Anna Kostrz leśnik z 20. -letnim stażem, związana dotychczas z Nadleśnictwem
Świeradów, przejęła z dniem 29 marca br. stery w Nadleśnictwie Międzylesie...

ROZMOWA Z ANNĄ KOSTRZ
NOWO POWOŁANYM NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA
LASÓW PAŃSTWOWYCH W MIĘDZYLESIU
Może – na początek, kilka zdań o sobie..

No cóż, jestem chyba leśnikiem z powołania, za to przyroda i natura zawsze
były dla mnie niezwykle istotne i to od dziecka. Natomiast obecnie to już nie tylko
zamiłowanie, ale praca którą traktuję niezwykle serio.
Z jakimi uczuciami przyjęła pani wiadomość o powierzeniu pani kierownictwa
Nadleśnictwem Międzylesie?
Z wdzięcznością i niepokojem, bo z jednej strony cieszy mnie, że zostałam
wyróżniona, a z drugiej strony znam doskonale problematykę takiego stanowiska i
zdaję sobie sprawę z powierzonej mi odpowiedzialności. Ale ja lubię wyzwania i
myślę, że do właśnie tego jestem dobrze przygotowana.
Cała tajemnica tkwi w dobrej pracy zespołowej i tu wierzę, że załoga dołoży
starań aby nam wszystkim się powiodło. Lubię pracę zespołową, zawsze liczę się z
grupą, potrafię się integrować a jednocześnie być czułą na potrzeby zarówno
zespołu jak i potrzeby firmy.
Jak długo trwał pani związek z Nadleśnictwem Świeradów? Żal było odchodzić?
Nadleśnictwo Świeradów to nie tylko 5 lat mojego życia, to wspaniała grupa
ludzi która się rozumie i znakomicie wykonuje swoją pracę.
Przez ten czas zżyliśmy się zawodowo i osobiście, czułam się tam istotnym
trybikiem i znalazłam wśród tej załogi miejsce dla siebie. Ale zawód leśnika to taka
branża, gdzie aby się rozwijać należy się liczyć z koniecznością zmiany lokalizacji,
jestem i byłam tego świadoma decydując się na taki zawód. Przecież ta odległość
to nie lata świetlne i kontakty z całą pewnością nie wygasną, a z moim byłym
szefem często spotykamy się przy okazji naszych aktywności.

Jakie przyjęcie zgotowano pani w nowym miejscu pracy?
Bardzo ciepłe, ale wyczułam też spore wobec mojej osoby oczekiwania.
To dodaje chęci do większego zaangażowania się w nowym miejscu.

Co pani wie o nadleśnictwie, które zostało pani powierzone?
W gruncie rzeczy jednostki jakimi są nadleśnictwa są do siebie podobne i mają
podobne wymagania.
Najważniejsza jest właściwa organizacja, interpretacja przepisów i wiedza
kierownictwa.
Zapoznam się ze stanem rzeczy i na pewno dam radę.

Jak pani ocenia kondycję nowego nadleśnictwa, którym przyszło pani zarządzać?
Trochę za wcześnie na taką ocenę, ale będziemy jako zespół tak działać, aby ta
kondycja była jak najlepsza.

Czy zastanawiała się pani już, co z prowadzonych w Nadleśnictwie Międzylesie
działań co pani zostawi, a co trzeba będzie zmienić?
Oczywiście mam takie przemyślenia, ale to delikatna materia i wymaga
przemyślanego działania. Ocenię sytuację i myślę, że podejmę właściwe decyzje.
Wierzę w moje doświadczenie i intuicję.

Jakie wyzwania czekają panią na nowym stanowisku?
Praca, praca i jeszcze raz praca.
Jak duże zmian personalne pani planuje?
Wyłącznie konieczne.
Czy gmina Międzylesie może liczyć na przynoszącą owoce współpracę z
kierowanym przez panią nadleśnictwem?
Bez takiej współpracy nie możemy wspólnie prawidłowo działać, to połączone
organizmy.

Jak o pani mówić: Pani Nadleśnicza/y czy pani Nadleśniczyna?

Piastuję urząd nadleśniczego, jestem nadleśniczym.
Obie formy: Pani nadleśniczy bądź nadleśnicza są prawidłowe. Nadleśniczyna jest
określeniem błędnym.

Może – na koniec naszej pierwszej „zapoznawczej” rozmowy kilka zdań od
siebie...
Posiadam psa, jamnika szorstkowłosego, często można mnie spotkać na
spacerach po okolicznych łąkach, poznaję nowe ścieżki. I trochę mnie martwi, że
moja kuchnia, którą obecnie dysponuję w Międzylesiu, jest długości dwóch
jamników i szerokości jednego. Liczę, że to sytuacja przejściowa i wkrótce
Międzylesie stanie się moim nowym domem.
Dziękuję za rozmowę

prześledzenia przebiegu sesji na taśmie
video na tej samej stronie www.

IX UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ
MIĘDZYLESIA
w dniu 30 maja 2019 r. odbyła się

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
w proponowanym porządku obrad znalazły
się następujące projekty uchwał :
1/ określenia przystanku komunikacyjnego
oraz warunków i zasad korzystania z
przystanku
zlokalizowanego
w
miejscowości Domaszków-szkoła
2/
przystąpieniu
do
opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów w obrębie
Długopole, Domaszków, Gajnik
3/
przystąpieniu
do
opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów w obrębie
Gajnik
4/
przystąpieniu
do
opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów w obrębie
Jaworek

W ramach obchodów XXV Dni
Międzylesia w piątek 7 czerwca br; o godz.
13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury w Międzylesiu odbyła się IX
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w
Międzylesiu, która oficjalnie inauguruje
obchody Dni Międzylesia. Sesja miała
charakter szczególny z uwagi na 725 lecie nadania praw miastu. Specjalnie na tę
okazję rycerze z Kłodzkiego Bractwa
Rycerskiego przybyli, by uczestniczyć w
sesji przekazując symbolicznie na ręce
Burmistrza królewski akt nadania praw
miejskich.

5/
przystąpieniu
do
opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów w obrębie
Międzylesie
6/ zmian w budżecie gminy na rok 2019
Zainteresowanych
zapraszamy

przebiegiem
sesji
na
stronę
www.miedzylesie.pl>BIP>Rada Miejska lub
do
skorzystania
z
możliwości

W trakcie uroczystości Burmistrz
podziękował za pełną uznania współpracę

dla sołtysów, którzy pełnili funkcje w
minionych kadencjach, a także za 25 lat
pracy
w
samorządzie
dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego
Marcinka. Kolejne podziękowania tym
razem z rąk Przewodniczącej Rady
Młodzieży przekazano dla Pani Poseł
Moniki Wielichowskiej, za możliwość
zwiedzania Sejmu i Senatu RP.

w dniu 25 czerwca 2019 r. odbyła się

X SESJA RADY MIEJSKIEJ
MIĘDZYLESIA
w proponowanym porządku obrad znalazło
się :
Wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta i
Gminy Międzylesie”
Debata w sprawie „Raportu o stanie
gminy”
Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Międzylesie wotum zaufania
2/
zatwierdzenia
sprawozdania
wykonania budżetu gminy za rok 2018

z

3/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i
Gminy Międzylesie za rok 2018

Stałym punktem programu sesji jest
odznaczenie osób, wyróżniających się na
tle społeczeństwa i uhonorowanie ich
medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Międzylesie”. Poczet w tym roku
poszerzono o czterech nominowanych
przez Kapitułę Odznaczenia, a wśród nich
znaleźli się:
1. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
2. Irena Trytek
3. Zbigniew Galik
4. Wiesław Zaleski
Wśród licznie przybyłych gości na
uroczystą sesję znaleźli się: wyróżnieni z
lat poprzednich oraz honorowi obywatele
gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu,
parlamenatrzyści, funkcjonariusze władzy
publicznej, przedstawiciele placówek
oświatowych, jednostek organizacyjnych
oraz mieszkańcy gminy.

