ROZMOWA Z KRYSTYNĄ MAGIEROWSKĄ – KASZĄ
DYREKTOREM LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCEGO
im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BYSTRZYCY KŁODZKEJ
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej to miejsce, gdzie spotykają się
tradycja i nowoczesność. Jak odległa jest tradycja szkoły ?

Tradycja szkoły sięga końca XIX wieku. W 1880 roku w nowo wybudowanym budynku
umiejscowiono Królewskie Seminarium Nauczycielskie. Od 1925 roku w budynku
funkcjonowała niemiecka szkoła średnia. Po II wojnie światowej 3.09.1945 utworzono liceum
ogólnokształcące. Była to pierwsza szkoła średnia na naszym terenie. I tak, w różnych
strukturach organizacyjnych, trwamy do dziś.

Jak wygląda współczesność ? Jaka jest „na dziś” nowoczesność liceum i jak splata się z
tradycją ?
Współczesna szkoła jest zupełnie inna niż nawet kilkanaście lat temu. Nasze liceum
jest placówką, która nie odbiega od szkół tego typu w dużych miastach. Mamy nowocześnie
wyposażone gabinety. Uczniowie korzystają z tablic interaktywnych w gabinetach
matematycznych i informatycznych. We wszystkich salach lekcyjnych są rzutniki
multimedialne. Mamy piękne i bardzo dobrze wyposażone gabinety biologiczny, geograficzny,
fizyczny, chemiczny. Dysponujemy pięcioma laboratoriami do nauki języków obcych. Nie
zapominamy o tradycji. Pani Ewa Magierowska – nauczycielka języka polskiego z pasją,
zajmuje się muzeum szkolnym, gdzie gromadzone są ślady przeszłości od czasów niemieckich
po współczesność.

Przez tyle lat istnienia musieli uczyć się w niej ludzie, którzy zyskali w swym dorosłym
życiu sławę, przysparzając jej także bystrzyckiemu liceum…

Nie chciałabym nikogo pominąć… Sławnych absolwentów mamy bardzo wielu.
Naukowców, sportowców ludzi kultury, lekarzy, polityków. Nasi absolwenci zawsze chętnie
odwiedzają szkołę, często włączają się w działania dydaktyczno – wychowawcze, np.
prowadzą wykłady, uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą.

Na ile inspirujące jest dla młodzieży uczenie się w tak czcigodnych murach, i jak
zapoznają się z wieloletnią tradycją szkoły ?

Jak już wspomniałam, mamy muzeum szkolne. Realizujemy także wiele projektów
edukacyjnych, dzięki którym nasza młodzież poznaje historię szkoły, historię ludzi z nią
związanych. Przypominam sobie projekt o pani Irmie Hlawaty – malarce, nauczycielce w
latach 50 – 60. Bardzo inspirująca postać.

Uczniowie, z którymi rozmawiałem chwalą sobie uczestnictwo w przeróżnych
programach edukacyjnych, którym jak nigdzie indziej służy klimat szkoły…

Tak. Programy edukacyjne to specjalność naszych uczniów. Współpracujemy z
przeróżnymi instytucjami. W ten sposób zdobywamy też fundusze dla naszych działań.
Najbardziej owocna jest współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ZSO.
Wspólnie zrealizowaliśmy projekty wymiany młodzieżowej z Rosją i z Niemcami, projekt z
funduszy unijnych, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych, dwa projekty
edukacyjne finansowane przez Polską Fundację Dzieci Młodzieży w Warszawie, liczne
drobne projekty, które w znaczący sposób rozwijają naszą młodzież. Bardzo ważna dla nas
jest współpraca z Towarzystwem Polsko – Niemieckim z Kłodzka. Wspólnie organizujemy
wiele wydarzeń kulturalnych i dydaktycznych, które łączą pokolenia i społeczeństwa.

Kierowane przez panią liceum uzyskało certyfikat i jest w „Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierających Uzdolnienia”. Może warto słów kilka na ten temat skierować do
szukających „swojej” szkoły świeżych absolwentów gimnazjów ?

Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie kłodzkim, której taki certyfikat udało się
uzyskać. Nie było to łatwe. Należało spełnić wiele wymogów i dobrze zaprezentować swoją
szkołę na wielu płaszczyznach. Po uzyskaniu certyfikatu okresowo przechodzimy audyt. Nasi
uczniowie są mobilizowani do rozwijania uzdolnień w wielu dziedzinach. Dzięki temu
osiągają też znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach

sportowych. Na przykład, w ostatnich tygodniach nasz uczeń uzyskał tytuł laureata w
Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym organizowanym przez Politechnikę Warszawską.

Ważna jest także, a może przede wszystkim kadra pedagogiczna…

Mamy wykształconą i bardzo zaangażowaną w pracę z uczniami kadrę pedagogiczną.
Mogę śmiało powiedzieć, że są to nauczyciele z pasją, chociaż niektórzy jeszcze bardzo
młodzi.

Podobno realizowany jest cieszący się ogromnym zainteresowaniem projekt „Filmowa
Bystrzyca” ? O co w tym projekcie chodzi ?

Projekt '' Filmowa Bystrzyca'' ma na celu odtworzenie fragmentów filmów, które zostały
nakręcone na terenie Bystrzycy Kłodzkiej.
Młodzież po obejrzeniu zgromadzonych materiałów podzieliła się rolami, zabrała do pisania
scenariuszy i pierwszych nagrań. Następnie ma być stworzona mapa interaktywna. Trzymamy
z nich kciuki. Koniec projektu przewidziany jest na wrzesień.

Co, według pani, można uznać za największy sukces, jaki ostatnio odniosło liceum ?

Trudno powiedzieć. Sukcesów mamy wiele. Mamy najwyższą „ zdawalność” matury,
najwyższą średnią na maturze z matematyki w powiecie, wiele sukcesów w konkursach. Myślę
jednak, że największym sukcesem są nasi uczniowie, którzy opuszczają mury szkoły i bardzo
dobrze radzą sobie w dorosłym życiu.

Zbliża się czas, w którym uczniowie klas III gimnazjów zadecydują o swojej przyszłości i
wybiorą szkołę ponadgimnazjalną. Spotykają się z wieloma ofertami. Czym na tle wielu
wyróżnia się Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej
?
Niewątpliwie jest to najwspanialsza, najlepiej przygotowująca do studiów szkoła i na
dodatek mieszcząca się w najpiękniejszym i najokazalszym budynku w Bystrzycy Kłodzkiej.
Najlepiej sprawdzić samemu.

Jak ocenia pani nabór nowych uczniów do swojej szkoły ?
Nabór trwa, w tym roku nie jest źle. Mam nadzieję, że będą to wspaniali uczniowie w
liceum.
Co poradziłaby pani gimnazjalistom, którzy wybierają szkołę ponadgimnazjalną ?

Wybierajcie szkoły zgodnie z zainteresowaniami i najbliżej miejsca zamieszkania.
Szkoda czasu na dalekie dojazdy.

Czy nauka w liceum ma decydujące znaczenie w wyborze przyszłego zawodu ?
Do liceum zapraszamy uczniów, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na
studiach i w szkołach policealnych.

Jest niż demograficzny. W jaki sposób wpływa to na liczbę klas i liczebność uczniów ?
Jak wszędzie. Mamy mniej klas niż kilkanaście lat temu.
Ilu uczniów uczęszcza aktualnie do liceum ?

Liczba uczniów jest zmienna, w zależności od rocznika. W sumie to około 200 uczniów.
Jak przebiegły w tym roku matury ?
Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Egzaminy ustne zdane są w 100%.

Czy wiadomo już z jakimi przedmiotami uczniowie poradzili sobie najlepiej, a jakie
sprawiły im największą trudność ?

Dowiemy się 30 czerwca.

Czy szkoła śledzi dalsze losy swoich maturzystów ?

Oczywiście. Jest to bardzo ważny element w planowaniu pracy szkoły.

Czy po wielu latach pracy nadal czerpie pani radość z nauczania ?

Praca z młodzieżą daje dużo satysfakcji, człowiek czuje się młodszy. Dla mnie kontakt
z uczniami zawsze był bardzo ważny. Żałuję, że nie uczę już języka polskiego, bo to dawało
mi największą radość.

Na czasie. Co pani myśli na temat reformy oświaty ?

Reforma oświaty jest konieczna. Bardzo się cieszę, że liceum ogólnokształcące będzie
czteroletnie. Daje to o wiele większe możliwości rozwoju i lepiej będzie można przygotować
młodych ludzi do studiów.

