ROZMOWA Z CZESŁAWEM KRĘCICHWOSTEM
RADNYM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Na początek wizytówka mego współrozmówcy :
...w roku 1990 został wybrany do rady miejskiej I kadencji w Kudowie Zdroju. W
1994 wybrany zostaje na burmistrza miasta. Jest jednym z współtwórców i przewodniczącym
polskiej części Euroregionu Glacensis.
Ponownie został wybrany na urząd burmistrza w roku 1998. W tym samym czasie
zdobywa także mandat do rady powiatu kłodzkiego. Od roku 1994 do 2014 nieprzerwanie
burmistrz Kudowy Zdroju.
W roku 2014 nie ubiegał się o reelekcję, zostaje natomiast wybrany do sejmiku
województwa dolnośląskiego, startując z listy Platformy Obywatelskiej.
W 2016 opuścił klub PO, współtworząc Dolnośląski Ruch Samorządowy, który
przekształcił się w klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy.
Działa na rzecz całego województwa, ale nie da się ukryć, że umiłował sobie właśnie
nasz region...

Jak widać nie bez powodu uważany jesteś za czołowego reprezentanta Ziemi Kłodzkiej
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dlaczego zostałeś samorządowcem ?

Polska się zmieniała dlatego postanowiłem w tym aktywnie uczestniczyć i
wystartowałem w wyborach do samorządu w Kudowie-Zdroju i tak to się zaczęło...
W sejmiku nie próżnujesz ! Jesteś członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki
Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów, działasz także w
Komisji Doraźnej ds. wspierania rozwoju peryferyjnych subregionów Dolnego Śląska.
Kiedy masz czas na odpoczynek i sen ?

Jestem z wykształcenia inżynierem mechanikiem a więc mam zawód, który wymaga
bardzo „poukładanego” i zaplanowanego postępowania. Będąc burmistrzem musiałem
nauczyć się pamiętać o wszystkim i o wszystkich, starałem się racjonalnie rozkładać siły na
cały dzień, często czując niedosyt i wyrzuty sumienia, że mogłem zrobić to lepiej. A wyspać się
i odpocząć zawsze się zdąży !
W Sejmiku Wojewódzkim jesteś przewodniczącym Komisji ds. Finansów. Powiedz jak
wygląda praca tej ważnej dla województwa komisji...

Wszystkie komisje są ważne, ale z wiadomych powodów komisje na których rozmawia
się głównie o finansach województwa wymagają od radnych odpowiedzialności, dobrych i
obiektywnych decyzji w trosce o wszystkich uczestników - mieszkańców korzystających z
pomocy samorządu województwa we wszystkich sferach codziennego życia. Często spieramy
się ale odpowiedzialnie, czasem są to trudne wybory.

Jako radny Sejmiku Województwa współdecydujesz o podziale środków finansowych
pochodzących z UE, proszę powiedzieć, jakiego rzędu są to kwoty i czy trudno jest je
pozyskać ?

W obecnym okresie programowania tzn. na lata 2014-2020 całość środków jakie
województwo dolnośląskie ma do dyspozycji we wszystkich programach UE to kwota: 2 mld.
250 mln. EUR.
Korzystając ze środków UE możemy zrobić zdecydowanie więcej. Zasada jest prosta:
chce wielu - otrzymują nie wszyscy. Ważne jest wyznaczenie kierunków-tutaj istotna jest rola
wójta, burmistrza, który ma wizje rozwoju, strategię. Trzeba tez wiedzieć z jakiego programu
sięgać po środki i jak napisać porządny projekt. Dlatego tak ważnym jest znać zasady
funkcjonujące pozyskiwaniem środków UE.
Dużo jeździsz po województwie i przyglądasz się gminom. Czy widać „gołym okiem” że
niektóre rozwinęły się bardzo, a niektóre – delikatnie mówiąc - niezbyt dobrze
korzystały z funduszy europejskich ?