4/ powołania Zespołu
kandydatów na ławników

Opiniującego

5/ zmian w budżecie gminy na rok 2019
Zainteresowanych
zapraszamy

przebiegiem
na

sesji
stronę
www.miedzylesie.pl>BIP>Rada
Miejska,
gdzie będą mogli zapoznać się z
protokółem z jej przebiegu, lub do
skorzystania z możliwości prześledzenia
przebiegu sesji na taśmie video na tej
samej stronie www.

OSTATNIA SESJA
MŁODZIEŻOWEJ RADY
kadencji 2018-2019
W dniu 18 czerwca 2019 roku
odbyła się IV ostatnia w kadencji
2018/2019 Sesja Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie. Na sesji podsumowano
działania młodzieży w trakcie kadencji, i
podjęto też uchwałę o zatwierdzeniu

zrealizowanych i rozliczonych wniosków z
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
odbiorcami
którego
były
szkoły
z terenu gminy. Podsumowując tegoroczny
nabór w ramach przeznaczonej puli
środków w wysokości 5 000 zł, w naborze
złożonych zostało 22 wnioski, które
zostały zrealizowane i rozliczone w
wyznaczonym terminie na łączną kwotę
4 235,42 zł.

celem zwiedzania Sejmu i Senatu RP.
Całej Młodzieżowej Radzie oraz jej
opiekunom dziękujemy za wzorową
postawę oraz naukę pracy o samorządzie.

RADNI MŁODZIEŻOWEJ
RADY MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE
W SEJMIE
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W dniach 16. i 17. maja 2019 roku
radni Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Międzylesie: Gabriela Miśków, Dominik
Chromiec i Mateusz Tomera wraz z
opiekunem – p. Sebastianem Kopciem
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Wyjazd został zorganizowany przez Pana
Burmistrza
Tomasza
Korczaka
na
zaproszenie
Pani
Poseł
Moniki
Wielichowskiej. Gimnazjaliści z naszej
szkoły mieli okazję zwiedzić ogromny
kompleks
budynków
Sejmu
oraz
dowiedzieć się wszystkiego o procesie
uchwalania ustaw.

Należy wspomnieć też o tym, że
Młodzieżowa Rada angażowała się w
organizację imprez gminnych m.in. brała
udział sprzedając ciasta na Kiermaszu
Bożonarodzeniowym, z którego dochód
przeznaczyła na Ośrodek dla chorych
dzieci w Piszkowicach, a także w
Gminnych Tradycjach Wielkanocnych
przeznaczając zebrane pieniądze dla chorej
koleżanki z terenu gminy. Zwieńczeniem
pracy rady był wyjazd do Warszawy na
zaproszenie Pani Poseł M. Wielichowskiej

Pani Poseł Monika Wielichowska przy
wspólnym obiedzie opowiedziała nam jak
wygląda na co dzień praca posłów. Na
zakończenie
zwiedzania
uczniowie

otrzymali od Pani Poseł pamiątkowe
gadżety. Dodatkową atrakcją wycieczki
było zwiedzanie Zamku Królewskiego i
Łazienek
Królewskich.
Radni
Młodzieżowej Rady z Domaszkowa wraz z
opiekunem
składają
serdeczne
podziękowania Pani Poseł i Panu
Burmistrzowi za możliwość uczestniczenia
w tak ciekawej i pouczającej lekcji
wiedzy o społeczeństwie. To była dla nas
wspaniała przygoda.

powstaną dwie nowe pętle: Pętla Jodłów o
długości 11.400 mb oraz Pętla Międzylesie
o długość 9.500 mb. Wykonawcami
wyłonionymi
w
ramach
przetargu
nieograniczonego są:

BUDOWA TRAS
ROWEROWYCH
„SINGLETRACK GLACENSIS”

Termin realizacji ww. zadań - 29
listopad 2019 r.

W ramach projektu „Singletrack Orlicko
–
Kladsko”
nr
rej.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239
w
ramach programu Interreg V-A Republika
Czeska-Polska w osi priorytetowej 2; w
ramach
priorytetu
inwestycyjnego
„Wspieranie
wzrostu
gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcenie
upadających regionów przemysłowych i
zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturowych oraz
ich rozwój”, gmina Międzylesie realizuje
kolejne trasy rowerowe typu Singletrack
Glacensis
wraz
z
elementami
infrastruktury towarzyszącej, m.inn. bram
wjazdowych, tablic regulaminowych,
stojaków na rowery, koszy na śmieci,
kładek przejazdowych, barierek, szykan
zwalniających, punktu wypoczynkowego,
oznakowania tras za pomocą słupków
informacyjnych.
W ramach zadania „Budowa tras
rowerowych
Singletrack
Glacensis”

Pętla Jodłów - „LucBud” Łukasz Pitura,
ul. Forteczna 66/9, 58-316 Wałbrzych –
wartość zadania – 486.000 zł
Pętla Międzylesie – BikeUniverse, Filip
Janiszewski, ul. Zdrojowa, 160A32-400
Myślenice – wartość zadania 494.999,99 zł

Całkowita wartość projektu wynosi
1.032.000
zł,
z
czego
wartość
dofinansowania 85% - 877.200 zł.

PRZEBUDOWA DROGI NR 742,
OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE
Gmina Międzylesie po podpisaniu z
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
we Wrocławiu umowy o bezzwrotnej
pomocy finansowej w wysokości 162.000
zł, na remont drogi nr 742 obręb
Długopole Górne na długości 235 mb,
którą gmina nieodpłatnie nabyła w roku
2018, przystąpiła do wyboru wykonawcy.
W postępowaniu w trybie zamówienia z
wolnej
ręki
wykonawcą
zadania
„Przebudowa
drogi
do
budynku
mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz.
nr 742, obr. Długopole Górne” została
firma PAR TRANS TRANSPORT HANDEL
Przemysław Parasiewicz, ul. Słowackiego
5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Wartość
zadania wynosi 200.481,88 zł, termin
realizacji do 31 października 2019 r.

BĘDZIE NOWY PUNKT
WIDOKOWY...

z budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis

Na Czerńcu, w południowozachodniej części ziemi kłodzkiej, stanie
wieża widokowa. Drewniany obiekt w
paśmie Gór Bystrzyckich powstanie w
przyszłym roku, m.in. dzięki staraniom
burmistrza
Międzylesia
Tomasza
Korczaka. Tym samym turystom z
wysokości platformy posadowionej niemal
19,5 m nad ziemią (wieża w ogóle ma
mierzyć 23,40 m) ukaże się wspaniała
panorama okolicy – szczególnie Rowu
Górnej Nysy.

