O WYBRANYCH FRAGMENTACH REFORMY EDUKACJI W
JEDNOSTKACH OŚWIATY W GMINIE MIĘDZYLESIE
ROZMAWIAMY Z JEJ DYREKTORAMI : ALICJĄ JAKUBCZAK,
MAŁGORZATĄ STRZELCZYK I RYSZARDEM BODNAREM
Jest już po rozpoczęciu roku szkolnego. Czy reforma edukacji miała wpływ na jego
przebieg ?
Alicja Jakubczak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie : Na samo
rozpoczęcie roku nie miała większego wpływu, szok był dopiero w pierwszym tygodniu.
Ryszard Bodnar - dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu : Tradycyjnie jak co roku od
kilkudziesięciu lat rozpoczęliśmy od mszy w kościele, następnie apel z krótkim programem
wspominającym bohaterów II wojny światowej, informacje organizacyjne i słowo otwierające
Burmistrza Tomasza Korczaka. Cóż tu reformować…
Uczniowie chcą wiedzieć jak będzie wyglądała ich szkoła po reformie oświaty i czy te
zmiany obejmą wszystkie klasy, również te, które są już utworzone ? Jak te zmiany będą
zachodziły w naszych szkołach ?

AJ. W naszej szkole wprowadzenie klasy siódmej wiele nie zmieniło. Uczniowie nadal
pozostają w szkole w Domaszkowie. Nadal jesteśmy zespołem, który obejmuje przedszkole i
szkołę podstawową.
RB. Myślę, że zmianami bardziej zainteresowani są dorośli i politycy. Dzieci chcą stabilizacji,
bezpieczeństwa i poczucia, że dorośli zauważają ich problemy. A zmiany przedstawiono w
Ustawie Prawo Oświatowe- cóż z tym dyskutować-jest i trzeba realizować jak najlepiej bo
dzieci to nasza dziś dorosłych przyszłość - jak wychowamy nasza młodzież tak będziemy
funkcjonować za kilkadziesiąt lat.
Co oznacza dla uczniów klas pierwszych reforma ? Jak przekłada się ona na plan
nauczania, siatkę godzin, dobór przedmiotów ?

AJ. Reforma klasy pierwszej nie zmienia w sposób drastyczny podstawy programowej czy
siatki godzin. Oprócz kosmetycznej zmiany nazw edukacji, wszystko pozostaje bez zmian.
RB. Klasy pierwsze startują w system szkolny i raczej nie zauważają „zmiany”. Bardziej
zmiany odczuwa klasa siódma. Nie dość, ze nabraliśmy się siedem lat temu na „ edukację
sześciolatków”- efekt jedna klasa obecnie szósta, to dzisiaj kolejna zmiana-zamiast
gimnazjum klasa siódma. Siatka godzin dla tych uczniów to siedem lub osiem godzin
dziennie. Zaczynają około 7.00 kończą o 15,15, powrót do domu 16,00, pewnie jakieś zadanie

domowe-to 9 godzin ciężkiej pracy, ale pewnie dadzą radę. Obecni gimnazjaliści klas II i III
maja 5 lub 6 lekcji.
Czy państwa szkoły zaopatrzyły już uczniów w podręczniki ?
AJ. Nie wszyscy nasi uczniowie otrzymali wszystkie książki, nadal czekamy na język niemiecki
do klasy pierwszej. Brakuje nam też pojedynczych kompletów do klasy siódmej (zmiana liczby
uczniów).
RB. Pani sekretarz szkoły złożyła zamówienie w czerwcu, podręczniki nadal są dostarczane
przez wydawnictwa - to już końcówka. Dopuszczanie do użytku szkolnego przez MEN
datujemy od lipca do końca sierpnia - cóż więcej dodać.
Jakie zmiany w pracy samorządowych przedszkoli wprowadziła reforma edukacji, bo
mówi się że dotyczy ona tylko uczniów, a to nie do końca prawda…

AJ. Dzięki akceptacji przez Pana Burmistrza mojego pomysłu utworzenia czwartej grupy
przedszkolnej, uruchomiliśmy dodatkowy oddział dla dzieci trzyletnich. Wszystkie dzieci
znalazły miejsce w przedszkolu. Zatrudniliśmy nową pomoc dla dzieci. Nauczyciele realizują
więcej godzin.

Małgorzata Strzelczyk - dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu : Jak we
wszystkich placówkach oświatowych zmiany są ściśle powiązane z nowelizacją statutów oraz
z przygotowaniem miejsc. W przedszkolu wiążą się z
- zapewnieniem miejsca dla 3 latka
- zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi
- urządzenie dodatkowej sali zabaw w związku ze zwiększeniem miejsc w przedszkolu

Szkoły, które do tej pory były sześcioletnie, teraz mają o jedną klasę więcej, a w
następnym roku o dwie. Naturalnie więc spowoduje to wzrost liczby uczniów. Państwa
szkołom grozi przepełnienie ?

AJ. Nie grozi nam przepełnienie, mamy te same dzieci, tylko w innych klasach. Szkoła zajmuje
dwa budynki, wszyscy się mieścimy.
RB. Dzięki umiejętności przewidywania samorządu w naszej gminie utworzono Zespoły Szkół
- sześć klas podstawówki i trzy gimnazjum plus ewentualnie przedszkolaki. Więc wszystko po
staremu.

Czy do naszych przedszkoli jest dużo więcej chętnych, niż miejsc ? A co z trzylatkami ?

AJ. Na to pytanie udzieliłam już odpowiedzi.

MS. Przez ostatnie lata, tak. Przedszkole w Międzylesiu liczy 95 miejsc dla dzieci w wieku 3-6
lat, w wyjątkowych sytuacjach dla dzieci 2,5 letnich. W roku bieżącym złożono 85 deklaracji o
kontynuowanie wychowania przedszkolnego i 53 nowe wnioski. Razem zgłoszono do
Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu 138. dzieci. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych
dzieci utworzono jeden oddział „0” dla dzieci 5. i 6. letnich (głównie dowożonych) w
Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu oraz piaty oddział w Samorządowym
Przedszkolu w Międzylesiu, który liczy 15 dzieci czteroletnich. Tym samym, udało się przyjąć
wszystkie zgłoszone w marcu dzieci trzyletnie.

1 września 2017 r. weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.
Według niej będą uczyć się dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoły
podstawowej. Jak dalece różni się od poprzedniej ?

AJ. Klasa pierwsza i czwarta nie szokuje, szokuje klasa siódma. Uczniowie wracaja do
niektórych tematów. Dla mnie, jako historyka, szokiem są treści z historii. Uczeń kończył
szóstą klasę omawiając treści XXI wieku a w siódmej wraca do wieku XIX. Jeszcze gorzej
mają uczniowie, którzy nie zdali do klasy II gimnazjum, bo „spadają” do siódmej. W
pierwszej klasie gimnazjum zakończyli historię w wieku XIV a zaczną się uczyć od XIX. O
pięciu wiekach z historii Polski nic nie usłyszą. Bardzo podobnie jest z innymi przedmiotami.

MS. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego wprowadzono niewiele zmian. Cel
zawsze jest ten sam: wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki,
wychowania i uczenia się podczas kierowanych i niekierowanych zabaw.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w pewien sposób została uporządkowana.
Dokonano podziału na cztery podstawowe obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny,
społeczny i poznawczy, które określają efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. Zmodyfikowane zostały także
warunki i sposób realizacji podstawy programowej. Istotne jest zwrócenie uwagi na rolę
rodzica jako osoby współdziałającej z nauczycielem w zakresie realizacji zadań podstawy.
RB. Dzisiejsze dzieciaki to pokolenie TIK nie da się ich przestawić na program z końca XXw.
Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji
przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania

przedszkolnego wszystkim uprawnionym i chętnym dzieciom. Jak wygląda to w naszej
gminie ?

AJ. W Domaszkowie wszystkie dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym.

MS. Wszystkie podjęte działania związane z przyjęciem dzieci do przedszkola na rok szkolny
2017/2018 miały na celu zapewnienie miejsc wszystkim zgłoszonym. Dlatego też, utworzono
oddział w Szkole Podstawowej w Międzylesiu oraz przygotowano w przedszkolu jedyną
możliwą do adaptacji na małą grupę przedszkolną salę zabaw.

Sześciolatek do szkoły czy do przedszkola ? Ustawodawca przerzucił odpowiedzialność
za wybór na rodzica. Jak ta kwestia wygląda w naszej gminie ?