Krótko: Wójt, burmistrz to nie urzędnik, to musi być dobry gospodarz, i mieć
codzienny kontakt z mieszkańcami bo oni wiedza i bardzo chętnie podpowiadają.
Kto ma zatem największe szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych?
Odpowiedź jest prosta. Ten, kto jest najlepiej do tego przygotowany. Co to oznacza ?
Tyle, że nie można robić nic na ostatnią chwilę, bo wtedy wychodzą błędy, braki. Jeżeli
zajmujący się tym zagadnieniem w samorządzie zespół zna się na rzeczy, to zna wszystkie
terminy. Kiedy należy składać wnioski, do kiedy opracować materiały itp. Wówczas można się
dokładnie przygotować, wszystko dokładnie dopracować...
W jaki sposób Sejmik wspiera rozwój peryferyjnych subregionów (to brzmi trochę jak
stygmatyzacja niektórych obszarów !) naszego województwa, i jakie jego fragmenty
można uznać za peryferyjne ?

Do obszarów tych należy duża cześć południa Dolnego Śląska. Główny powód tej
sytuacji to praktycznie upadek w całości przemysłu lekkiego /włókiennictwo/, oraz górnictwa
węgla w okresie transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej.

Nie przewidziano w odpowiednim czasie i skali tych konsekwencji. Wielkość
dofinansowania tych obszarów należy do najwyższych w województwie, ale to okazało się nie
wystarczające.
Przygotowywany jest przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast specjalny
program „Sudety 2030”.
Sejmik też zauważył ten problem i stara się przeznaczać na ten cel dodatkowe
fundusze, ale to jest niewystarczające w związku z czym przygotował nowa „Strategie dla
województwa”.
W grudniu 1996 roku, podpisywałeś w Hradec Kralove umowę o powstaniu
Euroregionu Glacensis, którego jesteś jednym ze współzałożycieli, pełnisz także funkcję
Prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Co Stowarzyszenie dało
i daje gminom ?
Euroregion Glacensis jest jednym z 6 ciu Euroregionów na granicy z Republiką
Czeską. Posiada osobowość prawną, ma własny budżet – dziś 5 mln.800 tys. EUR, i zarządza
Funduszem Mikroprojektów.
Euroregion Glacensis tworzą samorządy gminne i 3 powiaty dawnego województwa
wałbrzyskiego. Pytasz co gminy zyskują dzięki EG. Dolny Śląsk sięgnął po duże środki.
Pozyskano 50 milionów euro, z czego aż 33 miliony trafiły na ziemię kłodzką ! To znaczące
pieniądze, które pomagają w realizacji zadań. Nie wszyscy jednak otrzymują środki. Nie może
być tak, że zabiera się jednemu, by dać innemu. Moją rolą jest pomaganie samorządom w
prawidłowym sięgnięciu po środki i ich wykorzystaniu w optymalny sposób. Reszta w rękach
wójtów, burmistrzów i ich zespołów. A prawda jest taka, że grzechem byłoby nie korzystać z
możliwości rozwoju...
Odchodząc z „burmistrzowania” w Kudowie Zdroju, zostawiłeś gminę w zdecydowanie
innym miejscu aniżeli była w roku 1994 kiedy zaczynałeś na dobre pracę w samorządzie.
Po tylu latach burmistrzowania Kudową-Zdrojem z czego najbardziej jesteś dumny ?

To jest bardzo trudne pytanie, bo okres w którym działałem był długi, a i
uwarunkowania społeczno - polityczno - gospodarcze były w roku 1994 inne od tych w 2010
r. i należało to na bieżąco uwzględniać w podejmowanych decyzjach aby omijać „rafy”, na
dodatek trzeba to było robić tak, by mieszkańcy tego nie odczuwali.
W okresie wielkiego bezrobocia starałem się i – mówiąc nieskromnie, udawało mi się
to, stwarzać sprzyjające warunki dla inwestorów, którzy stwarzali nowe miejsca pracy, a
było to m. innymi uzbrajanie terenów: sieci wod-kan, gaz, również budowa oczyszczalni
ścieków, ekologiczne ogrzewanie bo przecież miejscowość uzdrowiskowa, gospodarka
odpadami, oraz czystość wód, opieka nad zdrowiem dzieci i ich higiena, basen pomagający
korygować wady postawy, gabinet stomatologiczny w szkole dla dzieci i młodzieży 3 - 18 roku
życia, rewitalizacją zdegradowanego osiedla fabrycznego itd. Masa była tych zadań,
większych i mniejszych...