Dofinansowanie
jest
na
poziomie
50 874,16
Euro.
(przelicznik
euro
aktualnym kursem w dniu rozliczenia
projektu planowanego na 2020 rok)

Wyłoniono Wykonawcę dla zadania
budowy wieży na górze Czerniec, obręb
Niemojów w ramach projektu
pn.
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy –
wschodnia
część”.
Zasadniczym
przeznaczeniem wieży jest funkcja
obserwacyjna – pozwoli ona na
monitorowanie
przez
służbę
leśną
otaczających ją kompleksów leśnych po
obu stronach granicy. Oprócz tego wieża
umożliwi
turystom
zmierzającym
pobliskim szlakiem – ogląd górskich
krajobrazów z wyjątkowo malowniczym
widokiem panoramy masywu Śnieżnika na
wchodzie oraz pasma Gór Orlickich na
zachodzie.
będzie firma TESMEN
společnost s.r.o. (Červený Kostelec, Olešnice).
Wartość inwestycji to kwota 472 927,86 złoty.
Wykonawcą

Projekt współfinansowany jest z projektu
„Czesko-polski Szlak Grzzbietowy – część
wschodnnia” współfinansowany jest ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 oraz

PODPISANIE UMÓW NA
REALIZACJĘ OPERACJI
Z PARTNERAMI KSOW
Projekty partnerów KSOW są
inspiracją do realizacji działań “Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i
rybactwa” – powiedział podsekretarz stanu
Ryszard Zarudzki podczas podpisywania
umów z partnerami KSOW, których
projekty zostały wybrane do realizacji w
ramach ostatniego konkursu.

14 czerwca br. w siedzibie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
burmistrz Tomasz Korczak oraz wójt
Dzierżoniowa pan Marek Chmielewski
podpisali umowę w sprawie finansowania
przez ministerstwo dalszych działań
związanych z Krajową Siecią Odnowy
Wsi.
W spotkaniu uczestniczyło ponad
60 podmiotów związanych z rolnictwem i
wsią m. in. jednostki doradztwa
rolniczego, instytuty badawcze i naukowe,
izby rolnicze, stowarzyszenia, fundacje,
samorządy
lokalne,
lokalne
grupy
działania. Dla Dolnego Śląska podpisano
tylko dwie umowy. Wiceminister rolnictwa

przedstawił wagę działań związanych z
odnową wsi polskiej i podziękował za
zaangażowanie polskiej sieci odnowy wsi
na rzecz przebudowy i rozbudowy
obszarów wiejskich.

MODERNIZACJA POLA
BIWAKOWEGO
W MIĘDZYLESIU

W ramach realizacji projektu pn.
„Modernizacja pola biwakowego w części
infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3
w mieście Międzylesie”, dofinansowanego
ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
wybudowana została wiata turystyczna
wyposażona w 20 kompletów ławostołów.
Wykonawcą
robót
jest
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
TRIBUD Tomasz Krystian Bogacz z
Wiszni Małej. Koszt inwestycji to kwota
123 000,00 zł.
Drugą część projektu stanowi budowa
sanitariatu
w
miejsce
zużytego,
niespełniającego
obowiązujących
standardów.
Sanitariaty
wybuduje
P.P.H.U. TRANS-TAR Jerzy Kowalik z/s
w Czarnym Borze. Wartość robót
określona została na kwotę 167 280,00 zł.

Planowany termin ich zakończenia to
koniec sierpnia br.
Na realizację całości projektu Gmina
pozyskała dofinansowanie w kwocie
179 600,00 zł.

OTWARTE STREFY
AKTYWNOŚCI
W MIĘDZYLESIU
I DOMASZKOWIE

Dzięki pozyskaniu wsparcia ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
w Domaszkowie (przy boisku sportowym)
i Międzylesiu (na polu biwakowym),
powstały
ogólnodostępne
plenerowe
miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla
całych rodzin tzw. Otwarte Strefy
Aktywności (OSA), w skład których
wchodzą : plac zabaw o charakterze
sprawnościowym, siłownia plenerowa oraz
strefa relaksu.
Prace wykonane zostały przez
Firmę
Handlowo-Usługową
HUSE
Sebastian Hulbój z/s w Bielsko-Białej.

Całkowita
wartość
inwestycji to kwota 260.402,07 zł..
Minister Sportu udzielił dotacji w
wysokości 99.700,00 zł.

PODTOPIENIA
W DOMASZKOWIE

5 czerwca br. intensywne opady deszczu
spowodowały
podtopienia
w
Domaszkowie. Zniszczone zostały drogi
śródpolne na terenie Domaszkowa, Nowej
Wsi i Jaworka. Woda wdarła się do sześciu
mieszkań
i
wielu
budynków
gospodarczych. Z zagrożeniem walczyły
jednostki straży pożarnej z gminy
Międzylesie i Bystrzycy Kłodzkiej.

POŻAR W DOMASZKOWIE

W nocy 27-28 maja w Domaszkowie
wybuchł pożar w wyniku, którego spłonął
budynek mieszkalno- gospodarczy. W
budynku tym mieszkały cztery rodziny,
łącznie siedemnaście osób, w tym
dziesięcioro
dzieci.
Tylko
dzięki
wyjątkowemu szczęściu nikomu nic się nie
stało. Jednakże mieszkańcy stracili cały
dobytek. Pogorzelcom pomoc okazało i

okazuje wciąż bardzo wiele osób. Trwa
zbiórka rzeczowa dla pogorzelców jak
również niezbędne są też pieniądze na
odbudowę. Zaangażowali się w działania
na rzecz pogorzelców pani sołtys
Domaszkowa i rada sołecka Domaszkowa.
Organizowane były i są zbiórki
charytatywne, wiele osób pomaga w
odbudowie. Strażacy czynnie brali udział
w gaszeniu pożaru, a potem pomagali w
uprzątnięciu pogorzeliska.
Wielkie podziękowania dla ludzi dobrej
woli.

GRALI DLA POGORZELCÓW

W dniu 16.06 2019 r. w
Domaszkowie odbył się koncert z
udziałem zespołów muzycznych, które
swym
występem
chciały
pomóc
pogorzelcom z Domaszkowa. Wszystkie
zebrane pieniądze została przekazana dla
rodzin dotkniętych tragedią pożaru. Udało
uzbierać się kwotę ponad 7000 zł.
Dziękujemy mieszkańcom Domaszkowa i
nie tylko, którzy pomogli i pomagają nadal
odbudować pogorzelcom ich
dom
rodzinny.

BYSTRZYCKA SZKOŁA
MUZYCZNA DLA
POGORZELCÓW
18 czerwca br. w auli Liceum
Ogólnokształcącego
w
Bystrzyca
Kłodzkiej odbył się koncert na rzecz
pogorzelców
zorganizowany
przez
Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w
Bystrzycy Kłodzkiej. W koncercie wzięły
udział m. in. przedstawicielki rodzin
pogorzelców.
Serdeczne podziękowania dla pana
dyrektora
Tadeusza
Piotrowskiego,
pracowników i uczniów szkoły.

