Z WIZYTĄ
W NADLEŚNICTWIE
MIĘDZYLESIE

Uczniowie klasy IV i V z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie pod opieką
Violetty Skotnickiej i Haliny Czerwik, 23
października 2014r. odbyli nietypową
lekcję przyrody.
W
Nadleśnictwie
Międzylesie zostali bardzo gorąco
powitani przez nadleśniczego Mariana
Rymarskiego.
Następnie
prowadzący
zajęcia leśnik - edukator Mariusz Kępa
zapoznał uczniów z filmem edukacyjnym
pt. „Lasy Dolnego Śląska- Nadleśnictwo
Międzylesie”, który wszyscy obejrzeli z
dużym
zainteresowaniem.
Atrakcję
stanowiła również wystawa fotograficzna
zatytułowana - „Motyle dzienne masywu
Śnieżnika” autorstwa Magdaleny Mol.
Uczniowie
podziwiali
motyle
sfotografowane przez artystkę w różnych
miejscach
Śnieżnickiego
Parku
Krajobrazowego, poznawali ich nazwy,
fotografowali i podziwiali :
Jakie piękne te motyle!
I choć żyją tylko chwilę,
Oko cieszą, radość dają,
Wszystkich zawsze uskrzydlają!”

Uczniowie obejrzeli także film
zatytułowany „W lesie o każdej porze
roku”,
poznali wiele ciekawych
eksponatów zwierząt znajdujących się w
sali edukacyjnej.
Uzyskali odpowiedzi na wiele
nurtujących ich pytań związanych z
przyrodą najbliższej okolicy. Spotkanie w
Nadleśnictwie Międzylesie przebiegało w
miłej atmosferze. Każdy uczeń otrzymał
słodki
poczęstunek.
Wszyscy
byli
zadowoleni z pobytu w nadleśnictwie i
wyrażają serdeczne podziękowania za
interesujące spotkanie.

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE
Dnia 14 października 2014r. z
okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła
się pierwsza w naszej szkole uroczysta
gala wręczenia Nauczycielskich Oskarów.
Swoją
obecnością
zaszczycili
nas
burmistrz Tomasz Korczak, sołtys wsi
Domaszków Pan Mieczysław Szarłowski ,
przewodnicząca Rady Sołeckiej Jadwiga
Warchał, Dyrektor Domu Dziecka Zofia
Sornat.
Uroczysta akademia poprowadzona
została przez dwóch profesjonalnych
konferansjerów: Weronikę Lubczyńską i
Mateusza Kopij z klasy IV, którzy
wspaniale wywiązali się ze swoich zadań.
Także pozostali uczniowie klasy IV, jak
również przedszkolaki trzech grup
wiekowych, uczniowie klasy III szkoły
podstawowej i III gimnazjum oraz koła
taneczne ze szkoły podstawowej i
gimnazjum swoimi występami uświetnili
całą uroczystość.
Na wzór filmowych Oskarów
rozdawanych co roku w Los Angeles

ogłoszone zostały nominacje w kilku
kategoriach - Mikrofon Roku, Żartowniś
Roku, Luzak Roku, Złoty Wykładowca,
Gorący Uśmiech, Bratnia Dusza, Złoty
Kaganek.Wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom obsługi i administracji
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
wręczone zostały symboliczne upominki z
najserdeczniejszymi życzeniami z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

Po uroczystej akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej z inicjatywy
Rady Sołeckiej odbył się Piknik Rodzinny
z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”.
Uczniowie wraz z rodzicami mieli okazję
wziąć udział w różnego rodzaju
konkursach i zabawach oraz zjeść ciepłe
posiłki i pyszne przekąski.
Pomimo
nienajlepszej
pogody
wszystkim
dopisywała pogoda ducha i dobry humor.
Wszyscy pięknie się bawili,
śpiewali, grali, tańczyli.
Dzieci po brzuszkach się klepały,
tak im ziemniaczki w skorupkach smakowały.
Zabawa była znakomita,
Humory dopisywały,
Dzieci nóg nie połamały.
Rodzice piękne prace plastyczne podziwiali,
Dziadkowie w zachwyt wpadali.
Wszyscy żałowali,
że już koniec „super” zabawy.

Serdecznie dziękujemy
Radzie Sołeckiej, Pani Dyrektor,
Paniom z Domu Kultury,

Rodzicom i nauczycielom
za zorganizowanie wspaniałej zabawy
Uczniowie oraz przedszkolaki

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE

Do naszej szkółeczki
przybyły bajki i bajeczki.
Wszyscy pięknie się przebrali
i postaci z bajek odgrywali.
Było wesoło i kolorowo.
Muzyka grała.
Szkoła huczała.
W związku ze Światowym Dniem
Postaci z Bajek, który przypada 5.
listopada, dzieci ze szkoły podstawowej,
pod patronatem RSU, postanowiły uczcić
go kolorowymi przebraniami. Już od rana
korytarz
szkolny
zapełnił
się
księżniczkami, piratami, czarownicami i
kowbojami. Pojawił się nawet św.
Mikołaj... Podczas uroczystego apelu
zapadła decyzja, że będzie to dzień bez
ocen niedostatecznych i uczniowie nie
będą pytani. Wzbudziło to powszechny
aplauz.
Każdej
klasie
zrobiono
pamiątkowe zdjęcie.

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ
CZAS...

wypełnienie kilku tajemniczych zadań oraz
odnalezienie części prastarej mapy, która
prowadziła do skarbu.

