ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ
DYREKTOREM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MIĘDZYLESIU i DOMASZKOWIE
Teresa Sobierska Pamiętam naszą rozmowę z roku 2014. Czas podobny do dzisiejszego.
Lipiec, dzieci na wakacjach. Z nieba - tak jak dziś, lał się skwar, ale nastroje były zupełnie
inne. Ośrodek pracował „pełną parą”, czekały na realizację ciekawe pomysły. W ośrodku
gwar, bo to przecież czas ferii, tętniło życie, każdy dzień był inny…
Czas, w którym się obecnie znajdujemy jest niebywale trudny. Zostaliśmy w domu. Każdy
dzień jest taki sam. Miejsca, które do czasu pandemii tętniły życiem, dziś świecą pustkami. Dziś
wszystko wydaje się inne. Myślimy o tym, aby nasi najbliżsi byli bezpieczni, aby wrócić do
normalności, aby wróciło dawne życie… Staramy się tak pracować, by tak się stało.

Ma pani rację, nastały czasy trudne, ale trzeba się nauczyć w nich żyć. Jak wyglądała
praca ośrodka w czasie największych obostrzeń sanitarnych, a jak wygląda dziś kiedy
rygory trochę poluzowano ?
W pierwszych miesiącach z wiadomych względów odwołane zostały wszystkie zajęcia.
Oba nasze ośrodki kultury międzyleski i domaszkowski, były zamknięte dla osób z zewnątrz.
Pani Agata Biernacka koordynowała całą akcję szycia maseczek. Pracownicy przez 39 dni z
zachowaniem reżimu sanitarnego przygotowywali posiłki dla żołnierzy i policjantów
stacjonujących na przejściach granicznych. Codziennie - w dni powszednie, soboty, niedziele i
święta wielkanocne na dwie tury (o godz. 13.00 i 20.00) otrzymywali ciepły posiłek.
Czas kwarantanny wykorzystaliśmy także na naprawy, remonty, dezynfekcje i bieżące
sprawy związane z realizacją projektów, pisaniem nowych projektów, itp.
Od czerwca wznowiony został kurs komputerowy realizowany w ramach projektu
„E-Senior”
Trwają zajęcia wakacyjne dla dzieci.
Czy któreś z planowanych na tamten czas wydarzeń zostało przeniesione na inny termin
?
Jesteśmy w trakcie realizacji realizacji projektu „Śladami tkaczy na pograniczu polskoczeskim”. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy, integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej w celu zwiększenia świadomości na temat tradycji, kultury i dziedzictwa
regionu w znaczeniu transgranicznym w gminie Międzylesie i gminie Kraliki poprzez
stworzenie Izby Tkackiej i zorganizowanie imprezy plenerowej, która będzie mieć na celu
kultywowanie polskich i czeskich tradycji ludowych, popularyzowanie miejscowego
dziedzictwa kulinarnego, promocję amatorskich zespołów ludowych i integrację społeczności.
Projekt miał zakończyć się w sierpniu 2020 ale termin został przedłużony do sierpnia 2021r
Mamy nadzieję, że już od września ruszymy z warsztatami. Cały czas zbieramy pamiątki do
izby ,już mamy przedwojenną maszynę do szycia, kołowrotki, tarę do prania, cudowne
babcine wyszywanki, obrusy ręcznie zdobione, kilka starych zdjęć. Zakupiono już
wyposażenie do Domków Tkaczy. 11 września odbędzie się też pierwsze spotkanie
organizacyjne Uniwerystetu Trzeciego Wieku, które miało odbyć się 25 marca.