KOLEJNE “DNI
MIĘDZYLESIA” ZA NAMI...
Tegoroczne “Dni Międzylesia”
obchodzone były po raz dwudziesty piąty.
W piątek odbyła się uroczysta sesja
podczas, której przyznano kolejne medale
“Zasłużony dla Miasta i Gminy
Międzylesie”.

W sobotę od wczesnych godzin
rannych na stawach w Szklarni wędkarze
walczyli o “Puchar Burmistrza”. Na
stadionie odbyły się biegi przełajowe dla
dzieci i bieg główny “Parszywa
Trzynastka”, a fani dwóch kółek
rywalizowali w zawodach rowerowych “X
Czasówka 2019” na trasie Międzylesie –
Gniewoszów.

Tradycją dni naszego miasta stała
się gra uliczna “Perły Międzylesia”. Tym
razem uczniowie szkoły w Międzylesiu
wraz z nauczycielami przygotowali prace
plastyczne z międzyleskimi wilczkami.
Wystawa prac w budynku urzędu.

Przy remizie OSP odbyło się
coroczne malowanie kredą na asfalcie, a
każdy uczestnik otrzymał upominek. Po raz
kolejny z okazji “Dni Międzylesia” odbył
się turniej piłki nożnej dzieci. O godz.
16.00
licznie
zgromadzonych

mieszkańców
gminy
i wszystkich
przybyłych na pole biwakowe przywitał
burmistrz MiG Międzylesie oraz dyrektor
MGOK.
Po
gorącym
przywitaniu
rozpoczęło się XV Grillowanie pod
Trójmorskim Wierchem. Smakosze mogli
skorzystać z punktów grillowych i tam
posilić
się
kaszanką,
karczkiem,
kiełbaskami,
dziczyzną
i
innymi
frykasami.

okazji XV – lecia Stowarzyszenia
Myśliwych Pogranicza burmistrz wręczył
pamiątkową tabliczkę, a na scenie
wystąpili sygnaliści ze stowarzyszenia.

Dochód uzyskany z grillowania
został przekazany na pomoc dla
pogorzelców z Domaszkowa. W trakcie
grillowania odbył się konkurs kulinarny
“Specjał z grilla”.

Wieczorem na scenie wystąpiły
zespoły: Horyzont i Golden Life. Panowie
przypomnieli swoje stare przeboje i
zaprezentowali
nowe
utwory.
Zgromadzona
publiczność
doskonale
bawiła się a zespół pięknie grał, śpiewał i
rozbawiał zgromadzonych. Po koncercie
nie nastała cisza i ciemność, bowiem na
niebie rozbłysły świetlne race. Pokaz
tańczących po niebie ogników zachwycił
wszystkich oglądających.
W niedziele na stawach swoje
umiejętności mogli sprawdzić wędkarze
stając do zawodów drużynowych o

Komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców: I miejsce- “Babski karczek”,
II miejsce- “Szparagi w boczku”, III
miejsce sołectwo “ Potoczkowy karczek”.
W trakcie imprezy odbyły się także
zawody strzeleckie i turniej we wbijaniu
gwoździa.
Świętującym
na
polu
biwakowym czas relaksu umilały zespoły
śpiewacze: “Tarnowiczanie” ze Starego
Waliszowa, “Międzylesianie” i “Róża”. Z

“Puchar Burmistrza”. Odbyły się
także
zawody
wędkarskie
dla
najmłodszych. Najlepszych nagrodzono
statuetkami, a pozostali uczestnicy
otrzymali
okolicznościowe
medale.
Z myślą o fanach dawnej motoryzacji
organizatorzy
zaprosili
na
“Dni
Międzylesia” właścicieli zabytkowych
pojazdów
motoryzacyjnych.
Oprócz
rozmów, pokazu samochodów był czas
także na wspólne zdjęcia.

Od wczesnych godzin na polu
biwakowym swoje stoiska ustawiali
harcerze, strażacy, sala zabaw JAŚ, szkoła
i przedszkole. Tradycyjnie już ogromnym
zainteresowaniem cieszyły parki linowe
przygotowane i prowadzone przez
żołnierzy z 22 Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej z Kłodzka. W tym dniu
także strażacy-młodzicy przygotowali
pokaz ratownictwa a dla najmłodszych tor
przeszkód. Konkursy i zabawy prowadzili
także harcerze.

Na zgłodniałych biesiadników
czekały stoiska z pysznym jedzeniem:
naleśnikami,
gołąbkami,
pierogami,
plackiem po węgiersku i domowymi
ciastami. Na scenie najmłodsi popisywali

się swoimi umiejętnościami muzycznymi,
wokalnymi, tanecznym i teatralnymi.
Wystąpiły dzieci z Przedszkola w
Międzylesiu, uczniowie ze szkoły w
Międzylesiu i ze szkoły w Domaszkowie.

Swoje układy zaprezentowały
formacje taneczne -,Duende Flamenco” z
Bystrzycy Kłodzkiej, “Plus-Minus” i
“Akademia Ruchu.” Hitem tego dnia był
występ zespołu “Zacznij od Bacha” z
koncertem
piosenek
Zbigniewa
Wodeckiego. I w ten nostalgiczny sposób
zakończyliśmy XXV Dni Międzylesia.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim biorącym udział
w organizowanych imprezach.

Szczególne podziękowania dla tych, którzy
pomogli w organizacji XXV dni
Międzylesia.

NASI W OPOLU– Z
POWODZENIEM !
Gmina Międzylesie wspólnie z
Partnerem z Czech Obec Cervena Voda w
ramach
projektu unijnego pn.
„Nowoczesne technologie promocji na
pograniczu polsko-czeskim” uczestniczyła
w 19. Międzynarodowych Targach
Turystyki „W Stronę Słońca” na opolskim
rynku w dniach 24.05.2019 r. – 26.05.2019
r. Na targach prezentowało się ok. 60.
wystawców z kraju i ok. 10. z zagranicy,
które zaprezentowały dziesiątki kierunków
turystycznych,
miejsc
wartych
odwiedzenia i atrakcji turystycznych.
Ofertę swą przedstawiły również sanatoria,
uzdrowiska, spa oraz gospodarstwa
agroturystyczne.
Gmina Międzylesie i Cervena Voda
promowały walory i atrakcje turystyczne
swoich regionów. Wspólne stoisko
promocyjne
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem wśród odwiedzających.
Przygotowane przez pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesie i Cervonej
Vody
wydawnictwa zdobyły uznanie
turystów.

Podczas
targów
Gościem
Specjalnym była znana aktorka Anna
Dereszowska,
natomiast
wystawcy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Stowarzyszenie Qwsi zaprezentowało
bardzo szeroką ofertę wypoczynku na
polskiej wsi. Wystawcy z Polski, Czech i
Niemiec pomogli zaplanować wczasy,
wycieczkę, czy też weekendowy wypad
uwzględniając preferencje i możliwości
zainteresowanych tym osób. W „Opolskiej
Wiosce Smaków i Tradycji” przybliżono
zwiedzającym
ofertę
turystyczną,
rzemiosło i kuchnię naszego regionu.
Darłowska
Lokalna
Organizacja
Turystyczna ustawi dla Państwa pasaż
nadmorski.