Na koniec może kilka zdań od siebie…

Przed nami duże wyzwania organizacyjne związane z reformą oświaty. W skład ZSO
wejdzie szkoła podstawowa. Planujemy, wzorem wygaszanego gimnazjum, kontynuować w
szkole podstawowej oddziały integracyjne i sportowe.
Chcemy też otworzyć nowe możliwości naszym licealistom. Dlatego trwają rozmowy z
Uniwersytetem Wrocławskim w kwestii rozpoczęcia współpracy i objęcia naszej szkoły
patronatem naukowym. To sprawa najbliższych tygodni, a realizacja projektu już od
września. Zapraszam zatem do naszej szkoły, bo jak brzmi hasło tegorocznej rekrutacji:
„Tu warto się uczyć”

Dziękuję za rozmowę

XXVIII UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ W
MIĘDZYLESIU

W
ramach
obchodów
Dni
Międzylesia dnia 2 czerwca br. o godz.
14.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury odbyła się XXVIII uroczysta Sesja
Rady Miejskiej w Międzylesiu, która
oficjalnie inauguruje coroczne obchody
święta gminnego. Sesja jest okazją do
podsumowania działań minionego roku,
oraz wyróżnień, dla osób którym w sposób
szczególny należą się podziękowania, w
tym za pełną uznania współpracę dla Pana
Czesława
Kręcichwosta

przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów
Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego, oraz dla Pana Macieja
Awiżenia starosty Powiatu Kłodzkiego, w
imieniu którego pamiątkowy plafon odebrał
członek zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr
Marchewka.

Stałym punktem sesji stało się
również wręczenie „Pucharu Burmistrza”
dla zwycięzcy Turnieju Szachowego, który
w tym roku zdobył Rafał Senderowski z
Domaszkowa. Swoje pięć minut miał
również prezes MLKS Sudety Międzylesie
Jerzy Błażejewski, który przygotował
nagrody i podziękowania dla wieloletnich
działaczy klubu: Pani Kamili Jagiełło, Pana
Marka Jasińskiego oraz Pana Krzysztofa
Jaska.

Kolejnym bardzo ważnym punktem
sesji są honorowe odznaczenia dla
wyróżniających się w pracy na rzecz
społeczności gminnej. Z tej okazji
wręczono wyróżnienia Zasłużony dla
Miasta i Gminy Międzylesie.
W tym roku Kapituła typowała 9-ciu
nominowanych, w tym 1. instytucję. Wśród
nich znaleźli się:
1. Wiesława Łysiak
2. Jan Pietras
3. Dorota Bielecka
4. Jadwiga Warchał
5. Barbara Magier-Solis
6. Grażyna Góra
7. Bożena Pawula
8. Andrzej Hajduk
9. Dom Dziecka w Domaszkowie

Wśród licznie przybyłych gości na
uroczystą sesję znaleźli się wyróżnieni z lat
poprzednich, oraz honorowy obywatel
gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu,
funkcjonariusze
władzy
publicznej,
przedstawiciele placówek oświatowych,
jednostek organizacyjnych i inni.
Po zakończeniu sesji zaproszono
wszystkich uczestników na dzień otwarty
Izby Pamięci w Bibliotece Publicznej
w Międzylesiu, oraz do świętowania
obchodów Dni Międzylesia.

3/ udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Kłodzkiego na
zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3273D Roztoki –
Nagodzicie Międzylesie”
4/ zmian w budżecie na rok 2017
5/ zatwierdzenia taryf na wodę
pobieraną z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia oraz
odprowadzenie

i

unieszkodliwienie ścieków w gminie
Międzylesie
6/ przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
gminy
Międzylesie

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
odbyła się 5 czerwca 2017 r.

ZAKOŃCZENIE
II KADENCJI
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIA

W proponowanym porządku obrad znalazło
się podjęcie uchwał w sprawach :

1/

zatwierdzenia sprawozdania z

wykonania budżetu gminy za rok
2016
2/

absolutorium dla Burmistrza

Miasta i Gminy Międzylesie za rok
2016

Wycieczką do Kłodzka do Starostwa
Powiatowego zakończyła się II kadencja
Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.

Młodzież pod opieka Burmistrza wraz z
opiekunami udała się tam, aby zapoznać się
z pracą II szczebla samorządu jakim jest
powiat oraz jego organy: Zarząd i Rada
Powiatu Kłodzkiego. Radni przywitani
zostali przez Pana Macieja Awiżenia
Starostę Powiatu, który zaprosił wszystkich
do swojego gabinetu, gdzie przedstawił
strukturę organizacyjną urzędu oraz
nakreślił, jakie są zadania własne powiatu.
Młodzi radni zwiedzili także salę sesyjną,
gdzie spotkali się z Przewodniczący Rady
Panem Dariuszem Kłonowskim, który z
kolei przybliżył aspekty pracy w Radzie i
opowiedział o swoich codziennych
obowiązkach. W spotkaniu uczestniczył
również członek Zarządu Powiatu Pan Piotr
Marchewka, który oprowadził wycieczkę
po budynku Starostwa, informując o
wydziałach
i
ich
kompetencjach
w załatwianiu spraw. Cała wyprawa
przebiegała w pozytywnych nastrojach i
była okazją do poszerzenia wiedzy nt.
funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Po powrocie do tut. urzędu na sali sesyjnej
Burmistrz podziękował radnym za pracę, a
opiekunom za sprawowanie pieczy.

kwotę 4 869,12 zł. Ponadto na zaproszenie
Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana
Zbigniewa Szczygła młodzież w miesiącu
marcu odwiedziła Sejmik Województwa,
gdzie wzięła udział w lekcji o samorządzie
i spotkała się m.in. z Przewodniczącym
Sejmiku Panem Pawłem Wróblewskim.
Dzięki tym doświadczeniom radni w tej
kadencji zapoznani zostali z pracą każdego
ze szczebla samorządu. Nie można nie
wspomnieć też o koncercie charytatywnym
zorganizowanym za sprawą Młodzieżowej
Rady, którego celem była zbiórka pieniędzy
na rzecz dzieci z Zakładu LeczniczoOpiekuńczego w Piszkowicach, podczas
którego zebrano kwotę 2.025,43 zł.
Całej Młodzieżowej Radzie oraz jej
opiekunom dziękujemy za wzorową
współpracę i życzymy udanego i
zasłużonego odpoczynku.

OSTATNI ETAP REMONTU
DROGI W KAMIEŃCZYKU

Aktywność Młodzieżowej Rady w
tej kadencji była nie mała, ponieważ w
ramach ogłoszonego naboru w miesiącu
lutym br; przyjęto do realizacji 25
wniosków
z Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich na łączną

W Kamieńczyku rozpoczęto ostatni
etap drugiego odcinka remontu drogi
łączącej drogę krajową z przejściem
granicznym. Położono już nawierzchnie
podkładowe. Tym samym ku końcowi
zmierza całość inwestycji i niebawem cały
odcinek drogi będzie oddany do użytku.

zmienione przepisy dotyczące wycinki drzew,
zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z
2017 r., poz. 1074)

ROBOTY PUBLICZNE
W ramach
robót
publicznych
w ciągu minionego miesiąca na terenie
Gminy Międzylesie prowadzono prace
wykaszania i odkrzaczania poboczy dróg,
placów i skwerów oraz wykonano naprawy
mostów drewnianych w Gajniku oraz
Dolniku.

ZMIANY W USTAWIE O
OCHRONIE PRZYRODY
DOTYCZĄCE USUWANIA
DRZEW.

Najważniejsze wyjątki od obowiązku
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów:
1. drzewa lub krzewy rosnące w skupisku
o pow. do 25 m2
2. drzewa, których obwód pnia na
wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
- 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew
3. drzewa lub krzewy, które rosną na
nieruchomościach
stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
4. drzewa lub krzewy usuwanych w celu
przywrócenia
gruntów
nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego
5. drzewa i krzewy rosnące na plantacjach
lub w lasach w rozumieniu ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach
6. drzewa lub krzewy owocowe, z
wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zielonych.
W pozostałych przypadkach, właściciel
nieruchomości jest obowiązany dokonać
zgłoszenia do właściwego urzędu zamiaru
usunięcia drzewa.
Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z
której drzewo lub drzewa mają być usunięte
(numer geodezyjny działki oraz obręb), rysunek
lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości.

Od

dnia 16 czerwca 2017 r. obowiązują

Urząd, w terminie 21 dni od daty złożenia
zgłoszenia, dokonuje oględzin w terenie, z
której sporządza się protokół. W terminie 14 dni
od dnia oględzin, właściwy organ może, w
drodze decyzji administracyjnej, wnieść
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić,
jeżeli nie wniesiono sprzeciwu.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera
wszystkich wymaganych danych, właściwy
organ, w drodze postanowienia, nakłada
obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie
7 dni.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin
wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę
według
przepisów
prawa
budowlanego, a budowa ta ma związek z
prowadzeniem działalności gospodarczej i
będzie realizowane na części nieruchomości, na
której rosło usunięte drzewo, właściwy urząd
(na podstawie przeprowadzonych oględzin),
nakłada na właściciela nieruchomości, w
drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Jednocześnie przypominamy o okresie
lęgowym ptaków (okres ochronny), który trwa
od 30 marca do 15 sierpnia każdego roku.

PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 3273D
ROZTOKI – NAGODZICE –
MIĘDZYLESIE
Inwestycja jest realizowana w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej. W postępowaniu
przetargowym na powyższe zadanie zostały
złożone 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych „DROGMOST” Sp. z
o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Objazdowej
20.
Całkowita
wartość
zadania
wynosi
1.845.063,81 zł, z czego kwota 1.837.163,81 zł
stanowi
wartość
poprzetargową
robót

budowlanych, natomiast kwota 7.900,00 zł
koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Finansowanie
następująco:






zadania

przedstawia

się

786 185,00 zł dofinansowanie z
Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej,
200 000,00
zł
–
planowane
dofinansowanie
z
Gminy
Międzylesie,
858 878,81 zł – udział Powiatu
Kłodzkiego.

Planowany termin podpisania
wykonawcami: 04.07.2017 r.
Planowany termin zakończenia
zadania: 29.09.2017 r.

umów

z

realizacji

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU DLA
PARTNERÓW KSOW W
WOJEWÓDZTWIE
DOLNOŚLĄSKIM
W wyniku zakończonej oceny formalnej i
merytorycznej oraz na podstawie zapisów art.
57e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ,
Jednostka Regionalna KSOW ogłosiła listę
ocenionych operacji zgłoszonych w ramach
konkursu nr 1/2017, dla partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, które będą
realizowane w 2017 r.
Na liście projektów partnerskich, pod poz. 6,
widnieje
zatwierdzony
tytuł
operacji
pn.„Doświadczenia, które łączą – wymiana
wiedzy pomiędzy partnerami KSOW” , który
realizowany będzie na terenie 3-ch gmin
(Międzylesie, Kłodzko, Dzierżoniów), w
okresie od 01 lipca do 31 października br.

Projekt obejmuje swoim działaniem dwie
grupy: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z
trzech gmin oraz młodzież aktywnie działająca
społecznie, w tym Młodzieżowe Rady Gmin.
W projekcie ujęto w szczególności wyjazdy
studyjne, wymiana wiedzy, doświadczeń,
warsztaty
kulinarne,
wydanie
książki
kucharskiej zawierającej tradycyjne przepisy
kulinarne,

aktywną współpracę transgraniczną. Gminę
Międzylesie reprezentowały Marcelina
Wawak i Agata Biernacka. Warto dodać, że
w obecnym Programie Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Republika
Czeska – Polska 2014-2020 Gmina
Międzylesie realizuje 5 mikroprojektów.

Partnerzy projektu: gmina Dzierżoniów (
partner wiodący), Międzylesie, Kłodzko oraz
gospodarstwo Gościnne „Jesnionówka” w
Goworowie ( partnerzy dodatkowi).
Ogólna wartość projektu 42.183 zł.,
refundowana w wysokości do 100% kosztów
kwalifikowanych.

WIZYTA W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM W
STRASBURGU

Na zaproszenie europosła Bogdana
Zdrojewskiego
delegacja
czesko
polskiego Euroregionu Glacensis w dniach
11-14.06.2017 r. pojechała z wizytą do
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Wyjazd był nagrodą dla przedstawicieli
polskich i czeskich gmin wyróżnionych za

OPS MIĘDZYLESIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Międzylesiu informuje, że wspólnie z
Caritas Diecezji Świdnickiej w okresie od
grudnia 2016r. do czerwca 2017r.
przekazywał pomoc żywnościową w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym – Podprogram 2016.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
(PO PŻ) to program, który przyczynia się
do
ograniczania
ubóstwa
poprzez
zwiększenie
bezpieczeństwa
żywnościowego
osób
najbardziej
potrzebujących i realizację działań na rzecz
włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do
tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie czy
rodzinie
odpowiednich
produktów

żywnościowych i dlatego też trafiać będzie
do ograniczonej liczby osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej oraz poziomem dochodów
odniesionych do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego
określonego w tej ustawie), stanowiąc
systematyczne wsparcie. Od stycznia br.
kryterium dochodowe uprawniające do
odbioru
żywności
wynosi:
- 1268,-zł na osobę samotnie zamieszkującą
- 1028,-zł na każdą osobę w rodzinie
Pod uwagę brane są dochody netto za
miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do
środka.
W okresie tym,
przysługiwało:
-

na

każdą

osobę

makaron jajeczny – 5kg,
herbatniki – 2kg,
groszek z marchewką – 3,2 kg,
koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
gulasz wieprzowy z warzywami –
4,25 kg,
szynka drobiowa – 2,7 kg,
olej rzepakowy – 4l,
ryż biały – 5kg,
mleko UHT – 9l,
fasola biała – 3,2 kg,
powidła śliwkowe – 1,2 kg,
filet z makreli w oleju – 1,36 kg,
cukier biały – 4kg,
ser podpuszczkowy dojrzewający –
2,4kg,
szynka wieprzowa – 0,3 kg,
pasztet wieprzowy – 0,16 kg

W ramach Programu objęliśmy pomocą 550
osób z terenu gminy Międzylesie.
Kolejny transport żywności przewidywany
jest na jesieni br.

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ
PAWŁEM HRENIAKIEM
W dniu 14 czerwca burmistrz Tomasz Korczak
spotkał sięw sprawie możliwości pozyskania
środków na zadania związane z usuwaniem
skutków klęski wichury z 2015 roku, rozwoju
infrastruktury
drogowej
z
programu
współfinansowania dróg, poruszono również
kwestię stworzenia stałego miejsca postoju dla
karetki pogotowia w Międzylesiu.

50-LECIE MIASTA
STRONIE ŚLĄSKIE
16 czerwca b.r w Stroniu Sląskim odbyły
się uroczystości z okazji 50 lecia nadania
praw miejskich. Po Uroczystej Sesji Rady
Miejskiej
otwarto
oficjalnie
zrewitalizowany wraz z otoczeniem
budynek Urzędu Miejskiego oraz wystawę
"Stronie Ślaskie i Stare Mesto - historia i
rozwój". Burmistrz Tomasz Korczak
uczestniczył w obchodach i przekazał
pamiątkową plakietę z dedykacją dla "50letniego miasta Stronie Śląskie od 723letniego miasta Międzylesie".

DNI MIĘDZYLESIA

W trakcie XXIII Dni Międzylesia na
polu biwakowym odbyło się „XIII
Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem”.
W grillowaniu udział wzięło 10 drużyn:
KGW Dolnik, sołectwa: Nowa Wieś,
Lesica, Domaszków, Gajnik, Międzylesie,
Różanka
oraz
Dom
Dziecka
z
Domaszkowa, Ogrody Działkowe Tęcza,
koło łowieckie Ostoja i drużyna czeska z
Bartoszowic. Łącznie zebrano kwotę 1692
zł którą przekazano na letni wypoczynek
dzieci z Domu Dziecka w Domaszkowie.

W trakcie imprezy odbyły się zawody
strzeleckie i turniej we wbijaniu gwoździa.
Zwycięzcy w turnieju strzeleckim o „
Puchar Burmistrza to”: I miejsce - Albert
Boryczko, II - miejsce Adam Opaliński, III
- miejsce Kazimierz Boryczko. Zwycięzcy
w Mistrzostwach Międzylesia we wbijaniu
gwoździa o Puchar Burmistrza to: I miejsce

Mirosław Czesnołowicz., II miejsce Marcin
Bojda, III miejsce Tadeusz Czesnołowicz.
Odbył się także konkurs kulinarny „
Specjał z grilla”. Do konkursu zgłosiło się 7
uczestników. Nagrodzono następujących
wygranych: I miejsce pani Barbara
Andzińska -nadziewana cukinia z grilla i
pieczone ziemniaczki, II miejsce Sołectwo
Różanka - grillowany pstrąg z warzywami z
grilla, III miejsce Wojciech Kołodziej
grillowane
kanapki
z
karczkiem,
wyróżnienie ogrody działkowe „Tęcza” grillowane trybowane udko z dodatkami.

Podczas grillowania wystąpiły zespoły
śpiewacze:
Róża,
Międzylesianie,

Długopolanie, sygnaliści MSMP „Akord
Lasu” z Wrocławia, Koncert Latynoskie
rytmy w wykonaniu Mojsesa i Bartka.

Gwiazdą
wieczoru
przesympatyczny zespół Fajters..

był

O godz.23.00 niebo nad Międzylesiem
zajaśniało od rozbłysku sztucznych ogni.
Do tańca przygrywał nam zespół, Strefa PS
z Polanicy Zdroju do białego rana.
W niedziele od wczesnych godzin
rannych swoje stoiska ustawiali leśnicy z
Międzylesia, Świeradowa Zdrój, Barda,
Zdroje, oraz Sokolnicy. Park linowy
montowali żołnierze z 22 Karpackiego
Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.
Odbył się pokaz maszyn leśnych do
pozyskiwania i obróbki drewna Harvester
oraz Forwarder. W południe przybyły na
pole biwakowe stoiska z pysznym
jedzeniem - harcerze z grochówką, Zespół
Szkół z plackiem po węgiersku, oraz
Samorządowe Przedszkole z pierogami i
naleśnikami.