AJ. Do klasy pierwszej nie chodzi ani jeden sześciolatek.
MS. Rodzice dzieci przedszkolnych zadecydowali pozostawić dzieci w przedszkolu.
RB. Decydują rodzice i kiedy nie ma obowiązku coraz częściej podejmują decyzje o wysłaniu
do szkoły sześciolatka.
Jak wprowadzona reforma edukacji wpłynie na funkcjonujący w naszej gminie system
oświaty ?
AJ. Myślę, że dzięki wcześniejszym zmianom system oświaty w naszej gminie się nie zmieni.
RB. Rodzice o rok wcześniej poniosą koszty dojazdu dzieci do szkoły- dotychczas pokrywał je
organ prowadzący (dziś klasa III gimnazjum po reformie I liceum). A poza tym za rok
zaczniemy się martwić o zatrudnienie nauczycieli - odejdzie pięć oddziałów - 3 klasy ósme i 2
klasy gimnazjum, a przybędą 2 klasy pierwsze. To średnio 5 etatów.
W mediach ogólnopolskich podkreślany jest fakt, że reforma będzie się wiązała z utratą
pracy przez nauczycieli. Czy dotyczy to również szkół przez państwa kierowanych ?
AJ. W roku obecnym nikt nie stracił pracy, ale w latach następnych nauczyciele będą mieć
mniej godzin. Aby zapobiec zwolnieniom nauczyciele kończą dodatkowe studia.
RB. Na to pytanie odpowiedziałem. Jak będzie pokaże czas.
W gminie Międzylesie działają dziś 2 „podstawówki” oraz 2 gimnazja. Czy już wiadomo
jak zagospodarowany zostanie budynek po gimnazjum w Domaszkowie i część
„pogimnazjalna” w Międzylesiu ?

AJ. W budynku gimnazjalnym uczą się uczniowie klas: szóstej, siódmej, drugiej i trzeciej
gimnazjum. Nie zmieścilibyśmy się w jednym budynku.
RB. Nasze dzieci nie dzieliły się na sp i gimnazjum i tak było z budynkami. Wykorzystujemy je
maksymalnie do prowadzenia zajęć edukacyjnych naszych uczniów. Był jeden zespół teraz jest
jedna szkoła i tyle - to sztuczny problem.
Czy należy się liczyć ze zmianą nazw szkół ?
AJ. Nadal zostajemy zespołem tylko bez gimnazjum.
RB. Zmiany już nastąpiły, a z nimi wszelkie z tym powiązane działania-wymiana pieczątek,
tablic informacyjnych, kont bankowych, nipów, regonów, legitymacji szkolnych a reszta
jeszcze przed nami. Ale pewnie damy radę.
Czy rzeczywiście na reformie ucierpią najbardziej dzieci ?
AJ. Dzisiaj jeszcze za wcześnie na ten temat rozmawiać. Na pewno ucierpi klasa siódma,
która ma 35 godzin tygodniowo i bardzo dużo treści do zrealizowania.
RB. To zobaczą następne pokolenia.
Jakie są pozytywne strony reformy oświaty, a jakie macie państwo obawy związane z jej
wdrożeniem ?
AJ. Nie potrafię jeszcze znaleźć pozytywnych stron, związane jest to z ogromem pracy i
tysiącem nowych dokumentów. Mam za sobą 37 lat pracy i wiele zmian w edukacji już
przeżyłam. Mam nadzieję, że to moja ostatnia reforma. Obawiam się, że być może moja praca
okaże się niepotrzebna za jakiś czas.
RB. Nie nam oceniać decyzje polityków. Nasze powołanie to kształcenie jak najlepszych
pokoleń Polaków i na tym się skupmy.
Na koniec. Jak oceniacie państwo samą reformę edukacji ?
AJ. Reformy są potrzebne i konieczne, ale gdyby to ode mnie zależało tą reformą objęłabym
klasy czwarte. Pozwoliłabym na naturalne wygaśnięcie gimnazjum.
RB. Zmiany należy przygotowywać z rozwagą tak jak zrobili to Finowie. Nagłe i tak szerokie
niosą za sobą ryzyko błędów, ale może to tylko wrażenie bezpośrednio zainteresowanych. bo
dobra zmiana to szybka zmiana !!!

Dziękuję za rozmowę

POWIATOWE INWESTYCJE
DROGOWE
W GMINIE MIĘDZYLESIE
Zakończyły się już niektóre remonty
dróg powiatowych w gminie Międzylesie, a
że sezon budowlany jest w pełni, część z
nich jest w fazie realizacji. I tak w sierpniu
oddano do użytku drogę do Kamieńczyka,
oraz zakończony został także remont 3
odcinków drogi pomiędzy Domaszkowem a
Długopolem Górnym obejmujący m.in.
odbudowę skrzyżowania w kierunku
Różanki.

Wartość tych dwóch inwestycji to
blisko 1 mln. zł. Ponadto od wiosny trwa
remont drogi od Międzylesia przez Lesicę
do przejścia granicznego w Niemojowie.
Inwestycja ta była możliwa dzięki
dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a jej
wartość to blisko 6 mln. zł. Natomiast z
programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury
drogowej
jest
przebudowywana droga w Nagodzicach.
Dzięki
w/w
dofinansowaniu
oraz
partycypacji w kosztach gminy Międzylesie
to zadanie udało się wprowadzić w życie.
Wspólne konstruowanie zadań, udział
samorządu gminnego, pozwolenie na
budowę na etapie składania wniosku o
dofinansowanie miało istotny wpływ na to,

że wniosek został wysoko oceniony i
uzyskał dofinansowanie - informuje
Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Dlatego już
niedługo
będziemy
mogli
przez
miejscowość Nagodzice przejechać nową,
poszerzoną drogą, która łączy się z drogą
krajową DK 33 i drogą wojewódzką DW
389

Oprócz realizowanych inwestycji Powiat
Kłodzki przygotowuje się do zadań na
kolejne lata. Zlecona jest m in.
dokumentacja techniczna na odbudowę
drogi w Goworowie, na którą już został
złożony wniosek o dofinansowanie do
Wojewody
Dolnośląskiego
oraz
Nadleśnictwa w Międzylesiu. W planach są
także dokumentacje na drogi na odcinku
Dolnik – Pisary, od Goworowa w kierunku
Nowej Wsi, z Różanki do Niemojowa oraz
na dokończenie remontu ul. Kolejowej w
Domaszkowie. Te działania pozwolą w
przyszłości na ubieganie się o środki
zewnętrzne, gdyż podstawą wystąpienia o
nie jest właśnie dokumentacja projektowo
– kosztorysowa i pozwolenie na budowę –
Podsumowując powiatowe inwestycje w
Gminie Międzylesie, obejmujące lata
2015 – 2017, łączna ich wartość to ponad
14 mln. zł. przeznaczonych na drogi,
mosty, chodniki i infrastrukturę
towarzyszącą.

BUDOWA NOWEGO
WIADUKTU W BYSTRZYCY
KŁODZKIEJ
Z KORZYŚCIĄ DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY
MIĘDZYLESIE
Polanicka firma "Cako" realizuje
budowę wiaduktu w Bystrzycy Kłodzkiej.
Ogłosiły go i rozstrzygnęły władze powiatu
kłodzkiego, który inwestuje w obejście
drogowe południowej części tego miasta.
A wszystko przez to, że z powodu zbyt
wąskiego przejazdu istniejącego na ul. Unii
Lubelskiej większy gabarytowo tabor
samochodowy, podążający do i z
przemysłowego rejonu miejscowości, musi
nadkładać drogi przez Domaszków,
Długopole Górne, Długopole Zdrój i
Długopole Dolne. Jest to bardzo uciążliwe
dla mieszkańców tych miejscowości, oraz
kuracjuszy przyjeżdżających do Długopola
Zdroju.

Termin zamknięcia tej części
inwestycji ustalono na 30 września br.
Natomiast w roku przyszłym powiat
Kłodzki przystąpi do przebudowy ulicy
Unii
Lubelskiej.
Zakończenie
tej
inwestycji, dzięki której będzie możliwość
przejazdu TIR-ów tym nowym odcinkiem
drogi pod nowym wiaduktem, z pewnością
ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy, a

w
szczególności
mieszkańcom
Domaszkowa i Długopola Górnego. Drogi
nie
będą
ulegać
nadmiernym
zniszczeniom, a także poprawi się
bezpieczeństwo wszystkich uczestników
dróg na całym odcinku, gdzie w chwili
obecnej jeżdżą samochody ciężarowe –
podkreśla Piotr Marchewka.

