ROZMOWA Z ADAMEM ŁĄCKIM
PREZESEM TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
KŁODZKIEJ
Może – na początek, kilka zdań o sobie…

Jak przed poważną rozmową mogę zacząć bez „napinki” to powiem o sobie, że ciągle staram
się mieć tzw. dodatnie saldo w różnych dziedzinach życia, czyli zdobywać więcej plusów jak
minusów. A nie jest to łatwe. Zupełnie serio to jestem ekonomistą i społecznikiem, człowiekiem
kochającym sport, który rekreacyjnie uprawiam do dzisiaj. Pasjonuje mnie poezja oraz teatr
tak jak w czasach studenckich. W zawodowym dorobku życia byłem dyrektorem kilku firm z
pozytywnymi rezultatami, w tym 10 lat prezesem własnej spółki prywatnej co cenię sobie
szczególnie. Przez wszystkie kadencje wyborcze mam zaszczyt być samorządowcem i radnym
powiatowym, a w tym okresie starostą i wicestarostą kłodzkim. Będąc w wieku emerytalnym
jestem młodym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, młodym, bo dopiero od
półtora roku. Czuje w sobie twórczą pasję i cieszę się, że przyciągam ludzi młodych.

Ma pan za sobą znaczący jubileusz…

Tak, 70 lat działalności społecznego stowarzyszenia to piękny jubileusz tym bardziej , że była
to twórcza ewolucja tej organizacji dla dobra regionu ziemi kłodzkiej. Dzisiaj warto
przypomnieć, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej to najstarsze towarzystwo
regionalne na ziemiach odzyskanych Polski.

Kiedy Towarzystwo rozpoczęło swą działalność ?

To był rok 1947 w Kłodzku, czyli czas powojenny kiedy było wiele patriotycznych wyzwań w
organizacji życia nowej małej ojczyzny.

Czyim pomysłem było powołanie Towarzystwa ?

Pomysł na Towarzystwo 70 lat temu zrodził się w głowach miejscowych działaczy na czele z
ówczesnym starostą Zbigniewem Kulczyckim , którzy jako jedni z pierwszych w Polsce podjęli
ideę regionalizmu w odniesieniu do pięknego subregionu ziemi kłodzkiej.

Kto został pierwszym prezesem Towarzystwa i kim byli jego najbliżsi współpracownicy
?

Pierwszym prezesem TMZK wybranym w kłodzkim ratuszu został właśnie Zbigniew Kulczycki,
starosta kłodzki, który był osobowością barwną i wyjątkową. Jego współpracownikami byli
ludzie z różnych sfer życia społecznego i gospodarczego ziemi kłodzkiej. Zbigniew Kulczycki
jako starosta był także krajoznawcą który tworzył cenne regionalne opracowania. Dzięki dużym
kompetencjom zawodowym i umiejętnościom, założyciel TMZK w latach następnych został
wicewojewodą dolnośląskim.

Ilu prezesów przez 70 lat miało Towarzystwo ?

Prezesów TMZK było sporo bo i czas długi . Ja jestem 6-ym szefem i podziwiam poprzedników
bo byli niepospolici. Np. były prezes dr Eugeniusz Kaczmarek to charyzmatyczna postać, która
przez 45 lat twórczo prowadziła Towarzystwo o wielkim znaczeniu dla regionu i kraju. Z
tamtych lat wyjątkowo do dzisiaj wiceprezesem jest dr Ignacy Einhorn, który wiernie
partnerował prezesowi Kaczmarkowi wraz z sekretarz Elżbietą Junak. Wszyscy prezesi TMZK
włącznie ze mną mieli wielkie wsparcie od nestorów TMZK, wspaniałych przewodników,
Leszka i Romany Majewskich, którzy przybyli na ziemię kłodzką zaraz po wojnie, a aktualnie
zaliczają się do najbardziej aktywnych członków Towarzystwa.

Jakie zasadnicze cele do realizacji postawiło sobie Towarzystwo ?

Na początku celem Towarzystwa było związanie nowo przybyłych po wojnie Polaków z nową
ojczyzną ziemią kłodzką i wywołanie silnych patriotycznych związków z tym regionem. Ważne
było poznawanie jego niezwykłego bogactwa i rozbudzanie umiłowania ojczyzny przez
młodzież. Teraz cele są współczesne i polegają na promocji polegającej na odkrywaniu
regionu na nowo zarówno dla naszych mieszkańców ale przede wszystkim dla Europy i dla
świata. Ktoś spyta czy to nie jest przerost ambicji ? Jestem przekonany że nie, bo ziemia kłodzka
z jej mieszkańcami, historią, przyrodą i kulturą oraz turystyką jest jedyną i unikatową krainą,
w największej z możliwych skal, o czym powiem później.

Jaki wpływ miało Towarzystwo na życie kulturalne ziemi kłodzkiej i czy na dzień
dzisiejszy również kulturotwórczo wpływa na naszą piękną Małą Ojczyznę ?

Wpływ kulturotwórczy TMZK na rozwój ziemi kłodzkiej był i jest wielki. Już od 1948 roku
Roczniki Ziemi Kłodzkiej widziane nawet w bibliotece papieskiej, udział Towarzystwa w
Wiosnach Poetyckich od 1960 roku a potem wydanie grafik ziemi kłodzkiej oraz inicjatywa Dni
Kłodzka trwająca do dzisiaj i wiele innych wydarzeń to dorobek przeszłości. A dzisiaj TMZK

słynie z wielkich wydarzeń przyciągających tłumy jak impreza kulturowa pt. „Potęga słowa”,
konferencje nt. „Nowych form promocji ”czy „Alchemii wykorzystania potencjału
gospodarczego ziemi kłodzkiej” oraz Gala 70-lecia z etiudą teatralną legendy o ziemi kłodzkiej
w wykonaniu członków Towarzystwa, to tylko niektóre z inicjatyw, które w ciągu roku
bezpośrednio zainteresowały ponad 1500 osób. Do tego odkrycie skarbu historii w postaci
manuskryptu z XVI w. przekazanego burmistrzowi Kłodzka i Muzeum Ziemi Kłodzkiej do badań
naukowych. Można powiedzieć, że ambicja kulturotwórcza TMZK nie słabnie poprzez jej
rzeczywistą i współczesną realizację.

Czy działalność Towarzystwa dokumentowana była poprzez wydawnictwa, i – jeżeli tak,
to czy zwyczaj ten będzie kontynuowany ?

Charakterystyczne dla działalności Towarzystwa w przeszłości było dokumentowanie życia
regionu licznymi wydawnictwami o których wspominam wyżej. Dlatego nawiązując do tej
tradycji skromnie zaczęliśmy od okazjonalnej jednodniówki wydanej na Galę 70-lecia. Jest to
historyczny przekrój 70 - lecia TMZK w ujęciu syntetycznym i warto ten materiał poznać na
naszej stronie internetowej. Jednak najważniejszą kontynuacją wydawniczą będą Roczniki
Ziemi Kłodzkiej w formie internetowej a następnie w formie wydawniczej.
Chcemy aby te wydania były cennymi rarytasami w swoim rodzaju.

Czy sesje naukowe organizowane przez Towarzystwo cieszyły się dużym społecznym
zainteresowaniem ?

Tak, w latach poprzednich Towarzystwo wywoływało duży rezonans społeczny poprzez sesje
naukowe dotyczące historii, kultury, przyrody oraz służby zdrowia z akcentem na już wtedy
zauważany problem ludzi tzw. III wieku. Tematami były także „osadnictwo w regionie”( 1967),
„ koncepcje ratowania kłodzkiej starówki”(1977) i „ochrona środowiska naturalnego Ziemi
Kłodzkiej”(1973).
Obecnie TMZK podejmuje także różne tematy od historii i kultury poprzez przyrodę do
gospodarki oraz promocję nierozerwalnie związaną z turystyką. Np. 9 października br. TMZK
wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu zorganizowało z wielkim powodzeniem
interesującą debatę z młodzieżą powiatu kłodzkiego nt; „Turystyka jako dominanta rozwoju
ziemi kłodzkiej i szansa na lepsze życie jej mieszkańców?”.

Czy przewiduje pan kontynuowanie tej działalności ?

Oczywiście, że sesje naukowe i debaty w TMZK były są i będą w przyszłości.
Jesteśmy otwarci na propozycje interesujących tematów.

Dzięki komu została zachowana przez tak wiele lat ciągłość działalności Towarzystwa ?

Zachowanie tak długiej ciągłości działalności Towarzystwa nie jest nigdy łatwe.
Ciągłość godnego działania TMZK zapewniały zespoły pasjonatów ze swoimi liderami, ich
zastępcami i sekretarzami. Ja pamiętam z ostatnich lat, że po śmierci prezesa Kaczmarka
TMZK było zagrożone i gdyby nie starania dr I. Einhorna i przejęcie prezesury przez J.
Radziejewską oraz gdyby nie praca sekretarz E. Junak z członkami Zarządu, to Towarzystwo
mogło upaść.

W roku 2016 objął pan prezesurę Towarzystwa. Czy będzie pan miał wystarczającą ilość
wolnego czasu by poświęcić się „bez reszty” pracy dla Towarzystwa ?

Wydaje mi się i zresztą mojej żonie też, co wielokrotnie podkreśla , że zadania zawodowe i
społeczne realizuję poświęcając czas tej pracy „bez reszty”.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej to nie zabawa i skoro podjąłem się kierowania ta
organizacją to czas muszę mieć. Ponadto są jeszcze noce. No nie całe.

