ZMARŁĄ 3 GRUDNIA 2015 ANNĘ KRONENBERGER
KIEROWNICZKĘ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
MIĘDZYLESIU WSPOMINAJĄ JEJ WSPÓŁPRACOWNICE…

Anna Kronenberger – urodzona 11maja 1955r. , zmarła 3 grudnia 2015r.
Od 20 maja 1990r. pełniła funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Międzylesiu
Całe życie związana ze swoim ukochanym Międzylesiem. Tu się urodziła, uczyła, brała
ślub, tu żyła, mieszkała, pracowała zawodowo. Stąd odeszła…
"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
Ks. J. Twardowski
Bardzo trudno pisze się o kimś, kogo już nie ma wśród nas...a kto był ważny w naszym życiu.
Wiadomość o Jej śmierci była dla nas wszystkich zaskoczeniem... Chociaż widziałyśmy,
jak ostatnio zmagała się z chorobą i widziałyśmy, jak cierpiała, a pomimo to do ostatnich dni
była aktywna zawodowo. Mimo poważnych dolegliwości, dystansowała się wobec swojej
choroby. Była bardzo dzielna, walczyła od 5 lat o każdy dzień, o każdą godzinę, wierząc, że
wszystko będzie dobrze...ale 3 grudnia 2015r. przegrała walkę z nowotworem. Była silna, ale
on był silniejszy od Niej.
Pani Ania...poznałam ją mając zaledwie 19 lat, kiedy przyszłam do pracy do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzylesiu - młoda, wystraszona, zagubiona, onieśmielona. Nowe
miejsce, nowi ludzie... To Ona wówczas objęła mnie „matczynym ramieniem”, wdrażała w
tajniki pracy, wskazywała właściwe rozwiązania, powierzała do wykonania zadania, wierząc w
moje możliwości...i tak przez prawie 19 kolejnych lat. Była bardziej przyjaciółką, niż
kierowniczką, nie tworzyła dystansu, można było się do niej zawsze zwrócić z każdą sprawą i
nigdy nie zawiodła. Zawsze wysłuchała, doradziła...choć przecież miała swoje problemy....
Była Kierowniczką kochaną nie tylko przez nas współpracowników, ale i podopiecznych. Była
Kierowniczką, o której można tylko marzyć i opowiadać w samych superlatywach.
Była osobą niezmiernie sympatyczną, ciepłą, życzliwą, mającą „serce na dłoni”. Zawsze

wesoła
i uśmiechnięta, dla każdego miała dobre słowo. Nie lubiła narzekać,
mawiała, że problemy zostawia się w domu. Los osób potrzebujących pomocy, nie był jej
obojętny. Całe swoje zawodowe życie poświęciła pomaganiu i nie potrafiła nie zareagować
widząc krzywdę drugiego człowieka. Wówczas angażowała się całą sobą nie zważając na stan
zdrowia, czy też inne ważne okoliczności. Nie liczyła czasu niosąc pomoc innym ludziom.
Najważniejszy dla Niej był drugi człowiek. I choć czasami „pomaganie” odwróciło się
przeciwko Niej, nie była osobą pamiętliwą, nie potrafiła się złościć, szybko zapominała
o
wyrządzonej jej przykrości i pierwsza wyciągała rękę na zgodę.
Myślę, że każdy kto znał Panią Anię, wie jaka była...
A całe Jej mijające życie i można zamknąć we fragmencie z psalmu o miłości, i chyba nikt się
na mnie nie obrazi, jeśli w poniższym tekście zamienię słowo „miłość” na „Ania”…
…Ania cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Ania nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma...
Trudno pogodzić mi się z faktem, że nie ma Jej wśród nas... Miała jeszcze wiele planów
na przyszłość, cieszyła się że w kwietniu przejdzie na zasłużoną emeryturę i będzie obserwować
nadchodzącą wiosnę, piękno kwiatów w swoim ogrodzie...ale życie napisało dla Niej inne
zakończenie...
Pani Aniu dziękuję za wszystko, dziękuję za każdą spędzoną z Panią chwilę, za każdy ciepły
gest i miłe słowo …
Na zawsze pozostanie Pani w moim sercu, myślach i pamięci...
Agnieszka Łąk
Wspomnienia są największym skarbem, który pozostawiają nam bliscy, odchodzący na
wieczny odpoczynek. Za pośrednictwem wspomnień możemy wracać do miłych chwil
spędzonych razem. Dzięki nim możemy również w szczególny sposób upamiętnić zmarłych.
Pani Ania była osobą, którą zawsze będę mile wspominać. W mojej pamięci pozostanie
jako dobry, uczynny człowiek oraz wyrozumiała i życzliwa kierowniczka.
Podczas swojej wieloletniej pracy napotykała na różnego rodzaju konfliktowe oraz
problemowe sytuacje, które starała się zawsze rozwiązywać ugodowo, bez uszczerbku dla
każdej ze stron. Swoich pracowników otaczała matczyną opieką, dbała o dobre relacje w
miejscu pracy.
Pani Ania nie była też obojętna na prywatne sprawy i problemy swoich pracowników,
starła się zawsze pomóc, doradzić, wesprzeć duchowo.

Na długo pozostaną w pamięci wspólnie spędzone chwile, rozmowy, wspólne wyjazdy
służbowe, szkolenia.
Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy Pani Ania przyjmowała mnie po raz pierwszy do
pracy jako młodą osobę zaraz po szkole, to dzięki Jej życzliwości, wrażliwości nie odczułam
stresu związanego
z podjęciem pierwszej pracy.
Pani Ania zawsze starała się zrozumieć oraz w miarę możliwości pomóc zarówno
pracownikom jak i podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zawsze wesoła, pełna optymizmu i zaangażowania w pracę. Nigdy nie pozostawała obojętna
na czyjąś krzywdę. W jej pracy nigdy nie brakowało profesjonalizmu i zrozumienia trudnej
sytuacji swoich klientów.
Była bardzo wytrwała i cierpliwa. W obliczu ciężkiej choroby nie dawała po sobie
poznać wielkiego cierpienia, bólu i niepewności. Pracowała do ostatnich chwil swojego życia
starając się pomóc innym, chociaż sama w tym okresie potrzebowała pomocy.
Przepracowałam z Panią Anią 25 lat i trudno jest mi pogodzić się z tym, że odeszła od
nas na zawsze.
Kochajmy ludzi,kochajmy świat,
pozostawmy po sobie coś dobrego,
żeby ktoś,kiedyś położył kwiat,
na miejscu naszego spoczynku wiecznego.
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Pani Ania - nasza kochana kierowniczka i
wspaniała koleżanka pozostawiła po sobie wiele dobrego.
Ewa Petelicka-Janczak