24 października 2014 roku 31
pierwszoklasistów
złożyło
uroczyste
ślubowanie i zostało pasowanych na
uczniów
Samorządowej
Szkoły
Podstawowej w Domaszkowie. Zanim to
jednak nastąpiło, musieli zaprezentować
swoje umiejętności podczas programu
artystycznego,
podczas
którego
udowodnili, że są dojrzali do pełnienia
zaszczytnej roli ucznia.

Ślubowanie przyjęła i pasowania
dokonała dyrektor Alicja Jakubczak.
Życzenia
złożyli
pierwszoklasistom:
burmistrz
Tomasz
Korczak,
przewodniczący Rady Rodziców Wiesław Ziemianek, uczniowie klasy
trzeciej, oraz szóstoklasiści, którzy
wystąpili przebrani za postaci z bajek.
Nie zabrakło dyplomów, upominków oraz
pamiątkowych zdjęć. A potem rozpoczęło
się wspólne świętowanie...

GRA TERENOWA
Z LICZYRZEPĄ
28.10.2014 uczniowie Samorządowego
Gimnazjum nr 2 z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie pod opieką Barbary
Muskały - Boltje, Renaty Sochy i
Sebastiana Kopcia, uczestniczyli w
nietypowej grze terenowej. Z samego rana
odwiedził naszą szkołę Liczyrzepa - Duch
Gór i poprosił klasę I gimnazjum o

Uczniowie
z
ogromnym
zapałem
poszukiwali części mapy, poukrywanej w
różnych zakątkach Domaszkowa. Po
drodze
spotykając
różne,
czasem
niezwykłe postaci, wypełniali zadania udzielali pierwszej pomocy, pomagali
zagubionemu krasnalowi, odpowiadali na
bardzo trudne zagadki geograficzno historyczne. Po skompletowaniu mapy,
dotarciu na miejsce ukrycia skarbu i
ostatecznym zmierzeniu się z siłami Zła,
uczniowie odnaleźli skrzynię. A w niej dla
każdego pierwszoklasisty ukryty był "Akt
mianowania na ucznia gimnazjum" oraz
słodki upominek. Zabawa zakończyła się
wspólnym ogniskiem wszystkich uczniów
gimnazjum.

KONKURS O
BEZPIECZEŃSTWIE NA WSI
04.11.2014r. w szkole podstawowej w
Jaszkowej Dolnej odbył się powiatowy
konkurs
„KRUSnal
Bezpieczniak”.
Organizatorem konkursu był również
Odział Regionalny KRUS we Wrocławiu.
Celem konkursu było upowszechnienie
podstawowych zasad bezpiecznej pracy w
gospodarstwie rolnym oraz uświadomienie
zagrożeń chorobowych i wypadkowych
występujących w środowisku wiejskim. W
zmaganiach konkursowych wzięło udział
29 uczniów powiatu kłodzkiego.
I tak laureatami zostali uczniowie

naszej gminy: I miejsce zdobyła
Aleksandra Pożoga uczennica kl.6b
Zespołu Szkół w Międzylesiu, II miejsce
Julia Andzińska z kl.6b również z
Międzylesia - przygotowane przez
p.Barbarę Lewandowską, oraz V miejsce
zdobyła Karolina Góźdź z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Domaszkowa
pod kierunkiem p.Marioli Bzowej.
Laureaci otrzymali cenne nagrodytablety i zostali zaproszeni na etap
wojewódzki do Wrocławiu. Jednym ze
sponsorów konkursu był również Urząd
Miasta i Gminy w Międzylesiu. Laureatom
gratulujemy i życzymy powodzenia w
eliminacjach wojewódzkich.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
CZYTELNICZY
29 października 2014 r. w Zespole
Szkół w Międzylesiu odbyła się kolejna
edycja
konkursu
czytelniczego
na
podstawie książek J. K. Rowling o
słynnym czarodzieju Harrym Potterze
„Harry Potter w Szkole Magii i
Czarodziejstwa”. Tym razem uczestnicy
konkursu musieli wykazać się znajomością
czwartej części serii „Harry Potter i Czara
Ognia”.

KWESTA NA CMENTARZU
Młodzież z Zespołu Szkół w
Międzylesiu w ramach akcji „Mogiłę
Pradziada ocal od zapomnienia” w dniu 1
listopada 2014r. kwestowała na cmentarzu
. Zebraliśmy 342 zł. Bardzo serdecznie
dziękujemy mieszkańcom Międzylesia i
gościom za wsparcie akcji.

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z kl.
V - VI szkoły podstawowej i kl. I - III
gimnazjum. Rozwiązywali oni 5 zadań
zamkniętych dotyczących tekstu książki.
Laureatami zostali:
Szkoła podstawowa:
I m.- Dziedzic Wiktoria kl. V a
II m.- Bednarz Maja kl. VI a
III m.- Żędzianowska Martyna kl. V a
Gimnazjum:
I m.- Szewczyk Tony kl. III a
II m.- Urbanowicz Małgorzata kl. II a
III m.- Kołoszyc Alicja kl. I b
Kraj Wiktoria kl. III b
Konkurs przygotowała i przeprowadziła
M. Wikiera.

POSTUMENT WILKA Z
HERBU MIĘDZYLESIA
ODSŁONIĘTY !

rzeźbę; Panu Krzysztofowi Dudkowi – za
umieszczenie tablic pamiątkowych.