Jakie dziś główne cele stawia pan przed tak zasłużoną organizacją ?

Cele już wynikają z moich wypowiedzi powyżej ale dodam, że chcę godnie realizować ideę
regionalizmu w odniesieniu do ziemi kłodzkiej w twórczej symbiozie doświadczonych działaczy
TMZK z nowymi pasjonatami z młodszego pokolenia. Celem jest pokazać sobie Europie i
światu skarbu ziemi kłodzkiej z jej mieszkańcami i tym co niespotykanego na niej jest,
wykorzystując nowoczesne formy prezentacji, np. hologramy.

Czy Towarzystwo już pod pańskim kierownictwem przeprowadziło jakieś znaczące
wydarzenia ?

Od 30 maja 2016 roku kiedy zostałem prezesem wraz z Zespołem TMZK przeprowadziliśmy
10 poważnych inicjatyw przyciągających ponad 1500 osób wraz z ostatnią Galą 70- lecia. Były
pełne sale, były przekazy medialne, pokazy, filmy i zaskakujące prezentacje, konkursy, poetyckie
uniesienia i wystawy, poważne debaty gospodarcze oraz pozytywne reakcje z kraju i ze świata.
Powyżej sygnalizowałem te wydarzenia i nie chce się powtarzać ale chronologicznie można je
poznać na stronie internetowej TMZK: www.tmzk.eu

Czy ma pan współpracowników pomagających w realizacji nakreślonych celów ?
Oczywiście jest to cały Zarząd oraz wyjątkowi przyjaciele z młodszego pokolenia, których
rozpiera energia i fantazja oraz miłość do ziemi kłodzkiej.
Nie wymieniam nikogo indywidualnie żeby nikogo nie pominąć ale jestem im bardzo wdzięczny.

Odczuwa pan zainteresowanie pracą w Towarzystwie pasjonatów i społeczników ?
Tak rzeczywiście jest, odczuwam to wyraźnie…

Dostrzega pan szansę kontynuowania świetności Towarzystwa ?
Po naszej półtorarocznej ciężkiej pracy ludzie mówią, że TMZK kontynuuje lata świetności
Towarzystwa. To ja wierzę w tę kontynuację i cieszę się z tego stanu…

Może – na zakończenie, kilka słów od siebie…
Nie wystarczy mieć chęci i rację, trzeba tworzyć siłę wokół chęci i racji.
KOCHAJCIE ZIEMIĘ KŁODZKĄ !!! ORAZ PAMIĘTAJCIE I GŁOŚCIE, ŻE
ZIEMIA KŁODZKA TO JEDYNE MIEJSCE W EUROPIE O TAK WIELKIM
NASYCENIU ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI W PROMIENIU 40-KM OD SERCA
REGIONU - 1000-LETNIEGO KŁODZKA !
Dziękuję za rozmowę

Miejska znajdą protokół
wcześniejszych sesji.

31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
ODBYŁA SIĘ
XXXIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
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ŚLUBOWANIE
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIG
MIĘDZYLESIE

Nasi Radni procedowali w następujących
sprawach :

1/
przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy wraz z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2017 r.
2/ zmian w budżecie gminy na rok 2017
3/stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie w
ośmioletnią
Samorządową
Szkołę
Podstawową w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie.
4/stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Międzylesiu w Samorządową
Szkołę Podstawową w Międzylesiu
5/stwierdzenia zakończenia działalności
Samorządowego Gimnazjum nr 1 w
Międzylesiu
oraz
Samorządowego
Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl
gdzie w zakładce BIP pod hasłem Rada

31 października 2017 r., podczas
XXXIII Sesji Rady Miejskiej w
Międzylesiu odbyło się ślubowanie nowo
wybranej Młodzieżowej Rady Miasta i
Gminy Międzylesie. Na sesji pan burmistrz
Tomasz Korczak podsumował wybory,
które odbyły się dnia 9 października 2017 r.
Nastepnie przeprowadzono uroczyste
ślubowanie
wraz
z
wręczeniem
zaświadczeń o wyborze na radnych
Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie w
kadencji 2017/2018.

I SESJA
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIG MIĘDZYLESIE
8 listopada 2017 r., o godz. 13.00 w
s`ali urzędu MiG Międzylesie, na wniosek
Burmistrza MiG Międzylesie zwołana
została I inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady MiG Międzylesie. Burmistrz
otworzył sesję i przewodniczył jej obradom
aż
do
wyboru
Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady, którym w tajnych
wyborach jednogłośnie wybrana została
Joanna Broszko. Następnie Przewodnicząca
przeprowadziła wybory na funkcję

Wiceprzewodniczących, którymi zostali:
Karol Bilicki i Sandra Gładysz, oraz
Sekretarza którym wybrano Nicoll Gładysz.

Tomaszem Korczakiem oraz bardzo dobrze
przygotowanego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kłodzku wniosku o
dofinansowanie, który został złożony do
Wojewody we wrześniu ubiegłego roku.

DROGA POWIATOWA W
NAGODZICACH ODDANA
DO UŻYTKU

3 listopada br. wykonawca remontu drogi
powiatowej w Nagodzicach przekazał cały
jej odcinek do użytku. Inwestycja, która
kosztowała
blisko
2
mln.
zł.,
współfinansowana z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej, z budżetu gminy Międzylesie i
budżetu powiatu kłodzkiego, przyczyniła
się do wykonania całkowitej przebudowy
jezdni, zjazdów, przepustów, oznakowania i
odwodnienia na długości blisko 2,5km,
łącząc drogę krajową nr 33 i drogę
wojewódzką nr 389.
Jak podkreśla członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego Piotr Marchewka nie byłoby tej
inwestycji gdyby nie ścisła współpraca z
gminą
Międzylesie
i
burmistrzem

W oficjalnym oddaniu drogi do użytku
udział wzięli m.in.: starosta kłodzki –
Maciej Awiżeń, etatowy członek zarządu
powiatu kłodzkiego – Piotr Marchewka,
burmistrz MiG Międzylesie – Tomasz
Korczak oraz przedstawiciele Wykonawcy,
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku,
sołectwa Nagodzic i Roztok

REMONT DROGI NA DZIAŁCE
NR 92 W ROZTOKACH
Dobiega końca remont drogi na działce nr 92 w
Roztokach na odcinku 100 mb. Zadanie
współfinansowane jest ze środków Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego. Wartość zadania wynosi
67.542,38 zł., w tym dofinansowanie 25.200,00
zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych DROGMOST Sp. z o.o.
w Kłodzku. Wyremontowany odcinek
zdecydowanie poprawi dojazd do zabudowań

mieszkalno-gospodarczych
dla
zamieszkujących w jej pobliżu.

osób

ZAMKNIĘCIE UL.
SYROKOMLI
PRZEDŁUŻONE DO 11
GRUDNIA 2017 r.
W związku z niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi, konserwacja
nawierzchni z bruku kamiennego w ulicy
Syrokomli
w
Międzylesiu
zostaje
przedłużona do 11 grudnia 2017 r. Dojazd
do posesji możliwy jest od strony ul.
Waryńskiego, gdzie wprowadzono ruch
dwukierunkowy. Prace prowadzi firma
„Kostar” Usługi Koparko Ładowarką Jacek
Łysiak. Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności w tym rejonie.

3 NOWE WIATY
PRZYSTANKOWE !
Dotychczasowe wysłużone wiaty
przystankowe
w
miejscowościach
Szklarnia, Jodłów i Boboszów zostały
zdemontowane.
Stare,
przegnite
i
rozpadające się drewniane elementy wiat,
zagrażały już dzieciom oraz mieszkańcom
na co dzień korzystającym z przystanków
wykorzystywanych
przez
środki
komunikacji, działające na terenie naszej
gminy. W ich miejsce zainstalowano
nowoczesne, przeszklone wiaty, które
umożliwią
swobodne
dostrzeżenie
nadjeżdżającego autobusu oraz ochronią
przed deszczem, śniegiem i wiatrem.
Dodatkowo każda z wiat posiada czytelną
nazwę przystanku, herb gminy Międzylesie
i kubeł na odpady. Na terenie całej gminy
mamy już 5 takich wiat, w roku 2018
planowany jest zakup kolejnych.

