ROZMOWA Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
TOMASZEM KORCZAKIEM

Rozmawiamy tak rzadko, że dziś – korzystając z pańskiej wolniejszej chwili,
zaplanowałem rozmowę znacznie dłuższą niż zawsze…
Czy trudno jest być burmistrzem ?

Dziwne pytanie… Każda odpowiedź, której bym udzielił nie wyczerpie jego treści.
Są chwile łatwe, są chwile trudne…ale na pewno trzeba wiedzieć, czego się chce.

Pytam bo kolejna pańska kadencja na stanowisku burmistrza przekroczyła już
półmetek…

Też nie lubię tego symbolicznego określenia: półmetek, ponieważ praca ma
charakter ciągły, tak w pierwszym jak i w ostatnim dniu kadencji. Tak staram się pracować.

Czy jest coś, co lubi pan najbardziej w swojej pracy ?

Czy jest cos, co lubię najbardziej w swojej pracy? Najbardziej w swojej pracy lubię
to, że zmuszony jestem planować swoje działania, zamierzenia, a życie i tak pisze swoje
scenariusze. I największą dla mnie wartością dodaną jest to, że nigdy, ale to naprawdę
nigdy, nie można pozwolić sobie na rutynę.

Co uznałby pan za największy sukces w pierwszej połowie kadencji 2014-2018 ?

I znowu ta pierwsza połowa… A tak naprawdę nawet nie chodzi o te kilometry dróg
które zostały wykonane, remonty, zrealizowane inwestycje. Chodzi o to, że gmina jest
stabilna finansowo i organizacyjnie.

Gdyby dało się cofnąć czas - co by pan zmienił, poprawił ?

Nigdy nie zastanawiam się jak drugi raz przeżyć swoje życie, każdy kolejny dzień to
historia. A poprawiacze historii z zasady są niepoważni.

Burmistrzem się jest 24 godziny na dobę. Jakich problemów gminy Międzylesie na
pewno „nie zamyka” pan o 15.00 ?

Myślę, że każdy pracownik, nie tylko burmistrz, żyje swoją pracą. Każdy planuje,
każdy ma swój styl pracy, tak żeby rano przychodząc do pracy wiedzieć co się chce
osiągnąć i jak to zrobić. Moi współpracownicy od lat wiedzą, że rano jestem zawsze
przygotowany do pracy. A pewnie, że są pewne sprawy, które nie pozwalają o godz.
15:15 powiedzieć: na dzisiaj koniec.

Starania o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji i ich skuteczność zyskała
uznanie w różnego rodzaju instytucjach i rankingach. Jak się do tego dochodzi ?

Był czas, że epatowałem się rankingami, ale dziś wiem, że ilość rankingów jest taka,
że ten który będzie chciał znaleźć dobre, znajdzie je… a ten który będzie chciał znaleźć złe,
też je znajdzie… Dla pozyskiwania środków potrzebne są trzy rzeczy: doświadczenie,
kompetentni współpracownicy oraz cierpliwość i niezrażanie się przejściowymi kłopotami.

Czy planuje pan realizację gminnych projektów, które mają szansę na dofinansowanie
ze środków unijnych ?

Gdyby nie miały szans na dofinansowanie, nie planowałbym ich. Obecnie
realizowane są dwa zadanie współfinansowane ze środków unijnych, 9 projektów zostało
zgłoszonych do konkursu, a kilkanaście jest w przygotowaniu.

Jakie działania pozainwestycyjne są dla pana kluczowe podczas tej kadencji ?

Najważniejszym działaniem pozainwestycyjnym, które staram się realizować
niezależnie od kadencji, to sprawa budowania więzów międzyludzkich. Stad duże
zaangażowanie w organizację imprez środowiskowych (dożynki, jarmark, dni Międzylesie,
itp.). Bardzo jestem zainteresowany jak najbardziej samodzielnym realizowaniem przez
społeczności lokalne funduszu sołeckiego, w realizację którego staram się praktycznie nie
wtrącać. Istotną inwestycją bez-kapitałową jest współpraca z organizacjami społecznymi,
działającymi na terenie gminy. Bardzo ważny jest dla mnie też pomysł na funkcjonowanie
Rady Młodzieżowej Miasta i Gminy.

Warto, by do naszej gminy przyjeżdżało więcej gości. Czy jest koncepcja nowej,
skutecznej promocji naszych oczywistych walorów turystyczno – klimatycznych ?

Jeden z programów unijnych, które obecnie realizujemy dotyczy promocji.
Przewidujemy wzmożony udział gminy Międzylesie w targach na terenie Polski
i Czech. Odpowiednie informacje medialne i zamówienie duże ilości materiałów
promocyjnych. Mam świadomość, ze wysiłki gminy w tym temacie muszą być wspomagane
przez inne podmioty i gmina nasza bierze udział w promocji organizowanej przez
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie.

Projekt budżetu gminnego na 2017 r. jest w fazie uzgadniania w komisjach. Czy
mógłby pan jednak już teraz przekazać kilka informacji na jego temat ? Jak kształtują
się dochody i wydatki budżetowe ? Jakie plany wytycza pan na 2017 rok ?

Po pierwsze: budżet jest zrównoważony. Zabezpiecza funkcjonowanie
podstawowych instytucji i przewiduje czterdzieści kilka działań o charakterze
inwestycyjnym, ale budżet to tylko plan. To dopiero realizacja mówi o jego faktycznym
kształcie. Jeśli chodzi o budżet i jego realizację, bardzo ważna jest współpraca z Radą
Miejską. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim Radnym i panu Przewodniczącemu
Rady Miejskiej za merytoryczną pracę nad przygotowaniem tej uchwały, dużą zasługą,
jeśli chodzi o kształt finansowy budżetu, jest praca pani skarbnik Agaty Ziental i
wszystkich współpracowników, tym bardziej, że projekt budżetu składa się do 15
listopada, a był to czas dla mnie bardzo trudny. Stąd moje wyrazy głębokiej wdzięczności
dla wszystkich.

A co panie burmistrzu gmina planuje w kwestii gimnazjów. Ministerstwo Edukacji
Narodowej w ramach „dobrej zmiany” zapowiedziało ich likwidację. Jak pan ocenia
zaistniałą sytuację ?

Jako burmistrz nie komentuję decyzji rządu, a mam zadanie do wykonania. Jestem
po rozmowie z dyrektorami szkół i będziemy to zadanie realizować w taki sposób, aby
uczniowie i rodzice jak najmniej odczuli zmianę. Tym bardziej, że organizacja oświaty u
nas, jakże swego czasu krytykowana, nie wymaga likwidacji samodzielnych gimnazjów,
zmiany obwodów szkolnych, ponieważ szkoły działają w zespołach i de facto zmieni się
szyld i ubędzie jeden rocznik.

Dzięki podpisowi prezydenta Dudy w 2016 roku sześciolatki nie poszły obowiązkowo
do pierwszej klasy. To od decyzji rodziców zależało, czy rozpoczną naukę w klasie
pierwszej jako sześciolatki. Jak było w naszej gminie ?

Tak jak pan powiedział.

Natomiast powrót sześciolatków do przedszkoli w większości przypadków powoduje
ograniczenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom młodszym. Jak to wygląda
u nas ?

Praktycznie wszystkie dzieci objęte są opieką przedszkolną. Aby zwiększyć ofertę,
utworzyliśmy oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Międzylesiu. Chciałbym, aby
opieką objąć dzieci poniżej lat 3 i podejmowane są działania w tym kierunku.

A co panie burmistrzu z kadrą pedagogiczną ? Słyszy się, że wielu nauczycieli może
dzięki reformie stracić pracę…

Tak jak powiedziałem: u nas funkcjonują zespoły, więc dyrektorzy w okresie
wygaszania gimnazjum przez 3 lata muszą prowadzić taką politykę kadrową, aby skutki dla
pracowników były jak najmniej dotkliwe.

Co było dla pana największym problemem do rozwiązania w ostatnich dwóch latach
?

Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Myślę, że ostatnie lata to problem
gospodarki odpadami, który rozwiązujemy w zgodzie z przepisami, ale uważam, że przepisy
regulujące te działania, są z gruntu złe. Stąd niezadowolenie, pytania, komentarze…
Uważam, że to bezpośredni wytwórca odpadów powinien być stroną umowy, przez co stałby
się zainteresowany całym procesem utylizacji odpadów. Obecnie zaś, przez wprowadzenie
quasi podatku śmieciowego, wytwórca całkowicie stracił zainteresowanie i zrozumienie
tego problemu. I tak jestem wdzięczny mieszkańcom naszej gminy, że z dużym zrozumieniem
podchodzą do tego problemu.

Na czym ma polegać rewitalizacja naszego miasta i jakie obszary ma objąć ?

To jest pytanie, na które odpowiedź zajęłaby ileś stron naszego informatora
i właściwie do tego punktu sprowadziłby się ten wywiad. Dlatego, w dużym skrócie
chciałem powiedzieć, że przy współudziale mieszkańców opracowywany jest program
rewitalizacji, który określi obszar działań rewitalizacyjnych i ich zakres. O postępach tych
prac staramy się informować na łamach informatora, jak również na stronach
internetowych gminy, BIPie, a szerszych informacji udziela pani Agata Rarus. Jedno jest
pewne: sam program rewitalizacji nie załatwi nic, jeśli mieszkańcy sami nie podejmą
działań, decyzji, które umożliwią remonty obiektów w obszarze zdegradowanym z
dofinansowaniem nawet do 85%.

W mieście jest coraz więcej samochodów. W centrum Międzylesia jest dosyć trudno
zaparkować. Widzi pan jakieś rozwiązanie ?

Ten problem dotyczy całej Europy, najprostszym rozwiązaniem jest budowa
parkingów. Przez lata wybudowaliśmy ich sporo, ale to zawsze mało. Nie uciekamy się do
opłat za parkowanie, ale zdaję sobie sprawę, że trzeba korzystać z miejsc do parkowania
nie tylko w centrum. Choć niektórzy twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem jest dzień bez
samochodu, ale to chyba nie o to chodzi.

Z jakimi problemami przychodzą międzylesianie do burmistrza ?
Ze wszystkimi. Są to problemy społeczne, komunalne, często nawet prywatne
i rodzinne. Ale problemy to sprawy indywidualne, a ja uważam, że ludzie, którzy przychodzą
do mnie, powinni liczyć na pomoc w miarę możliwości i kompetencji, ale po drugie: na
zaufanie i dyskrecję.

Nie jest uciążliwe, gdy ktoś zaczepia, zagaduje podczas zakupów ?

Nie.

W przyszłym roku ruszy najważniejsza wg mojej oceny, drogowa inwestycja w
ostatniej historii Międzylesia, czyli długo wyczekiwana „droga lesicka” Międzylesie –
Niemojów. Rok 2018 na zakończenie jej realizacji jest terminem realnym ?

Tutaj duże słowa uznania dla pana starosty Awiżenia i Piotra Marchewki, bo to ich
wielka zasługa. Termin jest realny, zadanie rozłożone zostało na 2 lata, w roku 2017
planowana jest realizacja wykonania drogi w Lesicy, a w 2018 przebudowa i remont drogi:

ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu, tak żeby transport był realizowany po obszarach
jeszcze niewyremontowanych. Zadanie będzie objęte również remont mostu k. przedszkola,
gdzie wspólnie z powiatem będziemy to zadanie realizować.

Wybiegając myślą w przód. Jak ją uchronić od zdewastowania przez ciężki tabor
samochodowy wywożący drewno z lasów ? Chyba myśleć o tym trzeba już teraz, żeby
chociaż raz Polak był mądrzejszy przed szkodą…

Lasy prowadza swoją gospodarkę w oparciu o sieć drogową własną, jak i publiczną.
Nasze nadleśnictwo również będzie partycypować w tej inwestycji. Ważnym jest, aby
inwestycja była dobrej jakości, a druga rzecz to, i tu wielka prośba do pracowników lasów,
by transporty nie były przeładowane. Nawet wówczas, gdy sprzedaż następuje w lesie.

Jaka jest kondycja gminnych wiodących instytucji ZGKiM i ZUK ?

ZGKiM i ZUK są jednostkami komunalnymi, działającymi na innych zasadach.
ZUK jest spółką, ZGKiM jest zakładem budżetowym. Generalnie kondycja tych firm jest
dobra, problemem - i to dużym, jest wyposażenie ich w odpowiednią bazę sprzętową. Tym
bardziej, że sprzęt nieustannie się eksploatuje i zużywa. Liczę na to, że kierujący tymi
jednostkami, wspólnie z gminą, będą działać w kierunku pozyskania sprzętu w oparciu o
pomoc Unii Europejskiej.