Dumny jestem, ze realizowaliśmy wszystko to wspólnie z mieszkańcami naszej
wspaniałej, rozwijającej się gospodarnej i z ogromnym potencjałem kudowskiej gminy. Dziś
widać efekty tej prawdziwie organicznej pracy. Starczy przyjechać do Kudowy i bacznie się
rozejrzeć !

Co legło u podstaw podjęcia przez ciebie decyzji o utworzeniu Dolnośląskiego Ruchu
Samorządowego, który przekształcił się po jakimś czasie w Klub Bezpartyjnych
Samorządowców ? Kierujesz pracami tego klubu. Ilu klub ma radnych i jaka jest jego
pozycja w Sejmiku ?

Wiele mówi się o samorządności o tym, że mieszkańcy gmin powinni decydować o
swojej reprezentacji, kto zasługuje na ich zaufanie, kto powinien być wójtem, burmistrzem,
starosta czy marszałkiem.
Klub Bezpartyjnych Samorządowców liczy 14. radnych /na 36. radnych sejmiku/.
Bezpartyjni Samorządowcy maja zamiar zgłosić kandydatów na radnych do Sejmiku
Dolnośląskiego w wyborach 2018 roku
Czy nie kusiło cię sprawdzenie swej popularności w polityce ogólnokrajowej ?
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest właściwie we wcześniejszych odpowiedziach na
twoje pytania. Nie, nie kusiło mnie i nie kusi. Mam duszę samorządowca i samorządowcem
chcę pozostać. Lubię być blisko ludzi i ich problemów...
Na koniec może kilka słów od siebie...

Dziękuje za wyróżnienie ! To wielka przyjemność z tobą się spotkać i rozmawiać o
samorządzie.
Pozdrawiam wspaniałych mieszkańców Międzylesia i ziemi kłodzkiej !

Dziękuję za rozmowę

2 SIERPNIA 2018 R. ODBYŁA
SIĘ XLIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

wody a 7 wniosków na budowę oczyszczalni
ścieków. Łączna kwota przekazanych przez
gminę środków finansowych wynosi 35.000.00
zł.
Na początku 2019 r. będzie ogłoszony
nowy nabór wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć na wspomniane wyżej cele.
Wszelkich
informacji
będą
udzielali
merytoryczni pracownicy urzędu.
Kwota dofinansowania wynosić będzie:

W proponowanym porządku
obrad znalazło się podjęcie uchwały
wprowadzającej zmiany w budżecie
gminy na rok 2018.
Zainteresowanych przebiegiem
tej typowo roboczej sesji zapraszamy
na stronę www.miedzylesie.pl > BIP > Rada
Miejska.

1. Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków –
max.
3.000,00 zł lub nie więcej niż 50%
poniesionych kosztów.
2. Budowa indywidualnych ujęć wody
– max. 3.500,00 zł lub nie więcej
niż 50% poniesionych kosztów.

