ROZMOWA Z TOMASZEM KORCZAKIEM
BURMISTRZEM MIASTA I GMINY MIEDZYLESIE
Wygrywając pierwsze swoje wybory w roku 1998, spodziewał się pan, że nie będzie
to jedyna kadencja ?
Nie spodziewałem się. Tak po pierwszych, po drugich jak i po trzecich. Każde wybory to wyzwanie i nowa
perspektywa.
W ostatnich wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. mieszkańcy zdecydowali
i po raz piąty wybrali pana na urząd burmistrza. Uzyskał pan przy tym znaczącą przewagę nad
swoim konkurentem. Jak pan to skomentuje ?
Znacząca to była może po pierwszej turze, ale po drugiej już nie. Widocznie nie do wszystkich trafia
oferta realizacji programu, który przedstawiłem i to staram się zmienić.
Pogratulował panu kontrkandydat ?
Tak.
Czy zaufanie jakim obdarzyli pana po raz kolejny mieszkańcy zmobilizowało pana
do wejścia na jeszcze wyższe aniżeli dotychczas „obroty” ?
Zaufanie wyborców, mieszkańców jest niezbędne, aby wykonywać pracę burmistrza. Chciałbym, aby było
ono jak największe, stąd m.in. dzisiejsza rozmowa, gdzie staram się odpowiedzieć na każde pytanie, jakie
zostało mi przedstawione.
Jakie są pana atuty? Czy zdobyte dotychczas doświadczenie na stanowisku burmistrza ułatwi panu
rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie kolejnej kadencji?
O własnych atutach trudno się mówi, ale myślę, że największym jest doświadczenie i umiejętność szukania
pieniędzy. Jednakże doświadczenie jest też elementem utrudniającym działania, ponieważ zna się brzemię
konsekwencji.
Jest pan jednym z najbardziej doświadczonych działaczy samorządowych w powiecie.
Czy ta wiedza i doświadczenie pomagają w sprawowaniu urzędu burmistrza ?
Najbardziej doświadczonym samorządowcem w naszym powiecie jest pan Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz
Stronia Śląskiego, a ja z panem burmistrzem Terleckim z Polanicy Zdroju jesteśmy, można powiedzieć, „na
drugim miejscu”. Ta sytuacja umożliwia korzystanie z wielu kontaktów i umiejętności poruszania się w
świecie administracji.
Czy trudniejsza była pierwsza kadencja czy ta obecna? Czym się od siebie różnią?
Tak jak powiedziałem, każda kadencja jest inna. I każda jest różna, bo na przebieg kadencji składa się wiele
czynników. Gmina jest przecież częścią Polski i świata i nie da się funkcjonować w oderwaniu od
rzeczywistości, a sytuacja w kraju i na świecie zmienia się nieustannie.
Które z wydarzeń minionej kadencji uzna pan za najważniejsze ?
Myślę, że dokończenie remontu i modernizacji naszego basenu, który po wielu „przygodach” został
zrealizowany. Jako burmistrz miałem do wyboru: albo zamknąć obiekt, albo go tak unowocześnić, aby
spełniał wymogi XXI wieku

Panie burmistrzu, jaka będzie ta kadencja ?
Ta kadencja już jest. Trwa rok i będziemy to, co przedstawiłem w swoim programie wyborczym
realizować i realizujemy, np. budowę infrastruktury gminy wspólnie z powiatem. Wykonaliśmy i
wykonujemy 11 zadań drogowych. Musieliśmy chociaż wspólnie z mieszkańcami zmagać się z usunięciem
skutków wichury z dnia 8 lipca 2015 r. Remontowane są dachy, realizowany jest fundusz sołecki,
kontynuujemy program budowy placów zabaw, przygotowywane są dokumentacje i wnioski unijne na
kolejne rozdanie. Informowaliśmy o single track’ach, chcemy wybudować wieże na Czerńcu, oznaczyć i
ulepszyć nowe trasy rowerowe, rozwinąć infrastrukturę sportu i oświaty. To tylko niektóre priorytety.
Pan nie tylko działa w gminie, ale również poza nią…
Tak, jestem prezesem Stowarzyszenia Ziem Gminy Kłodzkiej, gdzie kieruję pracami 14 gmin naszego
powiatu i 2 gminami powiatu ząbkowickiego. Jestem członkiem Rady Euroregionu Glacensis,
wiceprezesem Stowarzyszenia Szlak Staropolski. Aktywnie pracuję w Związku Gmin Śnieżnickich. W tej
kadencji jestem jako jedyny burmistrz z 3 powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego
stałym obserwatorem komitetu monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego. Te wszystkie funkcje dają możliwość wpływu na podejmowanie decyzji w województwie
i możliwość kontaktów ze wszystkimi decydentami.
Duże wsparcie otrzymuje pan od radnych naszej Rady Miejskiej?
Zawsze staram się współpracować z Radą i w obecnej kadencji jest to stałą regułą. Nie wyobrażam sobie,
aby nie omawiać spraw na komisjach Rady i staram się być zawsze ich uczestnikiem. Bardzo cenie sobie
merytoryczną indywidualną współpracę z radnymi w ich okręgach i pomoc pana przewodniczącego i pani
v-ce przewodniczącej w bieżącym funkcjonowaniu.
Czy zdarzyło się panu nie przekonać radnych do czegoś?
Oczywiście, że tak. To jest sytuacja taka, że wzajemnie się przekonujemy i to, co jest materiałem już na
sesji, zawsze staram się by było wcześniej przedyskutowane na komisjach. Ideą samorządu jest budowa
zgody i wzajemnego zgodnego funkcjonowania jego organów. To rodzi często niesprawiedliwe oceny, ale
gminy, które rozwijają się, opierają się właśnie na tej zasadzie i funkcjonują prawidłowo.
Istotną rolę pomocniczą sprawują rady sołeckie i sołtysi ?
Tak. Sołtysi są tymi osobami, które są na pierwszej linii kontaktów z mieszkańcami. Dlatego spotykam się
z sołtysami przynajmniej raz na kwartał, a indywidualnie częściej po to, aby informować o działaniach i
zamierzeniach gminy. Dlatego tez sołtysi są aktywnymi uczestnikami funduszu soleckiego i Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Finanse gminy są dużym wyzwaniem ?
Finanse gminy to w pewnym uproszczeniu niczym nie różniące się działania na pieniądzach, jakie każdy z
nas musi przeprowadzać w swoim domu. Wszyscy mamy marzenia, plany, które są weryfikowane przez
nasze dochody i w swoich domach też musimy dbać o to, aby utrzymać płynność finansową.
Czy możemy mówić o stabilnym budżecie gminy ?
Burmistrz co pół roku musi zdać sprawę Radzie z finansów gminy. Te sprawozdania są publikowane. Co
kwartał stan finansowy gminy analizuje i publikuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Stąd nie rozumiem,
skąd biorą się niektóre „informacje” nt. finansów. Po trzecim kwartale zadłużenie gminy wynosi 23,32%
do planowanego budżetu. Jest to najmniejsze zadłużenie wśród gmin powiatu kłodzkiego. Gmina ma
możliwość tak zarządzać zobowiązaniami, aby pokrywać udziały własne dla planowanych inwestycji.