Jak udaje się panu łączyć życie prywatne, oraz szerokie zainteresowania
z obecnie zajmowanym stanowiskiem ?
Wiadomo, że jedno wiąże się z drugim. Ale raczej staram się dosyć skutecznie
oddzielać jedno od drugiego, choć nie zawsze się to udaje.

Gdyby złota rybka mogła spełnić pana trzy życzenia, to jakie by one były ?

Za mało. Kiedy jestem w kościele i modlę się, to zawsze proszę o Mój Boże, spełnij
chociaż 10% moich marzeń. I tego się trzymam.

Czym szczególnie interesuje się pan prywatnie ?

Historia, prawo, pszczoły, rower.

Jak spędzi pan święta, sylwestra. Będzie odpoczynek, urlop, może jakiś wyjazd ?

Ani urlop ani wyjazd, mam nadzieję, że w rodzinnej atmosferze, ponieważ pewne
obowiązki rodzinne ograniczają moją swobodę wyjazdów.

Czego burmistrz życzy mieszkańcom w nowym roku?

Może oprócz tradycyjnych życzeń, które są zamieszczane w tym informatorze,
chciałbym życzyć wszystkim nam, żeby Święta nie były od święta.

I my – zespół redagujący „Informator…”, także w imieniu Czytelników, życzymy Panu i
Pańskim Bliskim dobrych świąt, a nowego roku lepszego w życiu prywatnym, nie
zapominając także o Pańskich zawodowych ambicjach!

Dziękuję za rozmowę
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XXIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ W
MIĘDZYLESIU

W proponowanym porządku obrad znalazły
się do rozpatrzenia i przyjęcia przez radnych
następujące projekty uchwał i zagadnienia :

1/ rozpatrzenie skargi na działalność
burmistrza MiG Międzylesie
2/ wprowadzenie zmian w Statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzylesiu
3/ wprowadzenie zmian w uchwale nr
IV/13/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od odpłatności
jak również trybu ich pobierania
4/
Przyjęcie
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Miasta i Gminy Międzylesie na rok 2017
5/
Przyjęcie
Gminnego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017
6/ przyjęcie programu współpracy gminy
Międzylesie
z
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań
publicznych na 2017 rok
7/
udzielenie
zgody
na
zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej

nr 174/1
o pow. 0,0155 m2
obręb Nagodzice.8/ udzielenie zgody na
zbycie
nieruchomości
gruntowej
niezbudowanej nr 95/2 o pow. 0,0251 ha
obręb Michałowice
9/ zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia
planu
urządzeniowo-rolnego
gminy
Międzylesie.
10/
metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty oraz zróżnicowania stawek
opłaty
11/ podatku od nieruchomości
12/ podatku od środków transportu
13/ zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zachęcamy do zapoznania się z protokółem
z
niej
na
stronie
WWW.miedzylesie.pl>zakładka
BIP˃zakładka Rada Miejska

STRATEGIE ROZWOJU
SOŁECTWA PISARY I
MIĘDZYLESIE
W dniach 1-2 grudnia br.
moderatorzy Odnowy Wsi pani Aleksandra
Łuszczyńska i Pani Alicja Kozak-Halota,
przeprowadziły warsztaty dla grup odnowy
sołectwa Pisary i Międzylesie pn.
„Planowanie w procesie odnowy wsi”,
zgodnie z metodyką i na materiałach
zaakceptowanych
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego, wdrażający „Odnowę
Dolnośląskiej Wsi”. Wcześniej moderatorki
zwizytowały wspomniane miejscowości.
Liderem grupy Międzylesia jest pani
Małgorzata Bojanowska, natomiast Pisar pani Anna Kapitułka. Obie grupy odnowy
nie zawiodły, pracowały sumiennie i
twórczo nad strategią.
Efektem
warsztatów
będzie
opracowanie dokumentu planistycznego

miejscowości
Sołeckiej
Strategii
Rozwoju, w której zawarta będzie analiza
zasobów miejscowości, mocne i słabe
strony, szanse i zagrożenia wraz z
oceną potencjału oraz plan działań
krótkoterminowy ( 1 rok) i długoterminowy
(10 lat).
Akceptacja projektu przez zebranie
wiejskie, będzie podstawą dla Rady
Miejskiej w Międzylesiu do podjęcia
uchwały o przyjęciu opracowanej strategii.
Tak więc niebawem, na 22
miejscowości w naszej gminie, w
programie Odnowy Dolnośląskiej Wsi,
uczestniczyć już będzie 13 sołectw.

ROZBUDOWA DROGI S8
15.12.2016 r. w Starostwie Powiatowym w
Kłodzku odbyło się spotkanie w sprawie
projektu rozbudowy drogi nr 8 WrocławKłodzko z przedłużeniem odcinka w stronę
Boboszowa bądź Kudowy Zdrój w
standardzie drogi szybkiego ruchu. W
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
GDDKiA,
marszałka
województwa
dolnośląskiego, starostowie: Kłodzka,
Ząbkowic, Dzierżoniowa, wójtowie i
burmistrzowie gmin leżących wzdłuż
przebiegu planowanej trasy oraz licznie
reprezentowana
strona
czeska.
Na
spotkaniu przedstawiono wyniki badań
obciążenia drogi nr 8, wskazano punkty
niebezpieczne dla kierowców. Ustalono, że
niewątpliwie należy zabiegać o przebudowę
drogi z Wrocławia do Kłodzka, zaś w
kolejnych rozmowach ze stroną czeską
zostanie uzgodniony kierunek dalszego
przebiegu trasy.

WALNE ZEBRANIE SGZK
15.12.2016 r. odbyło się walne zebranie
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, na

którym przedstawione zostały cele jego
działalności na rok 2017. I tak,
najważniejszym
działaniem
będzie
rozbudowa tras rowerowych w ramach osi
IV, na które Stowarzyszenie otrzymało
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
dofinansowanie
w kwocie 6 000 000 zł. Kolejnym
działaniem będzie organizacja uczczenia
25-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Kłodzkiej. Na organizację
konferencji Stowarzyszenie otrzymało
grant z mikroprojektów pogranicza.
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
będzie głównym partnerem w nowo
złożonym wniosku (po raz kolejny) na
odbudowę wieży na Śnieżniku, przystąpi
również do wniosku na rzecz rozbudowy
szlaków rowerowych typu singletrack.
Przyjęty został budżet Stowarzyszenia,
ustalono, że Prezes SGZK reprezentować
będzie gminy Ziemi Kłodzkiej obszarów
szczególnej interwencji w kontaktach z
Urzędem Marszałkowskim.

SPOTKANIE SGPEG
13.12.2016 r. odbyło się walne zebranie
Stowarzyszenia
Gmin
Polskich
Euroregionu Glacensis, na którym przyjęty
został
budżet
Stowarzyszenia,
podsumowano działania 2016 oraz
organizację konferencji - 20 lat istnienia
Stowarzyszenia. W 2017 r. jego głównym
zadaniem będzie organizacja i realizacja
naboru na mikroprojekty transgraniczne.

OPŁATEK W STRAŻY
GRANICZNEJ
16.12.2016 r. w placówce Straży
Granicznej w Kłodzku odbyło się doroczne
uroczyste spotkanie opłatkowe, którego
tradycja i zwyczaj wywodzi się z
międzyleskiej
Straży
Granicznej.
Komendant placówki, mjr Piotr Piekarski,
przywitał licznie zgromadzonych gości.
Dzieci ze szkoły integracyjnej przedstawiły
świąteczny program słowno – muzyczny.
Tradycyjnie w spotkaniu udział wzięli:

burmistrz Tomasz Korczak i ksiądz dziekan
Jan Tracz.

SESJA RADY POWIATU
16.12.2016 r. odbyła się uroczysta sesja
Rady Powiatu Kłodzkiego, na której zostały
przedstawione zasługi osób i organizacji
oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych
Powiatu Kłodzkiego. Wśród wyróżnionych
osób
znalazł
się
prezes
Międzyzakładowego Ludowego Klubu
Sportowego „SUDETY” Międzylesie –
Jerzy Błażejewski.

ZOZ BYSTRZYCA KŁODZKA
9.12.2016 r. w hotelu „Abis” w Bystrzycy
Kłodzkiej odbyło się doroczne spotkanie
świąteczne bystrzyckiego szpitala, na
którym
prezes
Jarosław
Surówka
podsumował
rok
pracy
jednostki.
Podziękowania i życzenia świąteczne
pracownikom złożyli:
v-ce burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej Beata Hucaluk i
burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak.

PONAD 5,5 MLN ZŁ. DLA
POWIATU KŁODZKIEGO
NA ODBUDOWĘ DROGI
MIĘDZYLESIE – LESICA –
NIEMOJÓW – PRZEJŚCIE
GRANICZNE
Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego zatwierdził listę inwestycji
dotyczących modernizacji dróg lokalnych
w ramach konkursu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Dolnego Śląska na lata 2014-2020. Konkurs
dotyczył inwestycji w przebudowy lub
rozbudowy dróg lokalnych, spełniających
warunek zapewnienia bezpośredniego
połączenia z siecią TEN-T, przejściami
granicznymi,
portami
lotniczymi,
terminalami towarowymi, centrami lub
platformami logistycznymi. Jeden z tych

warunków spełniała droga Międzylesie –
Lesica – Niemojów, która bezpośrednio
łączy się z przejściem granicznym w
Bartosovicach po stronie czeskiej. Dlatego
Powiat Kłodzki latem br. złożył wniosek o
dofinansowanie o przebudowę tej drogi.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w
latach 2017 - 2018 roku zostanie
odbudowany odcinek o łącznej długości
blisko 11 km. Przebudowę odcinka drogi
Niemojów – Lesica – Międzylesie można
uznać za kontynuację przebudowy drogi z
roku 2006, kiedy to w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego powiat kłodzki
przebudował ponad 18 km drogi na odcinku
Mostowice – Niemojów. Droga ta jest
odcinkiem tzw. Drogi Śródsudeckiej i jest
niezwykle ważna z punktu rozwoju
turystycznego Ziemi Kłodzkiej – wyjaśnia
Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu
Kłodzkiego.
Wartość dofinansowania to ponad 5,5 mln. zł.,
co stanowi 85% wartości całego projektu, który
wynosi ponad 6,5 mln. zł. Pozostałą kwotę
zabezpieczy jako wkład własny powiat kłodzki
oraz
Nadleśnictwo
Międzylesie,
które
zadeklarowało dofinansowanie inwestycji w
kwocie 300 tys. zł.

INWESTYCJE W GMINIE

Odbudowa drogi gminnej nr 119970D
łączącej z drogą powiatową miejscowości
Jaworek i Nowa Wieś dobiega końca.
Trwają ostatnie prace.

Przebudowa drogi z placu Wolności (wjazd
od ul. Sobieskiego) została ukończona.
Inwestycja poprawi warunki dojazdu do
okolicznych budynków.

Zakończono odbudowę drogi gminnej nr
119953D w Długopolu Górnym (wzdłuż torów
kolejowych ), na odcinku o długości 810 mb.
Wykonawcą robót była firma DROGMOST z/s
w Kłodzku. Wartość zadania to
kwota
168 234,48 zł. Inwestycję zrealizowano przy
udziale środków rezerwy celowej budżetu
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w roku 2016, w
wysokości 134 587,00 zł.

PRZEBUDOWA MOSTU W
ROZTOKACH ZAKOŃCZONA

Zakończyły się roboty budowlane
przy przebudowie mostu nad rzeką Nysa
Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr
3235D w Roztokach. Zakres robót
obejmował: „roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe na dojazdach i na obiekcie,
roboty ziemne, roboty konstrukcji mostu,
wykonanie izolacji, roboty drogowe na
obiekcie, wykonanie barier, dylatacji,
drenaż konstrukcji, roboty drogowe na
dojazdach,
wykonanie
schodów
skarpowych, umocnienie dna cieku oraz
reprofilacja skarp, roboty wykończeniowe i
prace dodatkowe”. Most został oddany do
użytku 16.12.2016 r.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo
Budowlane CAKO Sp. z o.o. z Polanicy
Zdroju.

*

Wymieniona nawierzchnia drewnianego
mostu na drodze gminnej nr 119978D
w Smreczynie.

Nowo postawiona wiata przystankowa
w Długopolu Górnym.

*
*
Lustra
drogowe
umieszczone
na
skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia Państwa
Polskiego z ul. Słoneczną w Międzylesiu
oraz na ul. Kolejowej w Domaszkowie przy
wyjeździe ze stacji PKP

Świeżo
zamontowane
barierki
zabezpieczające na mostku w ciągu drogi
prowadzącej do gospodarstw nr 3-8
w Boboszowie.