ROBOTY PUBLICZNE

DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW BUDOWY
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ORAZ INDYWIDUALNYCH
UJĘĆ WODY NA TERENIE
GMINY MIĘDZYLESIE
W ramach robót publicznych w
czerwcu i lipcu pracownicy wykonywali na
terenie gminy Międzylesie coroczne prace
sezonowe polegające na koszeniu terenów
zielonych, placów zabaw, rowów i inne prace
porządkowe i naprawcze.
W 2018 roku przebiega dalsza część
realizacji na terenie gminy Międzylesie
dofinansowania budowy indywidualnych ujęć
wody oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków. Na chwilę obecną łącznie
dofinansowanych będzie 11 wniosków
mieszkańców naszej gminy o udzielenie dotacji
celowych, w tym 4 wnioski na budowę ujęć

Prowadzono także prace zmierzające
do poprawy bezpieczeństwa na drogach
gminnych polegające na usuwaniu gałęzi
zmniejszających
widoczność, koszeniu
poboczy i uzupełnianiu ubytków asfaltu na
jezdni. Załatano drogę nr 952D z Pisar do
Boboszowa na całej długości, a także
uzupełniono niektóre ubytki w Gajniku i

Domaszkowie.
Naprawiono
uszkodzony
mostek w Nagodzicach, zamontowano
brakujące tablice informacyjne z oznaczeniami
dojazdu do posesji na terenie gminy. Trwają
pracę nad ukończeniem ogrodzenia placu
zabaw w Niemojowie.

terminie do 60 dni nastąpi wypłata kwoty
dotacji.

UMOWA Z DROGMOSTEM

SINGLETRACK GLACENSIS –
PĘTLA ,,OSTOJA”

7 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i
Gminy zawarto umowę pomiędzy gminą
Międzylesie a Przedsiębiorstwem Robót
Drogowo-Mostowych “Drogmost” Sp. z o.o.
na remont drogi transportu rolnego na dz. nr
705 i 713 w Domaszkowie długości 743,4 mb.

Przypominamy również, że trwa II tura
składania wniosków o płatność wg. umów która
obejmuje 23 osoby i potrwa do dnia 31 sierpnia
2018 r.

prace budowlane

Termin zakończenia robót
przewidziany jest na dzień 15 października
2018 r. a ich koszt wyniesie 356.590,90 zł
brutto.

WYMIANA PIECÓW

W dniu 31 lipca 2018 r. zakończyła się
I tura składania wniosków o płatność wg. umów
na zadanie “Dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z likwidacją pieców starej generacji
i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w
gminie Międzylesie”. Wszystkie osoby
przewidziane do składania wniosków w
pierwszej turze tj. 20 osób złożyły dokumenty
w terminie. Urząd Miasta i Gminy szykuje się
do przeprowadzenia wizji lokalnej u
wnioskodawców i po jej pozytywnym
zakończeniu i zaakceptowaniu dokumentów w

W związku z podpisaną umową na
budowę ścieżki rowerowej typu singletrack
informujemy, że prace wykonywane przez
firmę ,,LucBud” z Wałbrzycha przebiegają
zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na
chwilę obecna wykonano już około 2.500 mb
ścieżki. Prace są prowadzone w ciężkim,
skalistym terenie, pomiędzy drzewami przy
użyciu specjalistycznego sprzętu.
Całość trasy będzie sobie liczyć 14.600 mb i jest
częścią składową projektu pn.: ,,Singletrack
Glacensis”,
dofinansowanego
przez
Województwo Dolnośląskie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –
2020.

SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W
MIĘDZYLESIU

elektrycznej w pomieszczeniach łazienek i
pomieszczenia do wydawania posiłków,
osadzenia wszystkich ościeżnic, nowego
wejścia i osadzenia w nim drzwi, postawienia
ścianek działowych, wylicowania ścian pod
ułożenie płytek ceramicznych.

Realizacja zadania pn. “Utworzenie i
funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w Samorządowym Żłobku w
Międzylesiu”, współfinansowanego w ramach
resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
“MALUCH +” 2018.

Trwają prace związane z adaptacją części
pomieszczeń szkoły na żłobek. Wykonawca
zrealizował prace przy montażu instalacji
hydraulicznej i kanalizacyjnej, instalacji

Rozpoczęcie prac ziemnych zaplanowano na
dzień 13.08.2018 r. (wykonanie chodnika do
drzwi wejściowych żłobka). Zakończenie prac
związanych z adaptacją pomieszczeń szkoły na
żłobek zaplanowano na dzień 10.09.2018 r.