„MOJA DWUNASTKA”
SKOŃCZYŁA DWA LATA

Po długich oczekiwaniach, 7.
listopada
br.
w
godzinach
przedpołudniowych,
dzieci
z
Samorządowego
Przedszkola
w
Międzylesiu, w obecności burmistrza –
Tomasza Korczaka, dziekana ks. Jana
Tracza, Krzysztofa Dudka-Firma „Patryk”,
młodzieży z naszych gimnazjów, oraz
zgromadzonych mieszkańców, mogły
odsłonić rzeźbę wilka – z herbu
Międzylesia, który znalazł swoje miejsce
na placu Wolności w Międzylesiu. Minilekcja historii, była również wpisana w
scenariusz uroczystości.

8 listopada 2014 w dziewiątkę
obchodziliśmy dwulecie istnienia imprezy
marszowo-biegowej „Moja Dwunastka”.
Po ukończeniu marszo-biegu, wiodącego
ulicami Kościelną, Sportową i Polną oraz
pokonaniu przez ośmiu uczestników
dystansu 1500 m., a przez jednego 2250
m., uczciliśmy jubileusz spożywając sok
jabłkowy oraz ciasteczka w gościnnych
progach basenu. Powspominaliśmy także
minione spotkania podczas oglądania
prezentacji multimedialnej poświęconej
„Naszej Dwunastce”.
Przez dwa lata istnienia „Mojej
Dwunastki” udział w niej wzięły już 144
osoby, 20 z nich kilkakrotnie, a na listach
startowych zapisano łącznie 339 osób.
„Dwunastka” ma również dwunastu
stałych uczestników, którzy wzięli udział
w przynajmniej połowie imprez.
Wszyscy łącznie dla zdrowia pokonaliśmy
podczas naszych comiesięcznych spotkań
biegowych dystans 466 km.

Serdeczne wyrazy podziękowania
kierujemy
do
jego
fundatorów.
Dziękujemy zatem Panu Markowi Sadek –
GLOBGRANIT II – za rzeźbę wilka;
Panom Ryszardowi i Zbigniewowi
Więcławkom – PIASMAR Długopole
Górne – za postument z piaskowca pod

Już dziś zapraszamy w sobotę 6
grudnia 2014 na „Mikołajkową Moją
Dwunastkę”,
będącą
jednocześnie
podsumowaniem sezonu 2014. Start o
godz. 10.00 na Stadionie w Międzylesiu.
Zapisy w dniu imprezy w godz. 9.30 –
9.50. Zachęcamy do licznego udziału w
mikołajowych czapeczkach.
MLKS Sudety Międzylesie

POTRÓJNE PODIUM
MIĘDZYLESIAN PODCZAS
PUCHARU EUROREGIONU
NYSA - BOGATYNIA
25/10/2014

uplasował się na 2 miejscu wśród juniorów
ważących powyżej 82 kg. Pozostałe
wyniki naszych zawodników : Grzegorz
Kantor 4 miejsce kategoria wagowa plus
110 kg senior wynik 185 kg, Patryk
Hajduk 4 miejsce kategoria junior do 82 kg
wynik 135 kg. Dodatkowo Michał
Zygmunt wynik 127,5 kg, oraz Mariusz
Małkowski wynik 150 kg uplasowali się w
środku tabeli swoich kategorii wagowych.
Warto również nadmienić, że dwa
tygodnie wcześniej tj. 11.10.2014 r w
siłowni ATLETICA
w Środzie Śląskiej
odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Średzkiego w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc.
I
w
tych
Mistrzostwach
wystartowała liczna grupa zawodników z
całego kraju, wśród których nie zabrakło
również przedstawicieli Sekcji Sportów
Siłowych " SUDETY " Międzylesie.

Mistrzostwa Euroregionu Nysa w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc na stałe wpisały
się w kalendarzu bogatyńskich imprez
sportowych.
25
października
sala
widowiskowa bogatyńskiego Ośrodka
Kultury
gościła
najsilniejszych
zawodników z terenu Dolnego Śląska i nie
tylko. Do Bogatyni przybyli zawodnicy i
zawodniczki z takich miejscowości jak:
Poznań, Oława, Złotoryja, Głogów,
Lubsko, Międzylesie, Wałbrzych, Żagań,
Zgorzelec, Zawidów i inne. Zawody
rozegrano w jedenastu kategoriach
wagowych i wiekowych. Organizatorem
mistrzostw był Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bogatyni, Fitness Studio Fit & Gym II,
Stowarzyszenie Sportowe Gladiator, oraz
Rada Osiedla NR 1.
Potrójne podium międzylesian podczas
Pucharu Euroregionu Nysa – Bogatynia
25/10/2014. Powracający po kontuzji
Andrzej Juraszek zajął 2 miejsce w
kategorii do 90 kg senior dźwigając 177.5
kg , Krzysztof Halczyk w kategorii
powyżej 110 senior wyciskając sztangę
ważącą 190 kg uplasował się na 3 miejscu ,
Łukasz Gajdulewicz z wynikiem 145 kg

Nasz klub wystawił do tych zawodów
liczną , bo aż 7 osobową reprezentację, w
skład której oprócz doświadczonych
zawodników włączono tym razem również
kilku juniorów.
Kategoria wagowa do 75 kg. :


2 miejsce Marcin Szreiber - wynik 142,5 kg.



3 miejsce Patryk Hajduk



4 miejsce Michał Zygmunt - wynik 127,5 kg.

- wynik 130,0 kg.