II SESJA MŁODZIEŻOWEJ
RADY MiG MIĘDZYLESIE

*

30 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w
sali Urzędu MiG Międzylesie odbyła się II
sesja
Młodzieżowej
Rady
MiG
Międzylesie. Podczas sesji Młodzieżowa

Rada zatwierdziła do realizacji wnioski
złożone w II naborze do Programu
Aktywizacji
Obszarów
Wiejskich
podejmując
uchwałę
w
sprawie
zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie
z Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich w Gminie Międzylesie.
Drugi nabór adresowany był wyłącznie do
zespołów szkół na terenie gminy i
obowiązywał od 03 – 18 listopada 2016 r.
Zgłoszonych zostało16 kart projektów na
łączną kwotę 3 071,87 zł. Wszystkie
złożone wnioski zostały rozpatrzone,
jednak z uwagi na ograniczoną pulę
środków pozostającą na rachunku PAOW,
Młodzieżowa Rada zatwierdziła do
realizacji wybrane projekty:

KLASTER WOŁOWINA
SUDECKA

W dniu 16.12.2016 r. w Bystrzycy Kłodzkiej
odbyło się Walne Zebranie członków Klastra
Wołowina Sudecka. Spotkanie prowadził radny
województwa dolnośląskiego Pan Zbigniew
Szczygieł

1/ „Wieczór wróżb andrzejkowych”- ZSP w
Domaszkowie,
2/ „Domaszków w obiektywie – dawniej i
dziś” – ZSP w Domaszkowie,
3/ „Rubik w Międzylesiu” - ZS w
Międzylesiu,
4/ „Nie daj szansy AIDS” – ZS w
Międzylesiu,
5/ „Uczę się i bawię mówiąc poprawnie” –
ZS w Międzylesiu,
6/ „Zjawiska pogodowe w mojej
miejscowości” – ZSP w Domaszkowie,
7/ „Patroni kościołów naszej gminy” – ZS
w Międzylesiu.

Dla przypomnienia - Klaster to geograficzne
skupisko powiązanych ze sobą firm,
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek
świadczących usługi, firm działających w
pokrewnych sektorach i związanych z nimi
instytucji w poszczególnych dziedzinach,
konkurujących
ze
sobą,
ale
także
współpracujących. Cechy wyróżniające klaster
to wzajemna konkurencja przy jednoczesnej
kooperacji, wykwalifikowana siła robocza,
wysoki stopień specjalizacji, dziedzina
sztandarowa
dla
regionu,
marka,
międzynarodowa
konkurencyjność
Charakterystyczną
cechą
Klastra
jest
nawiązywanie współpracy z jednostkami
badawczo- rozwojowymi w celu transferu
nowoczesnych rozwiązań do procesów
produkcyjnych.

Klaster Wołowina Sudecka został powołany
w Kłodzku w dniu 05.03.2015 r. na podstawie
Partnerskiej Umowy o Współpracy przez szereg
podmiotów
publicznych
i
prywatnych
stanowiących grupę założycielską.Zgodnie z
porządkiem
zebrania,
podsumowano
działalność Klastra za 2016, przyjęto ośmiu
nowych członków Klastra ( w tym rolnik z
naszej gminy Pan Kazimierz Bieniek z
Potoczka), przedstawiono informację o strategii
rozwoju województwa dolnośląskiego „Dolny
Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
oraz inf. o funduszach UE dostępnych dla
podmiotów z sektora żywnościowego. Na
spotkaniu zaprezentowała się firma OSI
POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. z
Chróściny, która jest częścią OSI Group,
światowego lidera w dostarczaniu produktów
żywnościowych
dla wiodących
marek
detalicznych i sektora gastronomii. Polski
zakład to jeden z największych zakładów
produkujący wołowinę w Polsce.

długoletnią pracę na
rzecz
rozwoju
Euroregionu Glacensis. Euroregion został
powołany na podstawie umowy, którą
podpisano 5 grudnia 1996 r. w Hradcu
Králové przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkiej oraz Regionalne Stowarzyszenie
Miast i Gmin Pogranicza Czech, Moraw i
Ziemi Kłodzkiej.

Gminę Międzylesie reprezentowała Wiesława
Szyrszeń.

SPOTKANIE REGIONU
TRANSGRANICZNEGO
(POLSKA – CZECHY)

20-LECIE EUROREGIONU
GLACENSIS

1 grudnia 2016 r. w Spindlerowym Młynie
w Czechach, odbyło się spotkanie z okazji
20-lecia powstania Euroregionu Glacensis.
Podczas uroczystości gmina Międzylesie
otrzymała
wyróżnienie
za
aktywną współpracę transgraniczną.
Burmistrz Tomasz Korczak odebrał także
statuetkę
przyznaną
za

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy w Międzylesiu odbyło się
robocze spotkanie poświęcone realizacji
projektów transgranicznych, obejmujących
pogranicze polsko – czeskie. Wśród nich
omówiono również kontynuację budowy
ścieżek rowerowych typu singletrack pod
nazwą: ,,Singletrack Glacensis”.W związku
z tym, że poprzedni projekt nie został objęty

dofinansowaniem w ramach Programu
Interreg V-A, wstępnie ustalono o
konieczności starania się o inne źródła
finansowania tj. w ramach programu RPO.
Obejmować on będzie przedsięwzięcie po
stronie
polskiej.
Dodatkowo,
po
uzgodnieniach z nowymi partnerami ze
strony czeskiej, na część przedsięwzięcia
ponownie aplikować o fundusze w ramach
programu Interreg V-A.

MIĘDZYLESKA CHOINKA 2016
W sobotę 10 grudnia spotkaliśmy się po raz
kolejny na VIII Kiermaszu Adwentowym
„Międzyleska Choinka”. Jak zwykle mogliśmy
liczyć na liczny udział i zaangażowanie
mieszkańców gminy. Ze świątecznymi
ozdobami, stroikami, wypiekami i potrawami
przybyli: szkoły, przedszkola, sołectwa,
prywatni wystawcy. W konkursie na
najładniejszą choinkę udział wzięło 20
zespołów z terenu gminy.
Sołectwa: Boboszów, Dolnik, Domaszków,
Długopole
Górne,
Gajnik,
Goworów,
Kamieńczyk, Lesica, Nowa Wieś, Międzylesie,
Pisary, Roztoki, Różanka; oraz Koło Młodych
Gospodyń Domaszków, Koło Gospodyń
Szklarnia, Dom Dziecka Domaszków, Dom
Kultury
Domaszków,
Samorządowe
Przedszkole Międzylesie, Zespół SzkolnoPrzedszkolny Domaszków, Zespół Szkół
Międzylesie.

Przyznano następujące
kategoriach):

nagrody

(w

2

I miejsca Sołectwo Pisary i Zespół SzkolnoPrzedszkolny Domaszków
II miejsca Sołectwo Roztoki i
Domaszków

Dziecka

III miejsca Koło Gospodyń Szklarnia
i Samorządowe Przedszkole Międzylesie

scenie, wszystkim tym, którzy przyczynili się
do organizacji „Międzyleskiej Choinki”.

Wszystkie choinki były przecudnej urody i
mogliśmy podziwiać kunsztownie wykonane
ozdoby. Każda choinka była arcydziełem sztuki
rękodzielniczej.
Wielkie
uznanie
dla
wykonawców za kreatywność, pomysłowość i
wykonanie tych ozdób.
Liczne stroiki, pierniczki, kartki i inne akcesoria
świąteczne przyciągały oczy przechodniów i
kusiły do zakupów. Zapach pierogów, barszczu
i grochówki nęcił głodnych do skosztowania
pyszności. Smakowicie wyglądające ciasta
rozeszły się niezwykle szybko. Dużą atrakcją,
zwłaszcza dla najmłodszych, była żywa szopka
2 owce oraz parada szczudlarzy z Krakowa.
Czas umilały nam występy świąteczne
przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej,
występy solistów, zespołu Międzylesianie oraz
pokaz strażaków- udzielania pierwszej pomocy.

Wielkie podziękowania dla wszystkich
uczestników
kiermaszu.
Dziękujemy
wszystkim
wystawcom,
wszystkim
uczestnikom
konkursu,
wszystkim
odwiedzającym
kiermasz,
wszystkim
kupującym, wszystkim występującym na

Szczególne podziękowania dla: pracowników
MGOK, pracowników UMiG, funkcjonariuszy
OSP Międzylesie i OSP Goworów,
Nadleśnictwa Międzylesie, pracowników
ZGKiM Międzylesie, pracowników ZUK
Międzylesie, pana Franciszka Kapłana, pana
Mariusza Kępy. Tak wielkie zaangażowanie
mieszkańców w IX Kiermasz Adwentowy
wzbogacił lokalną tradycję obchodów Świąt
Bożego Narodzenia. Do zobaczenia za rok!

WIGLILIA DLA SAMOTNYCH
Coraz większa rzesza osób samotnych nie
ma dokąd pójść w tym najważniejszym dniu
w roku, jakim jest Wigilia Bożego
Narodzenia. Właśnie dla Tych, którzy na
nikogo liczyć nie mogą, którym nikt życzeń
składać nie będzie, o których wszyscy
zapomnieli lub, o których nie ma już kto
pamiętać – dla samotnych została
zorganizowana wieczerza wigilijna.

Dnia 18 grudnia 2016r. o godzinie
13.30 odbyła się po raz 14-sty „WIGILIA
DLA
SAMOTNYCH”,
w
której
uczestniczyło 36 osób samotnych z terenu
gminy Międzylesie. Była choinka,
życzenia, dzielenie się opłatkiem, wigilijne
potrawy. Wieczerza rozpoczęła się
wniesieniem przez harcerzy „światełka
Betlejemskiego”, następnie była wspólna
modlitwa, podczas której nie zapomniano
również i o tych, którzy odeszli w tym roku,
po czym nastąpiło wzruszające łamanie się
opłatkiem i składanie sobie życzeń.
Uczestnicy w trakcie spotkania, które
przebiegało w rodzinnej atmosferze nie
tylko spożywali pyszne potrawy wigilijne
przygotowane przez Panie ze Związku
Emerytów i Rencistów, ale również
rozmawiali,
wymieniali
się
doświadczeniami,
zawierali
nowe
znajomości. Nie mogło być Wigilii bez
wspólnego kolędowania, które zapewnił w
swoim wykonaniu zespół pana Ryszarda
Pasternaka z Basią i Moniką.
Składamy serdeczne podziękowania dla
ludzi dobrej woli, którzy poprzez swoje szczere
i otwarte serce, zaangażowanie i przeznaczenie
swoich dwóch wolnych dni przyczynili się do
tego, że ten jeden dzień nie upłynął uczestnikom
w samotności, że zagościł na ich twarzy
uśmiech, a łza w oku się zakręciła.
Dziękujemy osobom, które poprzez
swoje występy doprowadziły do radości
i wzruszeń.

Dziękujemy sponsorom, bez udziału, których
zorganizowanie Wigilii nie byłoby możliwe.
Składamy serdeczne podziękowania dla:




Związku Emerytów i Rencistów
Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Międzylesiu
 Ośrodka Pomocy Społecznej w
Międzylesiu
 Pana Jerzego Błażejewskiego
 Międzyleskim Harcerzom i zuchom.
Dziękujemy wszystkim i za wszystko, i
mamy nadzieję, że „Wigilia dla samotnych”
w przyszłym roku odbędzie się przynajmniej w
tym samym składzie.

ZAPALENIE ŚWIATEŁEK NA
RYNKU W MIEDZYLESIU

We wtorek, 6 grudnia 2016 r., o godzinie 16:30
na międzyleskim rynku odbyło się uroczyste
zapalenie światełek świątecznych i bogato
ustrojonej choinki. Na miejsce przybyły
gromadnie dzieci, tradycyjnie odliczając czas
do włączenia iluminacji, które rokrocznie
dodają naszemu miasteczku świątecznego
akcentu. Niestety, pomimo mechanicznego
sprawdzania i wcześniejszych prób włączania,
ozdoby nie rozbłysnęły na choince. Pozostaje
nam jedynie przeprosić i liczyć na to, że więcej
taka sytuacja się nie przytrafi.

BYŁO SUPER !

KIERMASZ W KRALIKACH
W niedziele 11 grudnia ekipa z gminy
Międzylesie uczestniczyła w Świątecznym
Kiermaszu w Kralikach. Międzyleskie stoisko
reprezentowały przecudnej urody piernikowe
dzieła, które wykonał Andrzej Kadys z rodziną,
piękne ręcznie ozdabiane bombki i szydełkowe
dzwonki
wykonane przez panią Wandę
Muczyńską
oraz domaszkowskie stroiki
bożonarodzeniowe. Międzyleskie
stoisko
wyróżniało się dużą różnorodnością ozdób
,smakołyków świątecznych i cieszyło się
wielką popularnością wśród odwiedzających
kiermasz.