Pani Ania już od swej młodości wykazywała zainteresowanie problemem drugiego
człowieka, dlatego też swoje zapatrywania zawodowe kierowała na pracę z ludźmi. Z
wykształcenia była pracownikiem socjalnym. Należała więc do grupy zawodowej, która obok
pracowników ochrony zdrowia najbardziej i najczęściej styka się z społecznością, a zwłaszcza
z osobami znajdującymi się
w trudnej sytuacji życiowej. Chciała wykazywać stosowną
pomoc osobom i grupom społecznym
w rozwiązywaniu tych problemów natury
społecznej, które ich nękają a od których nie mogą się uwolnić własnymi siłami. Okazywanie
właściwej pomocy w pokonywaniu trudności i dolegliwości życiowych stawiało przed nią
szereg wymogów, którym stawiała czoło będąc kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pełnienie tej roli zawodowej wymagało przez lata kształtowania osobowości, uzdolnień,
szeregu umiejętności i innych czynników sprzyjających profesjonalnemu pełnieniu swej
funkcji jako osoby kierującej instytucją pomocy społecznej. Jej osobowość była rezultatem
uczenia się i rozwoju.
Przez lata kierowania placówką nabyła wiedzę i umiejętności. Stała się wrażliwa na
ludzkie problemy. Była bezinteresowna, opiekuńcza, troskliwa i życzliwa. Dostrzeganie
potrzeb ludzkich, interesowanie się człowiekiem i jego sytuacją było jej nadrzędnym celem.
Zajmowała się nie tylko sprawą z którą zjawiła się osoba, ale całością jego problemów.
Szanowała godność każdego człowieka
i okazywała wszystkim szacunek. Nie osądzała
ludzi, którym służyła pomocą. Umiała nieść pokrzepienie, przynosiła ulgę i pocieszenie
wszystkim potrzebującym. Osoby stykające się z nią miały w niej poczucie oparcia
psychicznego w ciężkich, życiowych sytuacjach.
Pracując przez wiele lat w tej samej instytucji, zauważało się, że miała nastawienie
prospołeczne. Umiała przejawiać empatię nawet wobec osób, które miały nie najlepszą opinię
w społeczeństwie.

Ponadto była komunikatywna, co przejawiało się w łatwości nawiązywania kontaktów
z innymi ludźmi, umiejętności skutecznego prowadzenia rozmowy, wytrwałości i cierpliwości
wysłuchania rozmówcy do końca nawet jeżeli była to osoba niezrównoważona emocjonalnie
lub pobudzona psychicznie. Była tolerancyjna wobec przekonań i postępowania innych ludzi.
W trakcie długoletniej pracy nabyła umiejętność doradzania, przekonywania i skutecznej
perswazji, a także współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałającymi na gruncie
pomocy społecznej.
Trzeba też zaznaczyć, iż posiadała zdolności organizatorskie – niezbędne do sprawnego
rozpoznawania potrzeb oraz wyboru trafnych i skutecznych form pomocy. Przejawiała
pomysłowość
i inicjatywę a także kulturę osobistą i takt, co było
niezwykle ważne w relacjach z pracownikami, ponieważ skomplikowane sprawy można było
rozwiązać w przyjaznej atmosferze. Charakteryzowała się pogodą ducha, co było atutem nie
tylko w okolicznościach ułatwiających wyjście z trudnych sytuacji, ale i sprzyjające
wewnętrznej mobilizacji.
W ciągu ostatnich pięciu lat pracy, na jej codziennym życiu zawodowym ciążyła
trudna sytuacja, ponieważ walczyła z nieuleczalną chorobą. Pomimo trudności zdrowotnych
nadal pracowała
i niosła pomoc i wsparcie tym, którzy czuli się osamotnieni i mieli
niskie poczucie własnej wartości.
Do końca swoich dni nie zrezygnowała z niesienia
pomocy innym.
Romana Król
„Nie umiera ten, kto trwa w serach i pamięci naszej…”
Śmierć Naszej Kierowniczki Anny Kronenberger zmarłej 03 grudnia 2015r przyjęłyśmy
z ogromnym żalem. Pani Ania zmagała się ciężką chorobą. Zawsze radosna, pogodna, walczyła
z uśmiechem na twarzy do ostatnich dni. W kwietniu br miała odejść na swoją zasłużoną
emeryturę po latach ciężkiej pracy w pomocy społecznej. Bardzo się tym cieszyła, miała swoje
plany, marzenia które chciała zrealizować… Niestety nie zdążyła. Pracowałam z Panią Anią 12
lat, wspominam ten okres bardzo dobrze. Jak każdy miała swoje wady i zalety, lecz ciepło
płynące z Jej serca towarzyszyło nam przez te wszystkie lata. Była dobrym szefem i zarazem
kierownikiem. W stosunku do klientów miała bardzo empatyczne podejście. Każdego
wysłuchała, każdemu starała się pomóc. Pozostało po Pani Ani wspomnienie, które zawsze
będzie w Naszych sercach…
Monika Bielska

Bardzo trudno pisze się o KIMŚ, kogo już z nami nie ma. Szczególnie jeśli ta osoba
była nam bliska.
Codzienne 8 godzin w pracy, które razem spędzałyśmy ze sobą doprowadziły do zżycia się.
Podejmując pracę w Ośrodku bałam się, jako nowy pracownik, o zaakceptowanie i
przyjęcie do zespołu. Obawy dzięki Pani Ani okazały się bezpodstawne. Już od pierwszych dni
czułam się jakbym pracowała kilka lat.
Pani Ania była dla mnie nie tylko Kierownikiem ale także "Ośrodkową Mamą",
pomagała mi wiele razy rozwiązać osobiste problemy. Dodawała otuchy, wlewała nadzieję i
pocieszała - umiała nie tylko rozmawiać ale słuchać.

Słuchała każdego kto do niej przychodził okazując mu szacunek i zrozumienie.
Pani Ania była człowiekiem pogodnym, uczynnym i obdarzonym wrażliwością na
krzywdę ludzką zwłaszcza jeśli dotyczyło to niewinnych dzieci - nie potrafiła siedzieć
bezczynnie widząc nieszczęście drugiego człowieka.
Pani Ania cieszyła się z nami z każdego drobiazgu, kochała przyrodę, z radością
opowiadała o zimowych gościach w jej ogrodzie przychodzących po pożywienie.
Dziękuję Pani Aniu, że pokazała nam Pani swoim życiem, że pomimo wszelkich
przeciwności losu, cierpienia jakie Panią dotknęło należy mieć nadzieję i walczyć o to co ważne
do samego końca.
Pozostały piękne wspomnienia i pamięć, która nie umiera. Kiedyś na pewno się spotkamy, więc
do zobaczenia…
Agnieszka Worosz

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU…
…odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r. a w
proponowanym porządku obrad znalazły się
projekty uchwał w sprawach :

1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2016.
2. uchwalenia budżetu gminy Międzylesie
na rok 2016.
3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Międzylesie.
4. zmian w budżecie gminy na rok 2015.
5. przystąpienia Gminy Międzylesie do
porozumienia w zakresie realizacji projektu
pn. „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy –
część wschodnia”.
6. zmieniającą uchwałę w spr. przyjęcia i
realizacji Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich w Gminie Międzylesie.
7. zmieniająca uchwałę w sprawie
współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań
publicznych na 2016 r.