Kategoria wagowa do 82.5 kg. :


4 miejsce Łukasz Gajdulewicz - wynik 142,5 kg.
Kategoria wagowa do 92.5 kg. :



9/9 w V lidze, a III liga pokonała
Dwunastkę Wrocław10/0

ZMIENNE SZCZĘŚCIE…

2 miejsce Mariusz Małkowski - wynik 152,5 kg
Kategoria wagowa powyżej 110 kg. :



1 miejsce Krzysztof Halczyk - wynik 200,0 kg.



3 miejsce Grzegorz Kantor - wynik 180,0 kg.

Pełne relacje z tych zawodów wraz z
opisem rywalizacji, fotogalerią i wynikami
dostępne są na:
http://www.silaczemiedzylesie.pl/

SPOD CELULOIDOWEJ
PIŁECZKI
***20.09.2014 rozegrano dwa mecze
tenisa stołowego. V liga przegrała z
Tąpadłami 10/3 natomiast III liga przegrała
z Granitem Strzelin 10/1.Oba mecze grano
na wyjeździe.
***18.10.2014 w Międzylesiu rozegrano
mecz tenisa stołowego V ligi z Wirami
wygrywając 10/1, natomiast III liga
przegrała z Jelczem-Laskowice 10/3.
***25.10.2014 rozegrano mecze tenisa
stołowego V ligi z Dzierżoniowem
SUDETY przegrały 10/3 natomiast III liga
przegrała z Jelczem-Laskowice 10/5.
***26 10 2014 rozegrano turniej tenisa
stołowego młodzieży :
1 m. Krzysztof Sobota, 2 m. Oliwia
Neter,3 m. Kacper Bzowy,4 m. Dominik
Rzeszutek,5 m. Mateusz Gackowski,6 m.
Wacław Kukla,7 m. Emil Bielecki,8 m.
Bartosz Bzowy,9 m. Dawid Dudek.
***08,11,2014r rozegrane zostały dwa
mecze tenisa stołowego : SUDETY II
Międzylesie zremisowały z Nysą Kłodzko

Ze zmiennym szczęściem grają w
Dolnośląskiej III Lidze Piłki Siatkowej
siatkarze Międzyleskiego Towarzystwa
Sportowego. Po przegranych wcześniej
meczach u siebie z Dekorią Świdnica 0:3
oraz na wyjeździe z UKS Tygrysami
Strzelin 1:3, wygrali u siebie z Opalem
Kudowa 3:0. Mecz w pierwszych dwóch
setach był jednostronnym pojedynkiem
pod dyktando siatkarzy z MTS. Set trzeci
dostarczył
licznie
jak
zwykle
zgromadzonym kibicom wielu emocji.
Siatkarze
z
Kudowy
prowadzili
momentami już 6 punktami, ale w
końcówce seta w drużynie z Międzylesia
nastąpiła bardzo mocna mobilizacja która
pozwoliła na wygranie 3 seta 28:26 i
całego meczu 3:0.
Aktualnie MTS zajmuje piąte w
swojej grupie ze stratą 1 punktu do UKS
Dekori Świdnica oraz 2 punktów do UKS
Tygrysów Strzelin. Ostatni mecz I kolejki
siatkarze MTS zagrają 22. 11. 2014 na
wyjeździe z MKS Olawią Oława.

GALA ,,GMIN FAIR PLAY”

17 października 2014 roku w
Hotelu Bristol w Warszawie, obok pałacu
prezydenta RP, odbyła się uroczysta gala
kończąca XIII edycję konkursu ,,Gmina
Fair Play”. Gościem specjalnym gali był
wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński. Doceniając bardzo ważną
rolę samorządu gminnego, wicepremier
podziękował przybyłym gospodarzom
gmin za ich pracę, trud, rozwój jednostek,
pozyskiwanie środków finansowych z UE
oraz za działalność na rzecz społeczności
lokalnej. Wśród 25. wyróżnionych przez
kapitułę konkursu gmin z całej Polski,
wyróżniona
została
także
gmina
Międzylesie. Certyfikat ,,Gminy Fair Play”
z
rąk
wicepremiera
Janusza
Piechocińskiego odebrał burmistrz Tomasz
Korczak. To już ósme wyróżnienie dla
gminy Międzylesie od początku trwania
konkursu.

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU…

OSTATNIA SESJA…
W dniu 5 listopada 2014r. w starostwie
powiatowym w kłodzku odbyła się
ostatnia sesja rady powiatu. starosta
Maciej
Awiżeń
podziękował
burmistrzom za współpracę oraz
wręczył im podziękowania…

…odbyła się 30 października 2014 r. W
proponowanym porządku obrad znalazły się
miedzy innymi następujące projekty uchwał :
1/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych niezabudowanych w obrębie
Nowa Wieś.

2/ określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
3/ oceny aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Międzylesie.
4/ przyjęcia programu współpracy gminy
Międzylesie z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań publicznych na 2015 r.
5/ Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 r.
6/ Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 r.
7/ zarządzenia wyborów organów sołectw.
8/ przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy wraz z informacją o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania
planów
finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2014 r. sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
9/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10/ udzielenia dotacji dla Bystrzyckiego
Centrum Zdrowia Sp. z.o.o z/s w Bystrzycy
Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu
USG.
Więcej
informacji
na
stronie
www.miedzylesie.pl zakładka BIP - zakładka
Rada Miejska – protokoły z sesji

NARADA SOŁTYSÓW
Z GMINY MIĘDZYLESIE
7 listopada 2014 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu
odbyła się ostatnia, z zaplanowanych w
tym roku, narada z sołtysami, która
prowadził tradycyjnie burmistrz Tomasz

Korczak, przy udziale sekretarza urzędu –
Aleksandry Kruk.