24.11.2016 r - szósty już raz, członkowie
koła emerytów z Międzylesia gościli na
spotkaniu integracyjnym w Ośrodku
Kultury w Kralikach. Pani starosta z Kralik
serdecznie powitała naszą 20. osobową
grupę, życząc nam miłej i wesołej zabawy.
W programie były piękne wystepy dzieci
i młodzieży ze szkoły w Kralikach I
Czerwonej Wodzie.

Spędziliśmy mile czas na rozmowach,
tańcach i dobrym poczęstunku. Spotkanie
zakończylismy o godzinie 22.00 i
czekającym
na
nas
autobusem
powróciliśmy do Międzylesia.

W maju 2017 r. chcemy zaprosić
czeskich emerytów na podobne spotkanie w
Międzylesiu.
Dzieki uprzejmości pana burmistrza I
pracowników
UMiG
otrzymaliśmy
nieodpłatnie autobus na wyjazd do Czech i
powrót do Międzylesia. Dziękujemy !

PROJEKCJE I PODRÓŻE - III
EDYCJA - RELACJA
Tegoroczna edycja spotkań z podróżnikami
która odbyła się 4 grudnia 2016 r. miała
niezwykły przebieg. Do Gajnika przybyło
12 wolontariuszy ze Stowarzyszenia
"Tratwa" z kilku krajów Europy. W
spotkaniach udział wzięli:
Ricardo Tardáguila Garzón, María Gil
Garrido i Anabel Carrión z Hiszpanii,
Pedro Silva i João Matos z Portugalii,
Yasin Acar z Turcji,

Pierwszym punktem programu były
Mikołajki dla dzieci. O godzinie 15:00 na
wiejską świetlicę przybyły dzieci pod
opieką dorosłych. Dzieci uczestniczyły w
zabawach prowadzonych w języku
polskim, angielskim i hiszpańskim, m.in.
grach zespołowych i ruchowych, śpiewaniu
piosenek po angielsku i hiszpańsku, grach
planszowych.
Na koniec przebrany za Mikołaja
wolontariusz z Hiszpanii rozdał dzieciom
prezenty.

Sabina Costinel i Vlad Cepoi z Rumunii
oraz Agnes Hiebl z Niemiec

wspomagani przez Jana Kierwiaka,
Aleksandrę Studzińską, Małgorzatę Jarosik
oraz Jakuba Kurakiewicza z Polski.

Drugim punktem programu były właściwe
projekcje i podróże. Jan Kierwiak i Ola
Studzińska opowiedzieli o swojej podróży
przez Rosję, Mongolię, Chiny, Tybet, Laos,
Tajlandię, Malezję i Indie. Z kolei Anabel i
María przedstawili prezentację o Hiszpanii,

w tym o tradycjach świątecznych tego
kraju.
Ostatnim punktem programu był koncert
zespołu „Les Ours” w składzie Yasin Acar,
Pedro Silva, João Matos i Ricardo
Tardáguila Garzón, który wykonał między
innymi utwory takie jak Hayko Cepkin
„Melekler” (tł. „Anioły”) tradycyjny utwór
turecki, Emel Mathlouthi „Ederlezi” pieśń o
wojnie w Bośni czy Fatih Erdemci „Ben
Ölmeden Önce” turecką pop-rockową
kompozycję z lat 90.
III projekcie i podróże zakończyły się
późno w nocy, w atmosferze luźnej biesiady
pośród gwaru międzynarodowych rozmów.

GÓRY STOŁOWE INSPIRACJĄ
DLA MŁODYCH TWÓRCÓW
Inspiracją do udziału w konkursie
przyrodniczo-plastycznym
pt.
„Góry
Stołowe- kraina zrodzona z morza”
uczniów klas IV-VI i gimnazjum były
wycieczki do Parku Narodowego Gór
Stołowych.
14 października 2016r. w siedzibie
Dyrekcji
Parku
Narodowego
Gór
Stołowych w Kudowie Zdroju odbyło się
uroczyste wręczenie nagród uczniom z
powiatu kłodzkiego biorącym udział w
konkursie. Wśród nagrodzonych byli
uczniowie
z
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie.
W
kategorii
szkoły
podstawowe
wyróżnienie otrzymała uczennica kl. V
Oliwia Zaremba, w kategorii gimnazja 1
miejsce zajęła praca Diany Serafinowicz z
klasy I, a wyróżnienie otrzymała Gabriela
Miśków z kl. I. Uczennice wraz z opiekunką
p. V. Skotnicką odebrały nagrody. Opiekę
merytoryczną sprawowała p. M. Bzowa –

plastyk.
Prace wszystkich uczestników zostały
zaprezentowane
na
wystawie
w
Ekocentrum Parku Narodowego Gór
Stołowych w Kudowie Zdroju.

CO DZIAŁO SIĘ W
PRZEDSZKOLU OD
WRZEŚNIA 2016

Wrzesień to ciężki miesiąc dla dzieci
nowoprzyjętych. Nie obeszło się bez łez
maluszków, jednak z każdym dniem, dzieci
przekonywały się, że „nie taki diabeł straszny
jak go malują…”. Łez było coraz mniej, a
rozstania z rodzicami coraz krótsze. Dziś
najmłodsze przedszkolaki przychodzą z chęcią
i co najważniejsze z uśmiechem na twarzy. W
przystosowaniu się dzieci (w grupie
„Pszczółki”) do warunków przedszkolnych
pomogła intensywna zabawa prowadzona przez
nauczycielkę
grupy
oraz
poczucie
bezpieczeństwa jakie zapewnili dzieciom
wszyscy pracownicy przedszkola.

Dogo terapia. Dnia 23 września 2016 r.
gościliśmy pracowników nadleśnictwa, panią
Magdę Mol i pana Mariusza Kępę, którzy
przybyli ze swoimi pięknymi psami. Spotkanie
miało na celu przekazanie dzieciom
wiadomości o rasie chart i wyżeł, opiece nad
nimi, sposobach żywienia oraz ukazanie więzi

łączących zwierzęta i człowieka. Psy bardzo
dobrze czuły się w obecności ciekawskich
przedszkolaków. Niektóre z dzieci pokonały
lęki i za zgodą właścicieli dotykały psów. Było
to
ciekawe
i pouczające spotkanie.

Warsztaty - „Ozdoby jesienne"
Dnia 30 września w grupie „Tygryski" odbyły
się warsztaty plastyczno- techniczne na temat
„Ozdoby jesienne”, które przygotowały dwie
mamy pani Iwona Kuś oraz pani Anita Malicka.
W trakcie tego spotkania powstały piękne
wianuszki
wykonane
z
materiału
przyrodniczego. Na zakończenie spotkania
dzieci uczestniczące w warsztatach częstowały
się mufinkami upieczonymi przez panią Iwonę.
Bardzo dziękujemy mamom za miło spędzony
czas. Pozyskane środki ze sprzedaży jesiennych
ozdób, zostały przekazane na potrzeby grupy.

"Magiczny Alladyn"-spotkanie
z czarodziejem.
Dnia 29 września odbyło się w naszym
przedszkolu spotkanie z czarodziejem, w
trakcie którego dzieci obejrzały wiele
fantastycznych sztuczek. Kilkoro z nich
miało okazję wcielić się w rolę czarodzieja
i wspólnie z nim czarować. Wszyscy bawili
się wspaniale.

Impresje pokoleniowe –„Od wschodu do
zachodu słońca”
Dnia 05 września 2016 r. – rozpoczęliśmy
realizację projektu w ramach programu
grantowego „Działaj lokalnie IX” Funduszu
Lokalnego
Masywu
Śnieżnika.
Pomysłodawcą
i
koordynatorem
wszystkich działań była nauczycielka
Jolanta Lipińska.
Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się
na terenie Samorządowego Przedszkola w

Międzylesiu. Przybyło bardzo różnorodne
i barwne grono. Prowadząca spotkanie,
psycholog - Ita Szpulak, skupiła wszystkich
na zadaniach integrujących grupę, która
później uczestniczyła w spotkaniach
realizowanych w Ośrodku Opiekuńczo
Rehabilitacyjnym dla osób starszych i z
chorobą Alzheimera w Jodłowie. Zadania
wzbudziły wiele emocji i rodności oraz
stawiały uczestników warsztatów w
sytuacjach, w których każdy odgrywał
różne role lub musiał się podporządkować
nietypowym regułom. To budziło wiele
kontrowersji, myśli i ukazywało własne
ograniczenia. Wychodząc z warsztatów
wszyscy znali swoje imiona, uśmiechali się
oraz byli gotowi na pierwsze spotkanie w
ośrodku.

Kolejne
spotkania
miały
miejsce
bezpośrednio w ośrodku w Jodłowie.
Zostały rozpoczęte biesiadną zabawą w
ogrodzie. Z uwagi na różnorodne

dolegliwości
przebywających
tam
pensjonariuszy, pomogliśmy uczestników
zabaw przyprowadzić do ogrodu. W tym
dniu mogliśmy rozpoznać możliwości tych
starszych ludzi. Wszystkie zabawy opierały
się na śpiewie, pląsach i tańcu oraz
tworzeniu kwiatów z balonów i puszczaniu
baniek mydlanych. Przerywnikami były
zabawy w kalambury. W tym też dniu
(17.09.2016r.), niespodziewanie, ośrodek
odwiedził ks. Jan Tracz i ks. biskup Adam
Bałabuch, który wizytował nasz dekanat.
Obaj księża, z uśmiechem na twarzy,
przyglądali
się
poczynaniom
wolontariuszek.
Dnia 01.10.2016 r., w jesienny słoneczny
dzień, odbyły się kolejne warsztaty w
ogrodzie pt. „Wariacje
jesienne”.
Przygotowane
materiały
plastyczne
dostosowane
były
do
możliwości
pensjonariuszy. Z zapałem zabraliśmy się
do pracy, której tematem było drzewo w
różnych
odsłonach
plastycznych.
Pensjonariusze z pomocą wolontariuszy,
włożyli wiele serca, aby prace nabrały
kształtu, cieszyły oczy kolorami i barwami
jesieni. Powstała imponująca wystawa,
którą każdy mógł zobaczyć oraz ocenić
zmagania innych. To był dobrze spędzony
czas, a efekty wspólnie wypracowane mile
nas zaskoczyły.
Kolejne spotkanie o tematyce „Sowa Mądra
Głowa” miało miejsce 15.10.2016 r. i
stanowiły ciąg dalszy inspiracji jesiennych.
Mieszkańcy ośrodka
czekali na nas.
Powitały nas uśmiechy. Nie byliśmy już dla
siebie obcy. Zabraliśmy się do pracy.
Tematem pracy były sowy wykonane z
masy solnej, które należało „ubrać”
wykorzystując makaron, kasze, nasiona,
tworzywo
przyrodnicze
i inne podobne produkty. Końcowy efekt
przeszedł nasze oczekiwania. Warsztaty
zakończyły się wspólnymi pląsami

i śpiewem. Odbyły się jeszcze inne
spotkania, na które pensjonariusze czekali z
niecierpliwością.
Ostatnie spotkanie będzie miało charakter
świąteczny. Planujemy występ dzieci
przedszkolnych oraz jesteśmy w trakcie
przygotowania upominków dla seniorów.

Projekt grantowy, o którym mowa, został
dofinansowany ze środków Programu
„Działaj
Lokalnie
IX” Polsko
Amerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Funduszu
Lokalnego Masywu Śnieżnika.
XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej
w Zespole Szkół w Międzylesiu.
W
bieżącym
roku
tylko
jedna
przedstawicielka
Przedszkola
w
Międzylesiu wzięła udział w konkursie
piosenki organizowanym przez Zespół
Szkół w Międzylesiu. Była nią Laura
Wojtysiak z grupy "Wilczki". Laura
zaśpiewała piosenkę pt. "Popatrzcie na
jamniczka". Za występ otrzymała dyplom i
maskotkę. Życzymy dalszego rozwoju i
sukcesów.

Zajęcie otwarte dla rodziców
Dnia 26 października w gr. "Wilczki”
odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców na
temat
"Doskonalenie
analizatora
wzrokowego
i
słuchowego
jako
przygotowanie
do
nauki
czytania
i pisania". W trakcie zajęcia dzieci
wspaniale pracowały i chwaliły się swoimi
umiejętnościami.
Były
aktywne

i zdyscyplinowane. Obserwatorami byli
rodzice przedszkolaków.
Spotkanie z "Komisarzem Lwem"
W Samorządowym Przedszkolu w
Międzylesiu dzieci od początku roku uczyły
się zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach. Chodziły na spacery, oglądały
znaki drogowe, uczyły się jak przechodzić
przez jezdnię i jak zachowywać się w jej
pobliżu.
03
listopada
odwiedził
przedszkolaki "Komisarz Lew" z panią
nadkomisarz
Łucją
Szkwarek
z
Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.
W trakcie spotkania pani policjantka
przypomniała dzieciom jakie są zasady
ruchu drogowego, a także o tym, że dzieci
powinny nosić odblaski po zmierzchu i
podczas złej widoczności. Przedszkolaki
chętnie odpowiadały na zadawane pytania.
Na koniec zaśpiewały piosenkę "Uwaga czerwone światło". Dziękujemy za wizytę
w naszym przedszkolu.