REMONT BUDYNKU PRZY UL.
LIPOWEJ 25 W MIĘDZYLESIU

Przy wsparciu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, w ramach
środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych,
gmina
Międzylesie
przystąpiła
do
realizacji
zadania
pn.
„Przebudowa
ścian
budynku
socjalnego przy ul. Lipowej 25, na działce
nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opadu
deszczu lipiec 2015 r.]”. Wykonawcą
zadania jest firma „PETRO” Firma
Ogólnobudowlana - Piotr Kozłowski,
Osłowice 43, 56-209 Jemielno. Ogólna
wartość zadania 119.000 zł. w tym
dofinansowanie do 80%. Termin realizacji
określono do dnia 30.11.2017 r. Obecnie
rozpoczęto prace budowlane polegające na
wymianie stolarki okiennej. Niebawem
zostanie wykonana jeszcze renowacja
budynku, docieplenie elewacji i wymiana
stolarki drzwiowej.

TRWA REMONT
POSTERUNKU POLICJI W
MIĘDZYLESIU

Posterunku, już dziś możemy się cieszyć
jego nowym obliczem – podkreśla Piotr
Marchewka
z
Zarządu
Powiatu
Kłodzkiego.

ZAKOŃCZENIE REMONTU
DROGI W SMRECZYNIE

Trwa remont Posterunku Policji w
Międzylesiu, którego inwestorem jest
Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu. Zadanie, którego wartość
wynosi 218 tys. zł. jest współfinansowane
przez powiat Kłodzki i gminę Międzylesie.
Każda z tych jednostek ze swojego budżetu
dołożyła po 30 tys. zł. Dzięki temu budynek
zyskał nową elewację, okna, drzwi,
odwodnienie, a dookoła stawiane jest nowe
ogrodzenie oraz będzie ułożona nowa
nawierzchnia brukowa.

Jest to kolejny przykład, że
działanie kilku jednostek, instytucji
przynosi zamierzony efekt. Dzięki wspólnej
inicjatywie którą podjęliśmy z burmistrzem
Miasta i Gminy Międzylesie Tomaszem
Korczakiem,
w
zakresie
współfinansowania remontu budynku

28 sierpnia 2017 r. zakończono zadanie pn.
„Smreczyna droga dojazdowa do gruntów
rolnych”. W ramach inwestycji wykonano
nawierzchnię jezdni z betonów asfaltowych
o szerokości 3,00 mb, utwardzono zjazdy
oraz wykonano odwodnienie drogi na
długości 277 mb. (dz. nr 37 i 42).

Całkowity koszt realizacji zadania :
146 898,70 zł, w tym dofinansowanie: z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego - 69 804,00 zł .
Prace remontowe wykonywała firma PAR
TRANS
TRANSPORT
HANDEL
Przemysław Parasiewicz z Bystrzycy
Kłodzkiej.

VI POSIEDZENIE
POWIATOWEJ RADY RYNKU
PRACY

Ogółem odebrano eternit z dwudziestu
nieruchomości o wadze 82.031 kg. co daje
ok. 5.860 m2 płyt.

W dniu 18.09.2017 r. odbyło się VI
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku
Pracy, w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Kłodzku – przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego. Na spotkaniu omówiono
sprawy bieżące, wnioski dot. nowych
kierunków kształcenia, podział środków z
Funduszu Pracy, program specjalny pt.:
„Praca to mój cel”, oraz podsumowano
sytuację na rynku pracy w Powiecie
Kłodzkim. Przedstawiono propozycję III
etapu Pilotażowego Programu ograniczenia
bezrobocia.

Dzięki systematycznie podejmowanym
działaniom przez gminę, od roku 2012 ,
„zniknęło” z naszych budynków 19.820 m2
tego niebezpiecznego materiału.

UTYLIZACJA ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE GMINY
MIĘDZYLESIE W 2017 R.

Corocznie, działania te dofinansowywane
są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, w wys. 85% wartości zadania.

DOTACJE DO BUDOWY UJĘĆ
WODY I PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
ogłoszonego dnia 01.06.2017 r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w
ramach projektu pn.

Sukcesywnie, bo od 2012 r., i w tym roku
gmina Międzylesie, realizowała program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Międzylesie.
Środowisko i Innowacje Sp z o.o. z/s
w Warszawie – to firma wybrana przez tut.
urząd w wyniku zapytania ofertowego,
która
zajmowała
się
demontażem,
transportem i utylizacją eternitu.

Udzielenie
dotacji
celowej
na
dofinansowanie
kosztów
budowy
indywidualnych ujęć wody oraz budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Międzylesie,
w roku bieżącym, w ramach środków
zabezpieczonych
w
budżecie,
dofinansowaniem objętych zostanie 8
wniosków, w tym: 6 wniosków dot. budowy
ujęć wody oraz 2 wnioski dot. budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na rok 2018 i lata następne zarejestrowano
21. wniosków ( 11- ujęcia wody, 10 -

przydomowe oczyszczalnie ścieków). Trzy
wnioski rozpatrzono negatywnie.
Do wszystkich osób, Burmistrz skierował
odpowiednia korespondencję.

pomysłowe wieńce dożynkowe z kłosów
zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów.
Motywem przewodnim dożynek gminnych
była pochwała pracy rolnika i docenienie
jego roli w społeczeństwie.

NOWY SAMOCHÓD
W dniu 18.09.2017 r. Gmina Międzylesie
zakupiła nowy samochód osobowy, bus 9osobowy marki OPEL Vivaro, do przewozu
dzieci do placówek oświatowych min. do
Kłodzka, Pławnicy, Długopola Zdój i
Polanicy Zdrój. Dotychczas użytkowany
Volkswagen bus po 11 latach intensywnej
eksploatacji,
licznych
remontach,
przebiegiem blisko 340 tyś. km, pozostanie
na stanie tut. urzędu.

DOŻYNKI GMINNE
DOMASZKÓW 2017
Nie tylko rolnicy wzięli udział w
dożynkach gminnych, które odbyły się 27
sierpnia na boisku sportowym w
Domaszkowie. Dożynki to święto plonów
kończące najważniejsze prace polowe. Jak
co roku, w sołectwach wykonano misterne i

Korowód dożynkowy składający się
z 18. delegacji (w tym Ogrody Działkowe z
zaprzyjaźnionych Kralik), z wieńcami
dożynkowymi, tradycyjnie już prowadzony
przez orkiestrę OSP Międzylesie, a także
starostów dożynek Annę i Władysława
Drozdów. Dożynki rozpoczęto polową
mszą świętą dziękczynną za szczęśliwie
plony, koncelebrowaną przez J.E Księdza
Biskupa Adama Bałabucha, księdza
dziekana Jana Tracza, przy udziale księży z
Dekanatu międzyleskiego i współudziale
chóru kameralnego „Wratislavia” pod dyr.
Romualda Trembickiego.

Rozstrzygnięte zostały konkursy gminne.
1) Konkurs gminny pn. „Jaki mój domtaka moja gmina”, rozgrywany jest w
czterech kategoriach. W roku bieżącym w
konkursie uczestniczyły 32. podmioty. A
oto zwycięzcy:

Tradycyjnie,
starostowie
dożynek
przekazali
burmistrzowi
Tomaszowi
Korczakowi bochen chleba, by podzielił go
sprawiedliwie. A ponieważ wiadomym już
było, kto będzie organizatorem dożynek
przyszłorocznych, tak więc sołtys wsi
Domaszków Pan Mieczysław Szarłowski
przekazał sierp sołtysowi Międzylesia Pani
Małgorzacie Bojanowskiej. Przyniesionym
przez delegacje chlebem dożynkowym,
burmistrz wraz z sołtysami obdzielili
wszystkich zgromadzonych na dorocznym
święcie.

a) Kat. „Certyfikowane gospodarstwo
rolne”: III miejsce – Frąsiak Halina,
Elżbieta - Międzylesie; II m. Golec
Bernadeta, Pawelec Jan - Goworów; I m.
Worosz Zofia - Międzylesie.
b) Kat. „Certyfikowana posesja”: III
miejsce – Gortat Monika, Policewicz
Grzegorz - Goworów; II m. Joanna Piątek Międzylesie; I m. Janina Juraszek Smreczyna.
c) Kat. Certyfikowana Wspólnota
Mieszkaniowa”: III miejsce – Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Lipowa 2, Międzylesie;
II m. Wspólnota Mieszkaniowa Różanka
71A; I m. Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Wojska Polskiego 20B i C, Międzylesie
d) Kat. „Certyfikowana Miejscowość
Aktywna” – sołectwo NOWA WIEŚ.

Jak na taką uroczystość przystało, nie
zabrakło naszych zespołów: Długopolanie,
Boboszowianie, Międzylesianie, Róża,
Oset, Trzy Świerki oraz Zespołu Diabełki z
Domaszkowa.
Akademia Ruchu z Goworowa zachwyciła
wszystkich swoim tanecznym występem.
Podczas uroczystości wystąpił Chór
kameralny Wratislavia w Wrocławia.