SPOTKANIE
SAMORZĄDOWCÓW W
SPRAWIE STRATEGII SUDETY
2030

Dnia 27 października 2017 r. roku w
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
odbyło się spotkanie przedstawicieli
samorządów
gmin
subregionu
jeleniogórskiego i wałbrzyskiego przy
udziale członków Zarządu Województwa.
Gminę
Międzylesie
reprezentowała
Aleksandra Kruk – sekretarz Miasta i
Gminy Międzylesie. Spotkanie zostało
zorganizowane z inicjatywy przedstawicieli
aglomeracji wałbrzyskiej.
W odpowiedzi na inicjatywę prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja dot.
stworzenia Strategii Sudety 2030 około 80
na 90 branych pod uwagę samorządów z
subregionu
wałbrzyskiego
i
jeleniogórskiego zadeklarowało udział w
tworzeniu strategii. Strategia będzie

podstawą do ubiegania się o dodatkowe
środki finansowe, które pozwolą na
przyspieszony
rozwój
Sudetów
i
Przedgórza
Sudeckiego.
Efektem
postępującego rozwoju obszaru Sudetów
i Przedgórza będzie systematyczne
zmniejszanie się dystansu rozwojowego
pomiędzy północą województwa.
Już wcześniej samorządowcy z południa
Dolnego Śląska zwrócili uwagę na różnice
w
rozwoju
społeczno-gospodarczym
subregionów
jeleniogórskiego
i
wałbrzyskiego w odniesieniu do północy
naszego województwa, które trafnie
określono jako “Dolny Śląsk dwóch
prędkości”. Dlatego też większość z nich
opowiedziała się za opracowaniem
wspólnego dokumentu, który wpisywałby
się w obecnie aktualizowaną strategię
całego województwa i dałyby wszystkim
znacznie lepsze perspektywy w dalszym
rozwoju społeczno - gospodarczym
Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.
Wyodrębnienie obszaru Sudetów i
Przedgórza w nowej perspektywie unijnej,
stwarza
możliwość
samodzielnego
aplikowania o środki, z pominięciem
północy województwa. Jest to bardzo
ważne, gdyż część północna naszego
województwa już nie będzie mogła się o nie
ubiegać, z uwagi na to, że jest zamożniejsza
i przekroczy dopuszczalne progi.
Podczas spotkania wyłoniono Komitet
Sterujący, który będzie koordynował prace
związane z tworzeniem dokumentu.

DYSKUSJA NAD
PROJEKTEM…
16 listopada 2017 r. odbyła się
ponowna dyskusja publiczna nad projektem
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Międzylesie.

Do 17 listopada 2017 r. istniała
możliwość składania uwag do ww. projektu
studium. Po tym terminie zostanie
sporządzona lista uwzględnionych i
nieuwzględnionych wniosków, naniesione
zostaną zmiany w projekcie studium, a
dokument będzie podlegał ponownemu
opiniowaniu przez właściwe instytucje.
Po otrzymaniu pozytywnych opinii,
studium zostanie powtórnie wyłożone do
publicznego wglądu, o czym będziemy
informować.

REMONT WIEŻY NA
TRÓJMORSKIM WIERCHU

W
październiku br. został
przeprowadzony remont, wybudowanej w
2009 r.,
wieży widokowo
–
przeciwpożarowej
na
Trójmorskim
Wierchu.
Prace polegały na wymianie zużytej
instalacji
odgromowej,
pomiarach
ochronnych
instalacji,
konserwacji
konstrukcji
drewnianej
i
układu
komunikacyjnego wieży. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Usługowe ,,
MONTER’’
Marian
Jóźwiak
z
Domaszkowa.

Wszystkich pasjonatów wędrówek
górskich i nie tylko, serdecznie zachęcamy
do „zdobycia” wieży. Niepowtarzalne
widoki gwarantowane.

dofinansowania, z wybranymi w naborze
Wnioskodawcami, podpisywane zostaną
umowy o udzielenie dotacji.

DOTACJE DO WYMIANY
PIECÓW

E-URZĄD INNOWACJE
PŁATNOŚĆ KARTĄ ORAZ
TELEFONEM

Trwa weryfikacja wniosków o
udzielenie dotacji na likwidację pieców
starej generacji i wymianę na ekologiczne
źródło ciepła, w ramach priorytetowego
programu
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej
emisji
na
obszarze
województwa
dolnośląskiego.
Wnioskodawcy
niekompletnych
wniosków
wezwani
zostali
przez
burmistrza do ich uzupełnienia. Zgodnie z
zapisami regulaminu określającego zasady
i tryb udzielania dotacji celowej na
realizację przedsięwzięć związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie
gminy Międzylesie, poprzez trwałą
likwidację ogrzewania opartego na paliwie
stałym
lub
biomasie,
wnioski
niekompletne
lub
nieprawidłowo
wypełnione,
po
bezskutecznym
jednorazowym
wezwaniu
do
uzupełnienia, zostaną odrzucone.
Na
realizację
przedsięwzięć
spełniających
wymogi
programu
i
zakwalifikowanych do objęcia dotacją,
gmina wystąpi, w styczniu 2018 r., o
dofinansowanie, w formie pożyczki, do
WFOŚiGW we Wrocławiu. Po uzyskaniu

W najbliższym czasie w kasie
naszego urzędu zostanie uruchomiona
płatność elektroniczna, mieszkańcy naszej
Gminy i nie tylko będą mogli w kasie
zapłacić kartą ale i
telefonem
komórkowym . Możliwość dokonywania
płatności bezgotówkowych w urzędzie jest
jednym z oczekiwań nowoczesnego
społeczeństwa. Rozpoczęcie przyjmowania
np. podatków i opłat w formie
bezgotówkowej przekłada się na pozytywne
postrzeganie urzędów, jako innowacyjnych
i przyjaznych mieszkańcom.
Ministerstwo Rozwoju (MR) chce
umożliwić
urzędom
przyjmowanie
płatności bezgotówkowych. Obecnie tylko
ok. 10 proc. jednostek samorządu
terytorialnego oferuje obywatelom taką
funkcjonalność,
mimo
że
obrót
bezgotówkowy staje się coraz bardziej
powszechny. MR razem z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A. prowadzi prace nad
upowszechnieniem
płatności

bezgotówkowych.
Celem
tego
przedsięwzięcia jest opracowanie i
wdrożenie modelu akceptacji płatności
bezgotówkowych
z
wykorzystaniem
terminali POS i użyciem WebPOS
Paybynet w jednostkach administracji
publicznej, który będzie bezpłatny zarówno
dla urzędu, jak i dla klientów.

Projekt realizowany jest wspólnie z czeską
gminą
Červená
Voda,
gdzie
w
miejscowości Šanov powstaje wiata
turystyczna z kamiennym kominkiem,
ławostołami i 2 tablicami informacyjnymi.
W wiacie ustawione zostaną eksponaty
edukacyjne, będące replikami pędzli i
szczotek – tradycyjnego rzemiosła regionu.

PROJEKT
„TURYSTYKA SZANSĄ NA
ROZWÓJ POGRANICZA
POLSKO-CZESKIEGO”

Dobiega końca realizacja projektu pn.
„Turystyka szansą na rozwój pogranicza
polsko-czeskiego”. W ramach niniejszego
przedsięwzięcia powstała przyrodniczohistoryczna
ścieżka
turystyczna
przebiegająca przez wieś Goworów, przy
której usadowiony został „Przystanek dla
Turystów”. Jest to ogrodzony teren z bramą
wejściową, wyposażony w dwie wiaty
drewniane z ławostołami i tablicami
informacyjnymi, wokół z nasadzeniami
krzewów ozdobnych. Dodatkowo w
centrum wsi zostały zamontowane dwie
duże tablice informacyjne.

Nieodłącznym elementem projektu są także
materiały promocyjne. Część z nich gmina
Międzylesie przekazała dnia 06.11.2017 r.
do siedziby Partnera Červená Voda. Są to
przewodniki po miejscowości Goworów,
foldery informacyjne, a także widokówki.
Projekt przyczynił się do wzmocnienia
współpracy
między
Partnerami
i
wzbogacenia infrastruktury turystycznej
obu regionów.

REALIZACJA PROJEKTU POD
NAZWĄ
"ZABYTKI SAKRALNE
ŚWIADECTWEM WSPÓLNEGO
DZIEDZICTWA
HISTORYCZNEGO
POGRANICZA
POLSKO-CZESKIEGO"
ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Całkowity koszt projektu wyniósł
62918,96 euro po stronie polskiej 30011,00
po stronie czeskiej całkowity koszt projektu
32907,96
euro.
Dofinansowanie
z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego wyniosło 85%,
Projekt miał na celu większe
wykorzystanie
bogactwa
kulturowohistorycznego
polsko
czeskiego
pogranicza. Głównym działaniem po
stronie polskiej była renowacja kolumny
maryjnej na rynku w Międzylesiu.
Pochodzący z 1698 roku obiekt jest jednym
z najbardziej charakterystycznych i
najcenniejszych elementów międzyleskiego
rynku. Po stronie czeskiej najważniejsze
działania to stworzenie ścieżki historycznodydaktycznej imienia znanego malarza
pochodzącego z Bačetína Celestina Matějů,
oraz zbudowanie dzwonnicy jego imienia i
udostępnienie do zwiedzania kaplicy św.
Anny w Sudínie. Na przystanku powstała z
kolei
samoobsługowa
dwujęzyczna
biblioteczka. Produktom projektu będą
towarzyszą wspólne działania promocyjne.

Prace
renowacyjne
przy
międzyleskiej kolumnie trwały około trzech
miesięcy. Obecny na archiwalnych
rycinach i pocztówkach obiekt wpisał się na
stałe w krajobraz miasteczka. Przetrwał
szczęśliwie do naszych czasów bez
większych
uszkodzeń.
Ostatnia
udokumentowana
renowacja
została
przeprowadzona przed II wojną światową.
W
roku
2005
przeprowadzono
oczyszczanie obiektu,i drenaż.

językach, polskim, czeskim, niemieckim i
angielskim folder obejmuje swoim
zasięgiem duży obszar powiatu kłodzkiego
oraz kraju hradeckiego, ołumunieckiego w
czechach, pokrywając się z obszarem
euroregionu Glacensis, sięgając także po
bardziej oddalone miejsowości jak Prudnik
w Polsce czy czeska Kutná Hora .
Wydawnictwo traktuje nie tylko o
kolumnach Maryjnych, ale przedstawia
czytelnikom najważniejsze walory rejonu
przyczyni się do tym samym do wzrostu
ruchu turystycznego na całym obszarze
pogranicza polsko-czeskiego.