Od godz.13.00 najmłodsi raczyli nas
swoimi
występami
–
popisami
muzycznymi, wokalnymi, tanecznym i
teatralnymi.
Na
scenie
wystąpiły
następujące grupy:
-Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu
-Zespół Szkolno
Domaszkowa

-

Przedszkolny

-Zespół Szkół w Międzylesiu

z

-sekcja HAPKIDO z pokazem sztuk walki.
Wystąpiła także Akademia Ruchu z
Goworowa z układami tanecznymi.W
sobotę i w niedzielę wędkarze z PZW
zorganizowali zawody wędkarskie dla
najmłodszych na stawach w Międzylesiu
oraz zawody kołowe i zawody o „Puchar
Burmistrza” na stawach w Dolniku.

XVII LEKKOATLETYCZNY
TRÓJBÓJ PRZYJAŹNI
PRZYGRANICZNEJ
XVII lekkoatletyczny trójbój przyjaźni
przygranicznej "Przyjaźn na sportowo,
zdrowo i wesoło" - na stadionie im. A.
Skowrona w Międzylesiu odbył się 31 maja
2017 roku o godzinie 9:00.

PERŁY MIĘDZYLESIA

03.06.2017 r. w ramach obchodów Dni
Międzylesia odbyła się 3. edycja gry miejskiej
,,Perły Międzylesia". 39. uczniów z klas 4-6
oraz grupa zuchów tworzyli plansze z perłami
Międzylesia, czyli perłami historycznymi,
przyrodniczymi, rekreacyjnymi, użyteczności
publicznej,
współczesności,
oraz
z
najpiękniejszymi obiektami w opinii dzieci.
Przy tworzeniu plansz było mnóstwo zabawy, a
efekty pracy dzieci można było podziwiać w
czasie spaceru po rynku naszego miasta.
Dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom i
zapraszamy do kolejnej edycji już za rok !

VIII CZASÓWKA
AUTOSTRADĄ SUDECKĄ…
…impreza rowerowa typu Up Hill
została przeprowadzona w dniu 04 czerwca
2017 r. w ramach XXIII Dni Międzylesia. Biuro
Zawodów tradycyjnie zostało zorganizowane
na ul. Lipowej w Międzylesiu, a na liście
startowej zapisano 14. uczestników w tym jedną
kobietę.
Ponieważ
najważniejsze
jest
zadowolenie uczestników pierwszy z nich
wyruszył na trasę o 15 minut wcześniej od
planowego uruchomienia stopera – natomiast
ostatni wtedy, gdy wrócił ten pierwszy. Tylko w
ten sposób możliwe było wystartowanie w
jednej! parze butów rowerowych. Pozostali
zawodnicy wyruszali na trasę co minutę. Trasa
Up Hillu wiodła z Międzylesia przez Różankę
do ostatniego zabudowania w Gniewoszowie.
Zawodnicy mieli do pokonania 11,7 km oraz
różnicę wzniesień ok. 400 m. Wszyscy do mety
dotarli w swoim własnym tempie cali, zdrowi i
zadowoleni, a jeden z rowerów miał nawet
dwóch
(!)
rowerzystów.
Zmęczenie,
towarzyszące wyścigowi mija nadspodziewanie
szybko – po pokonaniu trasy i chwili oddechu
czuje się ogromną radość i satysfakcję z
pokonania tak trudnej trasy. Wsparcie ze strony
współuczestników, oraz doping z ich strony
potwierdzają, jak zgraną brać tworzą
rowerzyści, i jaką przyjazną atmosferę potrafią
stworzyć. Na mecie na uczestników czekał
catering – woda mineralna oraz przekąska

energetyczna w postaci wafelków. Rywalizacja
przebiegała w kategoriach OPEN, oraz
wiekowych, a najszybszym z najszybszych
okazał się Przemysław Furtek ze Starego
Waliszowa, który pokonał trasę w 25 minut i 04
sekundy i pobił ubiegłoroczny rekord o ponad 2
minuty.

Ceremonia wręczenia nagród, odbyła się na
polu biwakowym, a rowerzyści zapełnili
międzyleską scenę. Wyróżnieni i nagrodzeni
dyplomami oraz pamiątkowymi medalami,
zostali wszyscy uczestnicy czasówki.

Nagrodzono
także
zwycięzców
w
poszczególnych
kategoriach
wiekowych.
Najszybsi otrzymali brelok - wilczy ogon,
nawiązujący do symboliki „Hubertusa” – święta
myśliwych i jeźdźców. W „Hubertusie”
konnym urządzana jest gonitwa, podczas której
konno ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem
przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go
zerwie, wygrywa. W międzyleskiej Czasówce
Autostradą Sudecką podkreślono, że pierwszy
w każdej z kategorii okazał się niedościgniony,
ale za rok można starać się być szybszym od
niego. Niemniej najwięcej uwagi poświęcono
zdobywcom I, II i III miejsca w kategorii
OPEN, którzy dodatkowo otrzymali puchary,
medale oraz nagrody pieniężne, ufundowane
przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku. Wszyscy
odebrali zasłużone gratulacje od Burmistrza
Międzylesia oraz prezesa MLKS Sudety
nagrodzeni zostali także gromkimi brawami
publiczności.

Czasówka została zorganizowana przez Klub
Sportowy Sudety Międzylesie ze środków
GKPiRPA oraz przy wsparciu UMiG w
Międzylesiu. Dziękujemy za profesjonalne
zabezpieczenie trasy oraz zabezpieczenie
medyczne imprezy strażakom z OSP
Międzylesie i OSP Domaszków. Dziękujemy
wszystkim
wolontariuszom,
którzy
zaangażowani
byli
w
organizację
i
przeprowadzenie
imprezy.
Dziękujemy
uczestnikom czasówki za wszystkie miłe słowa.
Wasze zadowolenie jest dla nas ogromną
radością.
Do zobaczenia za rok…

Jerzy Błażejewski - Prezes MLKS SUDETY
Katarzyna Grzybowska-Kania - Komandor
VIII Czasówki Autostradą Sudecką

POKAZ ZABYTKOWYCH
SAMOCHODÓW, ORAZ I
WILCZY ZLOT MOTOCYKLI JEDNOŚLADEM DO
MIĘDZYLESIA
Gmina Międzylesie zaprosiła 11
czerwca motocyklistów na 1 Wilczy Zlot.
Zjechali się pasjonaci jednośladów z całej
Kotliny
Kłodzkiej.
W
programie
przewidziano konkursy motocyklowe,
paradę ulicami miasta, oraz promowano
gminę poprzez wystawienie materiałów
promocyjnych i rozdawanie naszywek
zlotowych. Na pole biwakowe zjechało
blisko 35. motocyklistów prezentujących
swoje maszyny.

Do zlotu przyłączyli się również
kierowcy, którzy brali udział w pokazie
starych samochodów. Mieszkańcy cieszyli
więc oko nie tylko samochodami ale i
jednośladami. Nasza gmina posiada nie
tylko trasy rowerowe ale i motocyklowe,
które zostaną wzbogacone o nową
nawierzchnię asfaltową. Pojedziemy więc
np. z Lesicy do Kudowy Zdroju, czy też z
Kamieńczyka do granicy z Czechami.
Zapraszamy w przyszłym roku.

I RODZINNY FESTYN
PARAFIALNY

Dnia 18 czerwca na terenie placu za budynkiem
starej plebanii odbył się I Rodzinny Festyn
Parafialny zorganizowany przez młodzież z
duszpasterstwa GPS, zaangażowanych parafian
oraz księży z naszej parafii. Pogoda sprzyjała,
więc
na
zaproszenie
organizatorów