W dniu 21 grudnia o 11 w MiejskoGminnym Domu Kultury odbyło się
spotkanie sołtysów.
W cześć oficjalnej omówiono
aktualnych tematów, w tym:

kilka

- program prosument - produkcja energii
elektrycznej z baterii słonecznych, warunki
uczestnictwa,
korzyści,
koszty,
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
funduszu sołeckiego 2015,
- konkurs na najładniejszą choinkę i szopkę
bożonarodzeniową,Międzyleskie
Kolędowanie 30 stycznia 2016. Po części
oficjalnej ksiądz dziekan Jan Tracz,
proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w
Międzylesiu oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie Tomasz Korczak złożyli
świąteczne i noworoczne życzenia
sołtysom. Wszyscy zgromadzeni podzieli
się opłatkiem.
Na zakończenie pod choinką zrobiono
pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy do sporządzonego z niej protokołu
na stronie WWW.miedzylesie.pl ˃ zakładka
BIP ˃ zakładka Rada Miejska

NARADA SOŁTYSÓW
ZMIANY W PODATKACH
I OPŁATACH LOKALNYCH
W ROKU 2016.
Wraz z nowym rokiem kalendarzowym weszły
w życie ważne zmiany w podatkach i opłatach
lokalnych. Najważniejsze z nich to:

 wprowadzenie zasady nie wszczynania
postępowania podatkowego i umarzania
postępowania wszczętego, w przypadku gdy
wysokość zobowiązania podatkowego na
dany rok podatkowy nie przekraczałaby,
określonych na dzień 1 stycznia roku
podatkowego,
najniższych
kosztów
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty
te wynoszą 6,10 zł – oznacza to brak
decyzji przy kwocie zobowiązania
mniejszej niż 6,50 zł;
 od tego roku w sytuacji, gdy kwota podatku
nie będzie przekraczała 100 zł, podatek
będzie należało zapłacić jednorazowo w
terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15
marca danego roku;
 stawka podatku od nieruchomości, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, obejmie
grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;




w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy
określającym wysokość stawki podatku
od środków transportowych od
autobusów, wprowadzono podział
autobusów na autobusy z liczbą miejsc
mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą
miejsc równą lub większą niż 22 - poza
kierowcą;
zniesiono
preferencyjną
stawkę
podatku leśnego (50%) dla lasów
ochronnych.
Opodatkowaniu
podatkiem leśnym według tej stawki
będą podlegały nadal lasy wchodzące
w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych.

Od 2016 roku wprowadzono również
fakultatywność opłat lokalnych. Na terenie
Gminy obowiązuje opłata targowa. Stawki
dzienne opłaty targowej na terenie Miasta i
Gminy Międzylesie wynoszą:



przy sprzedaży na placu targowym bez
względu na wielkość stanowiska
- 33 zł
 przy sprzedaży obnośnej z ręki lub
kosza
niezależnie
od
miejsca
prowadzenia handlu - 16 zł
Stawki podatkowe obowiązujące na terenie
gminy Międzylesie zostały ustalone na
poziomie stawek obowiązujących w 2015 r.,
które w wielu przypadkach są preferencyjne.
Obniżono tylko stawki, które przekroczyły
stawki maksymalne, są to:
- stawka od budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,68 zł
- stawka od budynków związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,65 zł.
Określono nową stawkę dla gruntów
niezabudowanych objętych rewitalizacją na
poziomie stawki maksymalnej. Stawki dla
podatku od środków transportowych nie uległy
zmianie i pozostały na poziomie stawek
obowiązujących w 2015 r.
Dla podatku rolnego i podatku
leśnego przyjęto stawki ogłoszone przez
Prezesa GUS tj. odpowiednio: 53,75 zł/dt
żyta i 191,77 zł/m3 drewna.

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE
W GMINIE MIĘDZYLESIE
w miesiącu grudniu


Zakończono prace przy remoncie
ulicy Kościelnej w Międzylesiu
 Zrealizowano ostatni etap remontu
dachu na Zespole Szkół
w Międzylesiu
 Wspólnie z Powiatem Kłodzkim
zrealizowano przebudowę odcinka
drogi z Długopola Górnego

do Roztok

 Wykonano ogrodzenie na polu
namiotowym w Międzylesiu
 Wykonano remont poszycia dachowego
na budynku ZGKiM w Międzylesiu



Nadal trwają prace nad renowacją
ogrodzenia przy budynku Poczty Polskiej w
Międzylesiu. W I etapie wypoziomowano
słupki, wylano fundament pod ogrodzenie,
na którym umocowane zostały elementy z
piaskowca oraz przygotowano przęsła do
malowania.

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

Nastąpiła zmiana godzin przyjęć w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej, w
budynku Urzędu Miasta i Gminy, wejście
od strony kościoła.
Aktualne godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 8.00-13.00
Środa 13.00-18.00
Czwartek 13.00-19.00
Piątek 8.00-13.00
poniedziałek, wtorek, piątek
Radca prawny Piotr Masalski
środa, czwartek
Adwokat Bartłomiej Śrutwa
tel. kom. 533 379 676

II SESJA MŁODZIEŻOWEJ
RADY MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE

12 stycznia 2016 roku w Samorządowym
Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie odbyła się II
Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Międzylesie. W trakcie sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie przystąpienia Rady do
programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w
Gminie Międzylesie. Celem uczestnictwa w
tym programie jest aktywizacja młodzieży w
życie społeczne gminy. Młodzieżowa Rada
Miasta i Gminy Międzylesie również uchwaliła
składy komisji osobowych:

małego strażaka z
Mateusza Worosza.

OSP

Międzylesie

W Międzylesiu

1) Komisję Budżetową, w składzie:
Weronika Worosz, Kamila Łukasiewicz,
Patrycja Czarkowska.
2) Komisję Sportu, Oświaty i Kultury, w
składzie: Natalia Kowalska, Roksana
Zarówny, Patryk Zamośny, Zuzanna
Brocka.

STRAŻACKIE OPŁATKI
W Kłodzku
W dniu 9 stycznia 2016 r. o godz.
12.00 w Publicznym Gimnazjum Gminy
Wiejskiej w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a
odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie
opłatkowe
ze
strażakami
powiatu
kłodzkiego zorganizowane przez Zarząd
Oddziału
Powiatowego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Kłodzku.

W uroczystości wzięli udział prezesi
oraz naczelnicy jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu
kłodzkiego,
władze
samorządu,
komendanci powiatowi PSP oraz inni
zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił
występ zespołu „Międzylesianie” oraz

W dniu 9 stycznia 2016 r. o godz.
18.00 w świetlicy strażackiej OSP w
Międzylesiu
odbyło
się
spotkanie
opłatkowe zorganizowane przez Zarząd
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Międzylesiu.
Spośród zaproszonych gości na uroczystość
przybyli m. in.
Z-ca Komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku
mł. bryg. Ryszard Lewandowski, Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz
Korczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Marcinek, ks. proboszcz Jan Tracz,
strażacy z Lichkova oraz inni zaproszeni
goście. Przybyłych na spotkanie gości
przywitał Prezes OSP Międzylesie
Stanisław Pokrątka życząc wszystkim
zdrowia
i
wszelkiej
pomyślności.
Zaproszeni
goście
w
swoich
przemówieniach życzyli strażakom i ich
rodzinom zarówno szczęścia osobistego,
rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego
w strażackiej służbie.

Uroczystość była okazją do złożenia
wzajemnych
życzeń
świątecznonoworocznych
oraz
tradycyjnego
przełamania się opłatkiem. Oprawę
wigilijną uroczystości uświetnił koncert
kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w
Międzylesiu
oraz
zespołu
„Międzylesianie”.