Po raz pierwszy nie było wyczekiwanych zawsze przez mieszkańców „Dni Międzylesia”.
Będzie coś w zamian ?
Były plany, aby chociaż zorganizować koncert na początku jesieni, ale wiadomo
..wirus nie odpuszcza i póki co czekamy. Najbliższy planowana impreza to dożynki gminne. W
tym roku w Roztokach. Liczymy na dużą bezpieczną imprezę. Dożynki w naszej gminie zawsze
cieszą się dużą popularnością, Miejmy nadzieję ze i tym razem impreza się uda i nie będzie
żadnych wirusowych niespodzianek.
Lipiec, sierpień, czas ferii… Udało się w tym roku zagospodarować dzieciom chociaż
trochę wolnego czasu ?
Od połowy lipca w naszych ośrodkach w Międzylesiu i Domaszkowie zorganizowane
są zajęcia wakacyjne . Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i
piątek) w godz. 10.00-13.00 w ograniczonej liczbie uczestników zgodnie z procedurami, które
uzgodniono z Sanepidem . Procedury dostępne są na naszej stronie.
Dla dzieci i młodzieży organizujemy różnorodne zabawy, zajęcia, staramy się jak
najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu dlatego, też korzystamy z placów zabaw,
boiska i oczywiście z basenu kąpielowego.
Czy można powiedzieć, że „powoli wracamy do formy”, to bardzo ważne, bo przecież
kultura dla naszej gminy jest niezbędna ?
Chcielibyśmy wrócić do normalności jednak strach przed zarażeniem jest bardzo duży,
widać to było podczas koncertu zespołu Dwa Kolory, który odbył się 11 sierpnia. Widownia
liczyła tylko 20 osób. Ale jest i optymistyczna informacja, bo na kurs komputerowy E-Senior
uczęszczało systematycznie dwa razy w tygodniu 30 osób. Oczywiście nie jednocześnie.
Utworzone były 3 grupy po 10 osób, a zajęcia odbywały się w godzinach od 9.00do 18.00
Tegoroczny, zresztą tak jak i w poprzednich latach, kalendarz imprez kulturalnych
w naszej gminie jest bogaty. Na ile koronawirus pokrzyżował plany realizacyjne ?
Praktycznie od marca nie odbyły się żadne imprezy, sołectwa, parafie zrezygnowały ze
swoich festynów, nie odbyły się turnieje sportowe, ważniejsze obchody i święta państwowe
obchodzono w bardzo ograniczonym składzie.
Czy każdy z mieszkańców może zgłosić swoje pomysły i propozycje dotyczące działalności
MGOK ?

MGOK jest otwarty dla wszystkich. Każdy kto ma jakiekolwiek pomysły, oferty,
sugestie, może je przedstawić, zgłosić czy zaproponować. Każdy pomysł jest analizowany.
Czekamy. Raz w roku, zawsze w lutym, jest organizowane Forum Kulturalne. Na spotkanie
zapraszani są przedstawiciele wszystkich miejscowości z gminy, działacze sportowi,
stowarzyszenia, grupy społeczne, harcerze, szkoły, przedszkola i oczywiście wszyscy
zainteresowani.
Wtedy wspólnie układamy kalendarium imprez na cały rok. Oczywiście ten nasz
kalendarz jest otwarty i zawsze można do niego dopisać kolejne wydarzenie czy imprezę.
Czy osoby w „średnim wieku” znajdują dla siebie jakieś interesujące oferty ? Z doświadczenia
wiem, że jest to bardzo trudna do pozyskania grupa wiekowa. Wiele ośrodków kultury ma z tym
problem…

W ostatnim czasie to dzięki naszym seniorom wiele się dzieje w MGOK .Grupa
naszych emerytów działa bardzo prężnie. Przez okres ostatnich 20. miesięcy seniorzy brali
udział aż w 5 warsztatach komputerowych. Kursy ukończyło ponad 50 osób.
W marcu miało odbyć się spotkanie w sprawie utworzenia u nas filii Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Oczywiście nie odbyło się, ale już jest nowy termin spotkania 11 września o
godz. 11.00
Międzyleska grupa seniorów jest niezwykle aktywna i chętna do różnorodnych działań.
Jakie zachowania wymuszają na organizatorach działalności MGOK obostrzenia, które nadal
funkcjonują ?

Obowiązują nas wszystkie obostrzenia, które zaleca rząd, Mamy też opracowane
wewnętrzne procedury, zaakceptowane przez kłodzki Sanepid. Obowiązuje limit uczestników
na koncertach, limit dzieci na zajęciach, oczywiście maseczki, odkażanie, dezynfekcje...
Dochodzą mnie słuchy, że szykują się zmiany kadrowe w ośrodku. Idzie nowe. Będzie pełne
zabezpieczenie w kadrę instruktorską ? Wszak to podstawowa grupa animatorów kultury…

Tak, zmiany w kadrze mam już od jakiegoś czasu. W Domaszkowie Pani Marta Zdral.
U nas w Międzylesiu, pan Dariusz Chruściel, a od września na miejsce pani Agaty- której
przy tej okazji dziękuję za wieloletnią, dobrą współpracę, przyjdzie pani Basia Pawłowska.
Młoda dziewczyna z odpowiednim wykształceniem, wielkim entuzjazmem i zapałem. Mam
nadzieję, że nowi współpracownicy przyniosą ze sobą nowe pomysły i przyciągną do kultury
nowych ludzi.
Zaczęliśmy rozmowę nieco nostalgicznie, może jej zakończenie będzie bardziej optymistyczne.
Proszę o kilka zdań na temat, zamierzeń, możliwości realizacyjnych, zakładając oczywiście, że
nie będzie silniejszego nawrotu epidemii…