Sołtysom przedstawiono informacje
nt.: 1) organizacji samorządowych
wyborów 16 listopada 2014 r. 2) realizacji
projektów w ramach funduszu sołeckiego
w roku bieżącym: 3) Kiermaszu
Adwentowego organizowanego 6 grudnia
br.( sobota), na którym przeprowadzony
zostanie
konkurs
na
choinkę
bożonarodzeniową.

Ponieważ, jak wspomnieliśmy, była
to ostatnia narada z dotychczasowymi
sołtysami w tej kadencji (nowe wybory
sołtysów w grudniu bieżącego roku),
spotkanie miało charakter bardziej
uroczysty, podsumowujący wspólne lata
pracy. Burmistrz podziękował sołtysom za
4 lata współpracy, za pomysły i
realizowane
projekty
w
swoich
miejscowościach. Docenił zaangażowanie
sołtysów i mieszkańców wsi w organizację
dożynek gminnych, wiejskich, festynów.
Podkreślił
współudział
sołectw
w
organizowanych konkursach i cyklicznych
spotkaniach: Grillowanie Pod Trójmorskim
Wierchem; Jaki mój dom – taka moja
gmina; najładniejsza wiata przystankowa;
najładniejsza choinka; biesiada zespołów
śpiewaczych; międzyleskie kolędowanie;
Spotkania
Tradycji
Wielkanocnych,
Międzyleska
choinka.
Dziewięciu
sołectwom podziękował za udział w
programie Odnowy Dolnośląskiej Wsi,

ponawiając propozycje przystąpienia do
programu pozostałym, co wiąże się z
podjęciem przez sołectwa stosownej
uchwały i opracowania strategii rozwoju
miejscowości. Pogratulował sołectwom, w
których istnieją zespoły śpiewacze, które
są wizytówką i reklamą naszej gminy,
zachęcając do powstawania nowych. Na
zakończenie, burmistrz życzył sołtysom,
by nie ustawali w swoich dążeniach,
planach i realizacji pomysłów.

POŻYTECZNA DAROWIZNA…

4 listopada 2014 r. w Urzędzie Miasta i
Gminy odbyło się spotkanie burmistrza i
przewodniczacego
rady
z
przedstawicielami komendy powiatowej
policji z Kłodzka : nadkomisarz
Wiolettą
Martuszewską
i
podinspektorem
Dariuszem
Wyszomierskim. Zostały im wręczone
narkotesty zakupione z gminnego
funduszu przeciwdziałania narkomanii.

REMONT DROGI
POWIATOWEJ W JODŁOWIE
PRZY WSPÓŁUDZIALE
GMINY MIĘDZYLESIE
12 listopada 2014 roku Zarząd
Dróg Powiatowych w Kłodzku podpisze
umowę z Przedsiębiorstwem Robót
Drogowo-Mostowych ,,DROGMOST” sp.
z o.o., na remont drogi powiatowej nr
3269D w Jodłowie, na odcinku 2,5 km. To
wspólny sukces i efekt starań gminy

Międzylesie i Starostwa Powiatowego w
Kłodzku. W kwietniu br. burmistrz
Tomasz Korczak podpisał porozumienie ze
starostą kłodzkim – Maciejem Awiżeniem,
które przewidywało wspólne działania
mające na celu sfinalizowanie zadania. I
tak gmina Międzylesie, w ramach
organizowanych przez siebie robót
publicznych, w okresie od kwietnia do
września, prowadziła wycinkę zakrzaczeń
na drogach powiatowych, m. in. na
odcinku od Domaszkowa ul. Polnej do
Nowej Wsi do kościoła, oraz w kierunku
Kamieńczyka (od skrzyżowania z drogą
krajową nr 33 w Smreczynie do wiaduktu
kolejowego w Kamieńczyku). Na terenie
miasta Międzylesie
w ciągu
ul.
Powstańców Śląskich i Wojska Polskiego
uzupełniane były i poprawiane również
chodniki, będące w zarządzie ZDP.
Wykonane prace przez gminę, zgodnie z
przywołanym porozumieniem, stanowiły
wkład własny i udział gminy Międzylesie,
w realizacji przez powiat zadania mającego
na celu remont nawierzchni drogi w
Jodłowie, do którego Starostwo Powiatowe
w Kłodzku otrzymało dofinansowanie w
ramach
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych z Ministerstwa Administracji
i
Cyfryzacji.
Wartość
prac
po
rozstrzygnięciu
przetargu
nieograniczonego
na
wyłonienie
wykonawcy to ponad 1 mln zł.
Treść porozumienia z dnia 14 kwietnia
2014 roku. na stronie: www.miedzylesie.pl
http://www.miedzylesie.pl/4810/remontdrogi-powiatowej-w-jodlowie-przywspoludziale-gminy-miedzylesie.html

WIZYTA STUDYJNA
W GOWOROWIE

pamięci zarówno gospodarzy jak i
uczestników, którzy w ciepłych słowach
dziękowali za serdeczne przyjęcie.
Uczestnicy wyjazdu stwierdzili, że warto
się spotykać, rozmawiać, dyskutować,
wymieniać doświadczenia i dobre praktyki
obszarze rozwoju i odnowy wsi. Serdeczne
podziękowania
dla
mieszkańców
Goworowa za wspaniałą organizację,
fantastyczne przyjęcie, prezentacje oraz co
istotne - podzielenie się własnymi
doświadczeniami!