Domem Kultury przygotował tę wyjątkową
charytatywną akcję obfitującą w wiele
atrakcji.

PODSUMOWANIE 24 WOŚP
W DOMASZKOWIE
I MIĘDZYLESIU
Już po raz kolejny w naszej gminie
odbył się finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.
Licytyacje
przedmiotów
przekazanych
przez
darczyńców
przeplatały
występy
artystyczne. Zebrano 4835,95 PLN w
Domaszkowie, i 9151,49 PLN w
Międzylesiu. Łącznie kwota 13.987,44
PLN została przekazana na konto WOŚP.
Tym samym ustanowiono kolejny rekord w
gminie Międzylesie.

Dziękujemy
wszystkim
osobom
zaangażowanym w organizację imprezy,
wolontariuszom, i oczywiście darczyńcom.
Do zobaczenia za rok :-)

24. FINAŁ WOŚP
W DOMASZKOWIE
Po raz kolejny WOŚP zagrała w
domaszkowskim Domu Kultury. Zespół
Szkolno - Przedszkolny wraz z Domem
Dziecka, Ochotniczą Strażą Pożarną i

24 finał WOŚP wymagał od dzieci,
młodzieży,
rodziców,
strażaków
i
nauczycieli ogromnego zaangażowania, za
co serdecznie dziękujemy.
Uczniowie-wolontariusze naszego
gimnazjum: Natalia Zin, Małgorzata
Grajnert, Kamil Kubiczek i Mateusz
Sługocki kwestowali od rana na rzecz
WOŚP w Domaszkowie oraz Długopolu
Górnym.

W tym roku od godz. 15.00 ruszyły
występy zaproszonych gości, dzieci i
młodzieży. Przedszkolaki, klasy I-VI,
gimnazjaliści pod opieką nauczycieli
przygotowali występy wokalne i taneczne.
Panie z Akademii Ruchu z Goworowa
uświetniły naszą imprezę pięknymi
tańcami . Natomiast nauczyciel muzyki z
naszej szkoły
pan Arkadiusz Ruczaj
zaprezentował swój talent wokalny i
zaśpiewał dwie piosenki.

Sprawnie i zabawnie prowadzona przez p.
J. Ptasińską i p. A. Ruczaja licytacja
uatrakcyjniła 24 finał WOŚP. Podczas
licytacji
wielkim
zainteresowaniem
cieszyły się przepiękne podusie ,,Sowy”
uszyte przez rodziców.
Jak co roku w kawiarence można było
kupić ciasto podarowane przez rodziców,
kawę, herbatę oraz napoje a przejażdżki
wozem strażackim stanowiły niezmiennie
wielką atrakcję dla dzieci.
24. finał WOŚP zakończyliśmy
wypuszczeniem ,,światełka do nieba”. W
tym roku, dzięki państwu Gądkom i
Jurczykom, pokaz sztucznych ogni był
wyjątkowy. Było hucznie i kolorowo.
Po podliczeniu wszystkich wpływów udało
nam się zebrać kwotę 4835,95 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim
mieszkańcom Domaszkowa i okolic za
hojność i wsparcie idei Jurka Owsiaka.
Koordynator 24 finału WOŚP w
Domaszkowie

MIKOŁAJ W GOWOROWIE

Tradycyjnie jak w ubiegłych latach mimo
że nie było śniegu święty Mikołaj odwiedził
wszystkie dzieci i młodzież w ich domach.
W tym roku Mikołaj miał prawdziwą brodę,
za którą można było pociągnąć i duży wór z
paczkami pełnymi słodyczy, zabawek i
owoców.
Dzieci w zamian za prezenty
przygotowały
Mikołajowi
rysunki,
wierszyki i piosenki.
Pani sołtys, Rada Solecka i dzieci dziękują
sponsorom za zabawki, zespołowi ,,Oset'',
strażakom
oraz
GFPiRPA
za
dofinansowanie do słodyczy. Państwu
Wiktorowi i Beacie Lech za kultywowanie
tradycji i przywiezienie świętego Mikołaja
do Goworowa.
Zdjęcia z Mikołajem można oglądać w
internecie na stronie Goworowa.

W ŚWIETLE FAJERWERKÓW
Tak jak w poprzednich latach
goworowscy strażacy spotkali się z grupą
mieszkańców przed remizą gdzie o godz.
24-tej włączyli syrenę oznajmiając
wszystkim, że jest Nowy Rok 2016.
Następnie wszyscy przeszli do centrum wsi
(byli również rodzice z dziećmi), gdzie przy
choince wiejskiej z szampanem czekała
pani sołtys.

Pani sołtys złożyła wszystkim
zgromadzonym noworoczne życzenia,
następnie wzniesiono toast noworoczny i
wspólnie podziwiano pokazy fajerwerków,
które w tym roku (jak nigdy wcześniej)
rozświetlały niebo nad całym Goworowem.

ŚWIĄTECZNY PIERNIKA
SMAK…

STROIKI DLA SAMOTNYCH…
15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół
w Międzylesiu odbyły się warsztaty
plastyczne „Bożonarodzeniowe stroiki”.

W warsztatach wzięły udział zuchy
i harcerze z działającej przy szkole
organizacji harcerskiej. Dzieci biorące
udział w zajęciach wykonały stroiki
bożonarodzeniowe,
wykorzystując
naturalne materiały: drewniane krążki,
gałęzie sosnowe i świerkowe, szyszki,
orzechy i suszone owoce. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję do rozwijania
swojej
wyobraźni
oraz
zdolności
manualnych. Wykonane stroiki przekazane
zostały do MGOK, do dekoracji stołów
podczas Wigilii dla samotnych. Warsztaty
zorganizowały i przeprowadziły druhny:
Beata Tokarska, Teresa Śliczna i Monika
Kulbaka.

Po raz kolejny w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbyło się wspólne pieczenie
pierników bożonarodzeniowych. Dzieci biorące
udział we wspólnych wypiekach poznały
technikę wyrabiania ciasta piernikowego oraz
tworzenia z niego różnych form pierniczków.
Przy zdobieniu pierniczków uczestnicy mieli
okazję do zabawy i rozwijania swojej
wyobraźni oraz zdolności manualnych, jak
również poznania technik zdobienia ciasta.
Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w pracę
nad wypiekami. Dzięki ich wysiłkowi powstały
piękne
wypieki
świąteczne.
Zajęcia
zorganizowały: J. Gądek, B. Tokarska, M.
Bodnar, I. Trytek, K. Bardzińska-Neter, G.
Neter, A. Krzewina.

IV MIĘDZYGMINNY
KONKURS ORTOGRAFICZNY
O TYTUŁ
„MIĘDZYGMINNEGO
MISTRZA ORTOGRAFII”

05.01.2016 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się IV Międzygminny
Konkurs Ortograficzny kl. IV- VI o tytuł
„Międzygminnego Mistrza Ortografii” w roku
szkolnym 2015/2016. W konkursie wzięły
udział 3 - osobowe drużyny uczniów
(najlepszych w etapie szkolnym) z SSP w
Domaszkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Bystrzycy Kłodzkiej, Szkoły Podstawowej Nr 2
w Bystrzycy Kłodzkiej, z Zespołu Szkół w
Wilkanowie oraz z SSP w Międzylesiu.
Uczestnicy rozwiązywali 5 zadań z różnymi
trudnościami ortograficznymi oraz pisali
dyktando. Poziom wiedzy ortograficznej
uczniów był bardzo wysoki, a różnice punktowe
między najlepszymi, niewielkie.