Przed nami do zrealizowania projekt unijny i projekt Działaj Lokalnie. Oba projekty
to przede wszystkim działania z ludźmi. Czyli warsztaty spotkania zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, nie wspomnę że zapraszamy także partnerów z Czech. Wierzę że wirus
odpuści i wszystko będzie się toczyło gładko.
Rozpoczyna się rok szkolny myślę, że wszystko powoli wróci do normalności i zajęcia
w domu kultury też. Powolutku musimy się szykować do obchodów 11 listopada, do kiermaszu
adwentowego…
Z rzeczy bardziej przyziemnych to na dniach czeka nas jeszcze wymiana pieca CO w
Domaszkowie. Stary na miał, nie będzie już kopcił mieszkańcom Domaszkowa.
Oba nasze budynki są niestety stare i ciągle trzeba w nich coś naprawiać, poprawiać,
malować, uzupełniać, wymieniać.
Powoli ruszają nabory na nowe projekty i też musimy do nich aplikować…

Dziękuję za rozmowę

Cerveny Kostelec.
Następnie
dnia
22.07.2019 r. podpisano umowę nr
187/2019 na budowę wieży. Określono
termin rozpoczęcia tj. 22.07.2019 r. oraz
termin zakończenia zadania tj. 15.06.2020
r, oraz kwotę 472 927, 86 zł brutto.

BUDOWA WIEŻY
WIDOKOWEJ
NA CZERŃCU

Z uwagi na trudności w przekraczaniu
granicy związane z epidemią koronawirusa
termin został przesunięty na dzień 30
września 2020 r.
Aktualnie zostały wylane fundamenty,
w najbliższych dniach ma zostać
wykonany
szalunek
do
stóp
fundamentowych i zostanie zalany
betonem. Kolejnym etapem będzie montaż
wieży.

WYPOSAŻENIE DOMÓW
TKACZY W MIĘDZYLESIU
W
ramach
konkursu
„Odnowa
Dolnośląskiej Wsi 2020” w 2020 r.
przyznano
Gminie
Międzylesie
dofinansowanie w kwocie 27 288,00 zł na
zadanie pn. „Zakup wyposażenia Domów
Tkaczy w Międzylesiu”. W ramach
zadania planowany jest zakup wyposażenia
Izby Tkackiej, sal konferencyjnych oraz
punktu informacji, które docelowo mają
powstać w Domach Tkaczy. Dnia 21 lipca
2020 r. wyłoniono Wykonawców zadania:

17.06.2019 r. została ogłoszona na stronie
www.miedzylesie.pl oraz na tablicy
ogłoszeń urzędu informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Przetarg wygrała
firma TESMEN spolecnost s.r.o. z

- dla części I (wyposażenie Izby Tkackiej)
wybrana została firma F.P.H.U. „ARTEBIS” Wiesław Mońka, Zajączki Drugie, ul.
Główna 160, 42-160 Krzepice z kwotą:
16 162,22 zł
- dla części II (wyposażenie konferencyjne
i biurowe) wybrana została firma Moje

Bambino Sp. z o.o. Sp.K., ul.Graniczna 46,
93-428 Łódź z kwotą: 13 804,29 zł
- dla części III (sprzęt elektroniczny) i IV
(elementy wyposażenia konferencyjnego)
została wybrana firma PHU „BMS” Sp.
J.Z.Bielecki , ul. Staszica 22, 82-500
Kwidzyn z kwotą: 15 907,59 dla III części
i 1 250,91 dla IV części.
Zostały
podpisane
umowy
z
Wykonawcami, termin wykonania zadania:
15 września 2020 r.

SINGLETRACK GLACENSIS
Pętla ,,Międzylesie”
Informujemy
wszystkich
zwolenników dwóch kółek, że od 30 lipca
jest już dostępna pętla rowerowa typu
singletrack - ,,Międzylesie”. Długość trasy
wynosi 10,2 km i przebiega przez lasy
położone nad Międzylesiem, powyżej
stacji PKP. Przed korzystaniem z trasy
warto zapoznać się z regulaminem i dla
własnego bezpieczeństwa mieć kask
ochronny, oraz wzmożoną uwagę na całej
trasie. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chcących spróbować swoich sił. Warto
spróbować przejażdżki po tej pętli,
chociażby dla przepięknych widoków.

KOLEJNY WSPÓŁNY
PROJEKT…
Gmina Międzylesie wraz
z
partnerem z Orlické Záhoří w okresie od 1
kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
realizuje projekt pt. „Poznajmy się lepiej Międzylesie i Orlické Záhoří”. Całkowity
budżet projektu wynosi 19 670,00 euro.
W ramach projektu zostaną
przeprowadzone
działania:
zawody
rowerowe Uphill, zawody na nartorolkach,
zawody
sportowo-pożarnicze
Ochotniczych
Straży
Pożarniczych,
Jarmark
Bożonarodzeniowy,
a
podsumowanie projektu odbędzie się
poprzez udział w targach turystycznych we
Wrocławiu, gdzie będzie promowane
pogranicze polsko – czeskie, oraz projekt
pn. „Poznajmy się lepiej - Międzylesie i
Orlické Záhoří”. Pierwsze działania
planowane są jeszcze jesienią 2020 r.
Terminy poszczególnych wydarzeń na
bieżąco będą umieszczane na stronie
urzędu gminy Międzylesie.
Głównym celem projektu jest
wzmocnienie opartej na partnerstwie
współpracy polsko- czeskiej, mającej na
celu trwały rozwój obszaru pogranicza. W
dzisiejszych czasach młodzi ludzie dużo
chętniej wybierają grę w piłkę na
komputerze, niż na podwórku. Jednak ruch
i aktywność fizyczna cały czas pozostaje
fantastycznym antidotum na nudę, apatię
czy zachowania antyspołeczne wśród
młodych ludzi. W trakcie realizacji
projektu rodzice, nauczyciele WF-u,
strażacy, oraz trenerzy na pograniczu
polsko - czeskim mogą podsunąć swoim
podopiecznym ciekawe pomysły spędzenia