odpowiedziało liczne grono mieszkańców
Międzylesia i okolic. Na niedzielne popołudnie
przygotowano wiele atrakcji. Od 15:00 do
20:00 odbywały się rozmaite występy
sceniczne. Występowali nie tylko najmłodsidzieci z Samorządowego Przedszkola w
Międzylesiu i uczniowie Zespołu Szkół, ale
także młodzież z duszpasterstwa GPS,
Akademia Ruchu z Goworowa i lokalny zespół
Międzylesianie. Na scenie zaprezentował się
także Mistrz Polski, Europy i Świata we
FREESTYLE FOOTBALL- pan Paweł Skóra,
który wykonał pokaz sztuczek piłkarskich i
przeprowadził warsztaty dla dzieci. Ostatnie
dwie godziny festynu umilił kolejny gość
specjalny- międzynarodowy zespół grający
muzykę Półwyspu Bałkańskiego- BALKAN
QUARTET. Niezależnie od wieku każdy mógł
znaleźć na festynie coś dla siebie. Na
najmłodszych czekały rozgrywki sportowe z
nagrodami, warsztaty manualne, trampolina i
szaleństwo
na
dmuchanej
zjeżdżalni,
malowanie twarzy oraz konkurs, w którym
nagrodą główną był rower górski. Każdy miał
możliwość
przejażdżki
samochodem
ciężarowym TIR oraz wzięcia udziału w
loteriadzie. Około godziny 20:00 odbyło się
losowanie spośród numerów zakupionych
losów zdobywców wartościowych nagród
głównych, a były to m. in. Tort, bon na kolację
dla dwóch osób w Zajeździe Byczy Róg, bony
na okolicznościowe wiązanki kwiatów,
termowentylator, komplet czterech krzeseł i
dwa rowery górskie. Na festynie panowała miła,
rodzinna atmosfera podczas wspólnego
grillowania. Na głodnych czekało też pyszne,
domowe ciasto, pierogi oraz bigos. Cały dochód
pozyskany w czasie festynu zostanie
pożytkowany na działalność duszpasterstwa
GPS i wakacyjny wyjazd młodzieży do Włoch.
I Rodzinny Festyn Parafialny okazał się dobrym
pomysłem
na
spędzenie
niedzielnego
popołudnia,
dlatego
wszystkim
zaangażowanym w jego organizację należą się
ogromne podziękowania. Mamy nadzieję, że
Rodzinny Festyn Parafialny na stałe zagości w
kalendarzu imprez gminnych.

KONCERT LETNI W MGOK
Dnia 13.06.2017 r. o godz. 18.00 w sali
koncertowej w MGOK w Międzylesiu na
koncercie letnim swoje umiejętności
zaprezentowali uczniowie klasy fortepianu
pani Jolanty Kowalik z Fundacji na Rzecz
Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia
w
Bystrzycy
Kłodzkiej.
Osiemnastu uczniów zaprezentowało,
bardzo licznie zgromadzonej publiczności,
utwory muzyczne od muzyki klasycznej po
muzykę
rozrywkową.
Rodzicom,
dziadkom, babciom, rodzeństwu, ciociom i
wujkom oraz znajomym naszych uczniów
dziękujemy za bardzo liczny udział w
koncercie. Wszystkim młodym pianistom i
Pani J. Kowalik gratulujemy pięknego
koncertu i życzymy dalszych sukcesów. W
nagrodę za pracę uczniowie zostali
obdarowani przez Panią Jolę lodami.

Naszą gminę reprezentowali: Justyna
Adamów, Agnieszka Piątek, Karolina
Poznańska, Julita Dudek, Grzegorz
Jankowski i Adam Opaliński. Uczestników
na miejsu przywitał burmistrz Krzysztof
Żegański. Oprócz naszej gminy w imprezie
uczestniczyły także przedstawicielstwa
między innymi Kłodzka, Ząbkowic,
Świdnicy, Strzelina, Ziębic, Złotego Stoku i
Piławy Górnej.

SPŁYW SAMORZĄDOWY W
BARDZIE

W piątek 9 czerwca br. gmina
Międzylesie po raz pierwszy uczestniczyła
w cyklicznej imprezie - szóstym Spływie
Samorządowym, organizowanym przez
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie.

W tym roku nagrody otrzymali:
Kłodzko jako najoryginalniejsza ekipa,
Ziębice otrzymały nagrodę Fair Play,
natomiast w kategorii najciekawszy okrzyk
zwyciężyły Strzelin. Załogi otrzymały z rąk
burmistrza pamiątkowe puchary, natomiast
wszyscy
uczestnicy
okolicznościowe
medale.

Dziękujemy za możliwość
uczestnictwa w imprezie i za
zaproszenie na spotkanie za rok.

PRACOWNIA
MATEMATYCZNO-CYFROWA

poprawy efektów kształcenia oraz osiąganych
wyników.

WIZYTA W CZESKIEJ
SZKOLE

Gmina Międzylesie przystąpiła do realizacji
projektu pn. „Pracownia matematycznocyfrowa”
–
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w
Międzylesiu poprzez poprawę stanu i
wyposażenia infrastruktury naukowodydaktycznej w postaci wyposażenia w
nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura
edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w
edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje
w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną – konkursy horyzontalne –
nabór na OSI (Infrastruktura szkół
podstawowych i gimnazjalnych).

W dniu 31 maja 2017 roku uczniowie
trzeciej klasy Samorządowego Gimnazjum nr 2
w Domaszkowie odwiedzili szkołę zawodową
w Dolnej Lipce. Gimnazjaliści mieli okazję
zapoznać się z ofertą szkoły oraz sprawdzić
swoje
predyspozycje
zawodowe.
Nasi
uczniowie chętnie uczestniczyli z warsztatach
zawodoznawczych, w trakcie których poznali
zawody, do jakich
przygotowuje szkoła.
Młodzież spróbowała swoich sił w zawodach
ślusarza, spawacza, kowala i mechanika.
Uczniowie wrócili z wyjazdu bardzo
zadowoleni.
Składamy
serdeczne
podziękowania pani dyrektor, nauczycielom,
pracownikom i uczniom za zaproszenie oraz
wspaniałe i miłe spotkanie.

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0069/16
Wartość projektu: 152 661,96 PLN
Wartość dofinansowania: 129 762,66 PLN
W ramach projektu zostanie zakupione
wyposażenie i pomoce dydaktyczne do
pracowni matematyczno-cyfrowej w Zespole
Szkół w Międzylesiu oraz wykonane
dostosowanie/adaptacja sali na potrzeby
zakupionego sprzętu/wyposażenia. Pracownia
zostanie wyposażona min. w nowe meble,
tablice, przybory matematyczne, laptopy dla 25
uczniów oraz nauczyciela,
wizualizer,
drukarkę, tablicę multimedialną, projektor oraz
niezbędne programy antywirusowe oraz
programy edukacyjne.
Działania te wpłyną na poprawę warunków
edukacji, co w konsekwencji przyczyni się do

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ
W PRZEDSZKOLU

07.06.2017 do naszego przedszkola
w Domaszkowie zawitała pani Monika
Halczyk - pielęgniarka z Międzylesia.
Podczas spotkania dzieci miały okazję
wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na
temat sposobów dbania o zdrowie.
Pani Monika przypomniała dzieciom jak
zachowywać zasady higieny, zdrowego
stylu życia, odżywiania i właściwą postawę.
Na zakończenie przedszkolaki wręczyły
pani pielęgniarce podziękowanie.

SUKCES TANCERZY
17 maja w Centrum Festiwalowym
"Impart" we Wrocławiu odbył się Koncert
Galowy XV Wrocławskiego Festiwalu Tańca
"GALOP". Jury festiwalu przyznało : w
kategorii - taniec współczesny - III miejsce dla
zespołu „Urwisy” pod kierunkiem p. Beaty
Tokarskiej a w kategorii - taniec ludowy,
etniczny, integracyjny - II miejsce dla zespołu
„Dwa kroki” pod kierunkiem p. Lucyny
Zielińskiej.

grupy średniaków, przygotowana przez
panią Agnieszkę Glińską.

Obie dziewczynki pięknie zaśpiewały i
każda z nich zdobyła wyróżnienie.
Gratulujemy!

WYCIECZKA
ZAWODOZNAWCZA DO
ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W KRALIKACH

WYRÓŻNIENIA W
KONKURSIE PIOSENKI
09.06.2017 dwie reprezentantki z
naszego domaszkowskiego przedszkola
uczestniczyły w XVI Powiatowym
Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Stroniu
Śląskim. Były to Aleksandra Nicoś z grupy
starszaków, przygotowana przez panią
Malwinę Wójcik i Sandra Rudalska z

24 maja 14. uczniów międzyleskiego
gimnazjum udało się pod opieką pedagogaBeaty Grzempy-Wiśniewskiej na wycieczkę

zawodoznawczą do Kralik. Podczas pobytu w
niezwykle gościnnej szkole mieli oni okazję
zapoznać się z miejscami odbywania praktyk
tamtejszych uczniów i popróbować swoich sił
na wybranych stanowiskach, m. in. kowala,
pracownika obróbki metali, diagnostyka
samochodowego…

DZIEŃ DZIECKA
1.06.2017 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu wspólnie z naszymi sąsiadami z
Czech ze szkoły z Kralik świętowaliśmy Dzień
Dziecka. Tym razem gościliśmy na zamku
Lecha i Czecha. Tematyka ta związana jest z
projektem realizowanym w naszej szkole,,Śladami Lecha i Czecha". Świętowanie
rozpoczęliśmy barwnym korowodem ulicami
naszego miasta. Mieszkańcy gminy mogli
podziwiać
piękne
stroje
uczestników
przemarszu. Następnie uroczystości odbywały
się na placu i boiskach przy szkole. Pan
dyrektor przywitał przybyłych gości, a pan
burmistrz złożył życzenia i oddał dzieciom
władzę w dniu ich święta. Najpiękniejsze i
najbardziej
pomysłowe
stroje
zostały
wyróżnione nagrodami zakupionymi w ramach
projektu.