POLSKA PIASTÓW
W dniu 16 grudnia 2015 r. w
Zespole Szkół w Międzylesiu odbył się
szkolny konkurs historyczny "Polska
Piastów". Konkurs przeznaczony był dla
uczniów klas V i VI. Uczestnicy konkursu
rozwiązali test sprawdzający ich wiedzę o
dziejach Polski w czasach panowania
dynastii Piastów. Pierwsze miejsce
otrzymała Oliwia Majka, II miejsce Julia
Cebulak, III miejsce Michał Dudek.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe. Konkurs przygotowała Monika
Kulbaka.

KONKURS GEOGRAFICZNY
„PALCEM PO MAPIE”
POŁĄCZONY
Z WARSZTATAMI
„PRAWA CZŁOWIEKA
ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW
DZIECKA”

Pierwsze
miejsce
i
tytuł
„Międzygminnego Mistrza Ortografii” zdobyła
Natalia Nowotarska z SSP w Międzylesiu, II m.
zajęła Marcelina Radkiewicz ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, a
miejsce III przypadło Monice Stępień ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. W
kategorii szkół I m. ex aequo zajęła Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz
SSP w Międzylesiu, II m. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, III m. Zespół Szkół
w Wilkanowie, a miejsce IV Samorządowa
Szkoła Podstawowa w Domaszkowie .
Konkurs
przygotowała
przeprowadziła Maria Wikiera.

i

22 grudnia 2015r w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się I gminny konkurs
geograficzny „Palcem po mapie” . W konkursie
uczestniczyli uczniowie klas I-III Gimnazjum z
Zespołu Szkół w Międzylesiu i uczniowie
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego
w
Domaszkowie.

Pierwsza część konkursu miała formę
multimedialną i sprawdzała znajomość
obiektów stworzonych przez naturę oraz
człowieka na świecie.

I miejsce zajął- Jonasz Bajda – Gimnazjum
Domaszków
II miejsce- Kacper Bzowy – Gimnazjum
Międzylesie
III miejsce- Patrycja
Gimnazjum Międzylesie

Czarkowska

–

Wyróżnienie- Patrycje Pilch – Gimnazjum
Domaszków

W drugiej części naszego spotkania
uczniowie uczestniczyli w warsztatach o
prawach dziecka. Wszyscy uczniowie zostali
docenieni za aktywne uczestnictwo w
zajęciach. Serdecznie dziękujemy wszystkim za
przygotowanie się do konkursu   

OCZAMI PODRÓŻNIKA…

swoją wiedzę na temat otaczającego świata, ale
mogą również dotknąć przywiezionych
eksponatów, przez chwile poczuć się
egzotycznie w stroju, z tamtej części świata…
W tym roku odbyły się dwa spotkania.
W pierwszym spotkaniu Obieżyświat w sposób
nietuzinkowy
przybliżył
niezwykłą
i
fascynującą historię Inków. Pokazał krajobrazy
najsuchszej pustyni świata Atakamy. Wiecznie
zieloną Puszczę Amazonki. Malownicze Andy
ze stolicą Inków Cusco i tajemniczym
wymarłym miastem Machu Picchu. Uczniowie
usłyszeli o drugim co do głębokości wąwozie na
świecie - Kanionie Colca, jeziorze Titicaca oraz
o najwyżej położonej na świecie, linii kolejowej
zwanej Koleją Malinowskiego (4817,8 m
n.p.m.). Opowieść ubarwiona była prezentacją
strojów, które uczniowie mogli przymierzyć,
ciekawymi instrumentami muzycznymi np.
grzechotka z paznokci lamy oraz wieloma
innymi osobliwościami z tego zakątka świata.
Kolejne spotkanie dotyczyło Afryki
Środkowej. Podróżnik przybliżył uczniom
puszcze równikową, sawannę, czynne wulkany,
codzienne życie plemion afrykańskich Hutu,
Tutsi i Twa, czyli Pigmejów. Opowiadał o
swojej pierwszej podróży, w która pojechał na
zaproszenie
polskiego
misjonarza.
Zaprezentował też wiele pamiątek: maski
afrykańskie, maczety, miski z trawy itd., które
były niezwykłą atrakcją i egzotyczną ilustracją
podróży po Afryce Środkowej.

SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI
„MINIATURA”

Tradycją naszej szkoły
cykliczne spotkania podróżnikami.

stały

się

Spotkania
te,
są
niezwykłym
przeżyciem dla uczniów, mogą nie tylko
posłuchać barwnych opowieści, poszerzyć

18 XII 2015 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się XI Konkurs
Recytatorski „Miniatura”. Wzięło w nim
udział 18 uczestników z klas I –III wyłonionych
w klasowych eliminacjach, którzy wspaniale
zaprezentowali różnorodne utwory dla dzieci.
Komisja konkursowa w składzie p. Beata
Muszyńska, p. Małgorzata Dutkiewicz i p.
Maria Wikiera nie miała łatwego zadania. Po
wysłuchaniu prezentacji podjęto następujące
decyzje:
w kategorii klas pierwszych miejsce I Mateusz Worosz z kl. I d, miejsce II
Amelia Kasza z kl. I b, miejsce III Majka
Czernecka z kl. I b, miejsce IV Dagmara
Makarska kl. I c i Gabriela Soboń z kl. I d,
miejsce V Maja Janowska z kl. I a, miejsce VI
Paulina Mokrzyńska z kl. I c, miejsce VII
Dominik Pytlowany z kl. I a ; w kategorii klas
drugich – miejsce I Alicja Pająk kl. II a,
miejsce II Dominika Makarska kl. II c,
miejsce III Jakub Wiśniewski kl. II a, miejsce
I V Maja Afrykańska kl. II b, Oliwia Hryc kl.
II b oraz Lena Smoleń kl. II c; w kategorii klas
trzecich miejsce I Katarzyna Czubala z kl. III
b, miejsce II Karolina Gałuszka z kl. III b,
miejsce III Gabriela Migas z kl. III a, miejsce
IV Jakub Wojtysiak z kl. III a. Jury dziecięce
składające się z przedstawicieli poszczególnych
klas przyznało swoją nagrodę
Majce
Czerneckiej z kl. I b.

ZNAJ SWOJE PRAWA…
16 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół
w Międzylesiu odbyły się warsztaty
dotyczące praw człowieka "Prawa
człowieka zaczynają się od praw dziecka".
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV
– VI podzieleni na trzyosobowe zespoły.
Dzieci wykonały różnorodne zadania z
wykorzystaniem
filmów,
prezentacji,
logogryfów, które poszerzyły ich wiedzę na
temat praw człowieka i praw dziecka we
współczesnym świecie.

Uczestnicy warsztatów otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki
ufundowane
przez
Nadleśnictwo
Międzylesie. Warsztaty zorganizowały i
przeprowadziły
panie
Katarzyna
Bardzińska – Neter i Monika Kulbaka.

III SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI
,,RECYTACJE NA GWIAZDKĘ"

Organizatorzy: p. J. Drabina i p. L Zielińska
gratulują wszystkim uczestnikom,
a
nauczycielom i rodzicom dziękują za wkład w
przygotowanie dzieci do konkursu.

17 grudnia 2015 r. już po raz trzeci odbył
się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Recytacje

na Gwiazdkę". W konkursie udział brali
uczniowie klas 4-6. Ich zadaniem była recytacja
wiersza o tematyce bożonarodzeniowej lub
zimowej. Recytatorzy oceniani byli przez
nauczycielki języka polskiego: Małgorzatę
Dudkiewicz, Jolantę Skrzypczak, Karolinę
Lewandowską-Czech. Jury wyłoniło laureatów:





I miejsce- Oliwia Majka, klasa 5 b
II miejsce- Natalia Nowotarska, klasa
6a
III miejsce- Nicoll Gładysz, klasa 6 b
wyróżnienie-Julia Cebulak, klasa 5 c
oraz Aleksandra Zub, klasa 6 b

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
recytującym
dziękujemy
za
poetyckie
wprowadzenie w nastrój świąteczno- zimowy.
Zapraszamy do udziału w konkursie w
przyszłym roku!

ZADBALI O NASZYCH
MNIEJSZYCH BRACI…

W dniu 8 stycznia 2016 r. zostały
ogłoszone wyniki organizowanego przez
Nadleśnictwo Międzylesie konkursu pn.
„Karmnik dla ptaka na lata”. Ilość osób
uczestniczących w konkursie i zgłoszonych
prac przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Jury musiało ocenić pięćdziesiąt prac, które
zostały wykonane indywidualnie, jak również
w zespołach kilkuosobowych. Łącznie w
konkursie uczestniczyło ponad sto osób.
Licznie reprezentowane były szkoły z
Międzylesia, Domaszkowa oraz Specjalnego
Ośrodka z Długopola Zdroju. Pomysłowość

dzieciaków, co do formy, jak i materiałów, z
których budowane były karmniki, zdawała się
nie mieć żadnych ograniczeń.
Wykorzystywane były drążone pnie
drzew, gałęzie, deseczki, listewki, nawet butelki
PET. Wśród materiałów wykończeniowych
dominował mech i sianko. Konkurs doskonale
wpisał się w swoje zakładane cele kształtowania
postaw proekologicznych. Zwrócił uwagę na
konieczność dokarmiania ptaków zimą, dał
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób to robić.
Był też doskonałą okazją do wspólnej
wytężonej pracy dzieci, rodziców, a i również
dziadków.
Jury zdecydowało o uhonorowaniu
wszystkich uczestników. Każdy z nich otrzymał
chociaż maskotkę. Przyznano wyróżnienia,
które otrzymali Dominik Ruczaj (Międzylesie),
Sebastian Halczyk (Międzylesie), Ernest
Brańka i Natalia Marciniak (Długopole Zdr.),
Kamil Tota (Międzylesie), Dominik Rzeszutek
(Międzylesie), Gabriela Kuś (Międzylesie),
Artur Banaszek i Ewelina Poma (Długopole
Zdrój).

Konkurs wygrały trzy prace ex aequo,
a więc Ady Bańkowskiej z kl. I SP w
Międzylesiu, Eryka Maja z kl. V SP w
Międzylesiu i Kacpra Kadysa z kl. V SP w
Międzylesiu. Zaszczytne drugie miejsce,
również ex aequo, zajęły trzy prace, które
wykonali Bartosz Bzowy z kl. IV SP w
Międzylesiu, Kacper Pyclik z kl. IV SP w
Domaszkowie i Łukasz Cyrulik z kl. IV SP
w Międzylesiu. Miejsce trzecie, również ex

aequo, zajęły trzy prace, które wykonali Dawid
Kachel z kl. IV SP w Domaszkowie, Mikołaj
Fiszer z kl. IV SP w Międzylesiu i Marcin
Krawczyk z kl. V SP w Międzylesiu. Miejsce
czwarte, także ex aequo, zajęły trzy prace,
wykonane odpowiednio przez Nicol Gładysz z
kl. IV SP w Międzylesiu, zespół Jonasz Bojda,
Maciej Niżnik i Kacper Pierzga z kl. II
Gimnazjum w Domaszkowie oraz Patryk
Hacaluk. Uroczyste ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród odbyło się w siedzibie
Nadleśnictwa
Międzylesie.
Nagrody
i
wyróżnienia wręczył nadleśniczy Marian
Rymarski. Później p. Mariusz Kępa –
koordynator konkursu - zaprosił dzieciaki na
pokaz filmu o życiu ptaków w naszych lasach
oraz na poczęstunek. W ruch poszły kostki i
pionki gier planszowych, zaczynało się
pierwsze łączenie z głośnikami bluetooth –
nagrodami konkursowymi. Pan nadleśniczy
zapewnił, iż wszystkie karmniki zostaną
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Będą umieszczone przy osadach leśnych, aby
pracownicy nadleśnictwa mogli w nich przez
cały zimowy okres dokarmiać, jak pisał św.
Franciszek, naszych mniejszych braci.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W ZESPOLE SZKOLNO
PRZEDSZKOLNYM W
DOMASZKOWIE
Wspólne śpiewanie kolęd raduje i
łączy.
Na kilka dni przed Wigilią w
Zespole Szkolno- Przedszkolnym im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, już po
raz drugi, odbyła się impreza środowiskowa
„Wspólne kolędowanie”, w której wzięli
udział uczniowie, rodzice, nauczyciele,
zaproszeni goście, m. in. sołtys
Domaszkowa, dyrektor Domu Dziecka,
sołtysi wiosek ościennych, pani sekretarz
gminy Międzylesie oraz przedstawiciele
Rady Sołeckiej z Domaszkowa.

Na początku spotkania w świąteczną
atmosferę wprowadziło przedstawienie pt.
„Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu
artystów z klasy IV. Tuż po przedstawieniu
uczniowie z klasy II a i b zaśpiewali dwie
kolędy.Niezwykle radosny klimat świąt
poczuliśmy podczas występu klasy III w
układzie tanecznym do piosenki „Gdy śnieg
pada”.Po występach dzieci nastąpiło
wspólne śpiewanie kolęd. Śpiewano
również dalsze zwrotki
kolęd, które
wcześniej nie były dzieciom znane.
Młodych artystów przygotowały panie: B.
Gałusza, M. Stykowska, M. Bzowa, E.
Jadwisieńczak.
Oprawę
muzyczną
przygotował p. S. Kopeć.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców i
Rady Sołeckiej, których przedstawicielki
zaangażowały się w lepienie pysznych
pierogów i gotowanie barszczu, mogliśmy
spróbować świątecznych potraw oraz zjeść
pyszne ciasto przy filiżance gorącej kawy
lub herbaty.
Za wspólne kolędowanie serdecznie
dziękujemy.

GRA HARCERSKA

p.Moniką
Kulbaką,
p.Barbarą
Lewandowską, p.Gabrielą Neter, p.Marią
Wikierą, p.Teresą Śliczną, p. Beatą
Tokarską.