W dniu 20 października dokonano
oficjalnej prezentacji obiektu po renowacji.
Burmistrz Tomasz Korczak przedstawił
zgromadzonym symbolikę obiektu. Nie
zabrakło delegacji z Czech, starostka Obec
Bačetín Gabriela Prýmusová przybyła wraz
ze
współpracownikami,
oraz
przedstawicieli Euroregionu Glacnesis.
Podczas drugiej części spotkania
oprócz prezentacji dotyczącej przebiegu
renowacji przygotowanej przez Adama
Opalińskiego
zaprezentowano
folder
zatytułowany Kolumny Maryjne polskoczeskiego pogranicza. Zredagowany w 4

Na
dołączonej
mapie
zaproponowano wycieczkę , podczas której
poznamy najważniejsze atrakcje między
innymi Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej,
Międzylesia, Žamberka, Opočna, Králík w
Czechach, oraz partnera projektu Bačetína.
Zwracający uwagę widza, dopracowany
projekt folderu wykonała firma mediafm.pl
z
Częstochowy,
piękne
fotografie
wykonano w większości na potrzeby
wydawnictwa,
a
merytorycznie
zredagowany został przez pracowników
referatu organizacyjnego Urzędu Miasta i
Gminy w Międzylesiu.
Koordynatorem projektu ze strony
czeskiej była Michaela Prouzova, a ze
strony gminy Międzylesie Adam Opaliński.

BAČETÍN - PREZENTACJA
ZAKOŃCZONYCH DZIAŁAŃ W
PROJEKCIE „ZABYTKI
SAKRALNE ŚWIADECTWEM
WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA
POGRANICZA POLSKOCZESKIEGO”

W dniu 29 października w Bačetínie odbyła
się prezentacja zakończonych działań w
projekcie „Zabytki Sakralne świadectwem
wspólnego dziedzictwa pogranicza polskoczeskiego” który realizowany był w roku
2017 wraz z Gminą Międzylesie. Burmistrz
Tomasz Korczak uczestniczył w spotkaniu
wraz komisją Rady Miejskiej, obecny był
także koordynator projektu ze strony
polskiej Adam Opaliński.

Pierwszym punktem spotkania była
prezentacja którą prowadziła starostka obec
Bačetín Gabriela
Prýmusová
oraz
místostarosta
Dušan
Matohlína.
Przedstawiono zakres wykonanych prac,
oraz stan przed i po ich wykonaniu.
Następnie uczestnicy przeszli pod kaplicę
Świętego Krzyża, przy której postawiono
dzwonnicę oraz dolano nowy dzwon w
ramach projektu, nazwanym imieniem
malarza Celestina Matějů. Poprzedni

dzwon został skonfiskowany w czasie
wojny. Po mszy odbyło się uroczyste
poświęcenie nowego dzwonu, głos zabrała
także starostka obec Bačetín Gabriela
Prýmusová oraz burmistrz Tomasz
Korczak.

Następnie zgromadzeni przeszli po świeżce
edukacyjno-historycznej
dotyczącej
urodzonego w Bačetínie wspomnianego
wcześniej malarza Celestina Matějů. W
kaplicy św Anny w pobliskim Sudínie
znajduje się obraz jego autorstwa. Obiekt
jest
częścią
ścieżki
edukacyjnohistorycznej, w kaplicy w ramach projektu
zamontowano kratę. Ostatnim punktem
spotkania była wizyta w oryginalnej
czesko-polskiej
samoobsługowej
informacji turystycznej i bibliotece
umieszczonej na miejscowym przystanku
autobusowym. Cześć osób zabrało ze sobą
książki które zostały od razu umieszczone
na półkach. Burmistrz Tomasz Korczak
przekazał
specjalnie
przywiezione
wydawnictwa i materiały promocyjne
dotyczące gminy Międzylesie, także w
języku czeskim.

„MIĘDZYLESKIE IMPRESJE
TANECZNE"

Całkowity koszt projektu wyniósł 62918,96
euro po stronie polskiej 30011,00 po stronie
czeskiej całkowity koszt projektu 32907,96
euro. Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło
85%,
Projekt ma na celu większe wykorzystanie
bogactwa kulturowo-historycznego polskoczeskiego pogranicza.

Pod taką nazwą na zaproszenie grupy
"PLUS-MINUS"
swoje
umiejętności
taneczne dla mieszkańców Miasta i Gminy
Międzylesie zaprezentowały Ząbkowickie
Jazzgotki
z
Ząbkowic
Śląskich,
Bierkowickie Roksanki z Bierkowic,
Rusałki z Polanicy, Akademia Ruchu z
Goworowa i Plus-Minus z Międzylesia.

Było energetycznie i wesoło..... kto nie był
niech żałuje. Mamy nadzieję, że do
zobaczenia
za
rok
:)
Projekt "Międzyleskie Impresje taneczne"
został sfinansowany ze środków programu

KREW CENNY DAR ŻYCIA…

14.11.2017
odbyła
się
akcja
honorowego krwiodawstwa w Międzylesiu.
Wśród mieszkańców Gminy Międzylesie krew
oddali również nasi strażacy. Dziękujemy im za
ich życzliwość i niezawodność w niesieniu
pomocy innym. Każdy z nich nie tylko
bezinteresownie oddaje krew do celów
leczniczych, lecz także wykazuje godną
naśladowania postawę wobec drugiego
człowieka i wobec życia.

11 LISTOPADA…

Obchody zakończono w MGOK
koncertem „Polskich pieśni i piosenek
patriotycznych” w wykonaniu artystów
agencji Moc Art. z Krakowa. Na scenie
wystąpili aktorzy scen śląskich panowie
Tomasz Muszyński i Marcin Dźbik. Artyści
zaczarowali swoimi głosami zgromadzoną
publiczność. Licznie przybyli harcerze i
zuchy z Hufca ZHP Bystrzyca Kł aktywnie
włączyli się w śpiew znanych piosenek.
Dziękujemy serdecznie wszystkim
za
liczny udział w obchodach 99. rocznicy
Odzyskania Niepodległości

FESTIWAL PIEROGÓW
W MIĘDZYLESIU

Uroczystości 11 listopada zgodnie z
tradycją naszej społeczności rozpoczęły się
uroczystą mszą w intencji ojczyzny,w
Kościele pw. Bożego Ciała w Międzylesiu.
Po mszy z towarzyszeniem orkiestry dętej
OSP zgromadzeni przeszli pod obelisk
Sybiraków, gdzie oddano hołd poległymharcerze odczytali Apel Poległych a
burmistrz
Tomasz
Korczak
złożył
symboliczną wiązankę kwiatów.

21 października 2017r w MGOK w
Międzylesiu odbył się „II Międzyleski
Festiwal Pierogów”. Konkurs na najlepsze
międzyleskie pierogi zgromadził 15 ekip
konkursowych:
Rada
Sołecka
z
Domaszkowa, Sołectwa Lesica i Szklarnia,
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu,
Dom Kultury w Domaszkowie, KGW
Goworów,
zespół
„Międzylesianie”,
„Wojtulanka” Gniewoszów oraz Elżbieta
Niżnik, Magdalena Korotusz i Marzena

Bojda, Małgorzata i Olga Wojtczak, Agata
Biernacka, Wojciech Kołodziej, Piotr
Kołodziej i Agata Szubarczyk.

W kategorii „Pierogi ruskie” spośród 11.
rodzajów wyłoniono zwycięzców:
I miejsce Samorządowe
Międzylesie

Przedszkole

II miejsce Zespół Międzylesianie
III miejsce Wojciech Kołodziej
W kategorii „Pierogi z innym
farszem” z pośród 22 rodzajów pierogów
komisja
wyłoniła
następujących
zwycięzców:
Każda ekipa przygotowała pierogi
do degustacji i do konkursu w dwóch
kategoriach: ruskie i z innym farszem. Z
innym farszem to były np. pierogi : z
kapusta i grzybami, z pieczarkami, z kasza
gryczaną i fetą, z jarmużem i ziemniakami,
z mięsem, z warzywami, z dynią i batatem,
z żółtym serem, ze śliwką i orzechami, z
białym serem i miętą, z gruszką i serem
pleśniowym, z czekoladą, bananem i chili.
Komisja konkursowa w składzie:
-przedstawiciele
Kłodzkiej
Szkoły
Przedsiębiorczości,
nauczycielki
przedmiotów gastronomicznych panie:
Renata Tkaczyk, Małgorzata Puchalska i
Elżbieta Struk
-ksiądz Sebastian Nawrocki - proboszcz z
Różanki
-pan Ryszard Pluciński ze Złotego Stoku
Komisja
dokonała
wyboru
najlepszych pierogów, przyznała nagrody i
certyfikaty. Wszystkie pierogi były
smaczne,
precyzyjnie
wykonane
i
estetycznie podane. Komisja miała wielki
kłopot z wybraniem zwycięzców. Po
burzliwej dyskusji przyznano następujące
miejsca:

I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich
Goworów – pierogi ze śliwką i orzechami
II miejsce Rada Sołecka Domaszków pierogi
z
pieczarkami
i
sosem
beszamelowym
III miejsce Dom Kultury Domaszkówpierogi z kapustą i grzybami
Wszyscy zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe (garnki ceramiczne,
zestawy garnków, frytkownice), a pozostali
uczestnicy kuchenne upominki.
Ekipy
oprócz
pierogów
przygotowały jeszcze cudownie ozdobione
stoły, a na stołach dominowała złota polska
jesień. Wszystkim ekipom składam
serdeczne podziękowania za udział w
konkursie.
W trakcie festiwalu wystąpiła
gościnnie „Kapela podwórkowa z ulicy
Hutniczej” ze Stronia Śląskiego, która
śpiewem, żartami i dowcipami zabawiała
zgromadzoną
publiczność.
Podczas
festiwalu
miało
miejsce
również
zakończenie projektu pn. Wspólny śpiew
łagodzi obyczaje, realizowany przy wsparciu
środków z Funduszu Lokalnego Masywu
Śnieżnika w ramach konkursu Działaj
Lokalnie. Aby śpiewem nawiązać do tematu
głównego festiwalu, to „Międzylesianki”

zaśpiewały m.in. „Maryna, gotuj pierogi”,
wyrecytowały wiersz nt. tak przez
wszystkich lubianych pierogów, a wspólnie
z zespołem „Długopolanie” zaśpiewano
utwory, tak skrzętnie ćwiczone na
warsztatach tj. „Modlitwa o pokój” oraz
„Dwa serduszka cztery oczy”.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"
Podczas festiwalu odbyła się także
zbiórka datków na pogorzelców z Lądka
Zdroju. MGOK przekazał cały dochód z
kawiarenki na ten cel. Ogólnie zebrana
kwota to 500 zł. Dziękujemy darczyńcom
za okazane serce.

Burmistrz gratulując zwycięzcom
konkursu i dziękując wszystkim za udział
w II Międzyleskim Festiwalu Pierogów
zapowiedział na przyszły rok dodatkową
nagrodę (suszarka do grzybów), która
zostanie wylosowana spośród wszystkich
uczestników konkursu. A więc do
zobaczenia za rok.

20 września - to dzień ważny dla
wszystkich przedszkolaków w całej Polsce
bowiem
Sejm
przyjął
uchwałę
ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim
Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało
ustanowione, by podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci
i ma przyczynić się do popularyzacji
wychowania przedszkolnego.
Tego dnia, dzieci w grupie "Wilczki" i
„Delfinki” zostały zaproszone do wspólnej
zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki
rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na
głowie,
uczestniczyły
w
zabawach
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz
tańczyły przy muzyce. Dzieci ćwiczyły
z wielką chęcią na nowym sprzęcie
z
wykorzystaniem
drabinki,
stojaków
i zjeżdżalni. Radość, śmiech i głośny doping
uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.
Śpiewały także "Hymn Przedszkolaka, którego
się nauczyły. Na zakończenie przedszkolaki
otrzymały słodycze i pamiątkowe medale
przedszkolaka. Był to dzień wspólnego
przeżywania radości z pobytu w przedszkolu.
Do
swoich domów dzieci wracały z
pomalowanymi
buźkami
i balonami. (T.P.)

DELFINKI

Po obiedzie przedszkolaki poznawały
właściwości owoców, ich zapach i smak.
Na koniec nastąpiła degustacja owoców w
obu grupach. Wszystkie dzieci wiedzą, że
owoce mają bardzo dużo witamin i należy
je codziennie spożywać. (T.P.)

WILCZKI

WIZYTA W MARKECIE
"BIEDRONKA"
Dwie grypy przedszkolaków "Wilczki"
i "Delfinki" były
na wycieczce w
supermarkecie "Biedronka". Po obejrzeniu
sklepu wspólnie z nauczycielkami dzieci
kupiły owoce. Po powrocie do przedszkola
wszystkie owoce zostały dokładnie umyte.

Warsztaty w gr. "Wilczki" pod nazwą
„Jesienne zabawy plastyczne”

Dnia 18 października przedszkolaki z gr.
„Wilczki” zaprosiły swoich rodziców do
wspólnej zabawy. W tym dniu odbyły się
warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i ich
rodziców pt. „Jesienne zabawy plastyczne”. W
trakcie tego spotkania dzieci wspólnie z
rodzicami
tworzyły
różnorodne
prace
plastyczne. A to wszystko z wcześniej
zgromadzonego materiału przyrodniczego.
Powstały przepiękne stworki leśne, ślimaki,
obrazki, wspaniała stonoga i stroiki jesienne.
Rodzice wycinali pieczątki z ziemniaków, a
dzieci potem miały wspaniałą zabawę w trakcie
warsztatów i jeszcze przez następne dni. Ale
najlepszą częścią warsztatów dla dzieci było
malowanie dyń. Bardzo im się to podobało. W
trakcie przerwy był poczęstunek dla dzieci i
rodziców. Czas upłynął w bardzo miłej
atmosferze.
Na
zakończenie
dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
śpiewając piosenki "Idzie jesień poprzez świat"
i "Hymn świeżaków". W podziękowaniu za
wspólnie spędzony czas przedszkolaki
zaśpiewały rodzicom piosenkę "Moja rodzina".

Festiwal pierogów

Na zakończenie wszystkie wytwory wykonane
przez dzieci i ich rodziców uwieczniono na
zdjęciach.
Część
wykonanych
prac
umieszczono na wystawie w korytarzu
przedszkola a część została sprzedana, a
pieniądze przeznaczone na wycieczkę. Bardzo
dziękujemy pani Iwonie Kuś za pomoc w
organizacji warsztatów, pani Natalii Czubala
za dostarczone dynie, a wszystkim obecnym
rodzicom za wspólną zabawę. (T.P.)

21 października w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury odbył się "II Międzyleski Festiwal
Pierogów", w którym uczestniczyło nasze
przedszkole. Nasze wspaniałe kucharki
przygotowały do konkursu dwa rodzaje
pierogów – tradycyjne ruskie i z mięsem z
żeberek. Za "pierogi ruskie" przedszkole
otrzymało I miejsce.

W trakcie "Festiwalu Pierogów" nasze
przedszkole sprzedawało pierogi ruskie
przygotowane w przedszkolnej kuchni, a także
przetwory owocowe i warzywne (sałatki, soki i
inne ) przygotowane i dostarczone przez
rodziców
dzieci
uczęszczających
do
przedszkola. Bardzo dziękujemy naszym
wspaniałym rodzicom za rzeczowe wsparcie, a
kucharkom przedszkola za zaangażowanie i
udział w konkursie. (T.P.)

Plener rodzinny
19 października odbył się plener rodzinny pod
hasłem "Wspólnie z rodzicami jesień witamy".
Pogoda nam dopisała i nie zabrakło słońca.
Najpierw dzieci wspaniale bawiły się
z
wodzirejem panem Krzysztofem Urbańskim z
zespołu "Kasablanka" z Brzegu. Następnie
brały udział w konkurencjach sportowych jak
rzuty ziemniakiem do wiadra, slalom z
ziemniakiem na łyżce, skoki w workach,
szukanie ukrytych ziemniaków, itp.. Odbyły się
też konkursy dla rodziców takie jak wycinanie
pieczątek z ziemniaków, obieranie ziemianka
na
najdłuższą skórkę. Dzieci malowały
jesienne liście, które później zabrały do domu.
W międzyczasie można było zjeść różne
smakołyki przygotowane przez pracowników
przedszkola ( frytki , placki ziemniaczane,
placek po węgiersku, kiełbaskę z grilla oraz
kupić pyszne ciasta upieczone przez naszych
cudownych rodziców !!! Oczywiście jak to
jesienią bywa, nie zabrakło też pieczonych
ziemniaków z ogniska. Dziękujemy wszystkim
za pomoc! (T.P.)

Teatrzyk "Jesień na polanie"
Dnia 24.10.2017 r. gościliśmy teatrzyk
edukacyjny z Krakowa z Agencji Artystycznej
"Kanon"
z
przedstawieniem
"Jesień na polanie". Dzieci miały okazję
obejrzeć wspaniale widowisko oraz świetną grę
aktorską. W trakcie przedstawienia aktorzy
zachęcali przedszkolaków do wspólnej zabawy
przy piosenkach. Spektakl wszystkim się
bardzo podobał. Czekamy na następne. (T.P.)

Wyjazd na przedstawienie "Alicja w
krainie czarów"
Dnia 07.11.2017 r. grupa 4-latków
"Jeżyki" z wychowawcą Julią Wróbel oraz
grupa 4 i 5-latków "Tygryski" z wychowawcą
Justyną Sobolewską pojechały na spektakl
teatralny pt. "Alicja w Krainie Czarów", który
wystawiany był w MGOK-u w Bystrzycy
Kłodzkiej. Przedszkolaki z ogromnym
skupieniem i uwagą oglądały wspaniałą grę
aktorów. Przedstawienie urozmaicone było
piosenkami oraz wyświetlanymi fragmentami
bajki na telebimie. Spektakl wszystkim bardzo
się podobał. Dzieci uradowane wróciły
autobusem do przedszkola.(J.S.)

oraz poniższy cel szczegółowy:
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4. listopada grupa uczniów klasy III z
Samorządowego Gimnazjum nr 2 w
Domaszkowie wzięła udział w wycieczce do
Szczytnej i Polanicy Zdroju, w ramach zajęć
koła edukacji regionalnej. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie gimnazjaliści zwiedzili
neogotycki zamek na górze Szczytnik, oraz
podziwiali piękną panoramę Obniżenia

Dusznickiego. Uczniowie ponadto zwiedzili
Park Zdrojowy w Polanicy Zdrój. Dodatkową
atrakcją był przejazd szynobusem, malowniczą
i urokliwą trasą Kłodzko – Kudowa – Zdrój.
Wszyscy wróciliśmy z naszej wyprawy bardzo
zadowoleni.