wolnego czasu. Realizacja tego projektu
daje szanse do poznania nowych ludzi i
zaprzyjaźnienia się z nimi. Na trasie
rowerowej , na boisku zawodów
strażackich, na etapach zawodów na
nartorolkach nie ma różnic klasowych,
rasowych czy kulturowych, znikają
trudności językowe - one nie mają tam aż
takiego znaczenia. Dlatego rywalizacja
sportowa kruszy bariery społeczne dużo
lepiej, niż jakakolwiek inna aktywność
niefizyczna. Sprawia, że w naturalny
sposób ludzie dostają szansę, żeby się do
siebie zbliżyć. Sport i szeroko pojęta
kultura fizyczna ma wiele zalet. Korzyści
zdrowotne są tu oczywiste, ale uprawianie
sportu może się także pozytywnie odbić na
rozwoju osobistym każdego młodego
człowieka. Uczy szacunku do własnego
ciała
i
pracy nad
zachowaniem
perfekcyjnej kondycji zarówno fizycznej
jak i psychicznej. Podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego
mieszkańcy
pogranicza Miedzylesie - Orlické Záhoří
wspólnie będą przygotowywać się do
pięknego okresu świątecznego, poznają
swoje zwyczaje i tradycje, spędzą wspólnie
wolny czas w cudownym nastroju
śpiewając wspólnie kolędy i pastorałki.

PRACE REMONTOWE W
SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU.
W
Samorządowym
Przedszkolu
w Międzylesiu w ramach realizacji
projektu unijnego „Kulturowe spotkania z
Bolkiem
i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie –
Kraliky” realizowanego ze środków
Funduszu Mikroprojektów w Euroregione
Glacensis w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska, trwa wspomniany

i
rozpoczęty
w
lipcu
„Remont
i wyposażenie zaplecza sanitarnego”
przylegającego do sali zabaw grupy II
znajdującej się na parterze. Zmieniony
i odświeżony zostanie kolor ścian w sali
zabaw, wycyklinowany parkiet oraz
zakupione niezbędne wyposażenie sali.
Remont łazienki pomału dobiega końca.
PRZED

PO

Poza remontem sali na parterze, trwają
prace remontowe w łazience przylegającej
do największej sali w przedszkolu – sali
grupy IV. Wycyklinowano parkiet w sali
grupy IV i w sali grupy II. W najbliższym
czasie wycyklinowany będzie parkiet w
sali gr. III. Wykonano również oprysk na
kołatka i inne owady „zamieszkujące” na
strychach przedszkola. Środki na powyżej
wykazane prace przeznaczył Burmistrz

Miasta i Gminy Międzylesie, za co bardzo
dziękujmy.
Łazienka w trakcie remontu

Parkiet w sali gr. II – PRZED

PO
Parkiet w sali gr. IV – PRZED

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku
szkolnego w przedszkolu.
PO

Na obecna chwilę, Samorządowe
Przedszkole w Międzylesiu rozpoczyna
zajęcia z dziećmi zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego 2020/2021, czyli od 1
września 2020 r.
W roku bieżącym nie planujemy ogólnego
zebrania organizacyjnego. Odbędą się

zebrania w grupach przedszkolnych
z zachowaniem wszystkich środków
ostrożności,
w
różnych
terminach
i godzinach. Rodzice uczestniczący
w zebraniu będą zobowiązani do założenia
maseczek lub przyłbic oraz do zachowania
odpowiedniego odstępu. O terminie
i
godzinie
spotkania
grupowego
poinformują nauczycielki przedszkola.
Wstępnie ustalono ostatni tydzień sierpnia,
tj. pomiędzy 26.08.2020 r. a 31.08.2020 r..
W dniu 26 sierpnia 2020 r., w
przedsionku
przedszkola,
będzie
wywieszona informacja o przydzieleniu
wychowawców
i
składzie
grup
przedszkolnych.