Uczniowie mieli zapewnionych wiele atrakcji:
dmuchany zamek, zabawy strażackie, zabawy
ruchowe, zabawy plastyczne, kiermasz książki,
malowanie twarzy, grill, lody, gofry, popcorn,
słodycze. Wszyscy świetnie się bawili zarówno
te małe, jak i duże dzieci z naszej szkoły.

FINAŁ WIELKIEJ LIGII
CZYTELNIKÓW

27 maja 2017 r. drużyna z Zespołu
Szkół w Międzylesiu w składzie: Karolina
Gałuszka, Oliwia Majka i Przemysław Kulbaka
wzięła udział w finale Ogólnopolskiego
Konkursu Wielka Liga Czytelników, który
odbył się w Katowicach.

W konkursie wzięło udział 18 drużyn z
całej
Polski,
najlepszych
na
etapie
wojewódzkim. Test finałowy dotyczył treści
książki Małgorzaty Musierowicz „Język
Trolli”. Pytania były różnego typu, m.in.: abcd,
uzupełnianie, dopasowanie. Poziom wiedzy
uczestników był bardzo wysoki i wyrównany.
Tym razem było tuż za podium, ale na
gratulacje zasługuje sam awans z I miejsca w
województwie i uzyskanie największej ilości
punktów wśród startujących drużyn z 16.
województw. Uczniowie otrzymali dyplom
finalisty, pamiątkowe medale i książkę.

FESTIWAL INSPIROWANY
ORIENTEM
W OŁDRZYCHOWICACH
KŁODZKICH
W niedzielę 21 maja w Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w
Ołdrzychowicach Kłodzkich odbył się kolejny

już Festiwal Inspirowany Orientem, w którym
naszą szkołę prezentowały uczennice z drugich
klas gimnazjum. Zespół przedstawił układ
taneczny w stylu bollywood. Na scenie
prezentowały się zespoły taneczne z
Ołdrzychowic
Kłodzkich,
Bierkowic,
Krosnowic i Polanicy Zdrój. Zobaczyliśmy
również prezentację kultury i tańca indyjskiego
w wykonaniu zaproszonych gości - sióstr
zakonnych-misjonarek z Indii. Festiwal
wspólnie
ze
Szkołą
Podstawową
i
Zgromadzeniem
Sióstr
Franciszkanek
Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich
zorganizował Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji Gminy Kłodzko. Zespół z naszej
szkoły przygotowała p.Beata Tokarska.
Dziękujemy p. Irenie Trytek za pomoc i opiekę
podczas festwalu.

GRY ULICZNE „TAJEMNICA
BIAŁEJ DAMY”

W maju uczniowie z Zespołu Szkół
brali udział w grze ulicznej „Tajemnica Białej
Damy”. Uczestnicy gry zorganizowani w 3
czteroosobowe zespoły pod opieką nauczycieli

p. Moniki Kulbaki, p. Marii Wikiery i p.
Magdaleny Szewczyk wyszukali i zgromadzili
w bibliotece szkolnej informacje dotyczące
dawnych i współczesnych zdjęć Międzylesia
oraz najważniejszych zabytków.

przewodnika górskiego podeszli na
wysokość 1425 m n.p.m. szlakami polskimi
i 23 uczestników ze szkoły w Kralikach,
którzy szli szlakiem od strony Czech.
Wspólnie spotkaliśmy się na gołoborzu
Śnieżnika. Tam zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcie z tak pięknego przygranicznego
spotkania. Uczestnicy rajdu znali się z
wcześniejszych wspólnych spotkań, więc
miło spędzili czas na rozmowach polskoczeskich.
Następnie zeszliśmy do
schroniska „Pod Śnieżnikiem”, gdzie
skonsumowaliśmy pyszną, ciepłą zupę i
herbatę, zakupioną ze środków z projektu.

Szczególną uwagę zwracali na detale
budowli,
charakterystyczne
elementy,
ciekawostki, aby podczas gry miejskiej mogli
odnaleźć odpowiednie miejsca. Następnie
uczestnicy wraz z opiekunami przeszli z punktu
do punktu i odszukiwali na podstawie fotografii
oraz
zaszyfrowanych
podpowiedzi
(fragmentów wierszy, zagadek, rebusów,
rozsypanek wyrazowych, puzzli) poszczególne
detale. Na każdym punkcie otrzymali też
wskazówkę dotyczącą Białej Damy. Na koniec
wszyscy uczestnicy spotkali się na zamkowym
dziedzińcu i tam tworzyli zakończenie historii
Białej Damy, którą odczytali w jej komnacie, po
zwiedzeniu zamku. Tam też odbyło się
zakończenie gry i uroczyste wręczenie
dyplomów uczestnictwa. Ostatni etap gry to
konkurs dla wszystkich chętnych uczniów
Zespołu Szkół „Poznaj zabytek po detalu”.

WYCIECZKA NA ŚNIEŻNIK
W ramach działań projektowych
„Śladami Lecha i Czecha” 25 maja odbył
się rajd pieszy z Międzygórza na Śnieżnik.
Uczestniczyło w nim 23 uczestników
międzyleskiej szkoły, którzy pod opieką

Opowiadaliśmy
wrażenia
z
wędrówki,
chwaliliśmy
walory
przyrodnicze i pokazywaliśmy zdjęcia
krajobrazu,
roślin i zwierząt, które
uwieczniliśmy aparatem fotograficznym,
zakupionym ze środków projektu. Po
pożegnaniu każdy poszedł w kierunku

swojego kraju, grupa polska szlakiem do
Międzygórza, grupa czeska szlakiem w
kierunku Kralik. Wycieczka odbyła się w
sposób bezpieczny, pomogły w tym
apteczki i opieka przewodnika - ze środków
projektowych, dyscyplina i dobry humor
uczestników. Teraz ze zdjęć zostanie
przygotowany plakat – fauna i flora
Masywu Śnieżnika.

„ZJEDNOCZENI
W RÓŻNORODNOŚĆI”
„SPOJENI V
ROZMANITOSTI”…

…to hasło tegorocznych Dni
Europejskich, które rozpoczęły się 11 maja.
Dzień to szczególny, gdyż gościliśmy
uczniów z Czech. Wszystkie działania
podejmowane w tym dniu, były wspólną
zabawą.

Rozpoczęliśmy apelem w trakcie,
którego odbyliśmy muzyczną, taneczną,
kulinarną
podróż
po
państwach
Zjednoczonej
Europy.
Mogliśmy
skosztować włoską pizzę, powąchać
holenderskie
tulipany,
spróbować
belgijskiej czekolady, wsłuchać się w

czeską piosenkę „Malowane dzbanki” oraz
szwedzką „Dancing queen”. Potańczyć w
rytmie tańców flamenco, belgijskiego,
polki,
rumuńskiego,
poloneza.
Przypomnieliśmy sobie najpiękniejsze
bajki Andersena i mogliśmy przenieść się w
czasy Mozarta, starożytnej Grecji, ale też
obejrzeć pokaz mody męskiej prosto z
Francji. Naszym zamysłem była integracja
uczniów, dlatego poprzez uczestnictwo w
warsztatach wiedzowych (rozpoznawali
symbole, flagi, stolice państw Unii),
plastycznych (wykonywali maski gipsowe),
tanecznych (nauka polki i tańca
belgijskiego). Uczniowie pochodzący z
dwóch
sąsiednich
krajów
musieli
porozumieć się, nie było
barier
językowych,
często
pojawiała
się
gestykulacja, kalambury (śmiechu było co
niemiara) oraz angielski. Uczniowie mieli
też okazję zwiedzić zamek i częściowo
poznać wspólną historię. Po zmaganiach
nadszedł czas na mecz towarzyski PolskaCzechy.

Dyscyplina- hokej, i jak nie trudno
domyślić się, wynik meczu 8-2 dla kogo ? Na
zakończenie wspólnie spędzonego dna odbyła
się biesiada, w trakcie degustacji nastąpiła
prezentacja multimedialna Polski i Czech.
Niesamowite było to, że uczniowie
zintegrowali się, rozmawiali, tańczyli, śpiewali,
wymieniali e-maile, umawiali się na kolejne
spotkania- i chyba oto chodziło, byśmy na nowo
mogli wzajemnie się poznać, pomagać sobie,
wspierać. Uczestnicy spotkania już umawiali
się na wspólny wyjazd w październiku do
Gniezna…

PRZYJAZNE I POŻYTECZNE
KONTAKTY

24.04.2017 r. rozpoczęliśmy lekcje
języka polskiego dla czeskich uczniów oraz
języka czeskiego dla polskich uczniów w
ramach projektu ,,Śladami Lecha i Czecha"
zorganizowane w Zespole Szkół w
Międzylesiu. Na początku uczestnicy
warsztatów przedstawili się. Wszyscy
zapisali swoje imiona i umieścili na
plakacie, który później zabrali na przemarsz
ekologiczny. Następnie uczniowie poznali
podstawowe zwroty w języku polskim i
czeskim umożliwiające przedstawienie się i
rozpoczęcie rozmowy. Potem uczniowie
przy użyciu nowopoznanych zwrotów
zapoznawali się. Uczniowie prowadzili ze
sobą rozmowę i szukali różnic w znaczeniu
polskich i czeskich wyrazów. Na koniec
wspólnie uczestniczyliśmy w przemarszu
ekologicznym z uczniami z Zespołu Szkół
w
Międzylesiu.
Pochód
został
zorganizowany
z
okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi i przeszedł
ulicami Międzylesia.