2) Konkurs pn. „Wzorcowa segregacja
śmieci”, w którym udział wzięły wszystkie
sołectwa z gminy Międzylesie. Nie jest to
łatwe zadanie dla społeczności wiejskich,
bo każdy ma swoją filozofię na
gromadzenie odpadów w tzw. „gniazdach”.
Jednakże, wśród naszych wsi, wyłoniono te
najlepsze, dla których segregacja odpadów
to normalność w życiu codziennym.
Nagrodzeni to: I m. Szklarnia; II m.
Różanka,
III
m. Goworów
oraz
wyróżnienia: Jaworek i Michałowice.

3) Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy”
Od szeregu lat, przyznawanie pierwszych
trzech miejsc jest zadaniem sołtysów
zgromadzonych na dożynkach. I tym razem
wyniki były jednoznaczne:

DOŻYNKI
W SOŁECTWIE
DŁUGOPOLE GÓRNE

- I miejsce – Nowa Wieś
- II miejsce - Boboszów
- III miejsce - Domaszków
W tym roku naszą gminę na dożynkach
powiatowych, które odbędą się 3 września
w Ścinawce Średniej reprezentować będzie
wieniec z Nowej Wsi. Pani Sołtys Grażyna
Panek zdradziła, że wieniec wykonał
zdolny chłopiec ze wsi Andrzej Kadys,
poświęcając na to całe swoje wakacje.

W minioną niedzielę, tj. 10.
września br. w Długopolu Górnym odbyły
się
uroczystości
dożynkowe,
zorganizowane przez sołtysa wsi Jana
Pitusa i przewodniczącą Rady Sołeckiej –
Panią Elżbietę Bernad.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom
konkursów GRATULUJEMY!!!

Serdecznie podziękować Panu sołtysowi
oraz radzie sołeckiej wsi Domaszków, a
także WSZYSTKIM,
którzy
bezinteresownie zaangażowali się w
przygotowanie tych jakże pięknych i
udanych dożynek.

Tradycyjnie ceremoniał święta
plonów zapoczątkował skromny korowód
dożynkowy, który spod budynku świetlicy
wiejskiej podążył do kościoła, ze słowami
pieśni na ustach: „Plon niesiemy, niesiemy
plon, w gospodarza, w gospodarza dom,
żeby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy
dało ...”
Podczas nabożeństwa, w którym
podziękowano za szczęśliwe zbiory i
poproszono o urodzaj w przyszłych latach,
starostowie dożynek Anna Kachel i
Mariusz Roszniowski, ofiarowali symbole
tegorocznych zbiorów: wieniec dożynkowy
na kształt korony, chleb i wino. Zespół

Długopolanie zadbał o oprawę wokalnomuzyczną tego dorocznego święta.

Po mszy świętej, ks. proboszcz
Zenon Bocheński wspólnie z ks.
Wojciechem
Bernatem,
zaprosił
na poczęstunek przygotowany na wolnym
powietrzu przy plebanii. Jak na taką
uroczystość przystało, nie zabrakło
rolników z Długopola, którzy bardzo
identyfikują się ze świętem plonów: Pani
Mirosława Marek, Pan Franciszek Kapłan i
Jan Pitus.

UROCZYSTE DOŻYNKI
POWIATOWE 2017

W niedziele 3 września br. w Ścinawce
Średniej odbyły się Dożynki Powiatowe,
współorganizowane przez nasze Starostwo.
Po uroczystej mszy rozpoczęły się główne
uroczystości
na
dużej
scenie.
Było mnóstwo dobrej zabawy, wspaniałych
występów i to wszystko oczywiście w
znakomitej atmosferze. Akademia Ruchu z
Goworowa zachwyciła wszystkich swoimi
tanecznym występami

Spotkanie przy stole, było dobrym
czasem na przyjazne rozmowy, zjedzenie
przepysznego
obiadu
niedzielnego
przygotowanego
przez
Panią
Elę
Bernad, ciasta drożdżowego z kruszoną,
wypicie gorącej herbaty czy też kawy, oraz
na wspólny śpiew pieśni ludowych, w
szczególności związanych ze świętem
plonów.
Wszystkim, którzy zaszczycili tę
ważną uroczystość, ksiądz proboszcz,
sołtys i przewodnicząca Rady Sołeckiej –
dziękują.

Z Gminy Międzylesie uczestniczyła
delegacja z Nowej Wsi która zwyciężyła w
wyborach na najładniejszy wieniec podczas
Gminnych Dożynek które odbyły się w
Domaszkowie.
Wyniki na Najpiękniejszy
Dożynkowy w powiecie :

Wieniec

Miejsce 1 - Gmina Radków, nagroda :
2000 zł , oraz Puchar Ministra Rolnictwa.

Miejsce 2 - Gmina Bystrzyca Kłodzka,
nagroda: 1500 zł.
Miejsce 3 - Gmina Szczytna, nagroda :
1000 zł
Nowa Wieś została wyróżniona za wieniec
dożynkowy kwotą - 200 zł
W konkursie na rzut kaloszem nagrodą
główną
była
stacja
pogodowa.
Natomiast w konkursie na ubijanie piany
był robot kuchenny.

W spektakularnym stylu swój
sukces sprzed roku na Ziemi Kłodzkiej
powtórzył Filip Nivette! Kierowca Skody
Fabii R5 z nr 2 po raz drugi z rzędu
zwyciężył w Rajdzie Dolnośląskim. Nie dał
szans rywalom, wygrywając aż 8 z 9
rozegranych oesów. Tym samym umocnił
swoje prowadzenie w klasyfikacji Inter
Cars
Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski. Drugie miejsce ze stratą
+ 01:21,6 zajął Zbigniew Gabryś, a trzecie
Tomasz Kasperczyk (+1:22,4).

Odbył się też konkurs na najlepsza pajdę
chleba ze smalczykiem i ogóreczkiem
gdzie :
1 Miejsce - Ścinawka Dolna, nagroda :
Wielofunkcyjny robot kuchenny o wartości
500 zł.
2 Miejsce Ścinawka Średnia, nagroda :
Kombiwar o wartości 300 zł
3 Miejsce Boguszyn, nagroda : Wypiekacz
do chleba o wartości 200 zł

51 Rajd Dolnośląski – WYNIKI

Filip Nivette i Kamil Heller od
pierwszego dnia prezentowali perfekcyjne
tempo na trasach 51. Rajdu Dolnośląskiego,
którego organizatorem był Automobilklub
Ziemi Kłodzkiej. Dla kierowcy Skody Fabii
R5 to piąte zwycięstwo i jednocześnie piąte
podium w mistrzostwach Polski. W Gminie
Międzylesie trasy przebiegały przez:
1. ETAP I dnia 08.09.2017 r. Jaworek =>
Nowa Wieś => Goworów => Jodłów =>
Pisary => Boboszów
2. ETAP II dnia 09.09.2017 r. Pisary =>
Jodłów => Goworów => Nowa Wieś
Po rywalizacji w ramach 4. rundy
Inter Cars Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski Filip Nivette z wyraźną
przewagą stoi na czele klasyfikacji sezonu.
Na swym koncie gromadzi 92 punkty. Tuż
za liderem sklasyfikowani są Tomasz

Kasperczyk (53 pkt.) i Zbigniew Gabryś (46
pkt.). Piąte miejsce zajmuje Bryan Bouffier
(42 pkt.), który z powodu awarii utknął na
pierwszym oesie.

PODRÓŻE STUDYJNE GRUP
ODNOWY WSI
Z WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO
W dniach 24-27.08.2017r. delegacja
przedstawicieli grup Odnowy wsi z
Dolnego
Śląska
odwiedziła
wsie
tematyczne woj. warmińsko-mazurskiego.
Naszą społeczność reprezentowały Panie:
Krystyna Dragan z sołectwa Długopole
Górne i Pani Marta Sapuła - Pągowska z
sołectwa
Roztoki.
Odwiedzono
5
niezwykłych wsi tematycznych. W trakcie
prezentacji
przedstawiono
założenia
budowania oferty turystycznej, w oparciu o
lokalne zasoby i model ich tworzenia -od
wizji do produktu.
Żywkowo - Bociania Wioska (gm. Górowo
Iławieckie), w której ponoć jest najwięcej
bocianów w Polsce, oraz wizyta w
Bocianiej Galerii, wywarła na uczestnikach
spore wrażenie. Blanki - Wieś Zielarska
(gm. Lidzbark Warmiński) to przykład wsi,
której
oferta
opiera
się
na
zasobach przyrody (zioła i ich wpływ na
nasze zdrowie). Praslity - Wieś Bosej
Ekologii (gm. Dobre Miasto). Bosa
Ekologia to działania Stowarzyszenia
Warmińskich
Chłopów
Bosych,
zmierzające do stworzenia wsi tematycznej,
a skupiające się wokół idei życia na sposób
ekologiczny. Browina - Wioska Pogody
Ducha (gm. Kozłowo) - sielska wieś, w
której każdy odnajdzie Pogodę Ducha.
Kamionka - Wieś Garncarska (gm.
Nidzica). Spacer po Rajskim Ogrodzie, film
w kinie 3d, warsztaty garncarskie, czy
apiterapia i nie tylko…

Kolejna wizyta studyjna zaplanowana
została do Wiosek Tematycznych na
Szlaku
Rękodzieła
Ludowego,
w
województwie podlaskim, w dniach 14-17
września 2017 r. Tym razem w podróży
weźmie
udział
Pani
Małgorzata
Bojanowska z Międzylesia i Pani Janina
Juraszek ze Smreczyny. Życzymy udanego
i owocnego pobytu. W tym miejscu, słowa
podziękowania
kierujemy
do
przedstawicieli Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, a szczególnie do Pani
Anny Malinowskiej za, jak zwykle,
ciekawą ofertę przygotowaną dla osób,
które z potrzeby serca pracują społecznie w
swoich małych ojczyznach, a dla których
takie właśnie wyjazdy są nagrodą a
równocześnie zaczynem na nowe pomysły
do „przeflancowania” na własny grunt.