Podczas
targów
odbyła
się
degustacja pysznych ryb oraz słodkości.
Atrakcją dla miłośników sportów wodnych
była wyjątkowa łódź turystyczna –
katamaran solarny, a dla ceniących sobie
Slow
Road
–
kamper,
samochód turystyczny,
zapewniający
podróżującym nim pasażerom miejsca do
spania i wypoczynku, sprzęt do
przechowywania żywności i sporządzania
posiłków, oraz wydzieloną część sanitarną
z ubikacją, umywalką i prysznicem.
W tym roku po raz pierwszy na
targach
zorganizowano
“Festiwal
Podróżników”, prezentowane podczas
niego filmy, oraz prelekcje przeniosły nas
w najbardziej egzotyczne miejsca na
świecie. W ciągu trzech targowych dni
można
było
posłuchać
opowieści
doświadczonych
podróżników
o
miejscach, które mogą zainspirować i
zachęcić do ciekawych wypraw po
świecie.
Podczas targów wręczone zostały
nagrody:
 Za
najładniejsze stoisko dla
województwa
opolskiego
za
„Opolską Wioskę Smaków i
Tradycji”
 Za najlepszą promocję na targach
dla Stowarzyszenia Gmin Dorzecze
Górnej Odry dotyczące projektu
Dziedzictwo
kulturowe
i
przyrodnicze
dla
rozwoju
pogranicza polsko – czeskiego
„Wspólne Dziedzictwo”
 Za najlepsze materiały promocyjne
„Lubuskie po drodze” i różnorodne
formy promocji podczas targów
dla Klubu Podrózników
Wyróżnienia











Dla Aglomeracji Opolskiej za
partnerskie
podejście
w
promowaniu gmin i odkrywanie
lokalnych potencjałów pod hasłem
„Razem osiągniemy więcej”
Dla województwa śląskiego za
serię wydawnictw „Cieszyn robi
wrażenie”
Dla Gorczańskiego
Parku
Narodowego za zróżnicowaną
ofertę edukacyjną
Dla
Ministerstwa
Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi
za
projekt
„Odpoczywaj na wsi”
Dla Biura Podróży Gold Tour za
prozdrowotną ofertę wypoczynku
dla seniora

Szczegółyna:www.mtt.opole.pl
https://www.opole.pl/miedzynarodowe-targiturystyki-w-strone-slonca-3/

VIII KRÓLEWSKI RAJD
SAMOCHODÓW
ZABYTKOWYCH

Jaguar, Mercedes, Bentley, Aston Martin to tylko niektóre marki samochodów, jakie
można było ostatnio zobaczyć w wielu
miejscowościach powiatu kłodzkiego.

Wszystko za sprawą Rajdu Królewskiego
Samochodów Zabytkowych, których po
10. latach powrócił na ziemię kłodzką.
W dniach 20-22 czerwca właściciele
zabytkowych samochodów odwiedzili
mi.in. Polanicę-Zdrój, Radków, KudowęZdrój,
Duszniki-Zdrój,
Szczytną,
Bystrzycę Kłodzką, Międzylesie i LądekZdrój. Na poszczególnych odcinkach
odbyły
się
również
przejazdy
reprezentacyjne lub próby sportowe.

- Łącznie do tej pory Rajd Królewski
Samochodów Zabytkowych odbył się
siedmiokrotnie. VIII edycja zaplanowana
jest na 2019 rok. Uczestnicy Królewskiego
Rajdu Samochodów Zabytkowych gościli
już między innymi: na dziedzińcu Zamku
Królewskiego
w Warszawie
i Pałacu
w Wilanowie,
na najdłuższym
rynku
w Polsce w Pułtusku, w Sandomierzu,
w Częstochowie, Opolu, Kudowie-Zdroju
i na Mazurach! 10 lat temu na Ziemi
Kłodzkiej odbyła się największa do tej pory
impreza. W VI Królewskim Rajdzie
Samochodów Zabytkowych w 2009 roku
wzięło udział ponad 40 załóg - czytamy na
stronie organizatora.

III TRÓJMORSKI WILCZY
ZLOT MOTOCYKLOWY
W dniach 21-22.06.2019 odbył się
moto-zlot w miejscowości Smreczyna. Po
raz pierwszy podczas
tego rodzaju
imprezy zostały rozegrane I Mistrzostwa
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc wśród
uczestników zlotu. Udział w zawodach
brały również kobiety, które na podeście
rywalizowały na równi z mężczyznami. na
zlocie
odbyły
się
również
inne
konkurencje, m. inn. chodzenie na
szczudłach na czas, oraz toczenie koła
patykiem w alkogoglach.

Parada motocyklowa, która odbyła
się w sobotę przyciągnęła wiele widzów,
którzy podziwiali przejazd przez miasto.
W paradzie brało udział ok. 40 motocykli.
Dzięki właścicielom zamku w Międzylesiu

motocykliści mogli zwiedzić zamek z
przewodnikiem,
podziwiali
nasze
międzyleskie zabytki. Tak w piątek jak i
w sobotę oprawę muzyczną zapewniały
zespoły muzyczne z Lądka Zdr., Łagowa
oraz
zespół
ze
z
Bratysławy
„Jozefowekonie”.

Podczas zlotu zbierano pieniążki dla
pogorzelców z Domaszkowa uzbierano 500
zł i drugie 500 zł dołożyło Sołectwo
Smreczyna,
Dziękujemy w imieniu
pogorzelców.

W złocie uczestniczyli motocykliści
z całej Polski jak również z Republiki
Czeskiej.
Smreczyna
gościła
70.
Motocyklistów i ich wspaniałych maszyn.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
Automobil Klubu Ziemi Kłodzkiej który
ufundował nagrody dla zwycięzców
konkurencji wyciskania sztangi, naszym
siłaczom z Międzylesia za przygotowanie
zawodów, sołtysowi jak i mieszkańcom
którzy przygotowali miejsce i oprawę do
przeprowadzenia zlotu.
Do zobaczenia w przyszłym roku na IV
Trójmorskim wilczym zlocie.

X CZASÓWKA AUTOSTRADĄ
SUDECKĄ
Jednym z elementów XV Dni
Międzylesia, który na stałe wpisał się w
ich obchody, jest wyścig kolarski z
Międzylesia przez Różankę do ostatniego
zabudowania w Gniewoszowie. Dystans
tego wyścigu może nie jest oszałamiający
– niespełna 12 km, ale jego poziom
trudności związany jest ze znacznym
przewyższeniem, które łącznie wynosi 380
m. różnicy wzniesień.
W
Biurze
Zawodów,
które
otworzono o godz. 11.45 w miejscu startu
na ulicy Lipowej, na liście startowej
zapisano 11. śmiałków, w tym cztery
kobiety. Do listy kobiet należy doliczyć
piątą niespełna dwuletnią Karinkę,
ciągnioną przez swojego tatę w rowerowej
przyczepce.
Rowerzyści z niepokojem patrzyli
na niepewne niebo – od rana..., a także
podczas zapisów trochę padało. Niemniej
okazało się, że pogoda postanowiła im
sprzyjać, opady ustały a niebo pojaśniało.