16 października sołtysi, aktywni liderzy z
miejscowości w gminie Kłodzko, wraz z
wójtem
Stanisławem
Longawą
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do
Goworowa
(gmina
Międzylesie)
Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2013.
Wizyta rozpoczęła się od spaceru po
niewątpliwie urokliwej miejscowości,
gdzie gospodarze prezentowali efekty
działań
lokalnych
liderów,
oraz
zrealizowane inicjatywy. Podczas pobytu
zwiedzano gospodarstwa agroturystyczne:
„Leśny Spokój” oraz „Jesionówka” – którą
wybrano
najlepszym
gospodarstwem
agroturystycznym 2013 roku. Właściciele
opowiedzieli o możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych na tego typu
inwestycje.
Kolejnym
etapem wizyty było spotkanie w świetlicy
koła gospodyń wiejskich, gdzie uczestnicy
mieli możliwość degustacji pysznych ciast,
oraz lokalnego specjału - gulaszu
goworowskiego. Następnie lokalna liderka,
Grażyna
Jesionowska
przedstawiła
prezentację multimedialną, ukazującą
dorobek lokalnej społeczności. Dla
naszych gospodarzy wystąpiła Joanna
Smolińska z Romanowa, opowiadając o
geocachingu, jako sposobowi promocji
obszarów wiejskich. Miłą niespodzianką
na zakończenie był występ artystyczny na
sali gimnastycznej. Przepięknie zaśpiewał
zespół Oset, a zatańczyła budząca
ogromny zachwyt Akademia Ruchu.
Wizyta zapewne na długo zapadnie w

PODRÓŻ STUDYJNA W WOJ.
PODKARPACKIM

W dniach 26-29.10.2014r. Wydział
Obszarów
Wiejskich
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
zorganizował
czterodniowy
wyjazd
do
wsi
tematycznych w woj. podkarpackim.
Podróż ta zorganizowana została w ramach

funkcjonowania nowej inicjatywy w
województwie – Sieci Najciekawszych
Wsi w Polsce. Do udziału zaproszeni
zostali przedstawiciele wsi i gmin –
uczestnicy Sieci oraz laureaci konkursu
„Piękna Wieś Dolnośląska”. Podróż
sfinansowana została ze środków Unii
Europejskiej, budżetu państwa i budżetu
województwa dolnośląskiego.
Celem wyjazdu było zapoznanie jej
uczestników z zasadami tworzenia i
funkcjonowania ekomuzeum i
wsi
tematycznych, jako skutecznej metody na
rozwój społeczno-ekonomiczny okolicy w
oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i
kulturowo-historyczne.
W
trakcie
czterodniowego pobytu uczestnicy brali
udział
zarówno
w
warsztatach
ceramicznych i mydlarskich, jak również
odwiedzili miejsca i obiekty posiadające
Certyfikat GoToCarpatia przyznawane
przez Fundację Bieszczadzką.
Budowanie
oferty
wsi
tematycznych, czy ekomuzeum – to
zagadnienie obejmujące wiele aspektów.
Obok
zajęć
typowo
warsztatów,
prezentacji – niezwykle istotne jest
umiejętne pokazanie historii miejscowości,
obiektów czy ważnych historycznie miejsc.
Dobór odpowiednich osób do tego typu
przedsięwzięć to klucz do sukcesu. I
podróż ta – jej program, to co zostało
zaprezentowane jej uczestnikom –
pokazało dobitnie, że aby przyciągać
turystów i aby dane miejsce zaczęło na
siebie zarabiać – musi zostać stworzona
właściwa
opowieść.
Ekomuzea
bieszczadzkie, takie opowieści mają. Z
Gminy Międzylesie uczestniczyli
w
wyjeździe przedstawiciele wsi Roztoki:
Paulina Kasperek i Jarosław

Sobański.

UWAGA PRODUCENCI
OWOCÓW I WARZYW !
Agencja Rynku Rolnego informuje,
że od dnia 29.10.2014 r. producenci
owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać
z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia,
mogą
składać
powiadomienia do
właściwego, ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta,
Oddziału Terenowego ARR.
Powyższa
informacja
wynika
z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
października 2014 r. w sprawie realizacji
przez Agencję Rynku Rolnego zadań
związanych z ustanowieniem dalszych
tymczasowych nadzwyczajnych środków
wsparcia dla producentów niektórych
owoców i warzyw w związku z zakazem
ich przywozu z Unii Europejskiej do
Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1468) Szczegółowe informacje o
mechaniźmie
można
uzyskać
w
telefonicznym punkcie informacyjnym
(22) 661-72-72, w oddziałach terenowych
ARR oraz na stronie internetowej
www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

SKORZYSTAJ Z
BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ I
DORADZTWA DLA MIKRO I
MAŁYCH FIRM !

Daj szansę swojej firmie!
Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń
doradztwa dla mikro i małych firm
„ZIELONA FIRMA – kluczem
konkurencyjności przedsiębiorstw”

i
do

Dobiegła końca realizacja projektu
uaktywniającego społeczność lokalną w
ramach
funduszy
pozyskanych
z
Narodowego Centrum Kultury.
W
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
obecności burmistrza Tomasza Korczaka i
przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego
Marcinka, przy wypełnionej widowni
zaprezentowano wszystkie projekty, które
zostały zrealizowane. Najważniejszy jest
fakt, iż projekt ten będzie kontynuowany w
szerokim
zakresie,
pozwalając
zainteresowanym mieszkańcom spełniać
się w odkrywaniu ciekawych miejsc na
terenie
gminy,
tańcu
nie
tylko
towarzyskim, spotkaniach z poezją i kilku
innych dziedzinach…

Projekt o charakterze szkoleniowodoradczym, w zakresie zrównoważonego
rozwoju oraz stosowania rozwiązań
przyjaznych środowisku. Adresowany do
właścicieli, kadry zarządzającej oraz
pracowników 35 mikro i 15 małych
przedsiębiorstw z terenu całego kraju.
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!