I tylko nieznajomość zasad prawa finansowego, jak rozumiem, pozwala niektórym wyciągać błędne
wnioski.
Starania władz Międzylesia o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji i ich skuteczność
zyskała uznanie w różnego rodzaju instytucjach i rankingach. Proszę powiedzieć, jak Międzylesie
wypada na tle innych gmin…
Rankingi mają to do siebie, że o ich ułożeniu decyduje optyka spojrzenia. A najwyżej notowanym jest
ranking Rzeczpospolitej, gdzie w roku ubiegłym byliśmy w pierwszej setce gmin w Polsce, jeśli chodzi o
pozyskiwanie środków i w pierwszej pięćdziesiątce, jeśli chodzi o innowacyjność. Nie będę rozpisywał się
nt. innych rankingów, które są przecież ogólnodostępne i każdy może wyciągnąć wnioski. Można znaleźć
rankingi, które są bardzo dobre, a również takie, które niekoniecznie. Bardzo się cieszę, że w roku
bieżącym zostaliśmy wyróżnieni jako gmina, będąca jednym z liderów pozyskiwania środków
na pograniczu polsko-czeskim. A to wszystko zawdzięczamy przecież moim współpracownikom, z którymi
pracuję w Urzędzie.
W tym roku mija 11 lat członkostwa Polski w unijnych strukturach (01.05.2004 r.).
Z której inwestycji cieszy się pan najbardziej ?
Wykonaliśmy wiele zadań opartych o finansowanie z funduszy unijnych. Wcale te fundusze nie są
„łatwe”, jeśli chodzi o rozliczenie, a potem trwałość projektu. Ale dwa takie zadania, które były
niezbędne i konieczne dla naszej gminy, chciałbym wyróżnić, tj. budowa oczyszczalni ścieków oraz
remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu. Są to zadania, których nie wykonalibyśmy bez
wsparcia środków unijnych.
Jakie działania pozainwestycyjne będą dla pana kluczowe podczas tej kadencji ?
Oczywiście wiadomo, że elementem, który wszystkim wydaje się być pozainwestycyjny,
a tak naprawdę wymaga dużych nakładów, jest promocja gminy. Przygotowujemy kompleksowe programy
promocyjne, tak w naszej gminie, jak w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej. Kolejna „inwestycja”, która
jest dla mnie bardzo ważna, to budowa wspólnoty samorządowej i współpraca z organizacjami
pozarządowymi. I tutaj podam kilka spośród wielu przykładów: organizacja dożynek, wypoczynku letniego,
finansowanie sportu, współpraca z OSP, klubami sportowymi, radami sołeckimi, stowarzyszeniami, itd.,
itp. …
Międzylesie ma dobre notowania jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jak to
się przekłada na konkretne wsparcie tych organizacji w naszej gminie ? Samorząd im pomaga ?
Macie dobre kontakty na co dzień ?
Jak każda gmina, Rada w Międzylesiu podejmuje uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ma ona wymiar finansowy, a jeśli się do tego dołoży wymiar społeczny, to ta współpraca przebiega w
sposób harmonijny i z korzyścią dla mieszkańców.
Jak kształtuje się sytuacja w niezwykle istotnym dla gminy Zakładzie Usług Komunalnych w
kontekście pozbawionych sensu przepisów o obowiązku przeprowadzania przetargów
na wykonywanie usług ?
Właśnie dziś, 16 grudnia 2015 r., odbył się przetarg. Nasz Zakład wygrał ten przetarg i przez kolejne 4 lata
świadczyć
będzie
usługi
dla
nas,
mieszkańców.
A
jeśli
chodzi
o
przepisy
z zakresu organizacji przetargu na usuwanie odpadów komunalnych, nie od dziś twierdzę, że są złe i
niekorzystne tak dla mieszkańców jak i dla gminy, a w konsekwencji dla środowiska. Liczę na to, że ulegną
one zmianie i pozwolą samorządom wykonywać te zadania w taki sposób, by można było korzystać z
rozumu.

Ilu turystów w ciągu roku odwiedza Międzylesie i okolice i jak to się przekłada na rozwój gminy ?
Nie mam danych ilościowych dotyczących odwiedzających naszą gminę, ale turystyka jest elementem,
który zawsze znajduje się w strategii rozwoju, stąd inwestowanie w trasy rowerowe, szlaki piesze,
infrastrukturę sportową. Nasz basen odwiedziło w tym roku ponad 20 000 turystów, ludzi, którzy w
większości są obcy i mieszkają w naszych agroturystykach czy domach wczasowych i jest to oferta naszej
gminy jak i gestorów bazy turystycznej. Turysta przyjeżdżający do nas może maszerować, jeździć na
rowerze, korzystać z wypoczynku nad wodą, zwiedzać atrakcje turystyczne, brać udział w wycieczkach po
Ziemi Kłodzkiej i Republice Czech. To jest spójna oferta, którą trzeba rozbudowywać.
Co pan czuje, gdy przychodzą do pana mieszkańcy z przeróżnymi problemami, licząc,
że burmistrz pomoże je rozwiązać, a pan musi powiedzieć, że ze względów formalnych,
kompetencyjnych, czy finansowych nie może udzielić oczekiwanej pomocy ?
Bardzo często ludzie przeceniają możliwości burmistrza. I bywa tak, że muszę tłumaczyć, że nie
odpowiadam za towary sprzedawane na targu, bądź zdarzenia losowe, pogodowe, przyrodnicze. Ale tam,
gdzie mogę, staram się ludziom pomóc i niekoniecznie tylko w sprawach, które są w kompetencjach
burmistrza. Tylko niestety obowiązuje zasada, że dłużej pamięta się „NIE” jak „TAK”.
Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy – czy jest pan z nich zadowolony ?
Przez lata mojej pracy zdążyłem poznać wielu pracowników i moje oceny są różne, aczkolwiek praca
Urzędu i jednostek mu podległych świadczy o mojej pracy i wszelkie niedociągnięcia są moimi
niedociągnięciami. I żeby to zniwelować, pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach, wprowadziliśmy
system ISO, który funkcjonuje, przeprowadzana jest ocena pracownicza… ale tak naprawdę wiem jednow sytuacjach kiedy powinienem, mogę liczyć na moich współpracowników.
Czy jest coś, do czego pan wraca z myślą, że powinien postąpić inaczej, zrobić coś lepiej ?
Tak, wiele jest takich myśli. W ciągu tego roku odbyłem kilkadziesiąt zebrań wiejskich. Wiele razy
spotkałem się z członkami organizacji pozarządowych, z mieszkańcami na ulicy, rowerze i tak sobie
myślę, że mimo wszystko drugi raz życia swojego się nie przeżyje, ale pewne wnioski i korekty
przeprowadzać można na bieżąco, co też staram się robić.
Jak spędzi pan święta, sylwestra. Będzie odpoczynek, urlop, jakiś wyjazd ?
Święta w tym roku wyglądać będą trochę inaczej, bowiem pierwszy raz spotykamy się
nie u mamy, tylko mama u mnie, w gronie rodzinnym. A Sylwestra planuję spędzić w miłym towarzystwie,
czyli mojej żony, w czasie krótkiego urlopu.
Może, na koniec naszej rozmowy coś od siebie ?
Życzenia świąteczne zawarte są już w informatorze, więc nie będę się powtarzał, ale chciałbym
podziękować mieszkańcom za cały rok 2015, a szczególnie za dzień 8 lipca i dni następne, gdzie było mi z
jednej strony bardzo trudno, a z drugiej czułem siłę naszej wspólnoty gminnej.
Dziękuję za rozmowę.

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
MIĘDZYLESIA
30 listopada 2015 r. odbyła się XIII sesja
Rady Miejskiej w Międzylesiu
W proponowanym porządku obrad znalazło się
podjęcie uchwał w sprawach :
1/ Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Miasta
i Gminy
Międzylesie na rok 2016
2/ aplikowania gminy Międzylesie
z Programu Interreg V-A Republika CzeskaPolska na realizację projektu
pn. „Singletrack Glacensis”
3/ zniesienia form ochrony przyrody dla
pomników przyrody
4/ przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi
Szklarnia i Domaszków
5/ podatku od nieruchomości
6/ podatku od środków transportowych
7/ opłaty targowej
8/ określenia wzorów formularzy w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego
9/ zmian w budżecie gminy na rok 2015
Zainteresowanych dokładnym przebiegiem sesji
zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony
www.miedzylesie.pl ˃ zakładka BIP ˃ zakładka
Rada Miejska

ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ
NA ODCINKU DŁUGOPOLE
GÓRNE – ROZTOKI
Jak informuje Piotr Marchewka –
Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego - powiat
kłodzki rozpoczął prace przy odbudowie drogi na
odcinku Długopole Górne – Roztoki, na długości
2 km 430 m. W chwili obecnej wymieniane są
przepusty pod drogą, wykonywane są nowe
zjazdy do gruntów przyległych do drogi oraz
oczyszczane i pogłębiane są rowy. Ogólna
wartość zadania wynosi po przetargu
1 311 650,35 zł brutto i w 80% zostało
dofinansowane z budżetu państwa

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Pozostałe koszty ponosi powiat kłodzki
(212 330,35 zł) oraz gmina Międzylesie
(50 000,00 zł), która współuczestniczy w
realizacji powyższego zadania.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych ,,DROGMOST” Sp. z
o.o. z Kłodzka. Prace mają się zakończyć do
końca bieżącego roku.

WIADOMOŚCI Z POWIATU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Międzylesie
3 grudnia br. minął rok, jak Rada Powiatu
Kłodzkiego wybrała mnie do pełnienia funkcji
Etatowego
Członka
Zarządu
Powiatu
Kłodzkiego.
W
ramach
wykonywanych
obowiązków pełnię
m.in. nadzór nad
wykonywanymi przez Powiat inwestycjami
drogowymi. Poniżej przedstawiam Państwu
wykaz zadań zrealizowanych na terenie gminy
Międzylesie w 2015 roku:
1. Odbudowa drogi powiatowej
w Jodłowie o długości 2 km 680 m.
Wartość robót :465 726,35 zł.
2. Remont 3 odcinków drogi
w Domaszkowie z mostem między D-lem
Górnym a Domaszkowem
o długości 440 mb;
Wartość robót :194 805,00 zł.
3. Remont odcinka drogi od ul.