RELACJA Z DRUGIEJ CZĘŚCI
PROJEKTU
"Doświadczenia, które łączą”
wymiana wiedzy pomiędzy partnerami
KSOW"
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
Za nami druga część projektu
realizowanego przez partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich tj. gmin:
Kłodzko, Międzylesie, Dzierżoniów, oraz
Gospodarstwo Gościnne "Jesionówka"
z Goworowa. w ramach działania
"Doświadczenia, które łączą - wymiana
wiedzy pomiędzy partnerami KSOW".

Tym
razem
uczestnikami
warsztatów (4- 6 września br.) była
młodzież gimnazjalna w tym Młodzieżowe
Rady Gmin. Spora to grupa, bo licząca ok.
60 osób, którym towarzyszyli opiekunowie.
Trzy dni spędzone razem pozwoliły na
wzajemne poznanie się, integrację,
wymianę wiedzy, poznanie dobrych
praktyk zrealizowanych w ramach PROWu i KSOW-u na terenie trzech gmin oraz
nabycie
nowych
doświadczeń.
Przedstawiciele Młodzieżowych Rad Gmin,
w
przygotowanych
prezentacjach,
przedstawili
swoje doświadczenia i
podejmowane działania.

W tych trzech dniach, młodzież
uczestniczyła w wielu warsztatach
m.innymi: „Otwieranie się na nowe
doświadczenia i relacje” (Ostroszowice Wyspa Koni – Fundacja „Otwórz drzwi”),
pieczenie
tradycyjnych
wyrobów
drożdżowych, warsztaty: maska, teatralne i
muzyczne. W Jaszkowej Dolnej młodzież
miała sposobność rywalizować w zawodach
na kręgielni, a wizyta w Folwarku Szyfrów
w Ławicy i spływ rzeką Nysa Kłodzka z
Ławicy do Podtynia, wzbogacił drugi dzień
wspólnego bytowania. Ostatni dzień
spędzili na boisku sportowym w
Domaszkowie, gdzie uczestniczyli w
międzygminnym wieloboju sportowym na
wesoło. Kwintesencją wspólnego pobytu

było
podpisanie
porozumienia
o
współpracy, przez przedstawicieli MRG i
„przypieczętowanie” zapisów własnymi
odciskami palców.
Obiekty w których młodzież
przebywała, ich budowa, rozbudowa, czy
doposażenie,
odbywało
się
przy
dofinansowaniu ze środków PROW, o
czym gospodarze terenów podejmujących
uczniów skrzętnie informowali.

Nocleg dla grup młodzieżowych
zapewnił Ośrodek Wypoczynkowy „Regle”
w Różance, obiad z kuchni polowej –
o.w.”Ostoja” z Jodłowa, rozgrywki
sportowe przygotowali i przeprowadzili
Pan
Sylwester
Mendel
i
Artur
Jadwisieńczak, natomiast opiekunem naszej
młodzieży była Pani Agata Biernacka,
którym za zaangażowanie w realizacje
projektu serdecznie dziękujemy.

PROJEKT WSPÓLNY ŚPIEW
ŁAGODZI OBYCZAJE
W dniach 8-9 września br. w MiejskoGminnym
Ośrodku
Kultury
w
Międzylesiu, realizowano pierwszą część
projektu pn. Wspólny śpiew łagodzi
obyczaje, przy wsparciu środków z
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w

ramach konkursu Działaj Lokalnie, a
skierowany
do
członków
naszych
rodzimych
zespołów
śpiewaczych/ludowych.
Zajęcia prowadziła Pani Barbara Tritt
- absolwentka Akademii Muzycznej im.
I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie
fletu oraz Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy na Wydziale WokalnoAktorskim, która jest wykładowcą
na Akademii Muzycznej w Poznaniu,
Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na
Akademii
Muzycznej
im.
F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, oraz
Prywatnego Policealnego Studium Sztuki
Wokalnej w Poznaniu. Sopran, pedagog
śpiewu.

wykorzystania aparatu głosu
podstawowe założenia projektu.

–

to

Kolejne warsztaty zaplanowane zostały na
28-29 września 2017.

MŁODZIEŻOWA RADA
MIASTA
Zarządzeniem nr 175/2017 Burmistrza
MiG Międzylesie z dnia 13 września 2017
r. ustalono termin wyborów na kolejną
kadencję Młodzieżowej Rady Miasta i
Gminy Międzylesie w roku szkolnym
2017/2018. Terminy, w których upływa
wykonanie czynności wyborczych określa
kalendarz wyborczy do niniejszego
zarządzenia, według którego termin
wyborów wyznaczono na dzień 09
października 2017.
W skład III kadencji Młodzieżowej Rady
wejdzie 10 przedstawicieli istniejących
Oddziałów
Gimnazjalnych
Samorządowych Szkół Podstawowych z
terenu gminy Międzylesie.

NOWY ROK SZKOLNY
ROZPOCZĘTY !

Frekwencja dopisała a szczególnie licznie
pojawiły się zespoły Międzylesianie i
Długopolanie.
Nie
zabrakło
też
przedstawicieli zespołów Oset i Róża. W
składzie 100% dopisały Trzy Świerki z
Lesicy (2 osoby). Wszyscy słuchacze
czynnie brali udział w warsztatach, które
zorganizowane zostały dla nich po raz
pierwszy.
Emisja głosu w mowie i śpiewie, podstawy
techniki wokalnej i oddechowej, metody
pracy z głosem, umiejętność prawidłowego

4 września. Zbliża się godzina 9:00…
Tłok w domaszkowskim Domu Kultury
zaczyna gęstnieć. Uczniowie są w tym tłoku
najważniejsi, a zdradzają ogromne
przejęcie i pewną tremę. Z wypiekami na
twarzy oczekują też maluchy – uczniowie z

zerówki i z klasy pierwszej. Są i tacy, którzy
patrzą dziś z pewną wyższością na
zagubionych nieco młodszych kolegów i
koleżanki, przekraczających mury szkoły
po raz pierwszy. Na szczęście są mamy i
tatusiowie, a nawet babcie i dziadkowie,
toteż wszystkie dzieci, choćby najbardziej
stremowane i oporne, trafią za chwilę do sal
lekcyjnych.
Więc cóż? – pora zaczynać… Uroczystą
inaugurację nowego roku szkolnego
2017/2018
rozpoczynają
krótkim
programem artystycznym uczniowie klas
trzecich, przygotowani do występu podczas
wakacji przez wychowawczynie: J.
Ptasińską i J. Kensicką. Wybrzmiewa
Mazurek Dąbrowskiego i piękna piosenka o
pokoju, jako odniesienie do trudnych
wrześniowych dni z 1939 roku. Są
oczywiście słowa żegnające wakacje i
witające kolejny rok szkolny oraz życzenia
dla uczniów i pedagogów, by nowy rok był
dla każdego pełen sukcesów, zdrowia i
radości. Jeszcze trzeciaki tańczą „Rap na
koniec lata” oraz śpiewają na ludową nutę,
że: „Cała szkoła w szoku, znów początek
roku, wakacje za nami – szkolny rok przed
nami, hej”. Rozpoczęcie nowego roku
szkolnego to niewątpliwie powód do
zadowolenia i radości, bo przecież…”
Wakacje, znów będą wakacje! Na pewno
mam rację! Wakacje będą znów!” - i to już
przecież za dziesięć miesięcy. Więc z
uśmiechem do nauki i do pracy!
Powodzenia .