Więcej
informacji
na
stronie:
www.zielonafirma.wibe.wroc.pl

27 PAŹDZIERNIKA W MGOK
W MIĘDZYLESIU ODBYŁO SIĘ
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
"Międzylesie - Twój pomysł na kulturę"

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„MIĘDZYLESIE - TWÓJ
POMYSŁ NA KULTURĘ”

przygotowaniu i wydaniu Międzyleskiego
kalendarza.

W maju 2014 r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Międzylesiu
zainicjował projekt „Międzylesie - Twój
pomysł na kulturę”. Jego realizacja była
możliwa dzięki środkom finansowym
Narodowego
Centrum
Kultury,
przyznawanym w ramach programu
„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
2014”. Projekt podsumowaliśmy 26
października spotkaniem otwartym z
mieszkańcami. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem i zgromadziło
na sali Ośrodka Kultury ponad sto osób.
Był tam między innymi animator z
Narodowego Centrum Kultury, który
pogratulował
pomysłodawcom
inicjatyw,
a
Ośrodkowi
Kultury
sprawnej organizacji i realizacji całego
wydarzenia. Prezentacja ostatniej z
wybranych inicjatyw „Guda Obend czyli
tradycja w nowej odsłonie” odbyła się 11
listopada w Bibliotece Publicznej w
Międzylesiu. Inicjatywa polegała na

(…) Ta inicjatywa to próba nawiązania do
tradycji przedwojennego regionalnego
kalendarza dla mieszkańców dawnego
hrabstwa Kłodzkiego, znanego pod nazwą
,,Guda Obend. Glatzer Volkskalender” .
Kalendarz ów otrzymywali mieszkańcy
naszej okolicy cyklicznie od 1911r. do
1942r. i dzięki niemu zaznajamiali się z
ciekawostkami dotyczącymi historii swojej
ziemi, twórczością lokalnych artystów czy
osobliwościami przyrodniczymi terenu .
Podstawową cześć Kalendarza stanowiły
oczywiście strony poświęcone kolejnym
miesiącom danego roku, zatem pozycja ta
zawierała oprócz części edukacyjnopoznawczej zarówno część praktyczną,
wzbogaconą o elementy niosące rozrywkę
(rebusy, zagadki) i wytchnienie od trudów
codzienności (twórczość literacka i
plastyczna okolicznych artystów, m.in.
rysunki znanego Międzylesianom Josepha
A.
Pausewanga).
Znaczna
część
prezentowanych w „Guda Obend”
utworów literackich zapisana była w
dialekcie kłodzkim, lokalnej odmianie
języka
niemieckiego,
dziś
już
nieistniejącym. Twórcy Kalendarza duże
znaczenie
przykładali
do
ciągłego
podkreślania odrębności i niepowtarzalnej
wartości lokalnych tradycji oraz ludzi,
którzy tworzą ową niepowtarzalność. My
również, poprzez nasz Kalendarz, chcemy
zwrócić Państwa uwagę na to, co jej często
umyka – otóż rozejrzyjmy się razem
dookoła: piękna okolica, częściowo tylko

znana historia przedwojenna, losy ludzkie,
polskie i niemieckie, poplątane przez
wojnę, wspaniali artyści o których wie
tylko niewielu… Wszystko to razem tworzy
wspaniałą całość, o której możemy z dumą
powiedzieć – to nasz Dom, jesteśmy stąd”mówi jedna z pomysłodawczyń projektu,
dyrektor
Biblioteki
Publicznej
w
Międzylesiu Beata Muszyńska.

Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Międzylesiu składa serdecznie
podziękowania liderom i pomysłodawcom,
oraz
uczestnikom
zrealizowanych
inicjatyw.
Więcej informacji o projekcie znaleźć
można na stronach:
www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus,
www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNa
Kulture

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI…

Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęto o 12.00 uroczystą mszą św. w
intencji Ojczyzny w Kościele Bożego
Ciała. Po mszy
w
uroczystym
pochodzie udano się pod obelisk
Sybiraków, gdzie oddano cześć poległym
za ojczyznę, a burmistrz Tomasz
Korczak złożył symboliczną wiązankę
kwiatów.
Kolejny punkt obchodów
to koncert „Patriotyzm w stylu
RETRO” w Sali MGOK. Zgromadzona
publiczność
została
zauroczona
wykonaniem znanych utworów przez
artystów agencji Roma - Paulinę
Kapłon, Marcina Kątnego i Błażeja
Knopek .
Wszystkim biorącym udział w
Uroczystych
Obchodach
Święta
Niepodległości serdecznie dziękujemy

REMONT RZEŹBY TRÓJCY
ŚWIĘTEJ W GOWOROWIE

Na początku kwietnia br. ruszył
kolejny etap remontu figury Trójcy Świętej
w Goworowie, polegający na jego
demontażu. Troszeczkę było nerwów, czy
demontaż nie zakończy się jakimś
trudnościami. Jednak wszystko poszło
dobrze, ekipa konserwatorów zakończyła
ten etap prac sukcesem.
Trójca Święta
po raz pierwszy blisko od 200. lat opuściła
swoje stanowisko - wyjechała z Goworowa
aż
pod
Radom
do
pracowni
konserwatorskiej Marii Gąsior. Prace
konserwatorskie trwały pięć miesięcy,
podczas których rzeźbę oczyszczono z
zabrudzeń, odkuto wtórne zaprawy
cementowe,
zdezynfekowano
jej
powierzchnię, podklejono rozwarstwienie
kamienia, wykąpano górną część w
preparacie
krzemoorganicznym.
Po
czterech tygodniach rozpoczęto prace
mające na celu przywrócenie świetności
rzeźbie za pomocą uzupełnienia ubytków
zaprawami na bazie spoiw mineralnych i
wypełniacza kwarcowego podbarwionego
pigmentami.