B. Chrobrego w M-lesiu w kierunku
Dolnika o dł. 314 mb
Wartość robót :131 508,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej na
remont mostu
w Roztokach koło p/Koczergi
Wartość dokumentacji 30 750,00 zł.
5. Wycinka drzew zniszczonych podczas
wichury w dniu 08.07.2015r. wzdłuż dróg
powiatowych w kierunku Goworowa i
Jodłowa oraz przycinka drzew i wycinka
zakrzaczeń na odcinku drogi powiatowej
Roztoki – Długopole Górne;
Wartość robót: 50 000,00 zł.
6. Wykonanie dokumentacji technicznej na
odbudowę
dróg
powiatowych
w
Kamieńczyku oraz Roztoki – Długopole
Górne
Wartość dokumentacji 108 240,00 zł.
7. Wykonanie
odwodnienia
drogi
powiatowej w Długopolu Górnym na
zakręcie koło kamieniołomu
Wartość robót: 38 556,55 zł.
8. Odbudowa mostu kamiennego
w Różance k/posesji nr 41, w ciągu drogi
powiatowej Różanka – Niemojów
Wartość robót :61 292,00 zł.
9. Odbudowa drogi powiatowej
w Lesicy o długości 1 km 400 m.
Wartość robót: 619 492,27 zł.
10. Odbudowa drogi powiatowej Długopole
Górne – Roztoki
o długości 2 km 430 m.
Wartość robót: 1 311 650,35 zł.
11. Wykonanie dokumentacji technicznej na
remont mostu
w Długopolu Górnym
k/posesji nr 13
Wartość dokumentacji 55 350,00 zł.
Łączna wartość powyższych zadań to:
3 067 370,52 PLN, a do tego należy jeszcze
doliczyć środki finansowe przeznaczone na
bieżące utrzymanie dróg – koszenie, wymiana
oznakowania, oczyszczanie rowów, skarpowanie
poboczy, itp.
Część zadań zostało
dofinansowanych z budżetu gminy Międzylesie
(remont ul. Bolesława Chrobrego w Międzylesiu
i droga na odcinku Długopole Górne – Roztoki)
oraz

z Nadleśnictwa Międzylesie (remont mostu w
Różance oraz droga w Lesicy). Z tego miejsca
bardzo dziękuję za współpracę burmistrzowi
Tomaszowi Korczakowi, Radzie Miejskiej w
Międzylesiu
z przewodniczącym Jerzym Marcinkiem oraz
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Międzylesie
Marianowi Rymarskiemu. Potrzeby w zakresie
infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy
są duże. Dlatego w projekcie budżetu Powiatu
Kłodzkiego na rok 2016 znalazły się kolejne
zadania, które Zarząd planuje zrealizować w roku
przyszłym.
O szczegółach będę Państwa informował
na łamach Informatora, na początku przyszłego
roku.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Międzylesie
Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta oraz
Nowy Rok, pragnę życzyć Wam spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia spełnionych w
rodzinnym gronie, wypełnionych wzajemną
życzliwością
i miłością, a Nowy Rok 2016 niech przyniesie
Państwu to, co najcenniejsze: dobre zdrowie,
miłość najbliższych, życzliwych przyjaciół oraz
spełnienie wszelkich życiowych planów i
zamierzeń.
Piotr Marchewka
Radny Rady Powiatu Kłodzkiego
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

NIE BĘDZIE PRZECIEKAĆ…

Dobiega końca remont dachu budynku
Zespołu Szkół w Międzylesiu, uszkodzonego
podczas wichury
z gradobiciem i nawalnym deszczem w dniu
08.07.2015 r. Całkowity koszt remontu pokrycia
dachu wraz ze wszystkimi obróbkami na murkach
ogniowych budynku oraz zakup drzwi
wejściowych, wyniesie blisko 85.000,00 zł.
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej wniosku gminy Międzylesie
o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 r. z tytułu
pomocy JST w przypadkach losowych,
otrzymaliśmy
na ten cel 40.761,00 zł. Pozostałe środki pochodzą
z budżetu gminy.

POWIAT PRZYJAZNY
ROWERZYSTOM

partnerów czeskich (Region Orlicko – Třebovsko,
Město Choceň, Město Moravská Třebová).
Prócz tego podejmowane będą działania
promujące jazdę na rowerze. Pojawi się miejsce
do nauki bezpiecznej jazdy rowerem, u każdego
partnera organizowane będą maratony rowerowe,
powstanie strona internetowa, wspólne logo.
Kłodzko stanie się miejscem, w którym będzie
można m.in. odpocząć, naprawić rower, czy po
prostu zrobić przyjemny przystanek podczas
pokonywania tras wytyczonych w lasach,
znajdujących się na ternach przypisanych
partnerom projektu.

STRATEGIA ROZWOJU GMIN
POWIATU KŁODZKIEGO

W Urzędzie Miasta Česka Třebova podpisano
porozumienie o współpracy przy projekcie
„Singletrack Glacensis”,
o realizację którego stara się jedenastu partnerów
z Polski i Czech. Projekt miałby być
dofinansowany ze środków Programu Interreg V
–
A
Republika
Czeska
–
Polska.
Na terenie Kłodzka powstanie infrastruktura
rowerowa: pumptrack, stacje doładowania e-bike,
stacje naprawcze duże i małe.

W projekcie bierze udział: 8 polskich gmin
(gmina Bardo – Partner Wiodący, gmina Miejska
Kłodzko, gmina Bystrzyca Kłodzka, gmina
Kłodzko, gmina Lądek Zdrój, gmina Międzylesie,
gmina Stronie Śląskie, gmina Złoty Stok) oraz 3

W dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 16:00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu
odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Rad
Gmin z terenu powiatu kłodzkiego.

W
spotkaniu
udział
wzięli
również
przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Promocji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w

Kłodzku, Piotr Marchewka, Członek Zarządu
Powiatu Kłodzkiego, oraz ze strony Gminy
Międzylesie Burmistrz Tomasz Korczak
i Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Marcinek.
Pierwszym tematem obrad była kwestia
różnorodności wydarzeń kulturalnych
w
powiecie
kłodzkim
w
kontekście
Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016.
Prezentację przygotowaną przez panią kierownik
Referatu Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury
i Sportu
w Kłodzku Ładę Ponikowską przedstawiła
zebranym dyrektor Renata Gajek-Bogusz.
Drugą ważną poruszaną kwestią była współpraca
transgraniczna w kontekście nowej perspektywy
finansowej UE
na lata 2014-2020.
Omówiono także kilka innych tematów,
dotyczących Strategii Rozwoju Gmin Powiatu
Kłodzkiego. Burmistrz Tomasz Korczak
przedstawił zebranym będące
w trakcie realizacji oraz planowane inwestycje w
rejonie Kotliny Kłodzkiej,
w które
zaangażowana jest także Gmina Międzylesie.

GMINA MIĘDZYLESIE
Z WYSTAWĄ W LOHNE

W ramach współpracy pomiędzy gminą
Międzylesie a miastem Lohne
w
Niemczech, która ma na celu realizację
i
osiąganie wspólnych celów, po wystawie

eksponowanej w 2014 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzylesiu,
na której mieszkańcy naszej gminy mieli
możliwość zapoznać się
z historią,
gospodarką, kulturą i sztuką miasta partnerskiego
Lohne, przyszedł czas na zorganizowanie
wystawy przybliżającej mieszkańcom Lohne
gminę Międzylesie.

I tak, 20.11.2015 r. w ratuszu miasta
Lohne, otwarta została wystawa ukazująca piękno
i dorobek naszego regionu. Poza pracami
fotograficznymi obfitowała
w rękodzieła,
produkty lokalne, obrazy, liczne eksponaty,
nagrania video oraz materiały promocyjne.
Gminę reprezentowali: burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie Tomasz Korczak, przewodniczący
Rady Miejskiej Jerzy Marcinek, radny Rady
Miejskiej oraz przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty i Kultury, Adam Polański, dyrektor
MGOK-u w Międzylesiu Teresa Sobierska.

Wystawę
przygotowali
pracownicy
Urzędu: Ewa Siwek, Kinga Tłustochowicz
i
Jerzy Sługocki przy wsparciu dyrektor muzeum
Industrie, Ulrike Hagemeier oraz pracowników
urzędu miasta partnerskiego.

– Gminnego Ośrodka Kultury
w
Międzylesiu,
 Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z
Domaszkowa,
 Akademii Ruchu z Goworowa,
 Pani Wiesławy Łysiak, sołtysa wsi Goworów,
 Pani Violletty Przybylskiej z Goworowa,
 Pani Lilii Kucfir z Goworowa,
 Pani Małgorzaty Płaziak z Goworowa,
 Państwa Katarzyny Ślusarek-Kyś
i
Krzysztofa Kyś - Hurtownia Ekologiczna „EkoSmaki”,
 Pana Adama Polańskiego - Gospodarstwo
Pasieczne Pszczeli Dar,
 Pani Beaty Kasperskiej – PPHU „CORSO“
Kosmetyki Naturalne,
 Pani Krystyny Dragan z Długopola Górnego,
 Pani Leny Sarki z Długopola Górnego,
 Pani Danuty Łotyszonek z Długopola Górnego,
 Pani Katarzyny Makowskiej z Gajnika,
 Pani Anny Żelazowskiej z Różanki,
 Pani Marioli Matły z Różanki,
 Pani Moniki Kość z Różanki,
 Pana Krzysztofa Porchowskiego
z
Różanki,
 Pani Małgorzaty Bojanowskiej
z
Międzylesia,
 Pana
Artura Jaworeckiego - P.P.H.U
"STOLAR" z Lesicy,
 Pani Renaty Bońkowskiej z Nagodzic,
 Pani Krystyny Jóźwiak z Domaszkowa,
 Pani Ireny Dyjak z Domaszkowa,
 Pani Zofii Worosz z Międzylesia,
 Pani Krystyny Morawskiej z Międzylesia,
 Miejsko

Otwarciu wystawy towarzyszyła degustacja
produktów regionalnych. Podczas degustacji
zebrani smakowali miodów
z pasiek, serów,
chlebów ze smalcem, wszelkiego rodzaju
przetworów i nalewek, a wyroby wędliniarskie
przekazane przez prezes Gminnej Spółdzielni
„SCh“
w Domaszkowie, wyraźnie cieszyły podniebienia
gości.
Wystawa była eksponowana w ratuszu miasta
Lohne do 11 grudnia 2015 r.