"TYM KTÓRZY PROWADZĄ
NAS DO ŹRÓDEŁ WIEDZY"

13 października 2017 r. w Domu
Kultury w Domaszkowie odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Tegorocznej uroczystości
towarzyszyło motto: "Tym, którzy
prowadzą nas do źródeł wiedzy". Akademię
przygotowali uczniowie klas czwartych
szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum
pod kierunkiem pani Marioli Bzowej i pana
Sebastiana
Kopcia.
Uczniowie
zaprezentowali
zabawny
program
artystyczny
obrazujący,
trochę
z
przymrużeniem
oka,
trudy
pracy
nauczycieli. Na zakończenie podziękowali
wszystkim pracownikom naszej szkoły,

wreczając im własnoręcznie przygotowane
upominki.

W dalszej części uroczystości, Pan
Burmistrz Tomasz Korczak złożył życzenia
wszystkim pracownikom oświaty z okazji
ich święta i życzył dalszego powodzenia w
życiu zawodowym i osobistym oraz samych
dobrych dni w całym roku szkolnym.
Życzenia wszystkim pracownikom
naszej szkoły, na ręce Pani Dyrektor Alicji
Jakubczak złożyła również przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Żaneta Olszowy.
Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej
atmosferze.
W tym roku jubileusz
dwudziestolecia
pracy
zawodowej
obchodziły pani Mariola Bzowa i pani
Renata
Socha,
którym
serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
i zadowolenia z wykonywanej pracy.

ZAJĘCIA W RAMACH
PROJEKTU „UMIEM
PŁYWAĆ”
W miesiącach od września do grudnia
2017r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w
Domaszkowie realizowany jest cykl wyjazdów
do krytej pływalni w Kłodzku w ramach
projektu „Umiem pływać”. Uczestniczy w nim
15 uczniów z klasy pierwszej i drugiej z

wychowawczynią. Lekcje pływania, na które
dzieci zapewniony mają darmowy dojazd,
odbywają się w soboty pod czujnym okiem
instruktorów.

W czasie tych dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych nabywane są takie umiejętności
jak: ćwiczenia wypornościowe, zanurzanie
głowy, otwieranie oczu pod wodą. Po
wyczerpujących ćwiczeniach pływackich
zawsze następuje chwila relaksu, która
umożliwia
skorzystanie
z dobrodziejstw
pływalni !

odbudowują poszczególne grupy mięśniowe,
poprawiają ogólną kondycję i wydolność
organizmu.
Projekt powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać" zakłada systematyczny i
powszechny udział dzieci w zajęciach
sportowych z zakresu nauki pływania, a
współfinansowany jest przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.

WYCIECZKA
PRZEDSZKOLKÓW
DO SALI ZABAW
"BAJKOLANDIA"
W NOWEJ RUDZIE

We wtorek 17. X. 2017r. trzy grupy
dzieci z naszego przedszkola wybrały się do sali
zabaw "Bajkolandia" w Nowej Rudzie.

Zajęcia ruchowe w wodzie pełnią wiele
pożytecznych funkcji: pozwalają korygować
niewłaściwą
postawę,
wzmacniają
i

Do Nowej Rudy pojechaliśmy dwoma
autokarami. W tym "bajkowym" miejscu dzieci
mogły skorzystać z basenów z piłkami, toru
pontonowego, zjeżdżalni rolkowej, trampoliny
do skakania itp. Zabawy przebiegały w radosnej
atmosferze. Dzieci mogły spożytkować swoją
energię, ćwiczyć umiejętności manipulacyjne i

koordynację wzrokowo - ruchową a także
zintegrować się. Do przedszkola wróciliśmy
zmęczeni ale w świetnych humorach, było
naprawdę wesoło!

XX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL
NAUKI W NASZEJ SZKOLE

Spotkanie odbyło się w ramach XX
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Za
użyczenie i przygotowanie Sali w Domu
Kultury serdecznie dziękujemy pani
dyrektor i pracownikom Domu Kultury.

Z TAKIM PATRONEM IDZIESZ
W DOBRĄ STRONĘ

6 października .2017r. Dziekan
Wydziału
Nauk
Technicznych
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły - Pan dr
Stanisław
Jakubowicz
zaprezentował
uczniom klas 2 i 3 gimnazjum szereg
doświadczeń z fizyki.

Był to pokaz, który w sposób bardzo
przystępny prezentował zasady dynamiki,
grawitacji, zasadę zachowania pędu i
momentu pędu, zasadę zachowania ładunku
i energii. Chętni gimnazjaliści mogli
wykonywać pod okiem naukowca niektóre
doświadczenie, co uczyniło spotkanie
bardziej atrakcyjnym.

23 października br. obchodziliśmy
13. już rocznicę nadanie naszej szkole
imienia Przyjaciół Dzieci. Dotychczas
najczęściej patronowali nam sławni pisarze,
np. Henryk Sienkiewicz, Jan Brzechwa czy
Janusz Korczak. Pierwszym Przyjacielem
Dzieci wybraliśmy Ojca Świętego Jana
Pawła II.

W kolejnych latach patronowali
nam : ksiądz biskup Antoni Długosz, a w
2011r. rzecznik praw dziecka, pan Marek

Michalak. W tym roku szkolnym do grona
Przyjaciół
Dzieci
zaprosiliśmy
dolnośląskich olimpijczyków.

młodym do uprawiania sportu, a
początkujących sportowców utwierdziło, że
idą w dobrą stronę.

ZABAWA Z BAJKĄ…

Mieliśmy
więc
prawdziwą
przyjemność i zaszczyt gościć podczas
naszego święta patrona szkoły panów :
Marcina
Marciniszyna,
lekkoatletę,
sprintera, medalistę Mistrzostw Świata w
Osace w 2007r., Mariusza Jędrę, sztangistę,
medalistę Mistrzostw Świata w Chiang Mai
(Tajlandia)w 1997r. oraz Jacka Bociana,
lekkoatletę,
sprintera,
zwycięzcę
Mistrzostw Świata w Sewilli w 1999r.
Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy
uroczystą Mszą świętą, po której
zaprosiliśmy panów olimpijczyków, pana
burmistrza Tomasza Korczaka oraz pana
prezesa klubu sportowego LZS Śnieżnik
Domaszków Władysława Mendla
na
program artystyczny przygotowany przez
uczniów naszej szkoły. Przed występem
poprosiliśmy sportowców, by ocenili, czy
to, co zobaczą na scenie ma coś wspólnego
z prawdziwym sportem. Nasi mali artyści
zaprezentowali barwny, pełen humoru,
tańca i śpiewu program, który z pewnością
pokazał, jak wiele radości daje sport. Po
występach nasi goście odpowiadali na
różne pytania uczniów, opowiadali o
blaskach i cieniach kariery sportowej,
pokazywali swoje najcenniejsze medalowe
trofea. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe
fotki i zaprosiliśmy panów olimpijczyków
na występy do przedszkola. Mamy
nadzieję, że to spotkanie dało motywację

3 listopada w Samorządowej Szkole
Podstawowej
w
Domaszkowie
obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek.
Stało się to już tradycją, że w takim
dniu szkoła zamienia się w baśniową krainę,
a korytarze szkolne i klasy zapełniają się
skrzatami, księżniczkami, wróżkami i
innymi bohaterami dziecięcych filmów.

Uczniowie wykazali się wielką
pomysłowością w komponowaniu strojów.
Podczas przerw dzieci i nauczyciele bawili
się wspólnie na korytarzu przy dźwiękach
dziecięcych hitów i bajkowych przebojów.

PO WIEDZĘ DO CZECH…
18.10.2017r. pani dyrektor Alicja
Jakubczak i pedagog p. Violetta SkotnickaJankowska na zaproszenie pani dyrektor
mgr Bc. Petry Doubravovej Szkoły
Zawodowej w Dolnej Lipce (Czechy)
spotkały się z uczniami Miłoszem
Pikulskim i Karolem Okupskim z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie, którzy jako
pierwsi w gminie podjęli naukę w klasie I w
tamtejszej szkole. Uczniowie powiedzieli,
że są zadowoleni z wyboru szkoły, język
czeski
nie
jest
przeszkodą
w
porozumiewaniu się z rówieśnikami.
Dużą pomocą i radą służy im
nauczycielka języka angielskiego mgr
Marta Zawada (była uczennica Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie).

99 ROCZNICA

Dnia 10 listopada uczniowie Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie
uczcili 99 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Odbyła się uroczysta
akademia, którą przygotowali uczniowie
klasy piątej i siódmej, pod opieką pani
Renaty Sochy i Doroty Rzeszutek. Dzieci
przypomniały najważniejsze daty związane
z tym wydarzeniem oraz wiersze i pieśni
patriotyczne.

Grono pedagogiczne jest zadowolone z
uczniów naszej szkoły.