OŚWIETLENIE ULICZNE
W MIEŚCIE MIĘDZYLESIE

W ramach konkursu Dolnośląski Fundusz
Pomocy Rozwojowej 2020 gmina otrzyma
dofinansowanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 107 222,00 zł.
W związku czym zostanie wybudowanie
oświetlenie uliczne przy ulicy Szkolnej i
Słonecznej
w
Międzylesiu.
Dnia
06.07.2020
r.
został
wyłoniony
Wykonawca: Zakład Wykonawstwa Sieci
Energetycznych
"MIGACZ"
Leszek
Migacz Ul. Sportowa 1, 58 – 405
Krzeszów, z ofertami: 84 606,60 zł i 60
miesięcy okresu gwarancji na ulicę
Szkolną i 49 105,66 zł i 60 miesięcy
okresu gwarancji na ulicę Słoneczną. Dnia
13.07.2020 została podpisana umowa z
Wykonawcą. Termin wykonania zadania
to 30.09.2020 r.

MGOK DZIECIOM…
MGOK Międzylesie oraz Dom
Kultury w Domaszkowie od 15 lipca 2020
r. (w każdy poniedziałek, środę i piątek) w
godzinach od 10-13 organizuje zajęcia
wakacyjne dla dzieci w wieku od 6-12
roku życia. Odbywają się różnorodne
zajęcia plastyczne i techniczne, które
rozwijają wyobraźnię i kreatywność
naszych podopiecznych.
Prace
z
koralików
termokurczliwych,
rysowanie
kredą,
zdjęcia w „Wakacyjnej Foto-budce”,
zabawy w księżniczki i piratów, walki na
miecze z balonów, prace z masy solnej,
kreatywne”maski-kaski” wykonane przez
dzieci z makulatury, malowanie kamieni,
szykowanie pysznych gofrów, muffinek,
naleśników, lody dla ochłody. Ruch i sport
na świeżym powietrzu pozwala utrzymać
sprawność fizyczną naszych milusińskich.

Organizujemy wyjścia na boiska
sportowe „Orlik”, place zabaw, gdzie
odbywają się m.in. mecze piłki nożnej,
koszykówki, tenisa, zabawy w berka,
chowanego itp. Oczywiście jeśli pogoda
dopisuje organizowane są grupowe wyjścia
i wyjazdy na basen w Międzylesiu, gdzie
aktywnie i bezpiecznie spędzamy wspólnie
czas nad wodą

6 sierpnia w Międzylesiu i
Domaszkowie zostały przeprowadzane
przez pracowników Muzeum Pana
Tadeusza
z
Wrocławia
warsztaty
artystyczne ”Światłem malowane”, które
rozwijają wrażliwość na sztukę, poczucie
estetyki i pomysłowość u dzieci.

*****
11 sierpnia w MGOK odbył się
koncert pieśni i piosenek z kresów
wschodnich w wykonaniu zespołu DWA
KOLORY z Nieporętu. Artyści zachwycili
zgromadzoną
publiczność
pięknym
śpiewem i wirtuozowskim graniem na
bajanie.

ogólnych
obostrzeń
związanych
z
pandemią w celu zapewnienia sobie i
innym bezpieczeństwa.
Klientów
prosimy
także
o
niepozostawianie swoich rzeczy bez
nadzoru. Przypominamy, że do dyspozycji
Klientów
są
szafki
udostępniane
nieodpłatnie.
Do osób przyjeżdżających na basen
rowerami lub hulajnogami mamy prośbę,
by przypinali je do stojaków.
Licząc
na
jeszcze
wiele
słonecznych i ciepłych dni serdecznie
zapraszamy do korzystania z naszych
usług.

NIETYPOWEJ „KORONY
MIĘDZYLESIA 2020” CIĄG
DALSZY
Dziękujemy zespołowi Dwa Kolory
za piękny koncert a zgromadzonej
publiczności za przybycie i wspólny śpiew.

WIEŚCI Z BASENU
KĄPIELOWEGO
Sezon 2020 rozpoczęliśmy, w
związku z zagrożeniem epidemicznym i
rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS CoV-2, 18 lipca 2020 r. i potrwa on
do 30 sierpnia 2020 r. Basen jest czynny
od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00
– 18.00. Obowiązuje limit Klientów
przebywających w jednym czasie na
obiekcie – do 350 osób.
Ze względu na sprzyjającą aurę, do
16 sierpnia 2020 przyjęliśmy 6.629
klientów. Sprawia nam ogromną radość, że
basen cieszy się niesłabnącą popularnością.
Mamy również ogromną prośbę do
Klientów, by stosowali się do instrukcji
rozmieszczonych na terenie obiektu, oraz

W sobotę 25 lipca 2020 r.
rowerzyści spotkali się w Domaszkowie
przy Orliku, by wyruszyć na II etap
tegorocznego sezonu naszej lokalnej
imprezy rowerowej. Na starcie odliczyło
się trzynastu uczestników, w tym siostry
Natasza i Nadia, które z przyczepki
rowerowej dopingują swojego tatę, by
szybko jechał. Więc jeśli nadal niektórzy
uważają, że my się ścigamy – tak to
prawda! – to najlepszy pościg po zdrowie,
po radość, po lepsze samopoczucie.