KIERMASZ ADWENTOWY

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przekazane
eksponaty, materiały
i produkty.
Wyrazy wdzięczności kierujemy w szczególności
do:
 Nadleśnictwa
 Instytutu

w Międzylesiu,
Elektrotechniki
Doświadczalny III w Międzylesiu,
 Zespołu Szkół w Międzylesiu,
 Samorządowego Przedszkola
Międzylesiu,
 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Domaszkowie,

Zakład
w
w

Kiermasz Adwentowy „Międzyleska Choinka”
odbył
się
już
po
raz
siódmy.
Jak zwykle mogliśmy liczyć na liczny udział i
zaangażowanie mieszkańców gminy.

Przyznano następujące nagrody w dwóch
kategoriach: sołectwa i instytucje
I kategoria - sołectwa
1 miejsce sołectwo Dolnik
2 miejsce sołectwo Domaszków
3 miejsce sołectwo Długopole Górne

Ze świątecznymi ozdobami, stroikami
i
wypiekami przybyli niezawodne wystawcy.
Gratulujemy
pomysłowości,
kreatywności,
cierpliwości w wykonaniu tych wszystkich
ozdób, stroików, karteczek,
choineczek,
wianków. Co roku zachwycamy się waszymi
świątecznymi dziełami.

II kategoria- instytucje
1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Domaszkowie
2 miejsce Dom Dziecka Domaszków
3 miejsce Samorządowe Przedszkole
w
Międzylesiu
Wszystkie ekipy otrzymały podziękowania i
upominki za udział w konkursie.
Dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była
„żywa szopka”, a w niej: kucyki Pony, owieczki i
ozdobne ptactwo. Kolejną atrakcją kiermaszu
była świąteczna parada szczudlarzy w wykonaniu
artystów Teatru „Na Walizkach” z Wrocławia.
Anioł, Mikołaj i Diabeł zabawiali uczestników
kiermaszu. Dla
ogrzania zmarzniętych
strażacy
rozpalili drewniane pochodnie.
Przygotowane
zostały
przepyszne
świąteczne pierogi i ciasta, które rozeszły się
oczywiście bardzo szybko.

Do konkursu na najładniejszą choinkę stanęły 22
drużyny – 16 choinek z sołectw i 6 z instytucji.
Choinki udekorowano ozdobami wykonanymi
własnoręcznie
co wzbudziło zachwyt
zwiedzających.

Na scenie ze świątecznym repertuarem wystąpili
mali artyści - przedszkolaki, uczniowie szkół z
Międzylesia, Domaszkowa oraz dzieci z Domu
Dziecka w Domaszkowie.
Program artystyczny uatrakcyjnił koncert kolęd
w wykonaniu zespołu Róża
z Różanki,
oraz taniec świąteczny
w wykonaniu
grupy tanecznej „Plus – minus” z Międzylesia.

GODZINA KODOWANIA

Organizatorzy składają wielkie podziękowania
uczestnikom
kiermaszu.
Dziękujemy wystawcom i wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji Międzyleskiej
Choinki. Państwa obecność
i zaangażowanie
przyczyniły się
do uświetnienia
imprezy oraz wzbogaciły lokalną tradycję
obchodów
Świąt
Bożego
Narodzenia. Szczególne słowa wdzięczności
kierujemy do pracowników ZGKIM, ZUK,
UMiG oraz MGOK, Zespołu Szkół w
Międzylesiu, funkcjonariuszy OSP Międzylesie,
Nadleśnictwa Międzylesie oraz dla panów:
Franciszka Kapłana, Mariusza Kępy
i
Artura Gładysza – za przygotowanie „Żywej
szopki”.

Od 7 do 13 grudnia każda szkoła
w
Polsce mogła przyłączyć się
do
„Godziny Kodowania” – globalnej inicjatywy
odbywającej
się
w ramach
Tygodnia
Informatyki.
Godzina Kodowania jest międzynarodową akcją
skierowaną do dzieci i dorosłych, która zachęca
do kodowania przez co najmniej 60 minut w
tygodniu, od 7 do 13 grudnia br. W ubiegłym roku
w zabawie uczestniczyło 100 milionów fanów
kodowania ze 180 krajów, odbyło się 77 tysięcy
wydarzeń, a scenariusze zajęć zostały
przetłumaczone na 40 języków.

ZAPALENIE ŚWIATEŁEK
NA CHOINCE

6 grudnia o godzinie 16.30 uroczyście
zapalono światełka
na rynku. Na
uroczystość przybyło dużo dzieci z opiekunami
oraz Święty Mikołaj. W tym roku plac rozbłysnął
skromniejszą liczbą światełek, ponieważ
większość zgromadzonych od lat iluminacji
uległo zniszczeniu podczas letniej wichury.

W tej edycji akcji uczestnicy przejdą
1godzinny, internetowy kurs z podstaw JavaScript.
Skrypty można układać
za pomocą
intuicyjnych
bloczków
lub
wpisywać
poszczególne komendy
z klawiatury.
W ostatnim etapie, korzystając ze zdobytych
umiejętności użytkownicy mogą stworzyć swoją
własną grę. Każdy z kursantów otrzyma certyfikat
potwierdzający udział w akcji. Badania pokazują,
że dzieci zaczynają rozumieć koncepcje
programistyczne zanim jeszcze nauczą się czytać
i pisać. Celem Hour of Code jest wyjaśnienie kodu
i pokazanie,
że informatyka to nie jest wielka
filozofia. Każdy może nauczyć się podstaw –
powiedział Hadi Partovi, założyciel i CEO
Code.org, organizator tej inicjatywy.

Nikt w godzinę nie nauczy
się
programować, ale w ciągu jednej godziny można
przekonać się, że to nie jest trudne, że może dawać
satysfakcję, że to fajna zabawa, że przestrzeń
kodowania jest nieograniczona. Udział w
Godzinie Kodowania może być wspaniałym
wstępem w inny świat cyfrowy. Nie w świat
użytkownika czy konsumenta, lecz w świat
wizjonera i kreatora – dodaje Włodzimierz
Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasza szkoła
może się poszczycić tak liczną reprezentacją
uczniowską
w
tegorocznym
konkursie.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

BAJKOWY ŚWIAT BOMBEK

W promowanie Godziny Kodowania
na
świecie włączyli się m.in.: Barack Obama, Mark
Zuckerberg, Bill Gates
i wielu, wielu
innych. Nasza szkoła znalazła się więc w
doborowym towarzystwie.

LAUREACI KONKURSÓW zDOLNY
ŚLĄZACZEK I zDOLNY ŚLĄZAK
GIMNAZJALISTA
Nasi uczniowie w X i XI 2015 r. brali
udział w kolejnej edycji konkursów zDolny
Ślązaczek dla szkół podstawowych i zDolny
Ślązak Gimnazjalista
dla gimnazjów.
Wielu z nich reprezentowało naszą szkołę
w powiatowym etapie konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA
w XIII Dolnośląskim Interdyscyplinarnym
Konkursie dla Uczniów Szkół PodstawowychNicoll Gładysz (6 b), Vanessa Kantor (6 b),
Katarzyna Pełech (6 a)
w I Konkursie Języka Niemieckiego- Natalia
Nowotarska (6 a)
w I Konkursie Języka Angielskiego- Oliwia
Majka (5 b)
GIMNAZJUM
w bloku Matematyczno- Fizycznym- Kacper
Bzowy (III a)
w IX Dolnośląskim Konkursie Języka
Niemieckiego- Kacper Bzowy (III a), Jakub
Ambroziak (III b), Patrycja Czarkowska (III b),
Kamila Łukasiewicz (III b)

Do takiego bajkowego świata wybrali się 30
listopada pierwszoklasiści z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie wraz
z
wychowawczyniami i garstką opiekunów.
Wszyscy mogliśmy zwiedzić Fabrykę Bombek
„Vitbis” w Złotoryi oraz poznać tajemnice
produkcji i zdobienia bombek. W pewnej chwili
zresztą, sami wyglądaliśmy jak bombki, gdyż
uczestnicząc w warsztatach ich zdobienia, za
sprawą dużej ilości obecnego tam brokatu,
zaczęliśmy błyszczeć i świecić się ”od stóp do
głów”. Po zajęciach warsztatowych, podczas
których każdy wyczarował trzy przepiękne
bombki
z możliwością zabrania ich do
domu oraz po zwiedzeniu fabryki, był czas na
zakupy
w firmowym sklepie „Vitbis”.
Maluchy wybierały z wielkim gustem
najpiękniejsze bombki i ozdoby, które zawisną
na świątecznych, domowych choinkach. Zawisną
na nich również zamówione wcześniej bombki z
imionami dzieci i ich najbliższych.

prace, przekazane następnie lokalnej organizacji
harcerskiej
z przeznaczeniem na sprzedaż
podczas kiermaszu adwentowego. Warsztaty
zorganizowała i przeprowadziła
Monika
Kulbaka wspólnie z Małgorzatą Bodnar
i
Teresą Śliczną.