Festiwal pierogów
22 października w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury odbył się "Pierwszy
Międzyleski Festiwal Pierogów", w
którym udział wzięło i nasze przedszkole.
Trzy rodzaje pierogów (ruskie, z kapustą
i grzybami, z ziemniakami i sosem
grzybowym) przygotowały pracownice

przedszkolnej kuchni. Za "pierogi ruskie"
nasze przedszkole zdobyło drugie miejsce.
W tym dniu na naszym stoisku dostępne
były pierogi, barszcz ukraiński, sałatka
szwabska oraz zgromadzone przetwory od
rodziców dzieci przedszkolnych. W tym
miejscu
bardzo
dziękujemy
zaprzyjaźnionym sklepom i hurtowniom
oraz rodzicom za udzielone wsparcie
rzeczowe.
Wycieczka do Teatru Lalek
Dnia 15.11.2016 r. grupa ,,Tygryski”
i ,,Delfinki’’ wyruszyły na wycieczkę do
teatru lalek w Wałbrzychu. Przedstawienie
w atrakcyjny sposób łączyło żywy plan
aktorski z animacją lalek i grą aktorów.
Dzieci były zaciekawione i zachwycone.
Podobała im się gra świateł, zmieniające się
dekoracje i sceny. Wyjazd do teatru
wzbudził wiele pozytywnych emocji,
o czym świadczyły uśmiechy i komentarze
po zakończonym przedstawieniu. Była to
ich pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze.
ANDRZEJKI - 19 listopada 2016 r.
W dużo wcześniejszym terminie niż
przypadało, Przedszkole w Międzylesiu
zorganizowało zabawę Andrzejkową dla
dorosłych. Zabawa miała miejsce w MGOK
w Międzylesiu, a oprawę muzyczną
zapewnił DJ „Zabawa spoko” z Jeleniej
Góry. Atrakcją wieczoru był pokaz tańca
towarzyskiego w wykonaniu naszego
absolwenta Bartosza Polańskiego i jego
partnerki z Kłodzka, Kingi Janiuk.
Na zabawie gromadziliśmy środki na
zabawki dla grup przedszkolnych.
Dziękujemy nielicznym rodzicom, którzy
zaangażowali się w pomoc przy organizacji.
Wszystkim zaangażowanym w organizację
zabawy pracownikom przedszkola dziękuję
za poświęcony czas na przygotowania.
Kucharkom: Pani Irenie Bojda, Marioli

Bojda i Magdalenie Korotusz, dziękujemy
za smaczne potrawy. Uczestnikom zabawy
za hojność podczas licytacji i loterii.
DZIĘKUJEMY 
Teatrzyki
W listopadzie w przedszkolu odbyło się
jedno spotkanie teatralne oraz spotkanie z
muzykowaniem. Na pierwszym spotkaniu
aktorzy przedstawili historię Maćka i jego
przyjaciela byczka, który odwdzięczając się
za opiekę i karmienie pomógł chłopcu stać
się bardzo odważnym rycerzem.
Na drugim spotkaniu pt. ,,Jesienne
muzykowanie” gościliśmy pana Wiesława
Pyzalskiego. Muzyk zapoznał dzieci z
instrumentami: kazobo, rurki bum bum,
dzwonki naciskane. Wykonał na tych
instrumentach jesienne piosenki i utwory z
repertuaru
Chopina,
Schumanna,
Gershwina.

Warsztaty pierwszej pomocy dla
nauczycieli i rodziców.
Pierwsza pomoc… dwa proste słowa.
Jednak nic nie jest w stanie zastąpić
praktycznego szkolenia z pierwszej
pomocy. Trening znacząco zwiększa
szanse, że w czasie realnego zagrożenia,
zamiast wpadać w panikę, każdy z nas –
ratowników amatorów będzie skutecznie
działał. Tym skuteczniej, im więcej
czynności
wykona
odruchowo,
mechanicznie i bez emocji. Uczestnictwo
w szkoleniach z pierwszej pomocy dla

nauczycieli, rodziców i opiekunów, czyli
tych osób, które mają bezpośredni
kontakt z dziećmi, to niezwykle ważna
sprawa. Takie profesjonalne szkolenie
odbyło się 25 listopada w naszym
przedszkolu. Było
to
spotkanie
ze
strażakami, którzy w sposób jasny i
praktyczny wyjaśnili zasady udzielania
pierwszej pomocy.

Święto Pluszowego Misia
Wszystkie dzieci kochają misie i chyba nie
ma dziecka, które nie ma w domu misia. W
związku z tym, że 25 listopad, to Święto
Pluszowego Misia dostaliśmy zaproszenie
do Zespołu Szkół w Międzylesiu na zajęcia
w Bibliotece. Trzy grupy przedszkolaków
"Wilczki", "Delfinki" i "Sówki" wybrały się
- w towarzystwie swoich ulubionych
misiów - posłuchać opowieści i wierszy,
zapoznać się z najbardziej znanymi misiami
na świecie. Zajęcia były urozmaicone
wierszami recytowanymi przez uczniów z
klasy p. Lucyny Zielińskiej. Od pani
bibliotekarki dzieci otrzymały małe

misiowe "co nieco". Wszystkim bardzo się
podobało. Dziękujemy 
Mikołajki
W związku z tym, że wszystkie dzieci w
przedszkolu są bardzo grzeczne- nie mogło
zabraknąć u nas wizyty św. Mikołaja.
Pojawił się on u nas 6 grudnia, przynosząc
całą masę wspaniałych prezentów.
Odwiedzał po kolei każdą grupę.
Przedszkolaki
śpiewały
Mikołajowi
piosenki, recytowały wierszyki. Prezenty
wymalowały na twarzach dzieci wspaniały
radosny uśmiech. Te „niegrzeczne”
obiecały, że popracują nad poprawą
zachowania. Żegnając się dzieci zaprosiły
Mikołaja na następny rok.

Wizyta górnika
Dnia 07 grudnia gościem przedszkolaków
był
pan
Zbigniew
Dum,
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.
Przedszkolaki były bardzo zaciekawione
tematem i zadawały wiele pytań. Na
zakończenie delegacja przedszkolaków
wręczyła panu Zbigniewowi świąteczny
upominek.

Zbliżają się święta !!!
Nadchodzi czas, kiedy to przy Wigilijnym
stole wszyscy będą składać sobie życzenia.
W imieniu wszystkich pracowników
przedszkola
i
dzieci
do
niego
uczęszczających,
składam
serdeczne
życzenia
rodzinnych,
radosnych
i
spokojnych świąt.
Życzę
Wszystkim,
realizacji
najskrytszych marzeń, dużo szczęścia
i sukcesów, dużo miłości i szczerości,
wzajemnego zrozumienia, pięknej w ten
dzień choinki, dużej ilości podarunków od
Świętego Mikołaja.

Niech troski pozostaną w Starym
Roku, a Nowy Rok przyniesie wiele
radosnych i pełnych sukcesów dni.
Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 

ORZEŁ W HISTORII
POLSKIEGO ORĘŻA

W poniedziałek 14 listopada po raz
dziesiąty odbyła się wystawa „Orłów
polskich", podczas której pan Bogdan
Kozłowski zaprezentował uczniom Zespołu
Szkół w Międzylesiu swoje zbiory odznak,
emblematów z wizerunkiem orła. Ta
wystawa jubileuszowa była okazją do
podziękowania
za
dotychczasową
współpracę. Przed wystawą dzieci na
świetlicy
wykonały
dekorację.
Przygotowały prace techniką origami
przedstawiające godło Polski.

SPOTKANIE Z
PODRÓŻNIKIEM- KIERUNEK
ZIEMIA ŚWIĘTA
28 listopada uczniowie naszej szkoły, kolejny
raz mieli okazję odbyć wirtualną podróż w
miejsce znane z kart Pisma Świętego Starego i
Nowego Testamentu. W miejsce, w którym w
jednej chwili można spotkać pobożnych
chrześcijan, brodatych chasydów pod Ścianą
Płaczu i muzułmanów bijących pokłony
Allachowi.

W podróż tą zabrał nas podróżnik pan
Bolesław Grabowski.
WSPOMÓŻMY ODDANYMI GŁOSAMI !
Uczennice
Zespołu
Szkół
w
Międzylesiu: Julia Andzińska, Emilia Leki,
Sandra Gładysz, Aleksandra Pożoga, Natalia
Żołnierz, Aleksandra Wrzeszcz i Paulina
Sucharska z II klasy gimnazjum
pod
kierunkiem p. Karoliny Lewandowskiej-Czech,
napisały książkę ,,Hasło do Wi-fi" w ramach
ogólnopolskiego
konkursu
wydawnictwa
Ridero ,,Misja-książka". Prosimy o głosowanie
na książkę naszych uczennic. Wszelkie
informacje dotyczące sposobu głosowania
znajdują się na stronie Zespołu Szkół w
Międzylesiu (www.mieszkola.republika.pl lub
facebook). Z góry dziękujemy za każdy oddany
głos!

„MASZ PRAWO DO SWYCH
PRAW…”

Apel przygotowany przez uczniów
klas młodszych to nie jedyny akcent
przypominający o prawach młodego
człowieka, odbyły się też warsztaty dla
wszystkich grup wiekowych (włącznie z
zaproszonymi przedszkolakami) w trakcie,
których analizowane były przepisy
Konwencji. Wszystko odbywało się w
formie zabaw.

II MIĘDZYGMINNY KONKURS
,,MIKOŁAJ NARZEKA,
UZALEŻNIENIA WROGIEM
CZŁOWIEKA"
20 listopada 2016 roku- już po raz
trzeci obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka. Cytując pana Marka
Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka „w
ciągu całego roku nie ma lepszego
momentu, aby mocniej niż zwykle
upomnieć się o poszanowanie praw
najmłodszych
oraz
ukazanie
ich
podmiotowości”.
Tego dnia, klasa II d przyczyniła się,
aby ten dzień był dniem uśmiechu, refleksji
i rozmów o dziecięcych potrzebach
troskach…

9 grudnia
w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się II Międzygminny
Konkurs pt. ,,Mikołaj narzeka, uzależnienia
wrogiem człowieka". Zadaniem zespołów
uczniowskich było zaprezentowanie swojej
wiedzy na temat uzależnień od: dopalaczy,
papierosów, alkoholu, internetu i telefonu. W
tematykę
konkursową
wprowadzili
uczestników uczniowie z koła polonistycznego
,,W sieci", którzy przedstawili fragmenty
napisanych przez siebie opowiadań z książki
,,Hasło do Wi-fi".

Rywalizujące zespoły wykazały się
ogromną wiedzą i niezwykłą pomysłowością
przy prezentacjach konkursowych oraz podczas
panelu dyskusyjnego, w związku z tym komisja
postanowiła
nagrodzić
wszystkich
wyróżnieniem. I tak wyróżnienie otrzymali:






SP nr 2 Bystrzyca Kłodzka:, Łucja
Wenc, Roksana Gwizdak, Przemek
Szarłowski opiekun: p. B. Kujawiak
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Domaszkowie: Karolina Ptasińska,
Wiktoria
Serafinowicz,
Michał
Jóźwiak: opiekun: p. V. Skotnicka
Zespół Szkół w Międzylesiu: Roksana
Michalak, Julia Cebulak, Oliwia Neter
opiekun: p. B. Lewandowska

Konkurs przebiegał w przyjemnej
atmosferze, a każdy uczestnik otrzymał prezent
od Mikołaja. Sponsorami nagród byli: Zespół
Szkół w Międzylesiu i Nadleśnictwo.
Organizatorzy
konkursu
to:
Barbara
Lewandowska, Justyna Wyderska, Karolina
Lewandowska-Czech. Laureatom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM IM.
PRZYJACIÓŁ DZIECI W
DOMASZKOWIE

Śpiewanie kolęd raduje i łączy, a to
przecież stanowi istotę Świąt Bożego
Narodzenia.
W naszym Zespole 16 grudnia odbyło się
wspólne
kolędowanie,
w
którym
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele,
rodzice i mieszkańcy Domaszkowa.
Spotkanie
rozpoczęło
się
powitaniem wszystkich zebranych przez
Panią Dyrektor, a następnie na scenie
wystąpili uczniowie, prezentując krótkie
programy artystyczne. W przerwie odbył
się kiermasz prac i loteria fantowa.
Wszyscy
mieli
możliwość
delektowania się pysznym barszczem z
uszkami, pierogami, ciastem i kawą, które
serwowali rodzice.