Dolnego bloku rzeźby nie udało się
uratować (był za bardzo zniszczony), kopię
z piaskowca z kamieniołomu Brenna
opracował i wykonał rzeźbiarz Krzysztof
Lewczuk.
Pod
koniec sierpnia br. została postawiona na
nowym fundamencie odrestaurowana już
rzeźba Trójcy Świętej. Podziękowania
składamy tym wszystkim, którzy byli
zaangażowani w całe przedsięwzięcie.
Radosnym zakończeniem prac będzie
piknik, który planujemy zorganizować w
maju przyszłego roku. Już teraz serdecznie
zapraszamy.

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

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

Składamy serdeczne wyrazy
współczucia pani Dyrektor
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego
im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie
mgr Alicja Jakubczak z
powodu śmierci ojca
**********************************

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

W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy”
przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), pan
Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w punkcie
konsultacyjnym potrzebujące pomocy osoby
uzależnione, a także członków rodzin osób
uzależnionych szukających pomocy w
rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
17.11.2014*01.12.2014*15.12.2014
POMOC BEZPŁATNA !

Mikroprojekt „Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013„Przekraczamy granice”

Projekt "Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe" organizowany będzie po raz pierwszy
przy współudziale partnera czeskiego. Ideą projektu jest ukazanie polsko-czeskiej kultury
obrzędów, poznanie tradycji polskich i czeskich Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny czas
Bożego Narodzenia pozwoli poznać zwyczaje i tradycje kultury sąsiada, przełamać bariery,
wymienić doświadczenia. Projekt realizowany będzie w następujących etapach:
- pierwszy dot. polsko-czeskiej Harcerskiej Wyprawy Wiedeńskiej po Betlejemskie Światełko
Pokoju 13 grudniu 2014r. Światło Pokoju zapalane jest w Grocie Narodzenia Chrystusa. Co
roku według tradycji jest przywożone z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze podczas
uroczystości ekumenicznej przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Akcja obejmuje
prawie całą Europę. Harcerze z Polski oraz Skauci z Czech, a także przedstawiciele innych
Krajów Unii Europejskiej, którzy uczestniczą w uroczystości zabierają Światełko do swoich
krajów. Sztafeta trafia do zakątków całej Europy. Po przybyciu Harcerzy z Polski oraz
Skautów z Czech światełko zostanie udostępnione wszystkich chętnym mieszkańcom.
- drugi dot. organizacji 6 grudniu 2014 r. w Międzylesiu Kiermaszu Adwentowego pt.
"Międzyleska Choinka". Uczestnikami kiermaszu będą zespoły wystawiennicze, w tym 2 z
Czech, którzy dla miłośników tradycji przygotują przyozdobione swoim rękodziełem
choinki, mnóstwo stroików, kolorowych bombek, pachnących przyprawami pierników,
przepyszne ciasta, a także potrawy kuchni wigilijnej zarówno polskiej jak i czeskiej. W
trakcie imprezy odbędzie się koncert kolęd i pastorałek z Polski i Czech, występ
amatorskiego teatru przedstawiający paradę na szczudłach, który wprowadzi w nastrój
Świąt Bożego Narodzenia, a największą atrakcją będzie szopka betlejemska z żywymi
zwierzętami i świętą rodziną. W trakcie imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs na
"Najładniejszą choinkę",
- trzeci etap dot. organizacji 24 stycznia 2015 r. Międzyleskiego Kolędowania, w którym
udział wezmą zespoły śpiewaczy, orkiestra dęta OSP z Polski i 1 Chór z Kralik, wykonując
koncert najpiękniejszych polskich i czeskich kolęd i pastorałek. W imprezie uczestniczyć
będą przedstawiciele samorządów z Międzylesia i Kralik, Rady Sołeckie, OSP,
Stowarzyszenia i Parafie. Łącznie w Międzyleskim Kolędowaniu udział weźmie 210 osób, w
tym 40 z Czech. Realizacja tego typu imprez to wspaniała okazja do krzewienia polskiego, a
w tym projekcie również czeskiego, dziedzictwa kulturowego zaklętego w dźwiękach
muzycznych opowieści o świętach, ale także pokazanie tradycji, obyczajów, a co
najważniejsze niezwykłej atmosfery związanej ze świętami panującej w obu
przygranicznych Gminach. Iluminacje świetlne na choinkach stworzą niepowtarzalny klimat
Świąt Bożego Narodzenia, oświetlą miejsce imprezy organizowanej w ramach projektu, są
niezbędne do dekoracji miejsca Kiermaszu Adwentowego, dzięki czemu poczujemy się
zupełnie wyjątkowo. Miejsce realizacji projektu będzie udekorowane flagami z herbem
Gminy Międzylesie, UE, Polski i Czech. Przez cały czas trwania imprezy odbywać się
będzie promocja projektu.