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA ”

To bardzo miłe i przyjemne, kiedy uczestnik
wycieczki spojrzy na wiszące na choince
świąteczne ozdoby, myślami wróci do
wycieczkowych chwil i zatęskni
za
kolejnymi tak udanymi wycieczkami.
Bo przecież oprócz tego, że bardziej zintegrowały
się obie pierwsze klasy,
to wszyscy dzięki
tej wycieczce mają wiele niesamowitych i
niezapomnianych wspomnień oraz mnóstwo
satysfakcji
z pierwszych samodzielnie
zrobionych zakupów.

W dniach 25- 27 XI 2015 roku, już po raz
siódmy, obchodzono w Zespole Szkół w
Międzylesiu „Święto Pluszowego Misia”. W
imprezie uczestniczyły dzieci
z klas I szkoły
podstawowej oraz 4 grupy przedszkolaków z
międzyleskiego przedszkola. Imprezę poprzedził
konkurs plastyczny w kl. I pt. „Portret mojego
misia”.

CEKINOWE BOMBKI

W dniu 26 listopada 2015 r.
w Zespole Szkół w Międzylesiu odbyły się
warsztaty plastyczne pn. „Cekinowe bombki”.
Dzieci biorące udział w zajęciach, wykonywały
ozdoby
bożonarodzeniowe,
ozdabiając
styropianowe bombki wielobarwnymi cekinami.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zabawy
z kolorami, rozwijania swojej wyobraźni oraz
zdolności manualnych, jak również poznania
oryginalnej techniki
zdobienia. Zajęciom
towarzyszyło słuchanie kolęd oraz drobny
poczęstunek.
Uczestnicy
byli
bardzo
zaangażowani, dzięki czemu powstały piękne

Prace konkursowe zostały zaprezentowane na
wystawie w holu szkoły. W ramach zajęć
edukacyjnych dzieci obejrzały wystawę misiów,
książeczek i wierszyków
o misiach,
prac plastycznych, poznały historię powstania
pluszowego misia, zapoznały się z postaciami
znanych
i słynnych misiów, wysłuchały piosenek
o
misiach i głośnego czytania nauczyciela
fragmentów książek o misiach, poznały zwyczaje
niedźwiedzi, nauczyły się wierszyka Jana
Brzechwy
pn. „Niedźwiedź”,
uczestniczyły
w zabawach ruchowych
związanych
z misiami. Wszyscy świetnie
się bawili, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z
misiami, a wszystkie przedszkolaki dostały małe
„co nieco”

Na zakończenie imprezy uczestnicy
otrzymali „Certyfikaty Przyjaciela Pluszowego
Misia”, misiowe kolorowanki oraz plakietki z
misiami.
Imprezę przygotowała
i
przeprowadziła bibliotekarka Maria Wikiera przy
współpracy nauczycieli kl. I oraz wychowawców
z przedszkola.

STRAŻ GRANICZNA
DLA UCZNIÓW
PRELEKCJA
O NARKOTYKACH,
DOPALACZACH
20 listopada w Zespole Szkół
w
Międzylesiu odbyło się spotkanie przedstawicieli
Straży Granicznej
Sudeckiego Oddziału w
Kłodzku z naszymi uczniami. W prelekcji
prowadzonej przez naszych gości uczestniczyły
klasy I-III gimnazjum i klasy VI szkoły
podstawowej. Poruszona została tematyka
substancji psychoaktywnych, czyli dopalaczy
i narkotyków, omówiono
ich rodzaje,
niebezpieczeństwo
uzależnień,
skutki
przedawkowania, szkody powodowane
w
ludzkim organizmie.

Prelekcje dla naszych uczniów przeprowadzili
mjr Piotr Rogalski i st. chor. szt. Jan Michalak,
którym towarzyszył pies służbowy - „Forest”.
Serdecznie dziękujemy 

WIEŚCI PRZYRODNICZE
Z MIĘDZYLESKIEJ SZKOŁY
Dolnośląski Park Krajobrazowy wydał
publikację książkową „Przyrodnicze opowieści

obrazkowekomiksy
o
parkach
krajobrazowych”, gdzie opublikowano dwie
wyróżnione prace uczniów kl. 6a pod kierunkiem
Barbary Lewandowskiej :
II miejsce Maciej Balcer – praca o kozicy górskiej
pt. „Przygotowania do zimy
w Śnieżnickim
Parku Krajobrazowym”,
wyróżnienie dla Natalii Nowotarskiej praca
„Wawrzynek Wilcze łyko” - Park Krajobrazowy
Sudetów Wałbrzyskich”.
Gratulujemy Natalii i Maciejowi pierwszych
publikacji !

PRAWA DZIECKA

Już po raz drugi w naszej szkole
obchodzony jest Tydzień Praw Dziecka.
Tegoroczne hasło „Prawa człowieka zaczynają
się od praw dziecka”. Chcemy
w ten sposób
przybliżyć dzieciom znajomość ich praw, a także
poinformować, gdzie mogą szukać pomocy.

bo są one tylko raz na rok!

KONKURS NA ŚWIĄTECZNE
ŻYCZENIA - LAUREACI
Uczniowie Zespołu Szkół w Międzylesiu już po
raz trzeci mieli okazję zaprezentować swoją
twórczość. Ich zadaniem było napisanie życzeń
bożonarodzeniowych, które rozdawane będą w
czasie trwania
"Choinki Międzyleskiej". Oto prace, które zostały
wyróżnione:
**********************************
Wesołych Świąt moi mili,
abyście Wigilię radośnie spędzili,
świąteczną świecę zapalili
i wspólnie kolędy zaśpiewali.
Niech przy wigilijnym stole
nie zabraknie nikogo.
A Gwiazda Betlejemska jasno zaświeci
i wymarzonymi prezentami obdaruje was i wasze
dzieci.
Niech w Waszych sercach zawsze miłość gości
i nie zabraknie też radości.
Abyście w zgodzie zawsze żyli
i po wieki szczęśliwi byli.
Uczniowie Szkoły w Międzylesiu
życzą wam tego wszystkiego, wyżej
wymienionego.
Nicoll Gładysz, klasa 6 b
**********************************Gdy
nastają święta Bożego Narodzenia,
dochodzi do niejednego magicznego zdarzenia.
Bo czas to jest cudów i pojednania,
więc nie zapomnij wypełnić swojego zadania.
Wspólnie świętuj z bliskimi,
grubymi, chudymi, czy niskimi.
Bo to czas radosny i szczęśliwy,
więc na smutki nie trać ani chwili.
A gdy pod choinką znajdziemy prezentów
stosy,ładnie podziękujmy, choćby urosły nam
nosy.
Na pasterkę wspólnie pojedźmy
z dziadkiem, mamą, babcią, dziećmi.
I pamiętajmy o znaczeniu tych świąt,

UCZNIOWIE SZKOŁY
W MIĘDZYLESIU
Julia Andzińska, klasa I b
**********************************
Okres świąteczny to okres wspaniały,
z tej okazji swym sercem całym,
każdy z nas życzy prezentów, słodyczy,
drzewka zielonego pięknie ubranego.
Aby w tym czasie nie zabrakło miłości,
by każdy z Was był pełen radości.
I by na Waszych stołach nie zabrakło niczego,
a w naszych sercach Jezuska małego.
Emilia Leki, klasa I b
**********************************

Nadszedł dzień pięknych świąt,
zebraliśmy się w rodziny krąg,
by świętować ważne święta.
Choinka już dawno ścięta.
Bombki, światełka powieszone,
wszystkie dzieci ucieszone.
Zdrowia, radości i wielu gości
życzą uczniowie z Zespołu Szkół w
Międzylesiu.
Paulina Sucharska, klasa I b
**********************************
W cichą noc, w gwieździstą noc
życzymy Wam szczęścia moc.
Gdy za oknami śnieg prószyć zacznie
i świat swą kołderką nakryje,
choinka kolorowymi lampkami zabłyśnie,
a mama czerwony barszczyk naleje.
Abyście zawsze się kochali
i szczęściem wzajemnie obdarowywali.
Aby nie zabrakło Wam nigdy chleba
i byście chcieli się nim dzielić, gdy trzeba.
Spełnienia każdego marzenia życzyć Wam
chcemy
i na międzyleską szopkę zapraszamy.
Sandra Gładysz, klasa I b
**********************************
Idą święta dzień radosny,
czas już ścinać sosny.
Piec pierniki, dekorować,
prezenty przyjaciołom i rodzinie kupować.
Dzieci na dworze rzucają się śnieżkami,
lecz muszą uważać, bo Mikołaj macha do nich
rózgami.
Opłatki są już podzielone,
dwanaście potraw zrobione.
Kolędnicy do drzwi pukają,
dużo domów do odwiedzenia mają.
Na ulicach świąteczny nastrój panuje,

każdy wigilijną kolację planuje.
Do kościoła na pasterkę pójdziemy,
tradycje warto szanować, wiemy.
Vanessa Kantor, klasa 6 b
**********************************

SPOTKANIE
ZE ŚW. MIKOŁAJEM
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

MIĘDZYLESKIE MIKOŁAJKI
6 grudnia w sali Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Międzylesiu odbyło się
spotkanie dzieci ze
Św. Mikołajem.
Impreza została przygotowana we współpracy
z pracownikami lokalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz wolontariuszy
z Zespołu
Szkół w Międzylesiu.