28.04.2017 r. uczniowie spotkali się
w szkole w Kralikach. Na zajęciach w
Czechach śpiewali piosenki czeskie,
poznawali nazwy krajów UE oraz słowa
polskie i czeskie, które mają inne znaczenie
w obydwu krajach. Spotkanie było też
okazją do zwiedzenia szkoły, poznania
zwyczajów w czeskiej szkole.
10.05. 2017 r. odbyła się lekcja w
Kralikach. Uczniowie pracowali w grupach
mieszanych. Mieli za zadanie nauczyć się
wzajemnie
podstawowych
zwrotów
dotyczących
m.in.
podróżowania,
wyliczanek.
Później
wspólnie
opracowywali słowniczek polsko-czeskich
zwrotów na temat rodziny, podróży, sklepu,
muzyki, przyrody.

12.05.2017 r. odbyła się lekcja w
Międzylesiu. Uczniowie rozpoczęli zajęcia
zabawami integrującymi grupę. Później

przypomnieli sobie fakty ze wspólnej
historii
polsko-czeskiej.
Uczniowie
obejrzeli film o legendzie na temat Lecha i
Czecha oraz film przedstawiający początki
państwa polskiego (małżeństwo Mieszka i
Dobrawy). Później uczniowie rozmawiali
na temat stereotypów na temat naszych
narodów. Poprzez nasze zajęcia udało się
przełamać pewne stereotypy i pogłębić
relacje dające nadzieje na owocną
współpracę w dalszej realizacji naszego
projektu.

JESTEŚMY DUMNI Z
NASZYCH ZWYCIĘZCÓW
I LAUREATÓW!!! BRAWO !!!
23 maja 2017r. w Domu Kultury w
Bystrzycy Kłodzkiej burmistrz Renata Surma
wręczyła nagrody zwycięzcom i laureatom
lokalnych konkursów szkolnych : „Wiosenne
liczenie”, „Mistrz ortografii”, „Czytanie ze
zrozumieniem”.

W konkursach wzięli udział
uczniowie klas I-III nauczania zintegrowanego
z Zespołu Szkół w Międzylesiu.
A oto wyniki:
Konkurs „Wiosenne liczenie”
Klasa II
Amelia Kasza

- I miejsce
z klasy II „b”

Klasa III
Kacper Noga

– I miejsce
z klasy III „b”

- II miejsce
Dominika Makarska z klasy III „c”
Konkurs „Mistrz Ortografii”
Klasa I
Aleksandra Łysiak
Klasa II
Czarnecka

- III miejsce
z klasy I „a”

- I miejsce Maja
z klasy II „b”

Amelia Kasza

- III miejsce
z klasy II „b”

Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem”
Klasa II - I miejsce Amelia Kasza z klasy II
„b”
Klasa III – I miejsce Aleksandra Mokrzyńska z
klasy III „a”
- I miejsce Vanessa Zin
z klasy III „c”
- II miejsce Kacper Noga
z klasy III „b”
Wychowawcy klas : p. Jolanta Drabina, p. Ewa
Jamrozik, p. Izabela Juraszek, p. Lucyna
Zielińska, p. Iweta Leśniak.
Gratulujemy również rodzicom, że mają tak
uzdolnione dzieci. 
Artykuł w internecie
NAGRODZONO ZWYCIĘZCÓW
LOKALNYCH KONKURSÓW
SZKOLNYCH

http://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pl_start.as
p?typ=13&sub=7&menu=27&artykul=3102&a
kcja=artykul

Realizując projekt mieliśmy poczucie
ważności naszych badań, które zostały
wykorzystane w badaniach ogólnopolskich.

„WODA TO NASZ SKARB”

WYMIANA MŁODZIEŻY
MIĘDZYLESIE – LOHNE

W kwietniu i maju członkowie
KMO naszego gimnazjum realizowali
projekt „ Woda to nasz skarb” finansowany
z Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich w Gminie Międzylesie.
Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem
Oceanografii w Sopocie umieszczającym
na stronie „Wodnych Odkrywców” wyniki
naszych
badań.
Kilkakrotnie
wychodziliśmy w teren, aby pobrać próbki
wody w celu określenia typów fauny. Ze
względu na późną wiosnę nie mogliśmy
podać
konkretnych
owadów,
wskazywaliśmy
je tylko jako larwy
owadów,
znaleźliśmy
także
larwy
skorupiaków.
Zdając sobie sprawę ze znaczenia
wody w naszym życiu odwiedziliśmy
międzyleską oczyszczalnię ścieków, aby się
zapoznać z mechaniczno- biologicznym
sposobem oczyszczania ścieków.

W dniach 15.05- 19.05.2017 20osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół
w Międzylesiu
wraz z opiekunami
przebywała w partnerskim mieście – Lohne.
Dewizą takiej wymiany jest pobyt naszych
uczniów w niemieckich rodzinach, tak było
i tym razem. Podczas tego okresu poznaje
się zwyczaje rodzin, ich kulturę, a co
najważniejsze doskonali się konwersację w
języku niemieckim, a także i angielskim.
Nasi uczniowie byli zaproszeni przez
swoich rówieśników na ich lekcje, wspólnie
zaplanowali i przygotowali posiłek w
Centrum Młodzieży, zwiedzili Muzeum
Przemysłu w Lotne, oraz uczestniczyli w
wycieczce do Münster. Pracownicy
Muzeum Przemysłu w bardzo ciekawy
sposób oprowadzili nas po mieście, a w
ratuszu miło powitał nas z- ca burmistrza.
Na zakończenie pobytu zorganizowano dla
młodzieży, opiekunów oraz rodziców grilla.
Nie tylko pogoda, ale i atmosfera
tego spotkania będzie ciepło wspominana
przez wszystkich uczestników tego
wyjazdu.
Za wymianę młodzieży odpowiedzialni byli
nauczyciele : J. Karwowska, W. Broszko i
M. Włodarczyk

„LEŚNA AKADEMIA SPORTU
DZIECI I MŁODZIEŻY”
W GMINIE MIĘDZYLESIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

przystąpił do programu: Leśna Akademia
Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS). Jest to
projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z
terenów wiejskich, którego celem jest
promocja aktywności ruchowej wśród
uczniów, poprzez organizację dodatkowych
zajęć sportowych, odbywających się w
szkole i na świeżym powietrzu.
W placówce odbywać się będą
bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie
treningów
sportowych
i
zabaw
lekkoatletycznych,
takich
jak:
tor
przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg
przez
płotki,
rzut
oszczepem
młodzieżowym do celu, trójskok w strefach
czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem
wiedzy o sporcie.
Treningi prowadzone będą przez
nauczycieli wychowania fizycznego Panią
Iwonę Mądry, która otrzyma do swojej
dyspozycji
odpowiednie
materiały
dydaktyczne. Dodatkowo szkoła zostanie
wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji
zajęć, który po ich zakończeniu, przekazany
zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w
szkole będzie zwieńczony olimpiadą
sportową z udziałem gwiazd sportu –
polskich mistrzów w konkurencjach
lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6
olimpiad regionalnych, w każdej będzie
uczestniczyć ok. 8-9 szkół.
Obecnie realizowana jest III edycja
Leśnej Akademii Sportu w której
uczestniczy 50 szkół podstawowych z gmin
wiejskich
lub
miejsko-wiejskich
z
województwa
dolnośląskiego
oraz
województw ościennych. Do tej pory w
zajęciach sportowych, prowadzonych m.in.
z udziałem znanych sportowców – Pawła
Czapiewskiego, lekkoatlety, medalisty
mistrzostw świata i halowego mistrza
Europy oraz Sebastiana Chmary – byłego

lekkoatlety, mistrza w dziesięcioboju,
trenera i działacza sportowego, wzięło
udział blisko 750 uczniów z województwa
zachodniopomorskiego i łódzkiego.
Projekt współfinansowany jest z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerem projektu jest Polski Związek
Lekkiej Atletyki i projekt „Lekkoatletyka
dla każdego”.
Pomysłodawcą i głównym wykonawcą
projektu jest Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej - organizacją
pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
polskiej wsi od ponad 25 lat. Działania
EFRWP skupiają się przede wszystkim na
wsparciu
inwestycji
z
zakresu
infrastruktury
technicznej,
rozwoju
lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach
edukacyjnych i społecznych skierowanych
do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

WYCIECZKA
DO MIĘDZYGÓRZA

W dniu 9.06.2017r. uczniowie
należący
do
Szkolnego
Koła
Krajoznawczo- Turystycznego wzięli
udział w wycieczce do Międzygórza do
Ogrodu Bajek i nad Wodospad Wilczki.
Ogród jest zadbany i posiada wiele postaci
z bajek, co pozwala przenieść się w świat
baśni i bajek. Dzieci i dorośli miło spędza ją
tam czas.