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

17 grudnia w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbyła się gra harcerska oparta
na fabule świątecznej,
w której
uczestniczyła
grupa
międzyleskich
harcerzy i zuchów. Zadania związane były
z postacią św Mikołaja. Dzieci podzielone
na grupy odwiedzały poszczególne punkty
kontrolne, na których sprawdziły swoje
umiejętności: wyszukiwania informacji,
rozpoznawania
śladów
zwierząt,
przygotowania
małego
posiłku,
zręcznościowe. Trzeba było wykazać się
sprawnością fizyczną i pokonać tor
przeszkód. Dodatkowo każda grupa
musiała sprostać wyzwaniom związanym z
rozszyfrowaniem
wiadomości
otrzymywanych na kolejnych punktach.Gra
zakończona
została
obrzędowym
świecowiskiem,na które zaproszono phm
Adama Polańskiego. Harcerze i zuchy
zapoznali się z tradycją związaną z
Betlejemskim Światełkiem Pokoju.

Grę, w której uczestniczyło 25.
dzieci przygotowała Drużyna Tropicieli
wraz z opiekunami : p.Katarzyną
Bardzińską-Neter. p.Małgorzatą Bodnar,

W I semestrze 2015 r. biblioteka szkolna
przystąpiła do programu ogłoszonego przez
MEN „Książki naszych marzeń”. Program miał
na celu wzbogacenie bibliotek szkolnych o
książki pozostające w sferze zainteresowań
uczniów, a jednocześnie użyteczne w realizacji
podstawy programowej, W ramach tego
projektu biblioteka szkolna otrzymała 115
pozycji książkowych na kwotę 2712,50 zł. 20 %
kwoty kosztów realizacji zadania poniosła
gmina. W ramach projektu odbyły się bądź
odbywają następujące działania:
1.
„Czytanie na dywanie”- kl. „0”przedszkole- od września w każdy piątek
2.
„Czwartkowe czytania” w bibliotecekl. II sp- od września w każdy czwartek
3.
Międzyszkolny konkurs czytelniczy
„Harry Potter w Szkole Magii i Czarodziejstwa”
cz.VI- kl. VI i kl. I-III gimnazjum- październik
4.
Konkurs czytelniczo- plastyczny „Moja
ulubiona książka”- kl. I sp- październik
(ilustracja do ulubionej książki)
5.
Konkurs
czytelniczo-plastyczny
„Magiczne wiersze Jana Brzechwy”- kl. II sppaździernik (losowanie wierszy, czytanie i
wykonanie do nich ilustracji)
6.
„List do Rodziców” na temat głośnego
czytania dzieciom- kl. „0”- listopad oraz kl. I
a,b, c, d- listopad
7.
Konkurs Ogólnopolski Wielka Liga
Czytelników- kl. I-III i IV- VI- etap szkolnypaździernik-luty

8.
Szkolenie dla rodziców „Rola rodziny
w kształtowaniu dziecięcych zainteresowań
czytelniczych” kl. IV-VI - październik
9.
Projekt „Śladami legend polskich”- kl.
V a, b, c- od września w poniedziałki na godz.
wychowawczych głośne czytanie polskich
legend
10.
Głośne czytanie fragmentów książek o
misiach w ramach imprezy środowiskowej
„Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia’listopad- kl. „0”- przedszkole i kl. I a, b, c, d sp
11.
Zajęcia czytelnicze na świetlicy- kl. IIII- październik
Wyniki
konkursu
następująco:






MIĘDZYGMINNY KONKURS
,,MIKOŁAJ NARZEKA,
UZALEŻNIENIA WROGIEM
CZŁOWIEKA"
15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się Międzygminny Konkurs
pt. ,,Mikołaj narzeka, uzależnienia wrogiem
człowieka". Tematem rozgrywek były
uzależnienia od: dopalaczy, papierosów,
alkoholu, internetu i telefonu. W tematykę
konkursową
wprowadzili
uczestników
uczniowie z koła polonistycznego ,,W sieci",
którzy
przygotowali
przedstawienie
profilaktyczne. Rywalizujące zespoły wykazały
się
ogromną
wiedzą
i
niezwykłą
pomysłowością przy tworzeniu plansz z
zadaniami konkursowymi.



przedstawiają

się

I MIEJSCE- SP nr 2 Bystrzyca
Kłodzka: J. Kusy, F. Puszko, opiekun:
p. B. Kujawiak
II MIEJSCE- Zespół Szkół w
Międzylesiu: N. Nowotarska, M.
Balcer, opiekun: p. B. Lewandowska
III MIEJSCE- Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Domaszkowie: G.
Miśków, W. Lubczyńska, opiekun: p.
V. Skotnicka
WYRÓŻNIENIESP
Długopole
Dolne: W. Tabin, A. Wawryk, opiekun:
p. I. Bernard

Konkurs przebiegał w przyjemnej i
zabawnej atmosferze, a każdy uczestnik
otrzymał prezent od Mikołaja. Sponsorami
nagród byli: ZDEL Międzylesie, Nadleśnictwo
Międzylesie, Urząd i Miasta i Gminy
Międzylesie, Zespół Szkół w Międzylesiu.
Organizatorzy
konkursu
to:
Barbara
Lewandowska, Justyna Wyderska, Karolina
Lewandowska-Czech. Laureatom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.

FERIE W GMINIE
MIEDZYLESIE
Dyrektor
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie informuje, że w czasie ferii
zimowych przedszkole czynne jest w godz.
od 6.30 do 15.30.
**********************************

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu w
czasie ferii zimowych funkcjonuje bez zmian, w
godzinach od 7:30 do 15:30. Rodzice którzy
planują pozostawienie dzieci w domach,
proszeni są o przekazanie takiej informacji
wychowawcom grup przedszkolnych.

**********************************
MGOK Międzylesie i w domu kultury w
Domaszkowie.

Zajęcia odbywać się będą od 01 lutego do 13
lutego w godz. 9.00-13.00 .
Chętnych prosimy o zgłaszanie się w MGOK
Międzylesie i w Domu Kultury w
Domaszkowie

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

Zapraszamy do MGOK
Międzylesie dnia 24.01.2016r o
godz 16.00 na koncert kolęd i
pastorałek w wykonaniu
zespołu „Oset” z Goworowa i
Zespołu Wokalno –
Instrumentalnego Zespołu
Szkół w Międzylesiu

PASTORAŁKI W WYKONANIU
„DŁUGOPOLAN”
W dniu 17. stycznia br. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury Międzylesiu oraz 18 stycznia
w Pijalni Wód w Długopolu Zdroju , Zespół
„Długopolanie” z Długopola Górnego wystąpił
z koncertem pastorałek.
Dla słuchaczy, zespołu również, był to czas na
zatrzymanie się na moment, w magicznych i
niepowtarzalnym klimacie Bożego Narodzenia.

**************************
WYSTĘP ORKIESTRY OSP
MIĘDZYLESIE ORAZ
ZESPOŁU MIĘDZYLESIANIE
W dniu 27.12.2015 na rynku międzyleskim
odbył się koncert noworoczny orkiestry
OSP Międzylesie wraz z zespołem
„Międzylesianie”.