PROJEKT WSPÓLNY ŚPIEW
ŁAGODZI OBYCZAJE
POŁĄCZONY Z II
MIĘDZYLESKIM
FESTIWALEM PIEROGÓW
Na II Międzyleskim Festiwalu
Pierogów w dniu 21 października br.
organizowanym w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzylesiu, miało
miejsce również zakończenie projektu pn.
Wspólny
śpiew
łagodzi
obyczaje,
realizowany przy wsparciu środków z
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w
ramach konkursu Działaj Lokalnie

zaśpiewały m.in. „Maryna, gotuj pierogi”,
wyrecytowały wiersz nt. tak przez
wszystkich lubianych pierogów, a wspólnie
z zespołem Długopolanie zaśpiewano
utwory, tak skrzętnie ćwiczone na
warsztatach tj. Modlitwa o pokój oraz Dwa
serduszka cztery oczy.
Przyjemnie spędzony czas. I troszeczkę
uduchowieni i troszeczkę najedzeni.

WYCIECZKA DLA
MŁODZIEŻY
W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU ŻYJ
EKSTREMALNIE
30.09.br w ramach realizacji
projektu Żyj ekstremalnie grupa młodych
chłopców z gminy Międzylesie wybrała się
wraz z opiekunem i koordynatorem
projektu Ks. Arkadiuszem Raczyńskim
do Parku Linowego Skalisko w Złotym
Stoku.

Podczas degustacji przepysznych pierogów
w różnej odsłonie, oceny komisji
konkursowej, dla zespołów śpiewaczych z
gminy Międzylesie oraz zaproszonej na ten
dzień Kapeli Podwórkowej z ulicy
Hutniczej ze Stronia Śląskiego był to czas
występów na scenie. Zatem dwie pieczenie
na jednym ogniu: coś dla ciała i dla ducha.

Aby śpiewem nawiązać do tematu
głównego Festiwalu, to Międzylesianki

”

Chłopcy
otrzymali
sprzęt
wyposażenia indywidualnego i przeszli
obowiązkowe szkolenie w zakresie
poruszania się po trasie. W trakcie
przechodzenia po torze każdy z
uczestników przypięty był do specjalnej
liny gwarantującej uniknięcie upadku z
wysokości. Wspinaczka na wyskości oraz
zjazdy dostarczyły młodym ludziom moc
wyjątkowych wrażeń, trochę adrenaliny i
wysiłek na świeżym powietrzu pośród
drzew.
Kolejnym etapem wycieczki był
pokaz
sztuk
street
workout
przygotowany przez grupę AKSEL
MIZERA. Pokaz odbył się na terenie OSiR
w Stroniu Śląskim. Uczestnicy wycieczki
byli pod dużym wrażeniem sprawności
fizycznej młodych mężczyzn. Sportowcy
pokazali jak przeprowadzić skuteczny
trening z wykorzystaniem profesjonalnego
sprzętu i masy własnego ciała. Młodzież z
entuzjazmem i dużym zaciekawieniem
oglądała wyczyny sportowców. Spotkanie
było formą promocji zdrowego stylu życia i
rozwijania
uczniowskich
zainteresowań.
Największą
atrakcją
okazał się konkurs na wytrzymałość, w
którym dwóch chłopców otrzymało
nagrodę główną w wysokości 100 zł.

KOLEJNY PROJEKT W
GMINIE MIĘDZYLESIE
ROZPOCZĘTY
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy
Międzylesie
będzie
współpracować z Gminą Červená Voda
realizując
projekt
„Hej kolęda,
kolęda....tradycje i obrzędy na pograniczu
polsko-czeskim". Projekt składa się z
kilku działań mających na celu podjęcie
i rozwój
poziomu
współpracy
i
integracji
pomiędzy
szkołami,
stowarzyszeniami, placówkami kulturalnooświatowymi w regionie przygranicznym
poprzez aktywny udział w wydarzeniach
poświęconych obrzędom i tradycjom
polskich i czeskich Świąt Bożego
Narodzenia.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich
na
Międzyleski
Jarmark
Bożonarodzeniowy, który odbywać się
będzie 9 grudnia 2017 r. na parkingu przy
Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie. Od
godz. 11.00, w atmosferze oczekiwania na
Święta
Bożego
Narodzenia,
przy
dźwiękach kolęd i pastorałek z Polski i
Czech mieszkańcy naszej gminy i ich
goście
będą
mieli
okazję
kupić
nietuzinkowy prezent pod choinkę, stroiki
świąteczne,
pachnące
przyprawami

pierniki i ciasta a także
skosztować
świąteczne potrawy polskiej i czeskiej
kuchni.
Uczestnikami kiermaszu będą zespoły
wystawiennicze, w tym 2 z Czech, którzy
dla miłośników tradycji przygotują
przyozdobione choinki, mnóstwo stroików,
kolorowych
bombek,
pachnących
przyprawami pierników, przepyszne ciasta,
a także potrawy kuchni wigilijnej zarówno
polskiej jak i czeskiej. W trakcie imprezy
odbędzie się koncert kolęd i pastorałek z
Polski i Czech, występ amatorskiego teatru
,który wprowadzi w
świąteczny
nastrój. Boże Narodzenie jest świętem
wyczekiwanym szczególnie przez dzieci,
dlatego też organizatorzy przygotowali dla

najmłodszych
konkursy i animacje
świąteczne. Największą atrakcją Jarmarku
będzie szopka betlejemska z żywymi
zwierzętami i świętą rodziną. W trakcie
imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs na
"Najładniejszą domek z piernika i
„Najładniejszą
choinkę."
A
wśród
wszystkich bezpośrednich uczestników
projektu zostaną rozlosowane 3 nagrody.
Kolejnym etapem projektu jest polskoczeska Harcerska Wyprawa Wiedeńska
po Betlejemskie Światełko Pokoju.
Wyjazd po Światełko odbędzie się 16
grudnia 2017 r. Światło Pokoju zapalane
jest w Grocie Narodzenia Chrystusa. Co
roku według tradycji jest przywożone z
Betlejem do Wiednia. Tegoroczne
przekazanie Światła odbędzie się w
Kościele św. Franciszka z Asyżu. Harcerze
z Polski oraz Skauci z Czech, a także
przedstawiciele innych państw Unii
Europejskiej przywiozą
Światełko do
swoich krajów. Po przybyciu Harcerzy z
Polski oraz Skautów z Czech światełko
zostanie udostępnione wszystkich chętnym
mieszkańcom.

Ostatnim etapem projektu jest w dniu 27
stycznia koncert „Kolęda bez granic", w
której udział wezmą zespoły śpiewacze,
ludowe,
orkiestra
dęta
wykonując
najpiękniejsze polskie i czeskie kolędy i
pastorałki. W imprezie uczestniczyć będą
przedstawiciele samorządów
Gminy
Międzylesie i Gminy Červená Voda, Rady
Sołeckie, stowarzyszenia i Parafie. Podczas
koncertu zostanie rozstrzygnięty konkurs
„Najładniejsza
dekoracja
Bożonarodzeniowa wsi”. W dniu koncertu
zostanie udostępniona
dla wszystkich
wystawa fotograficzna
promująca i
podsumowująca wydarzenia projektowe.
Realizacja tego typu imprez to wspaniała
okazja nawiązanie więzów partnerskich na
gruncie instytucjonalnym, społecznym i
gospodarczym,- poznanie wiedzy na temat
tradycji i obrzędów związanych z Bożym
Narodzeniem u swoich sąsiadów a także
promocja amatorskich zespołów z Polski i
Czech i ich dorobku artystycznego,
promocja
produktów
regionalnych,
rękodzielnictwa
amatorskiego
wytworzonego przez polskich i czeskich
artystów.

Zapraszamy wszystkim na
„Międzyleski Jarmark
Bożonarodzeniowy”
09 grudnia 2017 r. od godz. 11.00
na parkingu przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Międzylesiu.
REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZĄ
BOŻONARODZENIOWĄ
DEKORACJĘ WSI

1.
Cel
konkursu
- wyłonienie najładniejszej i najciekawszej
dekoracji świątecznej w obrębie wsi ,
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku
gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia
i
Nowego
Roku
,
promocja
pomysłowości
oraz
nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych,
mających na celu podkreślenie radosnego
nastroju
w
okresie
świątecznonoworocznym,
- usatysfakcjonowanie laureatów konkursu
za zbiorowy wkład w rozwój walorów
estetycznych
gminy,
- inspirowanie mieszkańców wsi do
współtworzenia atmosfery świąt Bożego
Narodzenia poprzez dekorowanie swoich
posesji i wsi oświetleniem świątecznym.
2. Termin przeprowadzenia konkursu:
Od 09 grudnia 2017 roku do 05 stycznia
2018 roku.
3.
Uczestnicy
konkursu:
Konkurs skierowany jest do sołectw Miasta
i Gminy Międzylesie i Gminy Červená
Voda
4. Konkurs
kategoriach:

rozgrywa

się

w

II

I kategoria – Najładniejsza choinka
II kategoria: Najładniejsza szopka
bożonarodzeniowa.
.5. Kryteria oceny i punktacja
Ustala się następujące kryteria oceny:
a) w przypadku choinki: ilość ozdób,
pracochłonność wykonanych elementów,
kompozycja,
efekt
całościowy,
oryginalność, estetyka
b. w przypadku szopki Bożonarodzeniowej:
nawiązanie do tradycji świąteczno –

noworocznej,
walory
oryginalność dekoracji i
ozdobienie Szopki,

estetyczne,
pomysł na

c) członkowie komisji dokonają wyboru
najładniejszych
choinek
i
szopek
przyznając:
Za I miejsce – 3 punkty
Za II miejsce – 2 punkty
Za III miejsce – 1 punkty
5.
Rozstrzygnięcie
konkursu.
a) do rozstrzygnięcia konkursu Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Międzylesie Powoła komisję konkursową
b) w czasie trwania konkursu Komisja
dokona przeglądu wsi biorących udział w
konkursie, dokona oceny i sporządzi z tego
przeglądu protokół.