„Mikołaju, Mikołaju,
na Ciebie czekamy też.
Moc prezentów nam przyniesiesz,
o czym marzę, dobrze wiesz...”

Śnieżynki tańczyły z licznie zgromadzonymi
maluszkami
w oczekiwaniu
na Św. Mikołaja. Paczki trafiły do ok. 150
grzecznych dzieci. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom
i darczyńcom za udzielone
wsparcie finansowe i rzeczowe przedsięwzięcia,
a w szczególności:
Instytutowi
Elektrotechniki
Zakładowi
Doświadczalnemu
III
w
Międzylesiu,
Nadleśnictwu Międzylesie
oraz
osobom
prywatnym.

Taką piosenką witały Świętego Mikołaja
dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej. Ta
najbardziej oczekiwana w roku wizyta miała
miejsce 7 grudnia. Przedszkolakom nie schodził
uśmiech
z twarzy. Mogły zaprezentować
przygotowane piosenki i wierszyki, tańczyły i
rozmawiały z Mikołajem.

W szkole podstawowej tego dnia zrobiło
się czarodziejsko, świątecznie
i
zimowo za sprawą wspaniałych przebrań, w
których pojawili się uczniowie.
Podczas każdej przerwy korytarze
zamieniały się w czarowną krainę baśni. Nastrój
podkreślały świąteczne piosenki oraz dekoracje:

przepiękne girlandy, choinki, podświetlane
renifery. Święty Mikołaj postarał się, aby każdy
uczeń dostał choćby mały upominek.
Również tematyka lekcji w tym dniu
nawiązywała do zbliżających się Świąt,
a
nauczyciele stawiali tylko dobre oceny.

MIKOŁAJKI W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
4 grudnia w Zespole Szkół
w
Międzylesiu miało miejsce niecodzienne
wydarzenie. W świątecznej scenerii, odbył się
„Mikołajkowy koncert”, w którym obok siebie
wystąpili: uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły oraz rodzice. Wspólnie śpiewaliśmy
piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz o
zbliżającej się zimie oraz świąteczne. Najwięcej
było punktów tanecznych.

Od passo-doble, przez cha-chę, zumbę po
taniec nowoczesny. Nie zabrakło także żonglerki
„bojkami”.

nauczyciele. Po raz drugi w tym roku szkolnym
wygrali nauczyciele 3:0. W naszej szkole nie
tylko się uczymy, potrafimy się także wspólnie
bawić
i pomagać potrzebującym. Od
wielu lat organizujemy akcję „I Ty możesz zostać
świętym Mikołajem”. Uczniowie dzielą się
zabawkami, słodyczami i przyborami szkolnymi
z podopiecznymi MGOPS. Warto pomagać, bo
dobro zawsze wraca.

CZYTANIE TO OGROMNA
PRZYJEMNOŚĆ
Gmina Międzylesie otrzymała wsparcie
finansowe od Wojewody Dolnośląskiego w
ramach rządowego programu „Książki naszych
marzeń”
w kwocie 2.170,00 zł. Zakupiono
do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół
w
Międzylesiu 115 książek nie będących
podręcznikami o łącznej wartości 2.712,50 zł.

Tytuły książek zostały zaproponowane
przez
uczniów
szkoły
podstawowej,
zaakceptowane przez Samorząd Uczniowski,
Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz
skonsultowane z bibliotekarzami Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie.

CO SIĘ DZIEJE
W SAMORZADOWYM
PRZEDSZKOLU
W MIĘDZYLESIU ?
Pszczółki z wizyta u stomatologa
Wspólna
zabawa
zakończyła
się
odtańczeniem
tańca
belgijskiego
przez
wszystkich uczestników koncertu. Dzień
zakończył się meczem siatkówki: uczniowie –

Dnia 17.11.2015 r. w grupie 3 latków „Pszczółki”, odbyły się zajęcia otwarte dla
rodziców na temat „Zdrowe zęby”. Rodzice mieli
okazję zaobserwować swoje pociechy podczas
zajęć dydaktycznych, zabaw ruchowych,
muzycznych oraz plastycznych.

Dnia 12.11.2015 r. grupa „Pszczółki”
(3
latki) wybrała się z wizytą do gabinetu
stomatologicznego
pani
Teresy
BudynLipińskiej. Celem tej dydaktycznej wycieczki
było przede wszystkim przełamanie obaw przed
wizytą
u stomatologa, a także
kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani
doktor przyjęła dzieci bardzo serdecznie,
zapoznała
z
wyposażeniem
gabinetu
stomatologicznego, wyjaśniła jak się leczy zęby,
pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego.
Na zakończenie dzieci otrzymały od Pani doktor
owocowego lizaczka. Przedszkolaki były bardzo
zainteresowane
wizytą
w
gabinecie
i obiecały, że wrócą do niego odważnie
z rodzicami.
Teatrzyk w przedszkolu – „Mała Myszka”

Na zajęciach panowała miła i radosna atmosfera,
rodzice dołączyli do wspólnej zabawy, razem z
dziećmi zaśpiewali piosenkę „Szczotka, pasta…”
oraz wspomagając swoje pociechy wykonali
pracę plastyczną „Zdrowy ząb”. Udział
w
zajęciach dostarczył wiele radości oraz
wzbogaciło wszystkich jego uczestników
o
nowe doświadczenia.
Spotkanie z ratownikiem medycznym GOPR

Dnia 13 listopada w Samorządowym Przedszkolu
w Międzylesiu gościliśmy aktorów z Nowego
Sącza
z przedstawieniem
kukiełkowym pt: „Mała myszka". Dzieci miały
możność zobaczyć różnorodne kukiełki. W
trakcie przedstawienia uświadomiły sobie, że zło
zostaje pokonane a zwycięża dobro.
Zajęcia otwarte
„Pszczółki”

dla

rodziców

grupy

20.11.2015 r. - tego dnia gościliśmy ratownika
medycznego GOPR pana Tomasza Lipińskiego z
psem ratowniczym owczarkiem niemieckim.
Gość udzielił kilku
wskazówek na temat
opiekowania
się
psem.
Wspólnie
z
czworonożnym ratownikiem zaprezentowali
zgromadzonym dzieciom
parę wyuczonych
sztuczek, które rozbawiły przedszkolaków.
Teatrzyk w przedszkolu – „Opowieść
Wigilijna”

grupy przedszkolne
,,Wilczki’’ i
,,Delfinki’’, przygotowały kolędy i inscenizacje o
tematyce świątecznej. Rada Oddziałowa grupy
„Puchatki” wystawiła
kiermasz ozdób
świątecznych, który cieszył się sporym
zainteresowaniem. W tym dniu do konkursu na
najładniejsza choinkę przystąpiło wiele instytucji.
Choinkę
z przedszkola ozdobiono
gwiazdami betlejemskimi i łańcuchem ze sznurka
i orzechów. Przedszkolne drzewko zajęło III
miejsce.
Dnia 1 grudnia aktorzy z Krakowskiego Centrum
Profilaktyki zaprezentowali sztukę pt. "Opowieść
Wigilijna". Chociaż temat był trudny, dzieci z
wielką uwagą obserwowały spektakl. Po
przedstawieniu odbyła się rozmowa zakończona
oceną moralną bohatera. Przedszkolaki gromkimi
brawami nagrodziły aktorów.
Spotkanie z górnikiem

W dniu 4 grudnia w Samorządowym Przedszkolu
w Międzylesiu, w dzień BARBÓRKI – Święta
Górników, odbyło się spotkanie z panem
Zbigniewem Dumą, który zademonstrował
dzieciom galowy strój górniczy oraz opowiedział
o trudnej pracy pod ziemią i nie tylko. Dzieci
dowiedziały się między innymi jak wygląda
proces wydobywania węgla oraz
co
oznaczają kolory pióropuszy na czapce górniczej.
Od zaciekawionych dzieci padło wiele pytań. Na
zakończenie grupa TYGRYSKI zaśpiewała
piosenkę
o górniku. Delegaci z
poszczególnych
grup
przedszkolnych
w
podziękowaniu za wizytę i opowieści, wręczyły
własnoręcznie
przygotowane
laurki.
DZIĘKUJEMY!!!
„Międzyleska
Choinka”
–
Kiermasz
Adwentowy – 05.12.2015r.
Jak co roku, przedszkole uczestniczyło
w
gminnej imprezie ,,Międzyleska Choinka’’. Dwie

Warsztaty świąteczne w grupie „Delfinki”
Zajęcia otwarte dla rodziców i warsztaty
to
spotkania, dzięki którym możemy zobaczyć, jak
funkcjonuje
nasze
dziecko
w
grupie
przedszkolnej. W ten sposób wzmacniamy więzi
rodzinne i poczucie wartości naszych pociech.
Dnia 10 grudnia 2015 r. dzieci z grupy „Delfinki”
zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy.
Na wcześniej wypieczonych pierniczkach
powstawały piękne lukrowane dekoracje. Nie
zabrakło też pawich oczek i innych ozdób z
papieru. Większość ozdób zawisło na żywej
choince w sali „Delfinków”.