POWSTAŃCZY ZRYW...

1 sierpnia 2018 obchodziliśmy 74.
rocznicę Powstania Warszawskiego. O godz.
17.00 w “Godzinie W” zawyły syreny
oznajmiające początek powstania
jakie
wznieciła Armia Krajowa dla wyzwolenia
Warszawy.

W
Międzylesiu
harcerze,
stowarzyszenie Strzelcy Rzeczpospolitej,
kombatanci oraz mieszkańcy uczcili minutą
ciszy wydarzenia jakie miały miejsce 74 lata
temu tworząc symbol Polski Walczącej –
kotwicę, na skwerze przed Urzędem Miasta i
Gminy
Po minucie ciszy wszyscy udali się do
kościoła p.w. Bożego Ciała na mszę za
powstańców. Podczas mszy weteran wojenny
Pan Tytus Wyczałek - pseudonim “Ryś2”,
mieszkaniec naszej gminy, opowiadał o

wydarzeniach z tamtych lat. Jego żonie, Joannie
Wyczałek pseudonim “Lota” która również
była obecna na uroczystości upamiętnienia
tamtych dni wręczono kwiaty.

PROMESA NA DROGĘ
W PISARACH
26 lipca

W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Pan Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak,
wręczył samorządowcom województwa
dolnośląskiego promesy przeznaczone na
odbudowę dróg na terenie Województwa
Dolnośląskiego.
Burmistrz
Tomasz
Korczak odebrał promesę na odbudowę
drogi w Pisarach. Obecnie ogłoszony został
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.

Z WIZYTĄ U PREZYDENTA
WAŁBRZYCHA
10 sierpnia
burmistrz Tomasz Korczak spotkał się w
Wałbrzychu z prezydentem tego miasta
Romanem Szełemejem. Celem spotkania
było wspólne działanie na rzecz pozyskania
środków rozwojowych dla gmin południa
Województwa Dolnośląskiego, skupionych
w inicjatywie Sudety 2030. Według lidera
tego przedsięwzięcia prezydenta Szełemeja
dla obszaru tego, w przyszłej perspektywie
unijnej, powołany zostanie ZIT , dla
którego przeznaczone zostaną dodatkowe
środki na nadrobienie zaległości w
rozbudowie infrastruktury.

sołectwami gminy Międzylesie m. in.
wprowadzanie zmian oraz realizacja
funduszu sołeckiego w roku 2018.
Burmistrz
Tomasz
Korczak
podziękował sołtysom z Goworowa,
Roztok i Domaszkowa za udział i
zaangażowanie w przygotowaniach do
konkursu : Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
dla społeczności lokalnych uczestniczących
w Odnowie Dolnośląskiej Wsi. Zachęcił
także pozostałe sołectwa do wzięcia udziału
w kolejnych edycjach konkursu oraz do
przystąpienia do planu odnowy wsi.
W związku z trwającą obecnie
kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie
sołtysi zostali poinformowani o możliwych
kontrolach sołectw w ramach realizacji
funduszu sołeckiego w latach poprzednich.
Podczas
zebrania
omówiono
również dożynki gminne, które odbędą się
26 sierpnia 2018 r. w Międzylesiu.
Burmistrz Tomasz Korczak zachęcił
wszystkich obecnych do zrobienia wieńców
dożynkowych i czynny udział podczas
dożynek gminnych.