Udało się więc zapewnić idealne warunki
do jazdy.
Kolejni uczestnicy od godziny
13.01 co minutę byli wypuszczani na trasę.
Każdy walczył na trasie o jak najlepszy
wynik, adekwatny do sił, umiejętności,
taktyki, odporności na trudności oraz
wieku. Wbrew pozorom podczas wyścigu
liczyła się nie tylko siła nóg, bo rower
jadący pod górę napędzany jest w
jednakowym stopniu siłą woli.
Na mecie na uczestników czekał
catering – woda mineralna oraz przekąska
energetyczna w postaci wafelków.
Również gospodarze domu, przy którym
znajdowała się meta wyścigu, p. Agata i p.
Jacek
przygotowali
przepyszną
własnoręcznie przygotowaną oranżadę.
Okazuje się, że są miłośnikami jazdy
rowerem i mieliśmy okazję podpisać się
pod ich petycją, dotyczącą uwzględnienia
w planach budowy sieci ścieżek
rowerowych typu Singletrack również pętli
w Gniewoszowie.
Rywalizacja podczas wyścigu
przebiegała w kategoriach OPEN, a wśród
mężczyzn
również
w
kategoriach
wiekowych. Najszybszym kolarzem X
Czasówki Autostradą Sudecką został
Tomasz
Sidorowski
(Huzar
Bike
Academy) z czasem 26’18’’ na drugim
miejsc uplasował się Zbigniew Soboń
(Elmar Eska Team) z czasem 29’33’’a na
trzecim Krystian Nicoś (Sports Camps) z
czasem 30’26’’. Najszybsza kobieta
Dorota Gąsiewicz (LEFERO) wykręciła
czas 29’41’’ kolejne miejsca na podium
zajęły Katarzyna Grzybowska-Kania oraz
Mariola Stock – obie z Watahy
Międzylesie.
Podczas ceremonii nagradzania
zwycięzców i wszystkich uczestników
czasówki przez Burmistrza Międzylesia

podziękowano również organizatorom i
wolontariuszom:
paniom
Katarzynie
Bernasińskiej i Marcie Dudek – obsłudze
Biura
Zawodów,
panu
Jerzemu
Błażejewskiemu – catering i zaopatrzenie,
panu Zbigniewowi Kani – sędziemu
pomiaru czasu na mecie, druhom i druhnie
z OSP Międzylesie oraz OSP Szklarnia –
zabezpieczenie
medyczne
oraz
zabezpieczenie
trasy.
Podziękowania
skierowano
także
do
Banku
Spółdzielczego w Kłodzku za ufundowanie
nagród pieniężnych w kategorii OPEN
kobiet i mężczyzn, a także gminy
Międzylesie
–
dzięki
wsparciu
finansowemu ze środków GFPiRPA
zakupiono puchary, medale i dyplomy,
które będą wspaniałą pamiątką dla
uczestników czasówki, którzy podjęli się
trudu zdobycia w sumie dwóch wzniesień
–
przełęczy
nad
Różanką
oraz
Gniewoszowa.
Do
zobaczenia
na
trasie
przyszłorocznej Czasówki Autostradą
Sudecką. Zapraszamy także na kolejne
etapy “Korony Międzylesia” – najświeższe
informacje zawsze na profilu FB Korona
Międzylesia.

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

30.05.2019 roku uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie pod opieką pana
Sebastiana Kopcia spotkali się w Domu
Kultury, aby rozegrać kilka rund w

najpopularniejszych grach planszowych.
Część gier zakupiono w ramach projektu
z Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich. Uczniowie przynieśli także
swoje ulubione gry. Przy skromnym
poczęstunku spędziliśmy wspólnie czas w
emocjonujacej i bardzo przyjemnej
atmosferze.

SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE
W MIĘDZYLESIU
KWIECIEŃ/ MAJ/ CZERWIEC
Osobliwości Wielkanocne – 12.04.2019
Jak co roku nasze przedszkole wzięło
udział w XIII Zderzeniach KulturalnychOsobliwości
Wielkanocne,
organizowanych w szkole w Międzylesiu.
Dzieci z grupy Delfinki wystąpiły z
interpretacją muzyczno-ruchową trzech
piosenek
,,Wielkanocne
pisanki”,
,,Wielkanocny stół” i ,, Zajączek”. Bardzo
ładnie prezentowały się na scenie
z kolorowymi , dużymi pisankami,
palmami, paletą farb. Pierwszy solowy
występ Frania Sz. został przyjęty przez
publiczność wielkimi oklaskami. Dzieci
nagrodzone zostały słodkimi upominkami.
Pracownicy przedszkola przygotowali
także palmę wielkanocną, która w
konkursie zajęła drugie miejsce.

Warsztaty ceramiczne w grupie Jeżyków16.04.2019
Grupę Jeżyków odwiedził Pan Sławek
z Pracowni Ceramiki “Rezerwat” w
Pisarach. Dzieci miały wiele radości,
mogąc samodzielnie tworzyć i ozdabiać
zrobione przez siebie eksponaty. Następnie
Pan Sławek w pracowni wypalił stworzone
przez dzieci jeżyki, serca, jajka i koraliki.
Mieliśmy bardzo dużo frajdy oraz
wspaniałą pamiątkę! Dziękujemy!

Zabawa dzieci polskich
z Indianami - 15.05.2019 r.

i

czeskich

Do naszego przedszkola zawitali Indianie
z "Wioski Indiańskiej " w Starym
Waliszowie. A stało się tak dlatego,
ponieważ deszcz pokrzyżował nam plany i
nie mogliśmy pojechać do nich. Do
wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci
z zaprzyjaźnionego przedszkola z Kralik.
Na początek dzieci wybrały sobie nazwy
i indiańskie okrzyki. Było strzelanie z
łuku, malowanie twarzy, gra na bębnach.
Każde dziecko zrobiło sobie pióropusz i z
koralików indiański naszyjnik. Dzieci
zdobywały
sprawności
i
za
nie
otrzymywały pieczątki. Radości było co
nie miara. Był to bardzo udany dzień.

Finał Konkursu “Uczę się bezpiecznie
żyć”17.05.2019
Trzyosobowa
drużyna
z
naszego
przedszkola w składzie : Marysia Kulbaka,
Ola Gackowska i Krzysiu Kuś pod opieką
p. Teresy Pietruszewskiej brała udział
w Finale Konkursu "Uczę się bezpiecznie
żyć" na Uniwersytecie Wrocławskim. W
tym konkursie rywalizowali laureaci
z
subregionów:
legnickiego,
wrocławskiego,
jeleniogórskiego
i
wałbrzyskiego.
Nasze przedszkolaki zajęły 6 miejsce.
Gratulujemy!

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu.
Jak zawsze nasze przedszkolaki zaprosiły
swoich
kochanych
rodziców
na
uroczystość
z okazji ich święta. Nie mogło zabraknąć
tańców, wierszy, piosenek. Grupa Wilczki
wykazała się wspaniałymi umiejętnościami
recytatorskimi, Delfinki przygotowały
wesołą
inscenizacje,
Tygryski
samodzielnie upiekły ciasteczka, Sówki
pokazały
piękne
tańce
a Jeżyki zaprosiły do zabawy rodziców.
Podsumowaniem w każdej grupie było
wręczenie
własnoręcznie
zrobionych
prezentów oraz słodki poczęstunek.
Było dużo radości i łez wzruszenia!