Wystarczy do nas dołączyć, by przekonać
się o tym.

W tegorocznym dziwnym sezonie,
doszło nawet do tego, że numery startowe
trzeba zapamiętać i wykrztusić je z siebie
na szczycie podjazdu, a że niektórym na
mecie tchu brak więc jest to niezła
gimnastyka dla umysłu. W każdym razie
sędzia Zbyszek powtórnie był zaskoczony,
że nie widział przez lornetkę numerów
startowych.
Na dodatek powtórnie ruszyliśmy
Watahą, czyli ze startu wspólnego i bardzo
krótko jedziemy wspólnie, każdy na miarę
swoich sił i planu na przejazd. Niektórzy
nawet zaliczyli dwie różne mety w
Jaworku, zanim trafili na trzecią - tą
właściwą (nieuważnie słuchali, jaka jest
trasa przejazdu i gdzie ta meta). Efekt
końcowy – wszyscy dotarli do celu z
widokiem na Góry Bystrzyckie. Na
uczestników czekały napoje i słodkości.
Oczekiwanie na oficjalne wyniki to
także czas na rozmowy o wszystkim. Trasę
etapu najszybciej pokonał Sławomir
Ratuszniak (uczestnik wszystkich 51
etapów „Korony”). Tuż za nim zieloną
linię mety przejechał Andrzej Jędrzejewicz
(nowicjusz w „Koronie”), który na
zakończenie zapytał, co trzeba zrobić, by
się do nas zapisać… Odpowiedź jest
bardzo prosta – „Wystarczy być!”
Wystarczy przyjechać na miejsce startu,
zabrać ze sobą dobry humor, mieć dystans
do siebie i nie traktować czasu przejazdu
śmiertelnie poważnie, bo w naszej

rowerowej imprezie każdy startuje w
swojej własnej kategorii a na mecie jest
radośnie witany, niezależnie od czasu w
jakim pokonał trasę.
W bieżącym sezonie nawet
paszporty „Korony” jeszcze się nie
wydrukowały, ale cierpliwość na pewno
zostanie
wynagrodzona
i
„Koronapaszporty” w odpowiednim czasie
trafią w ręce uczestników.
Tymczasem jest już zaplanowany
III etap Międzylesie – Niemojów.
Startujemy 22 sierpnia 2020 r. przy basenie
w Międzylesiu – na uczestników czekamy
od 9.15. Ruszamy o 10.01. w kierunku
Różanki (serpentynami na Wapiennik),
przed wspinaczką w kierunku Niemojowa
mała nagroda w postaci zjazdu do Różanki.
Meta na przewyższeniu, na skrzyżowaniu
drogi z Różanki do Niemojowa z żółtym
szlakiem. Do pokonania dystans 8,6 km
oraz 230 m. różnicy wzniesień.
Po zakończeniu etapu na rowerzystów
czekają rozliczne możliwości powrotu do
domu, co na pewno sprawi dodatkową
radość. Mamy też nadzieję na super
pogodę. Tak więc do zobaczenia!

SIERPNIOWA „MOJA
DWUNASTKA”

Marszobiegacze
w
sobotę
1.08.2020 r. spotkali się na międzyleskim
stadionie po raz dziewięćdziesiąty
pierwszy, by w dziewiątkę wspólnie

pokonać 16 km. Pogoda jak zwykle
sprzyjała naszej aktywności ruchowej, co
przyczyniło się do jeszcze większego
przeżywania radości ze wspólnego
spotkania.
Wiemy, że wiele osób z terenu
gminy na co dzień chodzi z kijkami nordic
walking, spaceruje, maszeruje lub biega.
Zachęcamy, by raz w miesiącu dołączyły
do naszej grupy. Spotykamy się zazwyczaj
w pierwszą sobotę miesiąca. Najbliższa 92.
„Moja Dwunastka” już 5 września 2020 r.
Na uczestników czekamy od 9.45. na
stadionie.

STRAŻACY DOCENILI
BOHATERSKĄ POSTAWĘ
11-LETNIEJ KAROLINY Z
NIEMOJOWA
Strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
docenili bohaterską postawę 11-letniej
Karoliny Idzi z Niemojowa. Dziewczynka,
zachowując zimną krew zadzwoniła na
numer alarmowy 112, wzywając pomoc do
mężczyzny, który stracił przytomność.
Sytuacja miała miejsce pod koniec
czerwca w Niemojowie. Mężczyzna zasłabł,
a moi rodzice zaczęli go reanimować. U
nas nie ma zasięgu i działają tylko telefony
stacjonarne, więc szybko pobiegłam do
domu i zadzwoniłam pod numer 112, bo
rodzice zawsze mi mówili, że tam trzeba
dzwonić jak coś się dzieje. Powtarzali nam
to także w szkole, do której chodzę - mówi
11-letnia Karolina.