IV ODDZIAŁ
W DOMASZKOWSKIM
PRZEDSZKOLU

Uwzględniając zapotrzebowanie i
prośby rodziców w przedszkolu w
Domaszkowie, uruchomiono dodatkowy
oddział przedszkolny dla najmłodszych
dzieci. Zaadaptowano byłe pomieszczenie
stołówki szkolnej na oddział dla 3-latków.
Wycyklinowano parkiet i odnowiono
ściany.

Dzieci otrzymały nowe krzesełka i stoliki
(wsparcie z Funduszu sołeckiego). Dzięki
pomocy rodziców wyposażono salę w
zabawki i pomoce. Zyskały również inne
dzieci - przygotowano nowe miejsce na
stołówkę. Zostały położone płytki na całej
powierzchni, wymalowano ściany i
przygotowano dwa pomieszczenia na
szatnię: w trosce o dobro dzieci
zamontowano dodatkowe grzejniki aby
ogrzać zwiększoną powierzchnię stołówki.

SZKOŁA W MIĘDZYLESIU
ZYSKAŁA NOWOCZESNĄ
PRACOWNIĘ.

Podczas inauguracji roku szkolnego
2017/2018 w dniu 4 września 2017 r. w
Szkole Podstawowej w Międzylesiu
burmistrz Tomasz Korczak wraz z
dyrektorem
placówki
Ryszardem
Bodnarem
dokonali
uroczystego
otwarcia nowej pracowni matematycznocyfrowej.

szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół
w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i
wyposażenia infrastruktury naukowodydaktycznej w postaci wyposażenia w
nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
gmina Międzylesie zakupiła nowoczesny
sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni
matematyczno-cyfrowej. Pracownia została
wyposażona min. w nowe meble, tablice,
przybory matematyczne, laptopy dla
uczniów oraz nauczyciela, wizualizer,
drukarkę, tablicę multimedialną, projektor
oraz niezbędne programy antywirusowe
oraz programy edukacyjne. W ramach
projektu zakupiono także przenośny
podjazd
–
rampę
dla
osób
niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
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).
Całkowita wartość projektu - 140 652. 44
PLN, wartość dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - 119 554. 58 PLN.
Mamy nadzieję, że teraz lekcje matematyki
będą dla uczniów wyjątkowo przyjemne,
poprawią efekty kształcenia, wyniki
egzaminów, oraz pozwolą zgłębiać
fascynujący świat matematyki.

W ramach projektu pn. „Pracownia
matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie

„NASZYCH” TEŻ
WYRÓŻNIONO !
W ramach tegorocznej kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”
zorganizowany został konkurs literackoplastyczny „Na skrzydłach przyjaźni”,
skierowany
do
uczniów
szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów. Do
organizatora dotarło kilka tysięcy prac
plastycznych.
Wśród
wyróżnionych
znaleźli się uczniowie z naszych szkół :
Natalia
Nowotarska
ZS
Międzylesie, oraz – również z Zespołu
Szkół : Adrian Hucaluk, Oliwier Maciak,
Natalia Żołnierz, oraz Lena Czubala.
Dwie uczennice z ZSzP z
Domaszkowa : Julia Korba, oraz Oliwia
Zontek zostały także laureatkami konkursu
!
Wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i
dyplomy. Gratulujemy !

WYCIECZKA W GÓRY
STOŁOWE
10.09.2017r. członkowie SKKT
wzięli udział w wycieczce w Góry Stołowe.
Wyruszyli z Karłowa szlakiem czerwonym
na najwyższy szczyt Gór Stołowych na
Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m), który
jest jednym ze szczytów Korony Ziemi
Kłodzkiej.
Idąc
wyznaczonym
szlakiem
podziwialiśmy przeróżne formy skalne
między innymi : Wielbłąda, Słonia,
Małpoluda czy też Tron Ducha Gór.
Przejście
wąskimi korytarzami przez
Piekiełko wymagało dużej sprawności
fizycznej.

W autobusie
pani przewodnik
zorganizowała konkurs wiedzy o Górach
Stołowych. Okazało się ,że uczniowie
bardzo uważnie słuchali
w czasie
wędrówki. Wszyscy wrócili bardzo
zadowoleni z wycieczki.

RATUJEMY POLSKI
CMENTARZ W KOŁOMYI
NA UKRAINIE

W czasie tegorocznych wakacji
młodzież z Międzylesia dołączyła do
wolontariuszy, z Dolnego Śląska biorących
udział w akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od
Zapomnienia”. 8 lipca pięcioosobowa
grupa w składzie: Sandra Byczkowska,
Diana Sługocka, Bernadetta Kantor,
Ireneusz Zawada wraz z opiekunką Ireną
Trytek
wyjechała
na
Ukrainę.
Dołączyliśmy do 1200 wolontariuszy,
którzy po raz ósmy wyruszali sprzątać 133
cmentarze na Kresach. Spotkaliśmy się we
Wrocławiu, przed Urzędem Wojewódzkim
i 60 busami ruszyliśmy na Wschód. Granicę
przekraczaliśmy wszyscy w Medyce, a
później rozjechaliśmy się do wyznaczonych
miejsc.

Wspólnie z grupami z:Bożkowa,
Żórawiny , Warszawy i Rzeszowa,
udaliśmy się w nieznane-do Kołomyi. Na
wstępie dowiedzieliśmy się, że będzie nas
czekała ciężka praca przy renowacji
ogromnego 7 hektarowego cmentarza.
Cmentarz
Polski
w
Kołomyi mieście
położonym
w
obwodzie iwanofrankowskim ( dawniej
stanisławowskim),
jest
jedną
z
największych nekropolii na Kresach.

Cmentarz,
z
wieloma
tysiącami
pochówków, bardzo dużymi zniszczeniami
grobowców i pomników, wymaga wielkiej
pracy remontowej i porządkowej. Teren jest
porządkowany od kilku lat i my też teraz
mamy
w
tym
swój
udział.
Praca nasza polegała na: wycinaniu
chaszczy zarastających groby i teren wokół
nich, odszukiwanie w ziemi elementów
pomników i grobowców, czyszczenie z
ziemi, bluszczu i brzydkich napisów
spreyowych lub farby. Odnowienie także
napisów i ogrodzenia niszczonego
systematycznie
przez
okolicznych
mieszkańców, którzy między mogiłami
zrobili sobie skrót na sąsiednie ulice.
Wraz znami pracowali miejscowi Polacy
z
Towarzystwa
Kultury
Polskiej
„Pokucie”. Najczęściej pracował z
nami Pan Stanisław Baraniuk- 80. letni
emeryt i Pani Stanisława Waldman także

emerytka. Nie tylko dorośli, ale także
młodzież i dzieci z Polskiej Sobotniej
Szkoły
sumiennie
nam
pomagali,
a nad wszystkim czuwała Pani dr
Stanisława Kołysenko. Podczas pobytu na
Ukrainie był także czas na rozrywki,
poznaliśmy miasto, zwiedziliśmy: Muzeum
Pisanki, Muzeum Pokucia i Huculszczyzny,
a w wolne dni zorganizowaliśmy
wycieczki do: Kamieńca Podolskiego,
Chocimia i Lwowa. Zobaczyliśmy kawał
naszej
historii.
Byliśmy
w
miejscu zwycięstw Chodkiewicza i
Sobieskiego, oraz klęski Wołodyjowskiego.
Jednak największe wrażenie wywarł na nas
Lwów, ze swoim starym miastem, operą, a
przede
wszystkim
cmentarzami
Łyczakowskim i Orląt Lwowskich.
Spędziliśmy 10 pracowitych dni w
przyjaznej Kołomyi, a finałowym efektem
było
oczyszczenie
kilkudziesięciu grobowców w okolicach
kaplicy i głównej alei, wykoszenie zielska i
ponowne postawienie muru. Wiele
pomników odnowionych w zeszłym roku,
zostało zniszczonych i musieliśmy robić to
ponownie. Efekt naszej pracy i innych
wolontariuszy, którzy przyjeżdżają tu
systematycznie jest widoczny, gdyż obszar
w okolicy głównej alei i kaplicy różni się
od pozostałej zaniedbanej części cmentarza.
Podsumowaniem
naszego
pobytu,
była
wizyta
członka
Zarządu
Województwa
Pana
Tadeusza Samborskiego, który w 2004
roku dokonał otwarcia cmentarza, Pani
Beaty
Pawłowicz-z
dolnośląskiego
kuratorim oświaty oraz TV -Wrocław z
Panią
Grażyną
Orłowską
-Sondej.
Wspólnie z delegacją z Polski, po
obejrzeniu efektów naszej pracy i krótkiej
modlitwie, oddaliśmy hołd pod pomnikiem
postawionym
Polakom
zmarłym
w
latach
1918-

1919
w
obozie
internowania
w Kosaczowie. W otoczeniu polskich
symboli narodowych zapaliliśmy znicze i
złożyliśmy kwiaty na płycie pomnika.
Uważam, że decyzja o wyjeździe była
słuszna - mówi Irena Trytek. Przywieźliśmy
wspaniałe wspomnienia, a wyjechaliśmy z
poczuciem,że zrobiliśmy coś naprawdę
dobrego. Mamy nadzieję, że wrócimy,
zmobilizujemy więcej wolontariuszy, a to
czego
dokonaliśmy
nie
zostanie
zniszczone.