Dużą atrakcją przyrodniczą jest Wodospad
Wilczki.
Piękno
przyrody
potrafi
zadziwiać. Nawet wspólny spacer po lesie
z koleżankami i kolegami stanowił wielką
frajdę. Zachęcamy
wszystkich do
aktywnego spędzania czasu, bo nawet w
najbliższej okolicy wspólnie można przeżyć
niezapomniane chwile.

WYCIECZKA INTEGRACYJNA
DO INWAŁDU
12.06.2017r. odbyła się wycieczka
uczniów klas: I, IIA, IIIA, IIIB wraz z
wychowawcami i niektórymi rodzicami do
Parku Rozrywki w Inwałdzie. Wycieczka
była udana, pełna wrażeń i zostawiła po

sobie wspaniałe wspomnienia. Sprawiły to
atrakcje, których dostarczył nam ten park.

W
osadzie
średniowiecznej
zwiedziliśmy zamek, a w nim: zbrojownię
z pokazem multimedialnym, salę tortur,
komnatę damy, basztę i tarasy widokowe.
Największą uwagę przyciągnęły jednak
różne smoki. Jeden z nich dostarczył
szczególnych wrażeń, gdyż zionął ogniem,
pryskał wodą z nozdrzy, a nawet zaśpiewał
piosenkę.
W Dinolandii obejrzeliśmy sylwetki
drapieżnych i roślinożernych dinozaurów.
Przeszliśmy przez Jaskinię Tajemnic, Mały
Park Linowy, bawiliśmy się w kulach
wodnych, basenie kulowym, żyroskopie,
oraz jeździliśmy bajkową kolejką.

Zabawę musieliśmy skończyć, bo
przed bramą czekał na nas wesoły pociąg,
który przez około dwa kilometry wiózł nas
do Mini Zoo. Tam podziwialiśmy różne
zwierzęta. Niektóre z nich pozwolono nam
nakarmić. Super atrakcją była przejażdżka
w siodle na kucykach. Tym samym
pociągiem, z muzyką i śpiewem na ustach
pojechaliśmy do Parku Miniatur, gdzie
poznaliśmy miniatury zabytków z Polski i
całego świata. Potem szaleliśmy na różnych
karuzelach, zjeżdżalniach i symulatorach,
samochodzikach i rwącej rzece. Byliśmy na
wystawie Tutenchamona, w kinie 5D i
zielonym labiryncie.
Zmęczeni,
ale
szczęśliwi
wróciliśmy późno w nocy do naszych
domów.

DZIEŃ RODZINY W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DOMASZKOWIE

Przy wyjątkowo pięknej pogodzie w
pierwszy dzień czerwca Zespól SzkolnoPrzedszkolny w Domaszkowie świętował
Dzień Rodziny. Tegoroczna impreza odbyła się
na placu zabaw przy przedszkolu, gdzie wśród
wielu atrakcji każde dziecko znalazło coś dla
siebie.

Na dwóch scenach mali i nieco więksi
artyści prezentowali piosenki, wierszyki i tańce
dla wszystkich mam i tatusiów, a każdemu
występowi oprawę muzyczną i brak tremy
zapewniał pan Rafał Żaba. W przerwach
między pokazami talentów i ciężkiej pracy,
Rada Sołecka i Rada Rodziców częstowały
słodyczami, lodami, napojami, a także
kiełbaskami i ziemniaczkami z grilla.
Piknikowa atmosfera przyciągnęła do nas
samego Harrego Pottera. Nie zabrakło też
konkurencji sportowych dla starszych i
młodszych, ale prawdziwym hitem imprezy był
bajecznie kolorowy zamek, do którego
ustawiały się kolejki dłuższe niż po lody.

Nastrój tego wspaniałego święta to
zasługa całego naszego Zespołu, Rady
Rodziców, Rady Sołeckiej oraz wszystkich
Przyjaciół Dzieci za co BARDZO serdecznie
DZIĘKUJEMY!

Królem strzelców pierwszego dnia został
Kamil Zarówny ze Śnieżnika
Domaszków, najlepszym bramkarzem został
Przemysław Iskra ze Śnieżnika
Domaszków.

ROZTOKI - TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ PIŁKARSKICH
SZÓSTEK DZIECI I
MŁODZIEŻY.

Drugiego dnia rozgrywek już bez przeszkód
przeprowadzono zawody.
Ostateczne wyniki przedstawiały się
następująco:
1.Zieloni Roztoki
2.Orliki Idzików
3.Dynamo Betlejem
4.Burza Goworów

W dniach 17-18.06.2017r. na boisku w
Roztokach odbył się turniej piłki
nożnej piłkarskich szóstek dzieci i młodzieży.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych:
-pierwszego dnia dzieci z klas III-VI szkoły
podstawowej
-drugiego dnia młodzież gimnazjum oraz I,II
klasy liceum.
Sobota nie rozpieszczała zawodników oraz
przybyłych widzów. Opady
deszczu utrudniały przeprowadzenie zawodów.
Jednak nie wystraszyło to
młodzieży uczestniczącej w imprezie. drużyny
zajęły następujące miejsca:
1.Śnieżnik Domaszków
2.Zieloni Roztoki
3.FC po Nalewce
4.Orle Międzylesie

Królem strzelców drugiego dnia został
Sebastian Koczergo z Zielonych
Roztok, a najlepszym bramkarzem Maciej
Szczepański z Dynamo Betlejem.
Na zawodników czekały zapiekanki, kiełbaski,
napoje, owoce, słodycze
oraz ciasto.
Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej
atmosferze. Po zakończeniu
zmagań sportowych mieszkańcy i goście
bawili się do późna na placu
festynowym.
Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację turnieju, a w
szczególności Teresie i Andrzejowi Fąfarom.

REKREACJA Z SUDETAMI

tradycyjnych 12 minut zwiększymy dawkę
ruchu do minut 24 jest aktualny. Zapraszamy.
Ze sportowym pozdrowieniem

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

Zakończenie roku szkolnego
2016/2017

Na start II etapu „Korony Międzylesia”,
który odbył się 27 maja 2017 r., czyli plac
rekreacyjny w Smreczynie przyjechało 21
rowerzystów. Trasa wiodła przez Międzylesie
do Dolnika. Rowerzyści pokonali dystans 5,7
km oraz 110 m różnicy wzniesień do miejsca, w
którym wielu było po raz pierwszy, a co
najwyżej drugi raz. Tym razem znowu
najszybszy był Jakub Karmelita z Bystrzycy
Kłodzkiej, który pokonał trasę w 13’32’’.
Kto najszybciej pokona III etap „Korony
Międzylesia” z Boboszowa do Jodłowa? O tym
przekonamy się już 24 czerwca 2017 r.
Miejscem startu - skrzyżowanie DK 33 z drogą
do Pisar. Zapisy rozpoczynamy o 9.15.

w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie
23.06.2017 r.
- godz. 9.00 – szkoła podstawowa i gimnazjum
- Dom Kultury w Domaszkowie
- godz. 11.00 – przedszkole

Zakończenie roku szkolnego
2016/2017
w Samorządowym Przedszkolu w
Międzylesiu
dla dzieci kończących przedszkole
- rocznik 2010 i część rocznika
2011
22.06.2017 r. - godz. 10.00 – przedszkole

Zakończenie roku szkolnego
2016/2017
w Zespole Szkół w Międzylesiu
Wydawało się, że 56 „Moja
Dwunastka” z 10.06.2017 r. ze względu na
ulewny deszcz się nie odbędzie, ale pięcioro
śmiałków postanowiło, że na przekór pogodzie
wspólnie pokona chociaż symboliczne 740
metrów po drodze ociekającej wodą i pod
parasolami. Niemniej pierwotny plan, że
następnym razem, czyli 01 lipca 2017 zamiast

22.06.2017 r. - godz. 17.00 – III klasa
gimnazjum
23.06.2017 r.
- godz. 9.00 - I-III klasa szkoły podstawowej
- godz. 9.30 - IV-VI klasa szkoły podstawowej
oraz I-II gimnazjum

Szkoła

-

24.06.2017 r.- 31.08.2017 r.

Przedszkole - 01.07.2017 r. – 31.07.2017 r.

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)
*3.07.2017*17.07.2017*
POMOC BEZPŁATNA !

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!!
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
!
Już nie w „Domku Tkaczy”, a 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