“PIĘKNA WIEŚ
DOLNOŚLĄSKA 2018”

NARADA SOŁTYSÓW
Dnia 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyła się narada sołtysów, w
której uczestniczyło 19. sołtysów z gminy
Międzylesie, jak również Burmistrz Tomasz
Korczak,
dyrektor
MGOK
Teresa
Sobierska,
kierownik
Referatu
Infrastruktury Ewa Siwek, inspektor
Dariusz Kosacz. Na spotkaniu tym zostało
poruszone kilka istotnych kwestii dla
prawidłowej
współpracy
urzędu
z

9 sierpnia 2018 r. zostały ogłoszone
wyniki
jubileuszowego
konkursu
“Piękna Wieś Dolnośląska 2018”.
Konkurs zorganizowany przez Urząd

Marszałkowski już po raz dziesiąty, to
jeden z elementów wsparcia jakie
samorząd województwa przygotował dla
sołectw i gmin uczestniczących w
Odnowie Wsi Dolnośląskiej.
Konkurs, podobnie jak w roku
poprzednim, zorganizowany został w
czterech kategoriach: “Najpiękniejsza
Wieś”,
“Najpiękniejsza
Zagroda”,
“Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
oraz “Najlepszy start w odnowie wsi”.
Do tegorocznej edycji, zgłoszono ogółem 20
wsi z 13 gmin. W ramach konkursu jak
wcześniej już informowaliśmy z terenu gminy
Międzylesie w kategorii “Najpiękniejsza wieś”
został zgłoszony Domaszków pn. “Domaszków
wieś z klimatem”, zaś w kategorii “Najlepsze
przedsięwzięcie Odnowy Wsi” zgłoszono
Akademię Ruchu Goworów pn. “Taniec to
pasja, miłość i sposób na życie” oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Roztokach pn.
“Zapał, determinacja i dążenie do celu”.

Kategoria
“Najlepsze
odnowy wsi”

przedsięwzięcie

“Nasze wspólne miejsce odpoczynku Opawska
Przystań” - Opawa, gm. Lubawka - I miejsce
“Taniec to pasja, miłość i sposób na życie –
Akademia Ruchu Goworów” - Goworów,
gm.
Międzylesie
II
miejsce
“Strefa gier w kasztanowej wsi” - Kłobuczyn,
gm.
Gaworzyce
III
miejsce
“Odnowa kapliczki w Strachocinie” Strachocin, gm. Stronie Śląskie –
wyróżnienie
“Zapał, determinacja i dążenie do celu –
Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach" Roztoki, gm. Międzylesie –
wyróżnienie
Praca i działania podejmowane przez
mieszkańców naszej gminy zostały docenione i
każdy projekt został zauważony. Wszystkie
zgłoszone inicjatywy osiągnęły sukces.
Serdeczne gratulacje dla każdego, kto
przyczynił się do tego zwycięstwa. Uroczyste
wręczenie nagród wszystkim laureatom
odbędzie się 6 października 2018 r. w
Uciechowie.

PÓŁMETEK WAKACJI
JUŻ ZA NAMI

Komisja konkursowa odwiedziła wszystkie
zgłoszone wsie i projekty i na tej podstawie
dokonali ich oceny. Laureatami tegorocznej
edycji konkursu zostali:
Kategoria
“Najpiękniejsza
Wieś”:
Uciechów, gm. Dzierżoniów - I miejsce
Uraz, gm. Oborniki Śląskie - II miejsce
Uskorz Wielki, gm. Wołów - III miejsce
Domaszków, gm. Międzylesie - wyróżnienie
Kotliska, gm. Lwówek Śląski - wyróżnienie
Kamienica, gm. Stronie Śląskie - Nagroda
specjalna

28 lipca br. na polu biwakowym
odbył się po raz kolejny już festyn
“Półmetek wakacji" impreza rekreacyjna
zorganizowana przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury. Od godziny 16.00 do

20.00 dzieci uczestniczyły w konkursach i
zabawach z nagrodami, każda pociecha
mogła także poskakać na dmuchańcach.

godz. 9.00 do 13.00. Otrzymywały II śniadanie,
napoje chłodzące, lody, owoce i słodycze.