MIKOŁAJKI

6 grudnia, we wtorkowy mroźny
dzień, do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Domaszkowie przybył niezwykły gość Święty Mikołaj.

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój
świąteczny już zagościł. W tym
wyjątkowym dniu, uczniom i nauczycielom
dopisywały humory, każdy w swoim stroju
miał jakiś czerwony element. Tradycyjnie,
jak co roku, tego dnia panował u nas
szczególny klimat, przede wszystkim za
sprawą mikołajkowej muzyki podczas
przerw. Odbyły się również konkursy z
nagrodami. Najpiękniejsze przebrania
zostały uhonorowane nagrodami. Mikołaj
dotarł do szkoły z workiem pełnym
słodkości, co nasi uczniowie przyjęli bardzo
entuzjastycznie. Dla każdego dziecka
znalazła się słodka niespodzianka.
Spotkanie z Mikołajem w szkole dało
dzieciom wiele radości i wrażeń.

Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Gimnazjaliści przywitali go serdecznie.
Wszystkim dopisywał bardzo dobry humor,
bo z tak znakomitym gościem nie mogło
być inaczej. Święty Mikołaj obdarował
wszystkich
uczniów
prezentami.
Dodatkowe upominki czekały na tych
którzy ubrali się najbardziej "mikołajkowo"
ze wszystkich. Następnie uczniowie wzięli
udział w zabawach przygotowanych przez
Śnieżynki. To był naprawdę udany dzień a
wszyscy
bawili
się
wyśmienicie.
Za wspaniałe prezenty i przygotowanie
święta dziękujemy Radzie Rodziców, Pani
Dyrektor, Samorządowi Uczniowskiemu ze
szkoły podstawowej i gimnazjum.

GODZINA KODOWANIA
(HOUR OF CODE)

Wizyta Świętego Mikołaja w
naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej
wyczekiwanych przez dzieci dni w roku.
Wszystkie grupy przygotowały piosenki,
które zaprezentowały przed tak miłym
gościem. Wcześniej wykonały ciekawe
prace plastyczne, których tematem
przewodnim był Mikołaj. Od samego rana z
wielką
niecierpliwością
dzieci
nadsłuchiwały odgłosów dzwoneczków.
Mikołaj nie kazał na siebie długo czekać i
zjawił się rano. Wręczył każdemu dziecku
wspaniały prezent.

W dniach od 5 – 12 grudnia uczniowie
naszego gimnazjum wzięli udział w projekcie:
„Godzina Kodowania”, który organizowany
jest
w
ramach
Tygodnia
Edukacji
Informatycznej (Computer Science Education
Week, USA). Jest to największą inicjatywę
edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów
z całego świata. Udział w niej biorą dziesiątki
milionów
uczniów
z
ponad
180
krajów. Godzina kodowania jest dostępna dla
wszystkich w wieku od 4 do 104 lat.

Również w progi samorządowego
gimnazjum w Domaszkowie zawitał Święty

ŚWIATEŁKO POKOJU W
NASZEJ GMINIE…

W dniach 10 i 11 XII 2016 r. został
zorganizowany wyjazd do Wiednia po
Betlejemskie Światełko Pokoju. Wzięli w nim
udział harcerze i zuchy z Międzylesia i
Bystrzycy
Kłodzkiej.
Naszą
szkołę
reprezentowali : Magdalena Cymborska,
Kornelia Kowal, Maja Afrykańska, Amelia
Bańkowska, Maja Mądry, Natalia Krajciewicz,
Przemysław Kulbaka, Klaudia Sługocka,
Martyna Korotusz i Marcin Zawada.

Uroczyste odebranie światełka odbyło się w
sobotę 10 grudnia w Syryjskim Kościele
Ortodoksyjnym w Wiedniu. Betlejemskie
Światełko Pokoju zorganizowano po raz
pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako
część bożonarodzeniowych działań. Rok
później patronat nad akcją objęli skauci
austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec,
odbierają Światło z Groty Narodzenia
Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło
transportowane jest do Wiednia. W Wiedniu ma
miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas
której Płomień jest przekazany mieszkańcom
miasta
i
przedstawicielom
organizacji
skautowych z wielu krajów europejskich.
Nasi harcerze i zuchy po
odebraniu
Światełka
spotkali
się
z
zaprzyjaźnionymi skautami austriackimi. W
niedzielę 11 grudnia uczestniczyliśmy w
pięknej mszy w kościele katolickim, gdzie
przekazaliśmy Betlejemskie Światełko Pokoju i
zostaliśmy powitani przez proboszcza, oraz
wspólnotę
parafialną.
W
niedzielę
odwiedziliśmy wiedeński park rozrywki Prater.
Dużą atrakcją dla naszych dzieci była
przejażdżka gokartami. Zuchy i harcerze
wrócili z wyprawy bardzo zadowoleni i
szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w tak
ważnym wydarzeniu. Betlejemskie Światełko
Pokoju harcerze przekazali do Urzędu Miasta i
Gminy w Międzylesiu i spotkali się z
burmistrzem – panem Tomaszem Korczakiem.
Następnie
harcerze zaniosą Światełko do
różnych instytucji w naszym miasteczku.
Opiekunami wycieczki były druhny: Beata
Tokarska, Monika Kulbaka, Teresa Śliczna.

LEKCJA W MUZEUM
PAPIERNICTWA
25 listopada 2016r. uczniowie klasy
IV z Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Domaszkowie wraz z opiekunami p. R.
Sochą i p. V. Skotnicką odbyli wycieczkę
edukacyjną do muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdroju.

klub został doceniony za dotychczasową
działalność na rzecz rozwoju młodzieży. W
nagrodę w przyszłym roku w międzyleskiej
szkole będzie gościć wystawa z Centrum Nauki
Kopernik.

W
trakcie
spotkania
z
przewodnikiem uczniowie poznali historię
powstania młyna papierniczego i produkcji
papieru.

MIKOŁAJKI W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU

Następnie odbyły się warsztaty
podczas których dzieci własnoręcznie
czerpały papier. Wykonały pracę w formie
świątecznej choinki, oraz kartkę papieru z
logo św. Piotra.
Taka forma zajęć bardzo się wszystkim
podobała.

GRATULUJEMY I MY !

W dniach 18-20.11.2016 r. w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się V
Forum Klubów Młodego Odkrywcy. Dwójka
naszych nauczycieli p. Janina Karwowska i p.
Władysław Broszko otrzymali jedno z trzech
wyróżnień w konkursie „Mistrzowie KMO”.
Patronat nad tym konkursem sprawowała
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nasz

Jak co roku przygotowania do
mikołajek rozpoczęliśmy już na początku
listopada. Samorząd ogłosił akcję „I ty możesz
zostać św. Mikołajem”, w ramach której
uczniowie przynosili :maskotki, słodycze i
przybory szkolne do paczek dla dzieci –
podopiecznych MOPS-u.
4 grudnia
w MGOK w Międzylesiu
pomagaliśmy Mikołajowi rozdawać paczki i
bawiliśmy się z najmłodszymi dziećmi.

tancerzy ze Świdnicy mogliśmy podziwiać
wykonawców m.in. z Wrocławia, Łodzi,
Brzegu, Złotoryi, Strzegomia, Oleśnicy.

Czekaliśmy
na
6
grudnia
z
utęsknieniem,
ponieważ
co
roku
przygotowujemy dla uczniów niespodziankę.
W tym roku był show „Mam Talent”. W
programie wystąpili :piosenkarze, tancerze,
gimnastycy i żonglerzy. Przez
godzinę
prezentowali się zdolni uczniowie naszej
szkoły, ale głównym punktem programu był
kabaret przygotowany przez panią Izabelę
Juraszek z uczniami klas I gimnazjum
pt.”Porwanie św. Mikołaja”.
Nikt się nie nudził, a wspólnie
spędzony czas będziemy długo wspominać.

„DWA KROKI” I „URWISY”
NA XXIV ŚWIDNICKIM
FESTIWALU TAŃCA
3 grudnia br. dwa nasze szkolne zespoły
taneczne
„Dwa
Kroki”
i
„Urwisy”
zaprezentowały się na przeglądzie tanecznym,
zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy. W hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 1, tancerze rywalizowali w
następujących stylach: street dance, show
dance, mażoretki, disco dance. Międzyleskie
zespoły prezentowały się w stylu show dance.
W sumie na parkiecie wystąpiło blisko 800.
miłośników tańca w 228 prezentacjach, w
trzech kategoriach wiekowych, w kategorii
solo, duety, mini formacje, formacje. Oprócz

Nasi młodzi tancerze przed swoimi
występami mogli podziwiać popisy mażoretek,
tancerzy street dance i disco dance. Nasze
występy zostały przyjęte owacjami, zdobyliśmy
dwie nagrody.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Bardzo
dziękujemy władzom miasta Międzylesie za
opłacenie transportu i tym samym umożliwienie
nam uczestnictwa w tak pięknej imprezie.
Dziękujemy opiekunom pp. Małgorzacie
Bodnar, Marcie Smoleń i Joannie Gądek za
pomoc i opiekę w czasie wyjazdu.

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA”

W dniach 25 i 28 XI 2016 r. już po raz
ósmy, obchodzono w Zespole Szkół w
Międzylesiu „Święto Misia”. W imprezie

uczestniczyły dzieci z klas I szkoły
podstawowej oraz 3 grupy przedszkolaków
(„Sówki”, „Wilczki”, „Delfinki”).

Imprezę przygotowały Maria Wikiera i
Lucyna Zielińska z klasą IIIc.

W ramach zajęć edukacyjnych dzieci obejrzały
wystawę misiów, wystawkę „Misiowe lekturki”
i „Misiowe wierszyki", poznały historię
powstania pluszowego misia, zapoznały się z
postaciami słynnych filmowych misiów,
wysłuchały piosenek o misiach, poznały
zwyczaje niedźwiedzi, nauczyły się wierszyka
Jana Brzechwy „Niedźwiedź”, bawiły się w
zabawy ruchowe związane z misiami: „Stary
niedźwiedź mocno śpi” „Misie dwa”
„Wyliczankę Kubusia Puchatka”. Wszyscy
świetnie się bawili, zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcia z misiami i otrzymali małe „co nieco”.

II MIĘDZYGMINNY KONKURS
„MIKOŁAJ NARZEKAUZALEŻNIENIA WROGIEM
CZŁOWIEKA”

Na zakończenie imprezy klasy I i
przedszkolaki
otrzymały
Certyfikaty
Przyjaciela Pluszowego Misia za udział we
wspólnej zabawie, kolorowanki oraz plakietki z
Kubusiem Puchatkiem.

9.12.2016r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się konkurs wiedzy o
uzależnieniach. Drużyna w składzie: K.
Ptasińska, W. Serafinowicz, M. Jóźwiak z
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Domaszkowie zaprezentowała plakat pt.
„Palenie zabija”. Swoją prezentację
przygotowała pod kierunkiem p. V.
Skotnickiej. Drużyna zajęła I miejsce i
otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane
przez dyrektora szkoły p. Ryszarda Bodnara
i Nadleśnictwo Międzylesie.

zaprezentowali spektakl ,,Twoje nowe
jutro”, ukierunkowany na przeciwdziałanie
agresji we wszystkich jej postaciach:
przemoc fizyczna, słowna, psychiczna.
Została poruszona również tematyka
substancji psychoaktywnych. Natomiast
gimnazjaliści obejrzeli ,,Spacer po linie",
w którym to przedstawieniu został
poruszony problem uzależnień: alkohol,
nikotyna, dopalacze, narkotyki. Poruszono
problem radzenia sobie z emocjami oraz
zachowania w sytuacjach kryzysowych. Na
spektakle zostali zaproszeni również przez
nas
uczniowie
z
Gimnazjum
z
Domaszkowa.

SPEKTAKLE
PROFILAKTYCZNE
5 grudnia 2016r. dzieci i młodzież z
Zespołu Szkół w Międzylesiu , mieli
możliwość obejrzenia w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzylesiu spektakli
profilaktycznych, które realizowane były
przez Teatr Kurtyna z Krakowa.

Najmłodsi obejrzeli przedstawienie
,,Kajtek szuka przyjaciele ”, w którym
mowa była o profilaktyce zdrowego stylu
życia. Dla uczniów klas IV-VI aktorzy

Po każdym spektaklu odbyła się
krótka prelekcja dotycząca uzależnień i
kwestii dokonywana wyborów. Za
przeprowadzenie spektakli serdecznie
dziękujemy.

