.org
j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl
Kwestionariusz zgłoszeniowy - stypendium
Fundacji Efekt Motyla 2014 - dostępny na
stronie
Kuratorium
Oświaty
we
Wrocławiu.

ROWERZYŚCI W SZKLARNI
Trzeci etap „Korony Międzylesia”
terytorialnie odbył się w Szklarni. W
sobotę 28 czerwca 2014 rowerzyści
spotkali się przy stawach rybnych, by od
startu do mety pokonać dystans3,3 km oraz
135 m. różnicy wzniesień i tym samym
dojechać do ostatniego zabudowania i
ostatniego centymetra asfaltu we wsi
Szklarnia.

Tym razem na trasę wyruszyło
osiem osób. Jedyny wśród rowerzystów
mieszkaniec Szklarni przygotował dla
wszystkich
uczestników
imprezy
niespodziankę - ognisko, kiełbaski i
napoje. Ceremonia wręczenia certyfikatów,
prowadzona przez burmistrza Międzylesia,
odbyła się więc w piknikowej atmosferze.

Tłem ceremonii stał się baner zakupiony w
ramach zrealizowanego projektu, na
którym widnieje hasło: „Rekreacja
ruchowa drogą do zdrowia”. Zaś
certyfikaty zyskały nową szatę graficzną,
gdyż nasza inicjatywa sportowa kolejny
już raz spotkała się z uznaniem w
konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”
Polsko
–
Amerykańskiej
Fundacji
Wolności realizowanego przez Fundusz
Lokalny
Masywu
Śnieżnika
oraz
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Dzięki
otrzymanemu
wsparciu
finansowemu
planujemy
rozszerzyć
działania promocyjne i edukacyjne,
przygotować niespodzianki dla wszystkich
uczestników podczas kolejnych etapów,
wyróżnić każdego uczestnika projektu oraz
nagrodzić
najbardziej
aktywnych
rowerzystów „Korony Międzylesia ”.

Następny etap odbędzie się 26 lipca
2014. Spotykamy się w Goworowie na
parkingu przy bibliotece. Start
pierwszego rowerzysty o 10.00,
kolejnych co minutę. Meta w Nowej
Wsi, przy ośrodku „Górska Perła”.
Zapisy w godz. 9.15 – 9.45. Udział
bezpłatny
„Korona Międzylesia”

28.06.2014

Szklarnia stawy 440 m.n.p.m –
Szklarnia wieś 575 m.n.p.m.

Dystans 3,3 km
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i
nazwisko
Rafał
Majewski
Tomasz Tur
Sławomir
Ratuszniak
Damian
Czaprowski

Miejscowość

Czas

Szklarnia

10’06’’

Międzylesie 10’08’’
Międzylesie 10’09’’
Międzylesie 10’17’’

Łukasz Tur

Międzylesie 12’34’’

Iwona Faron

Krosnowce 14’11’’

Katarzyna
Grzybowska - Goworów 14’34’’
Kania
Kazimierz
Międzylesie 15’41’’
Szafrański

V OTWARTE MISTRZOSTWA
KOTLINY KŁODZKIEJ
W WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC MIĘDZYLESIE
28.06.2014

Kobiety :
1 - Małgorzata Hałas Karolewska - 95 kg,
100 kg ,102,5 kg
2 - Bożena Tomczak - 62,5 kg, 67,5 kg, 70 kg
3 - Elżbieta Firganek - 50 kg, 52,5 kg, 52,5
kg
Kat wag. 75 kg
1 - Wiesław Kiwacki -140 kg, 145 kg, 150kg
2 - Marcin Szreiber - 130 kg, 135 kg, 140 kg

3 - Grzegorz Łukow - 125 kg, 130 kg, 135
kg
4 - Michał Zygmunt - 115 kg, 120 kg, 125
kg
5 - Patryk Hajduk – 115 kg , 120kg, 125 kg

kg
2 - Łukasz Kasprzyk - 150 kg, 160 kg, 170
kg
3 - Kamil Kasica - 150 kg, 160 kg, 165
kg
= - Przemysław Jeżewski - kontuzja

- Piotr Jurkiewicz – rezygnacja
Kat wag. 85 kg
1 - Mariusz Michalak - 140 kg, 150 kg, 155
kg
2 - Grzegorz Bielecki - 145 kg, 150 kg, 152,5
kg
3 - Sławomir Tomczak - 145 kg, 147,5 kg,
150
kg
4 - Dominik Lis – 145 kg, 150 kg ,150 kg
5- Łukasz Gajdulewicz 120 kg, 125 kg ,130
kg,

Kat wag 95 kg
1 - Patryk Szypuła - 200 kg, 205 kg, 210 kg
2 - Andrzej Juraszek - 160 kg, 165 kg, -----3 - Jacek Koprowski - 150 kg, 155 kg, 162,5
kg
4 – Karol Wawrzyniak – 135 kg, 145 kg , -----5 – Mariusz Małkowski – 135 kg, 140 kg,
145 kg
Kat wag 110 kg
1- Krzysztof Król -195 kg, 205 kg, 215 kg
2 - Kamil Pleban - 155 kg, 165 kg, ----3 - Maciej Koralewski - 145 kg, 152,5 kg,
160 kg
Kat wag 125 kg
1 - Krzysztof Halczyk - 180 kg, 190 kg, 200

Kat wag +125 kg
1 - Grzegorz Kantor - 180 kg , 190 kg, 192,5
kg
SILNY JUNIOR
1 . Marcel Szreiber
2. Sebastian Halczyk
2. Mateusz Kantor
3. Mateusz Gackowski
4. Kacper Juraszek
5. Oskar Sobolewski

WYNIKI
XV TURNIEJU DZIEKANA

1. Śnieżnik Domaszków
2.Wilki Kamieńczyk
3.KS.”ORLE” Międzylesie

ZAPRASZAMY
na
Turniej o Puchar Krzysztofa
20 lipca (niedziela)2014r.,
który odbędzie się na boisku
sportowym im. A. Skowrona
w Międzylesiu

Król strzelców – Michał Socha
Najlepszy bramkarz- Golasz Damian
Zawodnik FAIR PLAY- Korotusz
Grzegorz

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