Na miejsce zadysponowano pogotowie
ratunkowe. oraz straż pożarną. Mężczyzny
niestety nie udało się uratować jednak
sama postawa 11-letniej dziewczynki,
zdaniem strażaków, jest godna uznania.
- Karolina zadzwoniła pod numer 112 i w
sposób rzeczowy i bardzo dojrzały jak na
swój wiek dokonała zgłoszenia. Ta
sytuacja umożliwiła zadysponowanie służb
ratowniczych i podjęcie działań. 11-latka
wykazała bohaterską postawę, dojrzałość i
opanowanie przy powiadamianiu służb
ratunkowych. Pamiętajmy,
że straż,
pogotowie ratunkowe czy inne służby mogą
pomóc tylko wtedy, gdy będą o tym
wiedziały mówi bryg.
Tomasz
Szyszka, p.o. Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Strażacy docenili bohaterską i
godną naśladowania postawę dziewczynki
wręczając 11-latce dyplom uznania, a jej
rodzicom list gratulacyjny. Podobny list

trafi
również
do
dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu, w której
uczy się Karolina. Dziewczynka otrzymała
także specjalny prezent w postaci
trampoliny, która jak przyznaje była jej
marzeniem, szczególnie biorąc pod uwagę
fakt, iż 11-latka jest jednym dzieckiem w
całym Niemojowie.

Górne (drużyna łączona), OSP Goworów,
OSP Szklarnia oraz dwie drużyny z OSP
Domaszków.

STRAŻACKIE ZAWODY
WĘDKARSKIE W DOLNIKU
Wyniki kategorii indywidualnej są
następujące:
1. miejsce – Bartosz Lewandowski – OSP
Międzylesie z wynikiem 2,195 kg
2. miejsce – Wojciech Płaziak – OSP
Goworów z wynikiem 1,520 kg
3. miejsce – Kamil Pawlaszek – OSP
Długopole Górne z wynikiem 0,690 kg

15 sierpnia 2020 roku nad
stawem w Dolniku) odbyła się druga
edycja strażackich zawodów
wędkarskich.
Uczestnicy zawodów byli oceniani w
dwóch kategoriach:
-kategoria indywidualna;
-kategoria drużynowa.

W zawodach wzięło łącznie udział 6
drużyn, po jednej drużynie z OSP
Międzylesie, OSP Roztoki/OSP Długopole

Wyniki kategorii drużynowej prezentują
się
następująco:
1. miejsce – OSP Międzylesie z wynikiem
2,500
kg;
2. miejsce – OSP Roztoki/OSP Długopole
Górne
z
wynikiem
1,915
kg
3. miejsce – OSP Goworów z wynikiem
1,520
kg
4. miejsce – OSP Szklarnia z wynikiem
0,570
kg
5. miejsce – OSP Domaszków 1 z
wynikiem
0,560
kg
6. miejsce – OSP Domaszków 2 z
wynikiem 0,450 kg

Wędkarskie

zawody

strażackie

sponsorowali:
-Starostwo Powiatowe w Kłodzku – p.
Piotr
Marchewka
-Sklep “Lux” Międzylesie – p. Piotr
Leśniak
-“Delikatesy” Międzylesie – p. Wyderscy
-Instytut
Elektrotechniki
ZD
III
Międzylesie
-Sklep p. Iwona, Mariusz Kubiakowie
-P.P.H.U. Corso – p. Kasperscy
-“Gnitex”
p.
Kamil
Gnitecki
-Team wędkarski “Giętka Wędka”
-“Staropolanka” Uzdrowiska Kłodzkie
-P.P.H.U. Stolar – p. Artur Jaworecki;
-Sklep Goworów – p. Iwona Wydra
-Patronat medialny “InfoKłodzko998”
Zachęcamy do pozostawienia subskrypcji
na kanale “Wędkarstwo Giętka Wędka“
Wszystkim sponsorom dziękujemy za
wszelką
pomoc.
Po zakończonych zawodach wszyscy
uczestniczy byli zaproszeni na grilla.

złotówka. Na grupie pn. Armia Aniołów
Julii Kuczały, licytować można różnego
typu przedmioty i usługi oferowane przez
ludzi o ogromnym sercu z całej Polski.
Walkę o życie Julii można wesprzeć
również
wpłacając
środki
za
pośrednictwem strony www.siepomaga.pl,
oraz wrzucając pieniądze na ten cel
bezpośrednio
do
puszki
w sklepie u Państwa Kubiaków.
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie
z powodu dóbr, które posiada, ale jego
czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się
dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