Warsztaty świąteczne w grupie Pszczółki
Dnia 10.12.2015r. w grupie 3 latków „Pszczółki”, odbyły się warsztaty plastyczne, na
których dzieci wspólnie
z rodzicami
wykonały ozdoby na choinkę
z zakrętek
plastikowych oraz kolorowego papieru. Przed
przystąpieniem do pracy dzieci zaprezentowały
wiersze i piosenkę o św. Mikołaju, a następnie
wraz
z rodzicami przystąpiły do
wykonywania ozdób na choinkę. Przedszkolaki
wraz
z rodzicami zrobiły piękne
ozdoby, które zawiesiły w sali na choince.
Warsztaty uwieczniono na zdjęciach. Serdeczne
podziękowanie dla Rady Oddziałowej
za
przygotowanie plastikowych zakrętek.

MIKOŁAJ
Dzień 6 grudnia, to dzień Św. Mikołaja.
W
tym roku do dzieci przedszkolnych Mikołaj
przybył 11 grudnia. Zabawa
z Mikołajem,
pokaz tresury mikołajowego pieska, a na sam
koniec rozdanie prezentów, sprawiło dzieciom
ogromną radość.

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI W GRUPIE
„TYGRYSKI”
Grupa ,,Tygryski‘’ po wizycie Mikołaja, spotkała
się wraz z rodzicami
na
popołudniowych warsztatach. Było już ciemno,
więc atmosfera stawała się magiczna. Przy
dźwiękach kolęd
i pastorałek
powstawały prawdziwe dzieła sztuki - piernikowe
choinki, mikołaje, gwiazdki i aniołki. Warsztaty
pod nazwą ,,Pierniczki pięknie lukrowane’
odkryły talenty dzieci i ich rodziców. W trakcie
spotkania dzieci pod okiem mam zrobiły ciasto i
upiekły
piernikowe
ciasteczka.
Bardzo
dziękujemy mamie Juli Malickiej
i Zuzi
Rajkowskiej za inicjatywę
i
przygotowania.

eksponaty były udostępnione dla zwiedzających
w sobotę i niedzielę. Dla kogoś kto szuka
pomysłów na dekoracje świąteczne było to
miejsce pełne inspiracji.
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie
i pomoc w przygotowaniu wystawy.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
Wystawa Bożonarodzeniowa
w Kralikach
Dnia 11 grudnia, przy pomocy rodziców dzieci
przedszkolnych, przygotowana została wystawa
dekoracji świątecznych, która miejsce miała w
Szkole Podstawowej w Kralikach. Na wystawie
prezentowało się wiele instytucji oraz placówek
szkolnych
i przedszkolnych. Wszystkie

Wszystkim Dzieciom
i Rodzicom dzieci przedszkolnych,
Instytucjom i Mieszkańcom
Gminy Międzylesie,
w szczególnym czasie
Świat Bożego Narodzenia
życzymy:

Dużo szczęścia i radości.
Sukcesów w każdej dziedzinie życia.
Zapomnienia o troskach życia codziennego i
spędzenia tych pięknych chwil w licznym gronie
rodzinnym.
Niech święta będą śnieżne
i niezapomniane.
W Nowym Roku – 2016 – wielu sukcesów,
odważnych marzeń i mądrych pomysłów na
życie.
Oby najskrytsze marzenia znalazły
urzeczywistnienie, a ten Nowy Rok był lepszy od
minionego.
Pracownicy Przedszkola w Międzylesiu.

Z WIZYTĄ W TEATRZE
Dnia 16 grudnia 2015 r. grupa maluszków
i
starszaków z przedszkola w Domaszkowie pod
opieką wychowawców i rodziców uczestniczyła
w wycieczce do Teatru Lalek w Wałbrzychu. Była
to pierwsza wizyta
w prawdziwym teatrze.
Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl pod
tytułem "Władysław i Anabella- historia pewnego
misia i lalki". Z wielkim zainteresowaniem
śledziły przygody głównych bohaterów. Atutami
spektaklu były wpadające w ucho piosenki i sceny
humorystyczne, wywołujące ogólny śmiech.
Zarówno aktorzy, jak i młoda publiczność spisali
się na medal.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie
od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r.- dni
wolne dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum;
2. 24.12.2015 r.- przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum zamknięte;
3. w dniach 23.12.2015 r., 28.12.2015 r.31.12.2015 r. przedszkole czynne w
godzinach 6.30-15.30.
1.

Dyżury nauczycieli zespołu w czasie przerwy
świątecznej w dniach:
23.12.2015 r., 28.12.2015 r.- 31.12.2015 r. w
szkole podstawowej w godz. 8.00-13.00.

Zespół Szkół w Międzylesiu zapewnia
zajęcia opiekuńcze
w dniach
23.12.2015 r. - od godz. 6.50 do 15.30
24.12.2015 r. - szkoła zamknięta
28 - 30.12.2015 r. - od godz. 6.50 do
15.30
4. 31.12.2015 r. - szkoła zamknięta.
1.
2.
3.

Samorządowe Przedszkole
w Międzylesiu
Z uwagi na przewidywaną niską frekwencję
dzieci, grupy przedszkolne będą łączone.
24 grudnia 2015 r. w przedszkolu nie
będzie żywienia
2. 23.12.2015 r. oraz w dniach 2831.12.2015 r., w zależności od liczby
dzieci przewiduje się śniadanie i obiad
jednodaniowy.
1.

Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.
Oby więcej takich wyjazdów!

FINAŁ
„MIĘDZYLESKICH WEEKENDÓW
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ”
Od 15 maja do 20 listopada 2015
mieszkańcy naszej gminy, którzy lubią aktywnie
spędzać swój wolny czas, mogli uczestniczyć w
imprezach
sportowo-rekreacyjnych,

organizowanych przez Klub Sportowy SUDETY
Międzylesie w ramach projektu „Międzyleskie
Weekendy Aktywności Ruchowej”. Na ich
organizację, startując w konkursie grantowym na
projekt społecznie pożyteczny, otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków programu „Działaj
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu
Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Projekt obejmował: 6 imprez marszowobiegowych „Moja Dwunastka”; 6 rowerowych
typu Up Hill „Korona Międzylesia” oraz 3
wycieczki Nordic Walking. W ich organizację
zaangażowanych było 12 stałych wolontariuszy, a
5 osób kilkakrotnie nam pomagało.

We wszystkich imprezach łącznie
uczestniczyło 355 osób, w tym także osób
towarzyszących i kibiców. Imprezy były
promowane w mediach społecznościowych,
profilach FB „Moja Dwunastka”; „Korona
Międzylesia” oraz „MGOK Międzylesie”, a
także w informatorze gminnym i na stronie
internetowej
UMiG
Międzylesie
www.miedzylesie.pl.