WIECZÓR WRÓŻB
ANDRZEJKOWYCH

W piątek 25 listopada w
Samorządowej Szkole Podstawowej w
Domaszkowie odbył się wspólny wieczór
wróżb andrzejkowych. Podczas zabawy
uczniowie klas I-VI wraz ze swoimi
wychowawcami mieli możliwość uzyskać
odpowiedź na nurtujące ich pytanie: Co
mnie czeka w przyszłości? oraz poznać imię
swojej wybranki lub wybranka serca.
Główną atrakcją wieczoru były wróżby
andrzejkowe,
przygotowane
i
przeprowadzone przez przedstawicieli
poszczególnych klas. Uczniowie wzięli
udział w grach i zabawach tanecznych,
prowadzonych przez profesjonalnego DJ’a,
dzięki któremu wszyscy świetnie się bawili.
Tego wieczoru nie mogło również
zabraknąć konkursu na najładniej tańczącą
parę. Nagrody w postaci gier kreatywnoedukacyjnych
oraz
zabawek
interaktywnych dla sześciorga komisyjnie
wyłonionych zwycięzców ufundowane
zostały ze środków PAOW. Serdecznie
dziękujemy Pani dyrektor, Samorządowi
Uczniowskiemu
oraz
wszystkim
uczestnikom wieczoru.

WYCIECZKA KLASY IIB DO
ZŁOTEGO STOKU
1 grudnia uczniowie klasy 2b z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w
Domaszkowie
wraz
z
panią

wychowawczynią i sześciorgiem rodziców
udali się do Złotego Stoku na poszukiwanie
świętego Mikołaja. Po przyjeździe na miejsce i
powitaniu przez Panią Elf, dzieci zostały
zaproszone do malowania pięknych, gipsowych
aniołów.

Podczas malowania prowadząca przypomniała
historię św. Mikołaja, jego cnoty i zasługi oraz
trwające po dziś dzień tradycje związane z jego
osobą. Następnie wszyscy udaliśmy się do
muzeum minerałów, gdzie mogliśmy obejrzeć
piękne kamienie, biżuterię oraz losować różne
niespodzianki. Po chwili wyruszyliśmy na
poszukiwanie diamentów… Każdy zabrał do
domu woreczek z „wyłowionymi” przez siebie
szlachetnymi kamyczkami. Po długim spacerze
urokliwymi dróżkami Złotego Stoku, kierowani
umocowanymi na trasie znakami śnieżynek,
trafiliśmy wreszcie do kopalni i rozpoczęliśmy
poszukiwanie świętego Mikołaja. W labiryncie
kopalnianych korytarzy trafiliśmy w końcu, po
15. minutach, do bardzo rozświetlonej
migającymi światełkami - Mikołajowej
Komnaty. Wszyscy – zarówno dzieci, jak i
dorośli
–
zostaliśmy
obdarowani
mikołajkowymi paczkami. Kolejną atrakcją
była przejażdżka kolejką i zjazd na ślizgawce.
Następnie pełni wrażeń poszliśmy do baru zjeść
pyszne pierożki i wypić ciepłą herbatę. Na
koniec jeszcze… sklepik z pamiątkami i
malutkie zakupy. Z zadowolonymi minami
wyruszyliśmy
w
podróż
do
domu.
Dojechaliśmy szczęśliwie, a po bardzo udanej

wycieczce wszystkim uczestnikom zostały miłe
pamiątki i niezapomniane wspomnienia

OGŁOSZENIE
PRZERWA ŚWIATECZNA W

OŚRODKU KULTURY W
MIĘDZYLESIU-04.12.2016
W niedzielę 4 grudnia 2016 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w
Międzylesiu, św. Mikołaj rozdał paczki
120. dzieciom z terenu gminy Międzylesie.

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Zespół Szkolno- Przedszkolny im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie:


od 23.12.2016 r. do 30.12.2016 r.dni wolne dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum;
 w dniach 23.12.2016 r., 27.12.2016
r.- 30.12.2016 r. przedszkole
czynne w godzinach 6.30-15.30.
Dyżury nauczycieli zespołu w czasie
przerwy świątecznej w dniach:
23.12.2016 r., 27.12.2016 r.- 30.12.2016 r.
w szkole podstawowej w godz. 7.00-14.00

Zespół Szkół w Międzylesiu zapewnia
zajęcia opiekuńcze w dniach:



23.12.2016 r. - od godz. 7.00 do
15.00
27 - 30.12.2016 r. - od godz. 7.00
do 15.00

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu.
Z uwagi na przewidywaną niską frekwencję
dzieci, grupy przedszkolne będą łączone.



23.12.2016 r. oraz w dniach 2730.12.2016 r., w zależności od
liczby dzieci przewiduje się
śniadanie i obiad jednodaniowy.

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W
MIEJSKO - GMINNYM

Oczekiwanie na jego przybycie umiliły
najmłodszym zabawy ze „Śnieżynkami” z
Zespołu Szkół w Międzylesiu. Samo
spotkanie w tym roku było niezwykle
żywiołowe i ekspresyjne, a to dzięki
wspaniałej kondycji św. Mikołaja. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również
odwiedzi nasze dzieci… Wszystkim
dobrym ludziom o wrażliwych sercach

dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu
tego radosnego spotkania!
.OD JUNIORA DO SENIORA
25 listopada w MGOK Międzylesie
zakończono projekt „Od juniora do seniora
czyli międzypokoleniowa integracja dla
kultury” realizowany w ramach grantu
"DZIAŁAJ LOKALNIE 2016” z Program
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny
Masywu Śnieżnika.

W trakcie imprezy podsumowującej licznie
zgromadzona
publiczność
obejrzała
finałowe przedstawienie Kabaretu Horrorek
bajki pt.: „Kopciuszek i królewna
Śmieszka”. W przedstawieniu brały udział
następujące
osoby:
Małgorzata
Bojanowska, Lucyna Bańkowska, Barbara
Faron, Zofia Worosz, Zdzisława Polańska,
Gabriela Neter, Daria Worosz, Kornelia
Kowal, Amelia Bańkowska, Lilianna Neter,
Oliwier Hryc, Tola Polańska, Magdalena
Cymborska. Przedstawienie przygotowała i
reżyserowała pani Izabela Juraszek.
Grupa taneczna „Plus - Minus”
przygotowała pod kierownictwem pani
Beaty Tokarskiej trzy tańce: „taniec
nowoczesny”, „jive”, „taniec czarownic”.
W tańcu podziwialiśmy panie: Beata
Tokarska, Marta Smoleń, Gabriela Neter,
Izabela Juraszek, Małgorzata Bojanowska,
Anna Kowalska, Joanna Bzowy, Irena
Trytek.

Projekt skierowany był do wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Międzylesie,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży
,
seniorów,
osób
niepełnosprawnych i osób z terenów
wiejskich a realizowany przez MGOK
Międzylesie.

W trakcie imprezy wręczono nagrody za
udział w konkursie plastycznym „Moje
drzewo genealogiczne”.
W
kategorii
Gimnazjum
nagrody
otrzymali:
1.
miejsce
Maria
Fąfara
2.
miejsce
Julia
Andzińska
3. miejsca Weronika Worosz, Sandra
Byczkowska,
Kajetan
Pęder
W kategorii Szkoła Podstawowa nagrody
otrzymali:
1.
miejsce
Gabriela
Kuś
Wyróżnienia: Michał Juźwiak, Aleksandra
Zielińska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
upominki.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom
konkursu plastycznego wspaniałych prac i
wielkiego zaangażowania całych rodzin w
profesjonalne przygotowanie ich drzew
genealogicznych.

Występy artystyczne wzbudziły w nas widzach wiele radości, uśmiechu i
zadowolenia. Dziękujemy naszym artystom
za mile spędzony czas. Gratulujemy
zaangażowania
oraz
umiejętności
aktorskich i tanecznych. Podziwiamy za
trud i czas włożony w przygotowanie
programu.
Dla wszystkich zgromadzonych podczas
imprezy przygotowano słodki poczęstunek.

NOWINKI Z KLUBU „ORLE”

Na zaproszenie klubu sportowego
„Hutnik’ Szczytna w dniu 26.11.2016 r. nasza
drużyna rocznika 2009 i młodsi pojechali
towarzysko grać na halę. Początkowo gra
naszych zawodników nie układała się dobrze,
gdyż nasi zawodnicy byli zafascynowali
oglądaniem tak fajnego obiektu. Po rozegraniu
kilku meczy ,nasza gra wyglądała zupełnie
inaczej. Zaczęliśmy pomału realizować
zadania, które sobie narzuciliśmy. Na mecz
pojechali: Bartosz Łysiak, Kacper Rudalski,
Damian Puzio, Kostandinos Iliakopoulos,

Krzysztof Stopyra, Patryk Słomiński, Łukasz
Farbotko, Kacper Tyzo, Bartosz Zoszczak,
Kamil Wikiera, Alan Macura.

W dniu 03.12.2016 r.drużyna „ORLE”
Międzylesie
rocznik 2010 i młodsi,
uczestniczyła w turnieju organizowanym przez
Akademię Piłkarską Stronie Śląskie pod nazwą
Akademia CUP 2010.W turnieju brały udział
drużyny :„Trojan” Lądek Zdrój, filia WKS
Śląsk Gmina Kłodzko, Orlik Ząbkowice
Śląskie, AP „Kryształ” Stronie Śl.,oraz nasza
drużyna „ORLE” Międzylesie. Nasza drużyna
uzyskała wyniki:
1.Trojan Lądek Zdrój-Orle Międzylesie 3 :3
2.Orle Międzylesie - filia WKS Śląsk Gmina
Kłodzko 7 : 2
3.ORLIK Ząbkowice Śl.-ORLE Międzylesie
1:2

turnieju wyjechali bardzo zadowoleni i
uśmiechnięci. Na zakończenie turnieju każdy z
nich otrzymał paczkę od świętego Mikołaja. W
turnieju udział wzięli : Błażej Dudek, Kacper
Rudalski, Bartosz Zoszczak, Piotr Rajkowski,
Cyprian Radomski, Bartosz Łysiak, Karol
Bzowy, Dominik Kroczak.

Uczniowski
Klub Sportowy
„ORLE”
Międzylesie pragnie w miesiącu styczniu 2017
r. na hali w Wilkanowie zorganizować dwa
turnieje dla dzieci rocznika 2008 i młodszych
2010 i młodsi. Zapraszamy wszystkich
sympatyków piłki nożnej do przybycia i
kibicowania naszym młodym zawodników.

50 JUBILEUSZOWA „MOJA
DWUNASTKA”

4.AP Kryształ Stronie Śl.-ORLE Międzylesie
1:4
Wyniki cieszą, ale najważniejsze jest to, aby
dzieci cieszyły się z tego, co robią. Widać, że
gra w piłkę nożną daje im dużo radości,
zadowolenia. Drużyna wystąpiła w składzie.
Bartosz Zoszczak - bramkarz, Kacper Rudalski,
Krzysztof Stopyra, Kostandinos Iliakopoulos,
Patryk Słomiński, Łukasz Farbotko, Kacper
Tyzo, Alan Macura.

Na zaproszenie klubu sportowego Hutnik
Szczytna drużyna „ORLE” Międzylesie
uczestniczyła w turnieju mikołajkowym dla
dzieci rocznika 2008 i młodsi. W turnieju brały
udział cztery zespoły;
2 drużyny Hutnika Szczytna, KS Polanica oraz
ORLE Międzylesie. Nasze dzieci po tym

Sobotni poranek 3 grudnia 2016 roku
upłynął 34. osobom pod znakiem aktywności
ruchowej i świętowania 50. lokalnej imprezy
marszowo-biegowej „Moja Dwunastka”, której
organizatorem jest Klub Sportowy „Sudety”.
Impreza połączona była z Mikołajkami więc
wielu
uczestników
wystartowało
w
mikołajkowych czapeczkach.
Z imprezą ruszyliśmy 10 listopada 2012
r. i od tego czasu nieprzerwanie spotykamy się
co miesiąc, zazwyczaj w pierwszą sobotę
miesiąca, aby pobiegać lub pomaszerować po

międzyleskim stadionie lub po alternatywnej
ulicznej trasie, gdy na bieżni niesprzyjające
warunki. Trzykrotnie impreza odbyła się na
międzyleskim rynku w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i przebiegała
pod hasłem „Policz się z cukrzycą”.
Kolejna sobota i kolejna piękna pogoda
– lekki mrozik a z każdym metrem trasy coraz
więcej błękitu nieba oraz słońca. Mamy
szczęście. Od początku trwania imprezy może
ze dwa razy padał deszcz, ale przecież nie ma
złej pogody jest tylko złe ubranie. Były
„Dwunastki” i śnieżne, i mroźne, i wietrzne, i
upalne… Na każdej było co najmniej 5.
uczestników, a najwięcej 43!