PROJEKT ŻYJ
EKSTREMALNIE
8 września br. na terenie starej
plebanii w Międzylesiu rozpoczęły się
warsztaty w ramach
projektu "Żyj
ekstremalnie". Projekt ten
jest
realizowany dzięki wsparciu środków z
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
w ramach konkursu Działaj Lokalnie.
Celem projektu jest utworzenie
zorganizowanej grupy ludzi, którzy
wspólnie
będą
rozwijać
swoje
zainteresowania dyscypliną sportu street
workout. Dzięki otrzymanym funduszom
został zakupiony profesjonalny sprzęt do
ćwiczeń, który
zwiększa atrakcyjność
zajeć.

Warsztaty były prowadzone przez
doświadczonych
trenerów,
którzy

zaprezentowali różnorodne, nowoczesne i
atrakcyjne formy ćwiczeń street workout
pozwalające uzmysłowić czym jest ruch
dla człowieka oraz jak wpływa on na
zdrowie i samopoczucie. Street workout to
idealne narzędzie do promocji tych rzeczy,
bo to nowy sport, który cieszy się rosnącym
zainteresowaniem.

satysfakcji z pracy zawodowej oraz
uznania
i
szacunku
ze
strony
wychowanków. Niech towarzyszy Wam
przekonanie, że tworzycie przyszłość i
nadajecie jej lepszy kształt.

W warsztatach wzięła udział dość
liczna grupa młodzieży z gminy
Międzylesie. Część z nich uczestniczyła w
tego typu zajęciach po raz pierwszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu Jerzy Marcinek

Młodzi ludzie z zapałem wykonywali różne
ćwiczenia na siłę i wytrzymałość pod
czujnym okiem trenerów i koordynatora
projektu. Uczestnicy projektu będą się
spotykać na zajęciach w środy i w soboty.

W imieniu Samorządu Miasta
i Gminy Międzylesie

Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie Tomasz Korczak
KAMYK UPHILL 2017 - DZIEŃ
PIERWSZY

14 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom oświaty najserdeczniejsze
podziękowania
za
Waszą
pracę.
Kształcenie dzieci i młodzieży to trudne i
odpowiedzialne zadanie, które zaczyna się
od chęci przekazania wiedzy i pokazania
uczniowi kierunku, w którym powinien
podążać. Mądry pedagog wie, że jego praca
zostaje doceniona dopiero po latach. I to
jest największą nagrodą, jaką mogą
Państwo otrzymać.
Życzymy Wam, wiary, cierpliwości,
niegasnącego zapału, a przede wszystkim

W sobotę 16 września 2017r. w
gminie Międzylesie odbyły się zawody w
ramach cyklu Vexa Skiroll Tour. Były to
pierwsze w historii cyklu zawody
transgraniczne. Trasa wiodła przez
Smreczynę, Kamieńczyk do schroniska
Kašparova Chata na Adamu w Czechach.

Wystartowało około 60 zawodników.
Mimo niesprzyjającej aury uczestnicy
wykazali się hartem ducha i wolą walki.
Pokonanie wzniesienia wymagało nie lada
wysiłku.

Granicznej
oddział
w
Kłodzku,
pracownikom Kašparova Chata na Adamu,
staroście Mladkov - Teodorowi Šmok, oraz
burmistrzowi MiG Międzylesie Tomaszowi
Korczakowi.
Dziękujemy również organizatorom
ze strony Vexa Skiroll Tour, w tym
Markowi
Rolskiemu
i
Markowi
Tokarczykowi za profesjonalną obsługę
imprezy.
Wyniki
Kamyk
Uphillu,
Smreczyna k. Międzylesia, 16 września
2017 roku na dystansie 4,5 km z
przewyższeniem 300 m:
Technika klasyczna (CT)
Emilia Romanowicz - UKS Puszcza
Supraśl / Enervit Yoko XC Life Team 00:21:51
Katarzyna Witek - team nabiegowkach.pl
/ TN Biegówki Wesoła - 00:24:01
Małgorzata Gąsienica - Gąsienica Sport 00:27:55
Jakub Mroziński - Start Ski Akademia
Narciarstwa Biegowego / Rollspeed Team 00:19:31
Grzegorz
Legierski
team
nabiegowkach.pl
00:20:36
Władysław Olszowski - team
nabiegowkach.pl - 00:21:05
kategorie wiekowe, kobiety, mężczyźni technika klasyczna CT

Dziękujemy
wszystkim
zaagnażowanym w organizację zawodów
ze strony gminy, kierownikowi Referatu
Organizacyjnemu Markowi Glińskiemu
oraz pracownikom urzędu, strażakom z
OSP Domaszków, OSP Goworów, ZUK
Międzylesie, ZGKiM Międzylesie, Straży

Technika dowolna (F)
Anna Bezulska - Nowa Ruda Biega 00:25:07
Jakub Ogorzałek - Nowa Ruda Biega 00:19:38

Kazimierz
Legierski
team
nabiegowkach.pl
00:20:31
David Šrůtek - Nowa Ruda Biega 00:20:50
kategorie wiekowe, kobiety, mężczyźni dowolnie F
Pompowane koła (FP)
Jan Łacek - team nabiegowkach.pl 00:21:57
Sławomir Siedziński - Skiking.pl team 00:23:35
Krzysztof Kapitan - Skiking.pl team 00:23:53

PUCHACZ UPHILL 2017 DZIEŃ DRUGI
W niedzielę 17 września odbyły się drugie
zawody z cyklu Puchacz Uphill 2017.

Trzeci etap cyklu Vexa Skiroll Tour odbył
się w niedzielę 17 września 2017 roku u
podnóża Trójmorskiego Wierchu w
Masywie Śnieżnika. Zawodnicy zmierzyli
się na dystansie 7,5 km z przewyższeniem
300 m. Niedzielny Puchacz Uphill wraz z
odbywającym się dzień wcześniej Kamyk
Uphillem stanowiły jedyną dwudniową
polską otwartą imprezę nartorolkową w tym
sezonie. Burmistrz Międzylesia Tomasz
Korczak żartował dzień wcześniej po
Kamyk Uphill odbywającym się przy
mocnych opadach deszczu: - Obiecuję, że
sobotnie zawody były ostatnią sportową
imprezą w Międzylesiu z tak złą pogodą.
Słowa dotrzymał, bo w niedzielę 17
września choć prognozy zapowiadały
opady i było pochmurno, pierwsze krople
deszczu spadły w Jodłowie na mecie
Puchacz Uphillu już po dekoracjach. W
niedzielny poranek w biurze zawodów było
spokojnie i luźno. Większość startujących
dokonała wszystkich formalności dzień
wcześniej, a w niedzielę wystarczyło tylko
potwierdzić udział i sprawdzić chip na
numerze startowym.

Puchacz Uphill odbywał się na asfaltowej
drodze z Pisar koło Międzylesia do
Jodłowa. Główną trudnością trasy był
miejscami dziurawy asfalt na pierwszych
kilometrach drogi. Trasa zawodów
początkowo pnie się nieznacznie, by pod
koniec stać się stromym podbiegiem. Na

szczęście ostatnie 3 km prowadzą po prawie
nowym asfalcie, wspinaczka robi się
łatwiejsza. - Asfalt wcale nie jest zły, w
Czechach często rywalizujemy na gorszym mówił po biegu Rostislav Urban - czwarty
zawodnik wyścigu klasykiem. Jak widać
ocena nawierzchni to rzecz względna.

We wszystkich zawodach cyklu Vexa
Skiroll Tour zawodnicy rywalizują w
konkurencjach:
techniką
klasyczną,
dowolną i na pompowanych kołach. Tak też
było w niedzielnym Puchacz Uphillu. W
biegu wzięło udział 54 zawodników,
najwięcej, bo 31 osób, wybrało wyścig
klasykiem.

27:41 i przewagą 20 sekund pierwszy
przeciął linię mety. Trzecim zawodnikiem
dnia okazał się Jakub Kurowski (team
nabiegowkach.pl) ze stratą 55 sekund do
zwycięzcy.