Wszystkie imprezy zorganizowane w
ramach „Weekendów” mocno już zakorzeniły się
na mapie darmowej oferty rekreacyjnej naszej
gminy, mają swoich stałych bywalców, a niemal
za każdym razem pojawiają się nowi uczestnicy.
Od początku ich trwania w „Dwunastce” wzięło
udział przynajmniej raz 149 osób – na listach
startowych zapisano 539 uczestników. Od
pierwszego startu wszyscy wspólnie pokonaliśmy
dystans 748 km, czyli dotarliśmy z Boboszowa do
Helu na sam cypel Mierzei Helskiej. Natomiast
podczas trzech sezonów „Korony Międzylesia”
przynajmniej raz wystartowało 51 osób, a na
listach startowych odnotowano 326 uczestników.
Każdy z nich miał okazję, startując we wszystkich
etapach, wspiąć się z poziomu morza na Mont
Blanc, czyli pokonać różnicę wzniesień 4810 m.
a także dotrzeć do Wrocławia, czyli przejechać
118 km. Oczywiście, nie licząc tych wszystkich
przewyższeń i kilometrów przejechanych w
drodze na start oraz po zakończeniu imprezy w
drodze do domu.
„Korona Międzylesia” pięknie się rozwija
dzięki spontanicznemu zaangażowaniu coraz
większej liczby osób. Od czerwca 2015 r.
jeździmy
w samodzielnie
zaprojektowanych własnych barwach i pod nazwą
WATAHA
MIĘDZYLESIE.
Oficjalnej
prezentacji koszulek dokonaliśmy podczas
tegorocznych Dni Międzylesia. Nasza teamowa
koszulka wszędzie wzbudza zainteresowanie.
Jesteśmy widoczni podczas imprez rowerowych,
na których bywamy. Pięcioro „Koronowiczów”
zawładnęło lądeckim I Maratonem MTB
o
Puchar Burmistrza Lądka Zdroju
i
zgarnęło aż cztery główne nagrody.
Na
zakończeniu sezonu rowerowego
w
Spalonej, w XIV Zawodach MTB
o
Puchar Leśniczego Spalonej Górnej odliczyła się
11-ka z nas.
Zapoczątkowana została współpraca z
Zamkiem Międzylesie
- czworo
rowerzystów uczestniczyło w sesji zdjęciowej
wrocławskiego fotografika Wiesława Jurewicza
na
potrzeby
opracowywanego
albumu
„Europejski Szlak Zamków i Pałaców”. Na
zamku rozpoczęliśmy VI etap „Korony”

z Międzylesia do Kamieńczyka, skąd ruszył start
honorowy przez międzyleski Rynek.
O „Koronie” napisano w 24. numerze tygodnika
„Euroregio Glacensic”
w artykule
„Rowerem wokół Międzylesia”.
Jesteśmy widoczni w sieci - Komandor „Korony
Międzylesia” systematycznie prowadzi jej
Facebookowy profil, który do chwili obecnej
polubiło 118 osób.
„Korona Międzylesia”, podobnie jak „Moja
Dwunastka”, to imprezy bezpłatne,
a
uczestnikom zapewniamy napoje, drobne
przekąski, niespodzianki. Coraz częściej
integrujemy się przy ognisku. Podczas finału
„Korony” każdy otrzymał pakiet startowy oraz
„Certyfikat za Sezon 2015”, zaś najaktywniejsi
unikatowe pamiątkowe medale. Mikołajkowy
finał „Dwunastki” obfitował w liczne
niespodzianki. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni
tym, którzy doceniają naszą inicjatywę i wsparli
nas finansowo: Instytutowi Elektrotechniki ZD III
w Międzylesiu, Funduszowi Lokalnemu Masywu
Śnieżnika, Nadleśnictwu Międzylesie, Starostwu
Powiatowemu
w Kłodzku oraz Urzędowi
Miasta i Gminy w Międzylesiu.
Wkład własny finansowy uczestników „Korony”
również przyczynił się do tego, że jej
najaktywniejsi uczestnicy podczas Wielkiego
Finału 2015 otrzymali akcesoria rowerowe z
teamowym logotypem.
W tym miejscu pragniemy serdecznie
podziękować
wszystkim
uczestnikom
tegorocznych „Weekendów”
i wszystkich
sezonów „Mojej Dwunastki
i „Korony
Międzylesia”– bez Was imprezy nie kręciłyby się,
zaś Wasza obecność jest najlepszą nagrodą i
źródłem ogromnej satysfakcji, z którego
czerpiemy energię do dalszego działania.
Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom
zaangażowanym przy realizacji Projektu:
Iwonie za ciągły kontakt telefonicznointernetowy i skuteczne negocjacje ze wszystkimi
zamieszanymi w nasze rowerowe zamieszanie,
Grześkowi, Piotrkowi i Wojtkowi za
uatrakcyjnianie naszych kolarskich spotkań
ogniskami na Zamku Szczerba, hardcorowymi
rowerami
i kaskami oraz niepowtarzalnym
poczuciem humoru. Dziękujemy także :

Zbyszkowi za precyzyjny pomiar czasu
synchronizowany ze starterem telepatycznie oraz
Finałowe ognisko;
Barbarze i Tadeuszowi za logistyczne
przemieszczanie gadżetów rowerowych
i
turystycznych do pakietów startowych;
Elżbiecie i Marii za pomoc w Biurze Zawodów i
szczególną dbałość o banery oraz numery
startowe;
Piotrowi za to, że zawsze jest przygotowany, by
nas ratować i czuwa byśmy bezpiecznie i w
komplecie dotarli na szczyt kolejnych wzniesień;
Agacie za organizację wycieczek Nordic Walking
Burmistrzowi, że w swoim terminarzu na
pierwszym miejscu umieszcza kolejne etapy
„Dwunastki” i „Korony”, za to, że stara się
powitać nas na mecie lub chociażby na starcie;
Prezesowi „Sudetów” Panu Jerzemu, że
wspiera nasze marszowo-biegowe oraz rowerowe
szaleństwo i zawsze jest z nami.
Na zakończenie dodam, że opisane
powyżej imprezy będą kontynuowane
w
2016 roku. W związku z tym już dziś serdecznie
zapraszamy i czekamy
na wszystkich,
którzy chcieliby dołączyć
do tych 40 osób,
które są ich stałymi uczestnikami.
Najbliższa impreza – Marszobieg „Policz
się z cukrzycą” w ramach WOŚP odbędzie się na
międzyleskim Rynku dnia 10 stycznia 2016 o
godz. 15.00.
Zapisy od godz.14.15

GRATULUJEMY !

W dniu 07.12.2015r. w sali sportowej
międzyleskiego
gimnazjum
odbyły
się
Mistrzostwa Rejonu Bystrzyckiego Szkół
Gimnazjalnych
w Piłce Siatkowej. W
kategorii dziewcząt turniej wygrała drużyna z
Gimnazjum
w Bystrzycy Kł., drugie
miejsce zajęły dziewczęta z Lądka Zdroju, trzecie
miejsce zajęło Gimnazjum w Międzylesiu
(Pokrątka Aleksandra, Harasińska Klaudia, Leki
Emilia, Sucharska Paulina, Łoś Wioleta,

Urbanowicz Małgorzata, Czarkowska Patrycja,
Czarny Patrycja, Łukasiewicz Kamila)

UKS ORLE – GRATULUJEMY !

W kategorii chłopców Im. zajęli
gimnazjaliści z Międzylesia (Norbert Zin,
Wojciech Hołub, Piotr Fąfara, Mateusz
Krawczyk, Jakub Ambroziak, Patryk Zamośny,
Sebastian Koczergo) pokonując łatwo 2:0 w
setach siatkarzy z Lądka Zdroju
Zwycięskie drużyny reprezentować będą
Rejon Bystrzycki 17.12. 2015r.
na
zawodach powiatowych w Nowej Rudzie.
Trenerami i nauczycielami międzyleskich
siatkarzy i siatkarek są: Grażyna Dereń-Dublicka
i Mariusz Dublicki.

UKS ORLE Międzylesie brał udział w
Mikołajkowym Turnieju halowym piłki nożnej
dzieci rocznik 2008 i młodsi, który odbył się w
Szczytnej 06.12.2015r. Udział wzięło 5 drużyn.
Wygrała drużyna miejscowa Hutnik Szczytna, 2.
miejsce UKS Orle Międzylesie, 3. miejsce
Orlęta Krosnowice 4. miejsce filia Śląska
Wrocław gminy Kłodzko, 5. miejsce II drużyna
Hutnika Szczytna.

JUŻ GRAJĄ !

Królem strzelców turnieju
został
zawodnik UKS Orle Międzylesie Kacper
Ruczaj.

KONCERT NOWOROCZNY
ORKIESTRY OSP MIĘDZYLESIE
W dniu 5.12.2015 r. rozegrany został
turniej
Mikołajkowy
Tenisa
Stołowego
Młodzików. A oto zawodnicy
i miejsca
przez nich zajęte : 1 Oliwia Neter, 2 Krzysztof
Sobota, 3 Kacper Bzowy,
4 Mateusz
Gackowski, 5 Bartosz Bzowy,
6 Jakub
Wojtysiak, 7 Emilia Turkiewicz,
8 Gustaw
Bornikowski. Wszyscy zawodnicy otrzymali
medale, dyplomy, oraz paczki mikołajkowe.

Zapraszamy 27.12.2015 r. na rynek
w Międzylesiu o godzinie 13.00 odbędzie się
koncert noworoczny orkiestry OSP

ZAPRASZAMY 10.01.2016 R.
NA FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZACZYNAMY: DOM KULTURY
W DOMASZKOWIE - GODZ. 14.00,
MGOK MIĘDZYLESIE - GODZ. 17.00

ROD „TĘCZA” w Międzylesiu
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzymy
dużo zdrowia, radości z dnia codziennego,
awansu w życiu zawodowym oraz powodzenia w
życiu prywatnym
Wesołych Świąt!

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
W „Domku Tkackim” 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.

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

Zapraszamy na Rynek Międzyleski
01.01.2016 r. o godz. 0.15
na pokaz sztucznych ogni z okazji
nadejścia Nowego 2016 Roku

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I
ICH RODZIN
W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w „Domku Tkackim” 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)

*21.12.2015*04.01.2016*
18.01.2016*
POMOC BEZPŁATNA !