O tym, jak było przez minione 50 razy
uczestnicy jubileuszu mogli przekonać się
podczas oglądania prezentacji multimedialnej –
wspominanie nie obyło się bez radosnych
komentarzy uczestników. Po prostu czasami
trudno uwierzyć, że minęły z górą cztery lata
systematycznego ruszania się. „Dwunastka”
została pomyślana tak, aby każdy, bez względu
na poziom swojej sprawności fizycznej i
kondycji, mógł w niej uczestniczyć.
Zasada jest prosta – każdy stara się
pokonać w ciągu 12 minut jak największy
dystans. Do wyboru marsz, marszobieg, bieg…
Wielu uczestników preferuje nordic walking.
Można również zwyczajnie pospacerować.
Gościliśmy dzieci w wózkach i na sankach.
Każda forma ruchu jest bezcenna, a każdy
uczestnik przez wszystkich serdecznie witany.
„Moja Dwunastka” to także po prostu miłe
spotkanie i jeden z elementów zaspokajania

potrzeby
nawiązywania
kontaktów
społecznych. Tu każdy zdobywa najlepszą
nagrodę, jaką jest poprawa kondycji fizycznej i
psychicznej – tu wysiłek przeplata się z
odprężeniem i relaksem.
Jubileusz 50 „MD” to obowiązkowa
ogromna dawka relaksu. Pamiątkowe zdjęcia;
Mikołajkowe paczki dla dzieci i młodzieży
wręczane przez Śnieżynkę Agatę; medale dla
trójki najczęściej biegających dzieci-Jarka,
Damiana
i
Ksawerego;
pamiątkowe
Mikołajkowo-Jubileuszowe
certyfikaty;
Jubileuszowe ciasta dla wszystkich, upieczone
przez Barbarę, Kasię i Mariolę – bardzo legalne
słodycze; imieninowe ciasteczka oraz cukierki
Barbary i Ksawerego – „Sto lat!”; cukierki od p.
Jerzego – prezesa „Sudetów”; ciepła herbata
oraz sok jabłkowy.
Były podziękowania od burmistrza Międzylesia
dla organizatorów za upór i wytrwałość oraz
zapał do organizowania kolejnych „Moich
Dwunastek” – wszak to projekt, który, jak
założyliśmy, nigdy się nie kończy. Były i
podziękowania dla uczestników, bo to dzięki
ich chęci udziału w imprezie ona ciągle trwa. Po
prostu w „12” każdy jest jednakowo ważny
zarówno organizator, jak i uczestnik.
50 Jubileuszowa „Moja Dwunastka” to także
różnego rodzaju podsumowania. Do tworzenia
jej historii przyczyniło się aż 177 osób, a każda
z nich uczestniczyła w imprezie przynajmniej
raz. Od początku na listy startowe wpisano 781
osób, co daje średnio 15 osób podczas każdej z
50-ciu imprez. Mamy i stałych wielbicieli,
którzy, od momentu dołączenia do naszej
marszowo-biegowej grupy uczestniczą w
większości „12”. W 2016 roku aż 9 osób
uczestniczyło w przynajmniej 10 imprezach.
Przez cztery lata wspólnie pokonaliśmy 1.034,2
km.
i
jeszcze
trochę
podczas
wielkoorkiestrowych biegów, podczas których
nie liczymy dystansu. Rekordzista Sławomir
Ratuszniak w minionym sezonie pokonał
dystans 27.750 metrów, a w 2015 – 28.200
metrów. Podczas każdej „Dwunastki” wspólnie
pokonujemy średnio ok. 18 km, a podczas
Jubileuszu udało się ponad 50 km. I chociaż nie

rekordy w naszej imprezie są najważniejsze to
cieszą nas te różne liczby świadczące o jej
rozwoju.
2012/2013

2014

2015

2016

Iiczba
osób,
uczestniczących
przynajmniej
raz

80

76

51

74

na
listach
startowych

204

145

192

240

uczestniczący
przynajmniej 10
razy

5

4

7

9

średnio
w
każdej imprezie
uczestniczyło

14

15

16

20

rekord w biegu
na 12 minut [m]

3.200

2.900

3.150

2.900

łączny dystans
[km]

306,2

238,9

257,6

287,6

dystans
rekordzisty
roku [km]

23,2

18,8

28,2

27,8

średni dystans
na osobę [m]

1.500

1.648

1.340

1.200

Podczas imprez staramy się zapewnić
uczestnikom napoje i drobne przekąski –
słodycze lub owoce. Jest to możliwe dzięki
dotacjom
uzyskanym
w
konkursach
grantowych. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz
Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Miłe
jest także to, że czasami sami uczestnicy
przynoszą
słodkie
niespodzianki
dla
wszystkich.

MISTRZOSTWA ŚWIATA
BENCHPRESS WUAP
FEDERATION. HERZBERG NIEMCY 05-09.10.2016 r.

W dniach 04-09.10.2016 r w niemieckim
Herzbergu odbyły się Mistrzostwa Świata
Benchpress federacji WUAP. W Mistrzostwach
tych wystartowało blisko 200 zawodników z 22
krajów. W zawodach tych świetnie
wystartowali - reprezentując zarówno nasz kraj
, jak i macierzysty klub sportowy nasi
zawodnicy i tak : pierwszego dnia rywalizacji
Benchpress RAW : Andrzej JURASZEK srebro
w kategorii Submasters do 90 kg , Marcin
SZREIBER czwarte miejsce kategorii Open do
75 kg. Drugiego dnia mistrzostw Grzegorz
Kantor - złoto w kategorii Masters 40-44 , +140
kg - wynik 180 kg.

MISTRZOSTWA POLSKI W
WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC RAW WRPF
ZŁOTORYJA 05.11.2016 ROK

Ponieważ „Moja Dwunastka” to projekt, który
nigdy się nie kończy, już dziś zapraszamy na
sezon 2017, który rozpocznie się 15 stycznia
2017 r. na rynku w Międzylesiu. Podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„Policzymy się z cukrzycą”. Zapisy od 14.15.
Start na 12-to minutową trasę o godz. 15.00.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
dniu 05.11.2016 r Złotoryja kolejny raz gościła
czołówkę polskich siłaczy specjalizujących

się w wyciskaniu sztangi leżąc. Tym razem
jednak po raz pierwszy zawody te miały rangę
Mistrzostw Polski federacji WRP przez co
poziom sportowy i organizacyjny tych
zawodów stał na najwyższym poziomie. W
mistrzostwach tych wystartowało ponad 110
zawodniczek
i
zawodników
którzy
niejednokrotnie pobijali swoje rekordy życiowe
i krajowe. Tak jak w poprzednich edycjach
również i tym razem w złotoryjskich zawodach
z powodzeniem wystartowała liczna, bo aż
pięcioosobowa ekipa „Sudetów” Międzylesie,
której to zawodnicy zdobyli 4 medale. I tak:
Marcin Szreiber – brązowy medal kat. Senior
do 75 kg mężczyzn – wynik 150 kg – 106,89
pkt Wilks’a
Łukasz Gajdulewicz – srebrny medal kat.
OPEN Niepełnosprawni – wynik 175 kg –
105,19 pkt Wilks’a
Andrzej Juraszek - 10 miejsce kateg. OPEN
do 90 kg mężczyzn – wynik 162.5 kg – 104.21
pkt Wilks’a
Krzysztof Halczyk – brązowy medal kat.
Masters 40-44 do 140 kg – wynik 185 kg –
104.35 pkt Wilks’a
Grzegorz Kantor – srebrny medal kategoria
OPEN powyżej 140 kg – wynik 180 kg 100.54 pkt Wilks’a

MISTRZOSTWA
EUREGIONU NYSA W
WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC - BOGATYNIA
19.11.2016 R.

W dniu 19.11.2016 r zawodnicy Sekcji
Sportów Siłowych zaliczyli kolejny start w
sezonie 2016. Tym razem udali się do
Bogatyni , gdzie po raz kolejny za sprawą
miasta Bogatynia i stowarzyszenia "
Gladiator" odbyły się Mistrzostwa
Euregionu Nysa w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc. W mistrzostwach tych wystartowało
ponad 50 uczestników z czego 5 stanowili
międzylescy siłacze. Zawody odbyły się w
miłej, sportowej atmosferze, a walka w
niektórych kategoriach była naprawdę
zacięta i widowiskowa. W mistrzostwach
tych nasi zawodnicy uzyskali następujące
lokaty:
Patryk Hajduk - wynik 160 kg i 1 miejsce
w kategorii do 82.5 kg Junior do lat
21
Łukasz Gajdulewicz - wynik 190 kg i 1
miejsce w kategorii + 82,5 kg Junior do lat
21
Marcin Szreiber - wynik 162.5 kg i 2
miejsce
kategorii
Senior
do
75
kg
Krzysztof Halczyk - wynik 197.5 kg i 2
miejsce
kategorii
Senior
+110
kg

Grzegorz Kantor - wynik 192.5 kg i 3
miejsce kategorii Senior +110 kg .

PO PRZERWIE, JUŻ GRAJĄ !

ZAPRASZAMY
na
„Koncert Noworoczny
Orkiestry OSP w Międzylesiu”
31.12.2016 r. godz.11.00
03.12.2016 rozegrano Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego młodzików z MLKS
SUDETY Międzylesie. Udział wzięło 15.
zawodników i zawodniczek : Oliwia Neter,
Maja Afrykańska, Zofia Kyś, Kornelia Kowal,
Amelia Bańkowska, Milena Furtak, Alicja
Nowak, Maja Śmiech, Emilia Turkiewicz,
Krzysztof Sobota, Mateusz Gackowski, Bartosz
Bzowy, Jakub Wojtysiak, Tymoteusz Prekiel,
Dominik Sierechan. Wszyscy zawodnicy
otrzymali medale, dyplomy oraz paczki
mikołajkowe.

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

Odpalenie fajerwerków na rynku w
Międzylesiu z okazji nowego 2017 r.
Odbędzie się 01.01.2017
o godzinie 0.15
W
tym
wyjątkowym,
długo
wyczekiwanym czasie, życzymy
państwu dużo zdrowia, wielu
powodów do radości – tych małych i
tych dużych. Życzymy także, aby to
Boże Narodzenie spędziliście z

osobami, które są Wam bliskie –
niech to będzie czas pełen miłości,
spędzony w rodzinnym gronie, czas
odpoczynku i refleksji.
Wesołych Świąt!

Życzy zarząd ROD ”TECZA”
w Międzylesiu

UWAGA ZMIANA !!!
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

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

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*02.01.2017*16.01.2017*06.02.201
7*20.02.2017*
POMOC BEZPŁATNA !
W
Goworowie
nr
17
–
Agroturystyka „EMAUS” (dawna szkoła)
w każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają
się spotkania Grupy Mityngowej AA
„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z
problemem
alkoholowym,
a
także
członkom ich rodzin.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 stycznia 2017 r. o godz. 10.00,
w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w gminny
zasób.
1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, dz. 396/9 o pow. 0,1477 ha, KW 58492.
2. Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przez teren działki od strony północnej przebiega linia
kanalizacji sanitarnej , w południowo-zachodnim narożniku działki znajduje się słup napowietrznej
linii energetycznej niskiego napięcia, która przebiega przez teren działki, nie utrudniając zabudowy.
Dostęp do działki poprzez wydzieloną geodezyjnie działką nr 396/12, niewidoczną w terenie.
3. Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 1MN19- Teren przeznaczony pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.
5. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.750 zł (słownie:
jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter
budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100
2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej podlega
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
7. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o
tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
8. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 02.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 stycznia 2017 r. o godz. 11.00,
w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w gminny
zasób.
Położenie nieruchomości – obręb GNIEWOSZÓW, dz. 177 o pow. 0,12 ha, SW1K/00043993/9.
1. Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Dojazd z głównej drogi asfaltowej do
nieruchomości odbywa się przez drogę gruntową częściowo utwardzoną materiałem kamiennym, w
okresie zimowym znacznie utrudniony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia
infrastruktury technicznej. Teren działki porośnięty kilkunastoletnim drzewostanem liściastym, bez
znaczenia gospodarczego, wyłącznie opalowe. Drzewostan występujący na działce to klon, jawor,
jarzębina, jesion, czereśnia, dąb pochodzące z samosiewu.
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 16.500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) brutto.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 7MN23- Teren przeznaczony pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.
4. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 830 zł (słownie:
osiemset trzydzieści złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub
na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004
– najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej podlega
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
6. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o
tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
7. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 02.12.2016 r.