Projekt “Bezpieczny patrol

Występ Sówek na Pikniku Rodzinnym
Grupa wzięła udział w Rodzinnym
Festynie Parafialnym organizowanym
przez księży naszej parafii ks. Arkadiusza
Raczyńskiego
i ks. dziekana Jana Tracza. “Sówki”
przedstawiły
elementy
programu
przygotowywanego z okazji Dnia Mamy
i Taty. Po udanym występie mali artyści
zostali nagrodzeni wielkimi brawami
i słodkim poczęstunkiem. Następnie
rozproszyły się wraz z rodzicami kosztując
wszelkich
atrakcji
zgromadzonych
na festynie.

Grupa “Sówki” wzięła także udział
w
Programie
“Bezpieczny
Patrol“
przygotowanym wspólnie z Polskim
Czerwonym Krzyżem. Program ten był
realizowany w przedszkolach w całej
Polsce. Miał na celu promocję zasad
bezpieczeństwa wśród dzieci 3-4 i 5-6
letnich. Stanowił połączenie treści
merytorycznych
z ulubionymi bohaterami dzieci tak aby
maksymalnie
angażowały
ich
zainteresowanie. Dzieci wykonywały
ćwiczenia i bawiły się ze swoimi
bohaterami “Psi Patrol” przyswajając przy
tym
istotne
informacje
dotyczące
bezpiecznych zachowań. Dzieci zdobyły
wiedzę
w tematach;
1.Wiedza na temat bezpieczeństwa numery alarmowe.
2.Bezpieczeństwo na drodze.
3.Bezpieczeństwo podczas uprawiania
sportu.
4.Bezpieczeństwo podczas wakacji.
5.Bezpieczeństwo w zimie.
6. Ekologia recykling.

Zabawa
Wilczków
przedszkolnym

w

ogrodzie

W związku z tym, że rok szkolny wielkimi
krokami zbliża się ku końcowi, grupa
"Wilczki" postanowiła pobawić się
wspólnie. I tak we wtorek 4 czerwca w
ogrodzie przedszkolnym stanął wielki
dmuchany zamek ze zjeżdżalnią. Dzieci
przez trzy godziny bawiły się zapominając
o pragnieniu i głodzie . Była to wspaniała
zabawa. Dzieci czekały na nią od kilku dni.
Po skończonej zabawie mówiły ,że to
najwspanialszy dzień w życiu. Pogoda też
dopisała.

Polsko-czeski Dzień dziecka- 06.06.2019
Jak co roku, to ważne święto spędzamy
w towarzystwie przedszkolaków z Kralik.
Tym razem wielką pomoc w organizacji
zawdzięczamy naszym kochanym i
dzielnym strażakom. To oni przygotowali
dla nas wspaniały pokaz oraz 9 stacji
zadaniowych
na których dzieci: mierzyły się z torem
przeszkód, oglądały wozy, sprzęty,
mundury strażackie, strącały butelki lejąc
wodę
z hydronetki, uczyły się pierwszej pomocy,
poznały niebezpieczeństwa ze strony
zwierząt, strzelały do celu oraz wiele
innych atrakcji. Zabawa była bardzo
udana, dzieci były pod wielkim
wrażeniem, stale zaabsorbowane różnymi
zadaniami
i wyzwaniami. Na koniec strażacy
wręczyli dzieciom medale “strażakówprzedszkolaków”, a my złożyliśmy im
podziękowania za tą wspaniałą zabawę.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromne
serce okazane naszym przedszkolakom.
Należy
tu koniecznie dodać, że zaszczyciła nas
także zaprzyjaźniona straż z Lichkova, co
było dodatkową atrakcją.

Dzieci,
Nauczyciele
i
Pracownicy
obsługowi Samorządowego Przedszkola w
Międzylesiu
życzą
wszystkim
Mieszkańcom Gminy Międzylesie udanego
wypoczynku
urlopowego.
Udanych
wakacji !!!

była wspaniałą, pouczającą i
ekstremalnych wrażeń przygodą.

pełną

WYCIECZKA
DO CZĘSTOCHOWY

WYCIECZKA DO KRAKOWA
I ENERGYLANDII

W dniach 23.05.2019 – 24.05.2019
r. uczniowie klas: V, VI, VII, VIII i III
gimnazjum pod opieką pani dyrektor Alicji
Jakubczak, pani Violetty Skotnickiej, pani
Elwiry Kuczwary oraz pana Sebastiana
Kopcia uczestniczyli w wycieczce do
Krakowa i Zatoru. W jej trakcie zwiedzili
Rynek Główny z Kościołem Mariackim i
Sukiennicami, przeszli Drogę Królewską
od Zamku na Wawelu
do Rynku.
Uczniowie mieli okazję podziwiać
Katedrę na Wawelu
z
Grobami
Królewskimi
i Dzwonem
Zygmunta. W drugim dniu naszej
wycieczki ogromną atrakcją dla uczniów
była wizyta w parku rozrywki w Zatorze –
Energylandii.
Tu
mieli
okazję
wypróbowania
12
rollercoasterów,
licznych karuzel i wielu innych
ekstremalnych
urządzeń.
Najbardziej
odważni skorzystali z Hyperiona – drugiej
najwyższej i najszybszej kolejki górskiej w
Europie. Nasza dwudniowa wycieczka

29.05.2019r. uczniowie trzeciej klasy byli
na wycieczce w Częstochowie na Jasnej
Górze. Dzieci uczestniczyły we Mszy
Świętej w
kaplicy przed cudownym
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej
oraz wzięły udział w Drodze Krzyżowej
wędrując
historycznymi
wałami
pamiętającymi cudowną obronę Jasnej
Góry w czasie najazdu Szwedów na
Polskę. Był też czas na zakup pamiątek i
posiłek. Uczestnicy wyprawy powrócili
zadowoleni i naładowani pozytywną
energią.

WYCIECZKA DO BARDA
ŚLĄSKIEGO
W dniu 3 czerwca 2019r. uczniowie
klas czwartych wraz z wychowawczyniami
i katechetką udali się na wycieczkę do
Barda Śląskiego. Wyszliśmy na Górę
Bardzką 583m n.p.m. na którą prowadzą
stacje Drogi Krzyżowej. Na szczycie
znajduje się Kaplica Górska postawiona w
miejscu cudu z XV w., kiedy pasterzowi
objawiła się Matka Boża Płacząca.

Z tenisowej łączki...

W
czasie
wędrówki
kilka
razy
spotykaliśmy padalce, czyli beznogie
jaszczurki. Weszliśmy również na punkt
widokowy gdzie obsunęła się skała, skąd
rozpościera się wspaniały widok na Bardo
i Góry Stołowe. Tu wszyscy byliśmy pod
wrażeniem
wspaniałych
widoków.
Zwiedzaliśmy również ruchomą szopkę i
barokową
Bazylikę
Mniejszą
pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny,
gdzie znajduje się drewniana 43centymetrowa rzeźba Madonny Rycerzy z
XII w. i jest najstarszym zabytkiem sztuki
romańskiej na Dolnym Śląsku. Uczestnicy
wycieczki wrócili bardzo zadowoleni.
**********************************
DOM KULTURY OGŁASZA ZAPISY
NA PÓŁKOLONIE LETNIE
W DNIACH OD 01 LIPCA DO 12
LIPCA DLA DZIECI W WIEKU 7-12
LAT.
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, RUCHOWE,
SPORTOWE, KULINARNE, GRY I
ZABAWY ZESPOŁOWE, KONKURSY,
WYJŚCIA NA BASEN, ITP,
ZAPEWNIAMY DRUGIE ŚNIADANIA,
ZIMNE NAPOJE.
RODZICE KORZYSTAJACY Z
POMOCY OPS PROSZENI
SĄ O ZGŁASZANIE DZIECI W OPS.
**********************************

„NI SREBRO NI ZŁOTO TO
NIC, CHODZI O TO,
BY MŁODYM BYĆ I WIĘCEJ
NIC...” !