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty robienia dużych baniek
i wykręcania figurek z balonów. Oprócz
zabaw i konkursów przygotowanych dla
dzieci można było degustować smaczne
potrawy z grilla, frytki i domowe ciasto.
Kolorowe,
taneczne
animacje
przygotowane przez panie aktorki z
Krakowa zabrały najmłodsze dzieci w
podróż do magicznego świata wróżek

Podczas dwutygodniowego pobytu dzieci nie
miały czasu na nudę, gdyż każdy dzień
przynosił nowe porcje wrażeń i atrakcji...

Jak co roku nie zawiedli nas strażacy
przygotowując rodzinny tor przeszkód.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
uczestniczyli w festynie a także paniom za
upieczenie ciast i kolegom z OSP za pomoc
w organizacji festynu.

PÓŁKOLONIE LETNIE
w MGOK
Od wielu lat w MGOK w Międzylesiu i
fili w Domaszkowie organizowane są
półkolonie letnie dla dzieci. Dzieci przebywały
na półkolonii od 23 lipca do 3 sierpnia br. od

W czasie trwania półkolonii
organizowane były zajęcia plastyczne,

teatralne,
sportowe, i
warsztaty
kulinarne. Prowadzone były gry i zabawy
ruchowe. Odbyły się również warsztaty
robienia dużych baniek i modelowania
balonów. Podczas słonecznej pogody
dzieci korzystały z kąpieli na naszym
basenie. Zakończenie letnich zajęć odbyło
się w Skansenie Pożarnictwa w
Smreczynie.
Dziękujemy Panu J.
Juraszkowi i B. Kozłowskiemu
za
gościnność i liczne atrakcje przygotowane
dla dzieci. Po ognisku z kiełbasą wszystkie
dzieci otrzymały drobne upominki i
nagrody za udział w konkursach.

MUZYCZNIE W MGOK

W lipcu na scenie w sali
widowiskowej MGOK mogliśmy zobaczyć
i usłyszeć zespół Róża z Różanki oraz
uczestników
Letnich
Warsztatów
Muzycznych Autorskiej Szkoły Muzyki
“ALLEGRETTO” z Wrocławia.
Zespół Róża zaprezentował nam się
nam w repertuarze patriotycznym z okazji
obchodów
100-lecia
Odzyskania
Niepodległości, pt: “Dobre bo nasze polskie
piosenki ludowe i nie tylko”. Składamy raz
jeszcze
serdeczne
podziękowania
zespołowi za piękny występ.

Zajęcia podczas półkolonii przyczyniły się
do poznania swoich mocnych stron, co
wzmocniło poczucie własnej wartości i
podniesienia samooceny jej uczestników
oraz do nawiązania relacji koleżeńskich i
integracji z rówieśnikami.

Młodzi uczestnicy warsztatów
,które odbywały się na Zamku w
Międzylesiu
dali
popisy
swoich
umiejętności gry na instrumentach
indywidualnie i zespołowo. Dziękujemy
wychowawcom i uczniom za cudowne
muzyczne
popołudnie.
Życzymy
wytrwałości i
sukcesów w dalszym
działaniu.

INFORMACJE Z BASENU

godz. 13.00 – odwozy

W MIĘDZYLESIU
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie
godz. 9.00 - Dom Kultury w Domaszkowie
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

W wyjątkowo upalny sezon kąpielowy
2018 z usług basenu w Międzylesiu do dnia
12 sierpnia 2018 r skorzystało 22.447
Klientów. Wszystko wskazuje na to, że
przed nami jeszcze wiele słonecznych i
ciepłych dni, które zachęcą do kąpieli
wodnych
i
słonecznych
zarówno
mieszkańców gminy, jak i osób
przebywających w naszych stronach
turystycznie.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z
naszych usług w poniedziałki od 12-19, a w
pozostałe dni tygodnia od 10-19.

ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019
3 września 2018 r.

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
Zespół Szkół w Międzylesiu
godz. 8.00 – msza święta w kościele
Bożego Ciała
godz. 9.00 – apel
godz.10.00 – zajęcia wg planu

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*20.08.2018*3.09.2018*17.09.2018
POMOC BEZPŁATNA !