SMUTEK I ŻAL…

WALKA O WSZYSTKO

Trwa walka o wszystko – walka z bardzo
złośliwym guzem mózgu – pineoblastomą!
Kiedy w lipcu Julia kończyła swoje
osiemnaste urodziny, była już po operacji
i kolejnym cyklu chemii! Kilka dni później
nadeszły informacje z kliniki w USA –
szansą dla Julii jest leczenie zakładające
serię autologicznych przeszczepów szpiku.
Bardzo nowoczesne, bardzo skuteczne, ale
również bardzo drogie! Ten apel to
wołanie o ratunek. Prosimy, pomóż czytamy na stronie Armii Aniołów.
Cel to 3,5 miliona złotych, które potrzebne
jest na pokrycie kosztów leczenia w klinice
w USA. W walce, która okazała się być
jedyną szansą dla 18-latki, liczy się każda

Zmarła siostra Łucja (Eugenia
Jakubowicz), która była dyrektorem i
opiekunem
Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego dla Dzieci w Piszkowicach.
Dała poznać się jako wielki przyjaciel
dzieci i została odznaczona Orderem
Uśmiech w 2017 roku.
Siostra
Łucja
otrzymała
to
wyróżnienie za szczególne oddanie i
podejście do chorych dzieci. W ośrodku
znajdują
się
najciężej
chore,
niepełnosprawne, często też niestety
porzucone przez rodziców dzieci. Siostra
od lat poświęcała się im wszystkim
całkowicie, chcąc jak najlepiej ulżyć im w
cierpieniu i stworzyć, choć odrobinę

szczęśliwego dzieciństwa oraz namiastkę
domu. Wszystkie są otaczane również
wielką miłością.
Siostra
Łucja
pracowała
w
Piszkowicach od 1976 roku. Od 1985 roku
nieustannie kierowała placówką.
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW
ICH RODZIN
NA CZAS NIEOKREŚLONY
ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA
Z P. ZBIGNIEWEM
CHRAPCZYŃSKIM…
…jednak w czasie, który może być
szczególnie trudny dla osób
uzależnionych, a także sprzyja
nadmiernemu spożyciu alkoholu, można –
w razie potrzeby otrzymania pomocy,
kontaktować się z P. Zbigniewem
Chrapczyńskim
dzwoniąc :

RAPORT DOBOWY DLA
GMINY MIĘDZYLESIE
20.08.2020 r
Według informacji z dnia 20.08.2020 r. :
Kwarantanna Sanepid - 0
Kwarantanna Policja - 4
Łącznie zarażonych - 19
Obecnie zarażonych - 0
Ozdrowiałych - 17
Zmarłych – 2

RAPORT DOBOWY DLA
POWIATU KŁODZKIEGO
20.08.2020 r.
Kwarantanna Sanepidu - 134
Kwarantanna Policji - 193
Łącznie zarażonych - 412
Obecnie zarażonych - 102
Zmarłych - 13
Ozdrowiałych – 297

607 984 858 lub 74- 81 40 296

OGŁOSZENIE
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 wrzesień 2020 r.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
- godz. 8.30 – kl. I (z rodzicami) – sala gimnastyczna
- godz. 9.00 – 11.35 – kl. II – VIII - uczniowie udają się z wychowawcami do klas
- godz. 12.00 – odwozy
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Dom Kultury w Domaszkowie:
- godz. 8.00 - uczniowie kl. VI-VIII
- godz. 8.30 - uczniowie kl. I-V
- godz. 9.00 – przedszkolaki
- godz. 9.30 - odwozy
Z rodzicami przychodzą przedszkolaki i uczniowie klasy I. Rodzice pozostałych uczniów czekają przed
budynkiem Domu Kultury, nie wchodzą do sali.
Po zakończeniu każdej części, uczniowie przechodzą na spotkanie z wychowawcami, gdzie zostanie
im podany plan lekcji.

Wszystkich uczestników rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zobowiązuje się do
przyjścia w maseczkach i przestrzegania procedur bezpieczeństwa
(dezynfekcja rąk, zachowanie odległości)

Do SENIORÓW
i nie tylko….

PRAGNIEMY OTWORZYĆ W MIĘDZYLESIU
ODDZIAŁ UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU.

11 WRZEŚNIA O GODZ. 11.00
ZAPRASZAMY
DO MGOK
NA PIERWSZE SPOTKANIE
INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE.
UNIWERsYTET TRZECIEGO WIEKU- to
placówka propagująca wśród seniorów i wszystkich
chętnych wartościowy sposób życia umożliwiając
uzupełnienie i aktualizację wiedzy, poznawanie
współczesnych osiągnięć nauki a także sprzyja
koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje,
włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Prowadzi
działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, turystyki, medycyny, nauk społecznych,
humanistycznych, ekonomicznych oraz kultury i sztuki.