26.05.2019
rozegrane
zostały
„Mistrzostwa Dolnego
Śląska
Weteranów” w tenisie stołowym. Dobry
występ zanotował wiecznie młody
międzyleski „weteran”
Bogusław
Zadorożny zajmując miejsce w przedziale
5-6 w grupie wiekowej 60-69 lat.

*****
2.06.2019 rozegrany został „VI
Grand - Prix” w tenisie stołowym w
Ołdrzychowicach. Kolejny – w przeciągu
kilku dni dobry występ, zanotował

Bogusław Zadorożny
z naszych
„SUDETÓW”, który
po zaciętych
walkach i wyrównanej grze
zajął V
miejsce.

OLIWIĘ OPUŚCIŁO
SZCZĘŚCIE !
14 czerwca rozegrane zostały
„Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym
LZS”
w Brzegu Dolnym. SUDETY
Międzylesie reprezentowała Oliwia Neter.
Po wyrównanych – chociaż niestety
przegranych grach (3 do 2 i 3 do 1)
zakończyła turniej w przedziale 17-21.
Jak zawsze nie brakowało Oliwii ambicji i
woli walki. Nasza młodziutka tenisistka
pokazała dobrą grę. Po prostu brakło
trochę szczęścia.

MIĘDZYLESIE
OPANOWAŁO „PUDŁO”
15 czerwca rozegrany został turniej
tenisa stołowego z okazji przywitania lata
organizowany przez BSTS Bystrzyca
Kłodzka w kategoriach dzieci. Bardzo
dobry występ zanotowała Oliwia Neter
rehablitując się za niezbyt udany start w
Brzegu Dolnym, zajmując bezapelacyjnie
1 miejsce !
Szczęśliwa zawodniczka
otrzymała puchar i dyplom.
W kategorii seniorów po bardzo
dobrej grze, Bogusław
Zadorożny
uplasował się na 2 miejscu. Jego dobra
passa niech trwa jak najdłużej !
Z satysfakcją można stwierdzić, że
dzięki udanej grze naszego trenera i jego

podopiecznej
międzyleskie
zdominowały turniej !

Sudety

PUCHAR POLSKI SŁUŻB
MUNDUROWYCH &
MISTRZOSTWA
DZIERŻONIOWA 18.05.2019 DZIERŻONIÓW

W sobotę 18 maja 2019 roku w hali
Ośrodka
Sportu
i
Rekreacji
w
Dzierżoniowie odbyły się połączone
imprezy III Puchar Polski Służb
Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc oraz XV Otwarte Mistrzostwa
Dzierżoniowa w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc Mężczyzn i Kobiet. Zawody miały
na celu uczczenie pamięci Wojciecha
Jastrzębia – podoficera Służby Więziennej,
wieloletniego funkcjonariusza Aresztu
Śledczego w Świdnicy.

Na pomoście stanęło łącznie ponad 60
zawodników oraz zawodniczek, którzy
przyjechali do Dzierżoniowa z różnych
części naszego kraju m.in. z Katowic,

Rzeszowa, Giżycka, Suwałk, Szczecinka
oraz Międzylesia.

Więziennictwa przy Areszcie Śledczym w
Świdnicy oraz firmę DIALTECH.

MISTRZOSTWACH ŚWIATA
SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WYCISKANIU SZTANGI
LEŻĄC.

O godzinie 8:00 rozpoczęło się ważenie
zawodników, zaś po jego zakończeniu po
godzinie 10:00 odbyło się oficjalne
rozpoczęcie zawodów. Jako pierwsze do
rywalizacji przystąpiły panie w kategorii
OPEN. Następnie wraz z kolejnymi
kategoriami wagowymi rosły ciężary
podnoszone
przez
zawodników.
Największym ciężarem podniesionym
podczas sobotniej rywalizacji było 250 kg.
W mistrzostwach tych z powodzeniem
wystartowali zawodnicy Sekcji Sportów
Siłowych " SUDETY" Międzylesie ,
którzy w składzie : Marcin Szreiber,
Łukasz Gajdulewicz, Andrzej Juraszek,
Krzysztof
Król,
Grzegorz
Kantor
wywalczyli kilka medali w tym tych z
najcenniejszego kruszcu.
W
Mistrzostwach
Dzierżoniowa
zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w
poszczególnych kategoriach, otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci
odżywek i suplementów diety, puchary i
dyplomy ufundowane przez Miasto
Dzierżoniów. Natomiast w Pucharze Polski
zawodnicy, w zależności od zajętego
miejsca, otrzymywali nagrody finansowe
lub rzeczowe, a także puchary i dyplomy
ufundowane przez Miasto Dzierżoniów,
Areszt Śledczy w Świdnicy, Niezależne
Samorządne
Związki
Zawodowe
Funkcjonariuszy
i
Pracowników

W
dniach
24-26.05.2019
r
Dolnośląski Wrocław gościł zawodniczki i
zawodników zmagających się w I
Mistrzostwach
Świata
Służb
Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc.
W
Mistrzostwach
tych
wystartowało ponad 180 zawodników
reprezentujących wszystkie rodzaje służb
mundurowych i sił zbrojnych. Wśród nich
nie zabrakło zawodników Sekcji Sportów
Siłowych MLKS "SUDETY" Międzylesie,
którzy w tym czempionacie reprezentowali
Straż Graniczną RP. I tak : Andrzej
Juraszek ( Straż Graniczna RP) uzyskał
wynik 170 kg , Krzysztof Halczyk ( Straż
Graniczna
RP, International
Police
Association, który uzyskał wynik 180 kg.
W klasyfikacji narodów 1 miejsce uzyskała
reprezentacja Polski, która wyprzedziła
reprezentację US Army.

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

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA
FESTYNY W GMINIE MIEDZYLESIE
29.06.2019 r.
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
KAMIEŃCZYK
**************************
29.06.2019 r.
POWITANIE LATA - FESTYN
SOŁECKI
DOMASZKÓW
**************************
29.06.2019 r.
FESTYN
„ŚW.PIOTRA I PAWŁA”
DŁUGOPOLE GÓRNE
BASEN W MIĘDZYLESIU

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 z powodu remontu
w „Domku Tkaczy” pan Zbigniew
Chrapczyński będzie przyjmował osoby
uzależnione, a także członków rodzin osób
uzależnionych szukających pomocy w
rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych
nie w „Domku Tkaczy”, a w Goworowie
nr 17 Agroturystyka „Emaus” telefony :
607 984 858, oraz 74-81 40 296

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYM CZASIE
*01.07.2019*15.07.2019*
POMOC BEZPŁATNA !