6. Nagrody
Konkurs rozgrywa się w II kategoriach:
I kategoria – Najładniejsza choinka
II kategoria: Najładniejsza szopka
bożonarodzeniowa.
W każdej z kategorii komisja konkursowa
wybierze po 3 najładniejsze wykonania.
W każdej z kategorii tzn. przyznane
zostaną nagrody za I, II i III miejsce.Za
każde zwycięskie zgłoszenie przyznana
zostanie jedna nagroda dla wsi, niezależnie
od liczby autorów danej pracy, budowli.
Przekazanie nagród nastąpi podczas
koncertu muzycznego „Kolęda bez granic”.

7.Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
2. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, jednak

niezbędne w celu wzięcia udziału w
Konkursie, przyznania i odbioru nagród.
3. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane
wyłącznie
w
celu
prawidłowej
realizacji
Konkursu.
Przystępując do Konkursu Uczestnicy
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych w
celu realizacji Konkursu, w zakresie
wskazanym w niniejszym Regulaminie,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. nr 101 poz. 926).
8.Prawa autorskie
1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do
konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizatora prac
konkursowych w celu przygotowania
wystawy pokonkursowej i we wszelkich
działaniach
marketingowych
i
reklamowych związanych z realizacją
projektu
.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację
zdjęć prac
3. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu
wszelkie prawa majątkowe do Pracy
konkursowej oraz że jego udostępnienie nie
narusza praw osób trzecich.

„NAJŁADNIEJSZY DOMEK Z
PIERNIKA” (REGULAMIN)

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady,
zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
„Najładniejszy domek z piernika”.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie, ul.
Wojska Polskiego11, w Międzylesiu.

Organizator
zapewnia
miejsce
do
prezentacji domków
i odpowiada za
wydanie nagród.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 06
listopada br. do 01 grudnia 2017r. do
godziny 17.00. Do tego dnia Uczestnicy
zobowiązani są dostarczyć swoje prace do
Organizatora wraz ze swoimi danymi
teleadresowymi, numerem telefonu i
adresem email.
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich
mieszkańców na terytorium Miasta i Gminy
Międzylesie i Obec Cervena Voda
6. Poprzez przystąpienie do Konkursu
Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu określone w Regulaminie.
§ 2 Zasady Konkursu
1.Podczas trwania konkursu Uczestnik
dostarczy do siedziby Organizatora
samodzielnie przygotowany świąteczny
domek, chatkę z piernika. Wymagane jest
żeby materiały użyte przy wykonaniu pracy
były w całości jadalne. Organozator
pozostawia dowolność w kubaturze domku,
wyborze techniki i sposobie dekoracji
domku
2. Jeden Uczestnik może zgłosić do
konkursu tylko jedną pracę.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1
nagrodę.
4. Prace będą oceniane przez Jury według
kryteriów: oryginalność, twórcze podejście
i estetyka pracy
§3
Nagrody
1.Konkurs rozgrywany jest w dwóch
kategoriach.
I kategoria - konkurs rodzinny dla rodzin
z Gminy Międzylesie i Gminy Cevena
Voda

II kategoria - dla Szkół, Przedszkoli,
Domów Dziecka, Domów Kultury z Polski
i Czech.
2. Zwycięzców we wszystkich kategoriach
wyłoni komisja konkursowa powołana
przez Dyrektora Biblioteki
2. W konkursie przewidziano przyznanie
nagród za 3 pierwsze miejsca dla każdej
kategorii.
3. Za każde zwycięskie zgłoszenie
przyznana zostanie jedna nagroda,
niezależnie od liczby autorów danej
budowli.
4. O przyznaniu nagrody Uczestnicy
zostaną powiadomieni do dnia 04.12.2017r.
5. Przekazanie nagród nastąpi podczas
Międzyleskiego
Jarmarku
Bożonarodzeniowego w dniu 9 grudnia br.

1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do
konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizatora prac
konkursowych w celu przygotowania
wystawy pokonkursowej i we wszelkich
działaniach
marketingowych
i
reklamowych związanych z realizacją
projektu.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację
zdjęć prac.
3. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu
wszelkie prawa majątkowe do Pracy
konkursowej oraz że jego udostępnienie nie
narusza praw osób trzecich.

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ

§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
2. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, jednak
niezbędne w celu wzięcia udziału w
Konkursie, przyznania i odbioru nagród.
3. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane
wyłącznie
w
celu
prawidłowej
realizacji
Konkursu.
Przystępując do Konkursu Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych w
celu realizacji Konkursu, w zakresie
wskazanym w niniejszym Regulaminie,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. nr 101 poz. 926).

§6
Prawa autorskie

w ramach realizacji projektu „Hej kolęda,
kolęda… tradycje i obrzędy na pograniczu
polsko-czeskim”

1. Organizatorem
konkursu
jest
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Międzylesie. Organizator nie zapewnia
choinek,
każdy
wykonawca
zobowiązany jest zapewnić sobie żywe
drzewko, sztuczne choinki nie będą
brane pod uwagę.
2. Kolorystyka ozdób oraz metoda
zdobienia jest dowolna. Drzewko
powinno być ozdobione wykonanymi
ręcznie. Ozdoby powinny być
przystosowane
do
zewnętrznych
warunków
atmosferycznych
panujących w okresie jesiennozimowym.
Drzewko
ozdobione
zakupionymi i gotowymi ozdobami,
bombkami nie będzie podlegało ocenie
konkursowej.

3. Powołana komisja w składzie 5-cio
osobowym
będzie
oceniać
przyozdobione choinki w dniu 9
grudnia 2017 r. podczas odbywającego
się
Międzyleskiego
Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
Kryterium oceny:

POKAZAŁ KLASĘ…

oryginalność, trwałość, estetyka,
pracochłonność wykonanych ozdób,
kompozycję, efekt całościowy.
4. Każdy z wykonawców do konkursu
może zgłosić tylko jedną choinkę.
5. Konkurs będzie odbywać się w dwóch
kategoriach:
 Pierwsza: rady sołeckie i
stowarzyszenia z Polski i
Czech
 Druga: szkoły, domy dziecka,
domy kultury z Polski i Czech.
6. W każdej z kategorii przyznawane będą
nagrody za 3 pierwsze miejsca.
7. Każdy wykonawca uczestniczący w
konkursie otrzyma upominek za udział
w konkursie.
8.
Chęć udziału w konkursie na
Najładniejszą Choinkę,
należy zgłaszać
osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Międzylesie lub telefonicznie pod nr 74
8 126 623, w terminie do 1 grudnia 2017 r. do
godz. 15.00. Konkurs i jego rozstrzygnięcie
nastąpi podczas Międzyleskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego w dniu 9 grudnia 2017 r

Na
sportowo
w
Ołdrzychowicach
obchodzono Święto Niepodległości. W
zorganizowanym z tej okazji turnieju tenisa
stołowego o puchar Stanisława Longawy
wójta gminy Kłodzko, wystartowało 22.
zawodników w różnym przedziale
wiekowym.
Po zażartych bojach zwyciężył –
ku niewątpliwej radości międzyleskich
miłośników tej widowiskowej dyscypliny,
trener i opiekun sportowy naszych
młodziutkich
tenisowych
nadziei
BOGUSŁAW ZADOROŻNY który dał
swoim
konkurentom
i
licznie
zgromadzonym
widzom
pokaz
profesjonalnej gry w tenisa stołowego !

Kolejne miejsca w tej udanej
imprezie zajęli :
2 Weronika Żurek KS Lechia
Ołdrzychowice
3 Sebastian Galuk BSTS Bystrzyca
4 Roman Dąbrowski Kłodzko
5 Jerzy Motyka KS Lechia Ołdrzychowice

GRATULUJEMY !

MIKOŁAJ MGOK

zarejestrowała nasz Sztab działający
przy MGOK w Międzylesiu.
Kolejny, 26 Finał WOŚP odbędzie
się 14 stycznia 2018 r. Już teraz
wszystkich serdecznie zapraszamy
Szef Sztab Agata Biernacka

MGOK serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci 03 grudnia 2017r
w godz. 14.00-16.00 na spotkanie
z Mikołajem.
Wszelkich informacji udzielają
pracownicy MGOK tel. 748126343
ZAPALENIE ŚWIATEŁEK
NA CHOINCE

Zapraszamy wszystkie dzieci i ich
rodziców na zapalenie światełek na
choince międzyleskiej w dniu
6 grudnia 2017 r. o godzinie 16.30

SIE MA!!
Miło nam poinformować, że po raz
kolejny Fundacja WOŚP

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)
*04.12.2017*18.12.2017*
POMOC BEZPŁATNA !