Wśród pań najszybciej do mety dotarła
Katarzyna Witek (team nabiegowkach.pl /
TN Biegówki Wesoła). Kasia nie tylko
pokonała trasę z przewagą blisko 9 minut
nad drugą zawodniczką, ale znalazła się w
pierwszej dziesiątce open. Jako druga
finiszowała
Małgorzata
Gąsienica
(Gąsienica Sport). Trzeci czas uzyskała
Joanna
Kujawska
(team
nabiegowkach.pl).

O 11:00 pierwsi do biegu wystartowali
rywalizujący techniką klasyczną. Szacuję, że pokonanie trasy zajmie
najszybszym 34 minuty - obstawiał przed
biegiem Marek Tokarczyk, dyrektor
zawodów. Mocno się jednak pomylił.
Prowadzenie objął Czech Martin Valigura
(Rockplast Rovensko). Krok w krok za nim
podążał Grzegorz Legierski (team
nabiegowkach.pl). Grzegorz, który kilka
razy w przeszłości musiał przyznać
pierwszeństwo Martinowi, tym razem
podjął ambitne wyzwanie, by zwyciężyć w
tym wyścigu i przez większość czasu
dotrzymywał mu tempa. Czech wykorzystał
jednak większe nachylenie trasy przy końcu
wyścigu by uciec rywalowi i z czasem

Pięć minut po klasykach do rywalizacji
przystąpili uczestnicy biegu dowolną
techniką. Jednym z faworytów tej
rywalizacji był Jakub Mroziński (Start Ski
Akademia Narciarstwa Biegowego /
Rollspeed Team) zwycięzca techniką
klasyczną sobotniego Kamyk Uphill.
Wygrał on pewnie konkurencję, a

zwycięzca z soboty - Jakub Ogorzałek
(Nowa Ruda Biega) - musiał zadowolić się
drugą pozycją. Trzeci do mety dotarł
Kazimierz
Legierski
(team
nabiegowkach.pl).
Jedyną zawodniczką konkurencji dowolną
techniką, podobnie jak dzień wcześniej,
była Anna Bezulska (Nowa Ruda Biega).
Ania nie miała rywalek, ale pokazała klasę
sportową oddając pierwszeństwo zaledwie
ośmiu mężczyznom.

ogłoszeniem wyników w schronisku Ostoja
w Jodłowie.Kamyk Uphill i Puchacz Uphill
były też jedynymi w tym sezonie
niezależnymi dwudniowymi zawodami na
nartorolkach odbywającymi się w Polsce.
Były to ostatnie zawody cyklu na Dolnym
Śląsku. Zawodnicy spotkają się 8
października na finale serialu Przehyba
Uphill w Beskidzie Sądeckim, na
najtrudniejszym podbiegu w Polsce."
źródło: portal nartorolki.pl

DOBRY POCZĄTEK !

Kolejne dwie minuty na start oczekiwali
uczestnicy zawodów na rolkach i
nartorolkach z pompowanymi kołami.
Podium ułożyło się identycznie, jak dzień
wcześniej
podczas
Kamyk
Uphill.
Zwycięzcą został Jan Łacek (team
nabiegowkach.pl) przed Sławomirem
Siedzińskim i Krzysztofem Kapitanem
(obaj reprezentujący Skiking.pl Team).
Niedzielny Puchacz Uphill łączy wiele z
rozegranym dzień wcześniej Kamyk
Uphillem. Oba biegi to etapy cyklu Vexa
Skiroll Tour, oba zostały zorganizowane
przez
tych
samych
organizatorów
(nartorolki.pl i MT-Sport), a gospodarzem
była ta sama gmina - Międzylesie. Również
w obu zawodach meta zlokalizowana była
przy schronisku. W niedzielę zawodnicy
mogli się posilić bigosem, czy fasolką po
bretońsku, przebrać się i ogrzać przed

Dwa dni pod rząd nasi młodzi
tenisiści stołowi - tuż po zakończonych
wakacjach i niewielkiej ilości treningów,
brali udział w Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym Młodzików i Kadetów.
Zawody odbywały się w gościnnym Brzegu
Dolnym.
9 września nasi młodzicy po
zaliczeniu tylko trzech treningów rozegrali
zupełnie udany dla nich turniej. Katarzyna
Suława zdobyła 5. miejsce, Maja
Afrykańska 25, Milena Furtak 28, a
Kornelia Kowal 34. miejsce.
Natomiast 10 września swoje mecze
grali kadeci. W barwach Międzylesia
wystąpili : Oliwia Neter 17. miejsce,

Katarzyna Suława 30, Krzysztof Sobota 11,
a Mateusz Gackowski 27. miejsce.

Piotr Gdowski, który zdobył szczyt w
17’02’’.

Udział w turnieju wzięło 40.
zawodników z całego Dolnego Śląska.
Gratulujemy naszym młodym zawodnikom

Etap VI z Międzylesia do Kamieńczyka po
zupełnie nowym asfalcie o długości 5,4 km
i 250 m. różnicy wzniesień, który odbył się
14 września 2017 r. pokonało 14
rowerzystów. Odnotowaliśmy wielki come
back – najszybciej podjechał Dominik
Smoleń, zaledwie w 16’54’’ i o prawie 2
minuty szybciej od drugiego uczestnika na
mecie. Jesień zbliża się milowymi krokami,
a wraz z nią ostatni VII etap „Korony
Międzylesia” 2017. Koronny dystans –
niezmienny od początku istnienia imprezy
wynosi 5,7 km, a do pokonania będzie 350
m. różnicy wzniesień. Do pobicia
ubiegłoroczny rekord, należący do
Tomasza Sidorowskiego – 19’50’’.
Wszystkich, którzy pragną wspólnie
zakończyć sezon rowerowy, który tak
naprawdę nigdy się nie kończy, serdecznie
zapraszamy na miejsce startu w
GOWOROWIE przy świetlicy wiejskiej od
9.15 skąd „popędzimy” do JODŁOWA.
Start pierwszego uczestnika o 10.01. Start
turystyczny o 9.30.

„KORONA MIĘDZYLESIA” SIĘ
KRĘCI

Dla prawdziwych rowerowych zapaleńców
pogoda nie ma najmniejszego znaczenia.
Jak mówią: „Nie ma złej pogody na rower –
jest tylko złe ubranie. Uczestnicy „Korony”
zawsze dobierają ubiór do okoliczności
przyrody. Minione dwa etapy wymusiły
kurtki, peleryny, ocieplacze, rękawice z
palcami, czapeczki lub bandany pod kask…
Generalnie… Sucho nie było, ale deszcz
odpuszczał, gdy zdobywaliśmy kolejne
wzniesienia. Zaś na dojeździe do punktu
startu i na zjeździe nikt o deszczu nie myśli
– po prostu czerpie radość z kolejnego
rowerowego spotkania.

Jak zwykle będzie
niespodzianek…

to

etap

pełen

Serdecznie zapraszają Organizatorzy –
MLKS SUDETY

SEZON KĄPIELOWY 2017 NA
BASENIE W MIĘDZYLESIU
W minionym sezonie z usług basenu
skorzystało:
22.293 klientów w tym: 11.387 kobiet i
10.906 mężczyzn.
Etap V z Domaszkowa do Nowej Wsi o
długości 6,7 km i 200 m. różnicy wzniesień,
który odbył się 19 sierpnia 2017 r. pokonało
9 rowerzystów. Mistrzem szybkości został

Dziękujemy
WSZYSTKIM,
skorzystali z naszych usług.

którzy

Pracownicy basenu dokładali wszelkich
starań, by świadczyć usługę na najwyższym
poziomie
i
zapewnić
PAŃSTWU
bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do
wypoczynku i rekreacji.
Serdecznie zapraszamy w sezonie 2018.

WYBIERZ PRODUKT
REGIONALNY - ANKIETA
EUROREGIONU GLACENSIS
Szanowni Państwo, na stronie internetowej
Euroregionu
Glacensis
uruchomiono
badanie
popularności
produktów
regionalnych. Przedstawiamy tradycyjne
produkty regionalne dla polskich i czeskich
producentów, które zostały wybrane z
terenu Euroregionie Glacensis. Celem
badania jest popularyzacja tych produktów
i uzyskanie opinii publicznej o ich
popularności. Dlatego zapraszamy do
głosowania na temat swojego ulubionego
produktu ze strony polskiej i czeskiej.
Klikając na przycisk „zagłosuj“, Dajesz mu
swój głos. Możesz głosować tylko raz.
Ankieta będzie prowadzona do 15
października 2017 roku. Po ukończeniu, w
kalendarzu Euroregionu Glacensis na 2018
r. zostaną opublikowane 24 najbardziej
popularne produkty regionalne (12 dla
polskiej i 12 dla czeskiej części).
Link na stronę: http://glacensis.treespot.pl/

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
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 NAJBLIŻSZYM
CZASIE
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*02.10.2017*16.10.2017*
POMOC BEZPŁATNA !