WYSTARTOWAŁA „MOJA
DWUNASTKA”
Tegoroczny, już czwarty, sezon imprezy
marszowo-biegowej został zainaugurowany na
Międzyleskim Rynku marszobiegiem „Policz
się z cukrzycą” w ramach 24 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i zgromadził na
starcie rekordową liczbę 43 uczestników,
którzy przez 12 minut biegali, maszerowali i
spacerowali po wyznaczonej trasie. Ponadto
wszyscy chętni skorzystali z kontrolnego

badania poziomu cukru we krwi, które
przeprowadziła Pani doktor Agnieszka
Murawa.

Podczas podsumowania imprezy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz znaczki
odblaskowe. Rozdano także Paszporty „Mojej
Dwunastki” na sezon 2016 – w pierwszej
kolejności tym, którzy już się zarazili w niej
uczestnictwem, a następnie wszystkim, którzy
wyrazili pragnienie dołączenia do naszej
aktywnej grupy. Imprezę zorganizowano
wspólnymi siłami MLKS „Sudety”, MGOK i
UMiG w Międzylesiu.

MŁODE ORŁY
Z MIĘDZYLESIA

UKS „Orle Międzylesie” dnia 19.12.2015r
brało udział w pucharze Burmistrza Stronia
Śląskiego.

Spotkania marszowo-biegowe odbywać się
będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz.
10.00. Zapisy zaczynamy zawsze o 9.30.
Najbliższa „Moja Dwunastka” 06 lutego 2016
– rozpoczęcie i zakończenie w Hallu Basenu.
Serdecznie zapraszamy. Do rozdania jeszcze
wiele Paszportów…

Drużyna z Międzylesia zajęła trzecie miejsce,
udział brało 6 drużyn:
-UKS Orle Międzylesie
-Akademia Piłkarska Nysa Kłodzko
-AP Orzeł Ząbkowice
-AP Nowa Ruda
-AP Kryształ Stronie Śląskie
-AP Wojbórz-Filia Śląsk Wrocław
Najlepszym strzelcem zawodów został Kacper
Ruczaj piłkarz z UKS Orle Międzylesie. A
ponad to wszyscy zawodnicy przyczynili się
do tego sukcesu.

OSIEM MEDALI MISTRZOSTW
EUROPY !
W dniach 10 -12 grudnia 2015 w
łódzkim MOSiR odbyły się Mistrzostwa
Europy federacji WPA w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc. W mistrzostwach tych
wystartowało ponad 300 zawodników z 12
krajów, a wśród nich pięciu zawodników
Sekcji
Sportów
Siłowych
Klubu
Sportowego
MLKS
"SUDETY"
Międzylesie.
Zawodnicy z Międzylesia zdobyli
łącznie 8 medali tych mistrzostw : Łukasz
Gajdulewicz 1 miejsce i tytuł Mistrza
Europy Junior do 100 kg, oraz 1 miejsce i
tytuł Mistrza Europy OPEN Junior do lat
19, Krzysztof Halczyk 1 miejsce i tytuł
Mistrza Europy Masters 40 - 44 do 140 kg,
Grzegorz Kantor 1 miejsce i tytuł
Mistrza Europy Masters 140 kg, oraz 2
miejsce i tytuł Wicemistrza Europy OPEN
Masters 40 - 49. Andrzej Juraszek 1
miejsce i tytuł Mistrza Europy OPEN kat
wag do 90 kg, Daniel Sobolewski 2
miejsce
i
tytuł
Wicemistrza
Europy OPEN do 90 kg, Krzysztof
Halczyk 2 miejsce i tytuł Wicemistrza
Europy OPEN do 140 kg. Galeria z
mistrzostw
na http://silaczemiedzylesie.pl/galeria

Po wygraniu turnieju rejonowego w
Międzylesiu nasi młodzi siatkarze z
Samorządowego Gimnazjum nr 1 w
Międzylesiu wygrali 17. 12. 2015r. turniej
powiatowy w Nowej Rudzie.

Międzyleska drużyna w składzie: Norbert Zin,
Wojciech Hołub, Piotr Fąfara, Mateusz
Krawczyk, Jakub Ambroziak, Patryk Zamośny
i Sebastian Koczergo pokonała w finale drużynę
z Kudowy Zdroju 2:1 rewanżując się
jednocześnie za zeszłoroczną porażkę. Dalszym
etapem są zawody strefowe, które odbędą się
22. 01, 2016r. Trenerem i nauczycielem
międzyleskich siatkarzy jest Mariusz Dublicki.

INFORMACJA
DLA MIŁOŚNIKÓW BIEGANIA
NA NARTACH

DOBRA PASSA
MIĘDZYLESKICH SIATKARZY
Informujemy miłośników narciarstwa
biegowego, że od dnia 21 stycznia 2016 r.

zostaną otwarte
miejscowościach:

trasy

biegowe

w

Trasy biegowe w Jodłowie otwarte będą po
uzgodnieniach z Nadleśnictwem
Międzylesie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.

Z OSTATNIEJ CHWILI…….

– Kamieńczyk - trasa od przejścia
granicznego do ,,Czerwonego
Strumienia”
http://miedzylesie.pl/4996/narciarstwobiegowe-na-terenie-gminymiedzylesie.html
**********************************

Jodłów – trasy: Jodłów –
schronisko pod ,,Śnieżnikiem”
przełęcz pod ,,Puchaczem” schronisko pod ,,Śnieżnikiem”
Jodłów – przełęcz pod ,,Puchaczem”

W dniu 16.01.2016 r.
w Krzeszowie
odbył się Festiwal Trzech kultur z Polski
Czech i Niemiec „Przegląd Grup
jasełkowych i kolędniczych Zespół
„Dobroduszki”
z
Domaszkowa
prowadzony przez panią J.Kensicką oraz
J.Ptasińską zdobyły pierwsze miejsce –szczegóły w następnym nr informatora –
Gratulujemy
**********************************

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 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.

http://miedzylesie.pl/4996/narciarstwobiegowe-na-terenie-gminymiedzylesie.html

DNI PRZYJĘĆ W NAJBLIŻSZYCH
MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*01.02.2016*15.02.2016*
POMOC BEZPŁATNA !

WALENTYNKOWY KONCERT
CHARYTATYWNY

Serdecznie zapraszamy 14.02 o godz.
16.00 na koncert charytatywny ,którego dochód
przeznaczony będzie na odbudowę domu
państwa Doroty i Krzysztofa Komornickich w
Wójtowicach.
W programie występy muzyczne i
taneczne zespołów z gminy Międzylesie,
uczniów z Zespołu Szkół w Międzylesiu, słodka
kawiarenka.
Serdecznie
Zapraszamy.
Szczegóły już wkrótce na plakatach.

W dniu 3 grudnia 2015 r. Dorotę
i Krzysztofa
Komornickich
dotknęła
prawdziwa tragedia. Na skutek pożaru,
doszczętnie
spłonął
ich
dom
w Wójtowicach, a wraz z nim dorobek
całego życia.

wszystkich Państwa prosimy o pomoc dla
pogorzelców.
Państwo Komorniccy są doskonale
znani wszystkim mieszkańcom gmin
Masywu Śnieżnika. Dorota Komornicka od
wielu lat prowadzi działalność w Funduszu
Lokalnym Masywu Śnieżnika, w celu
poprawy jakości życia społeczności
lokalnej na terenie czterech gmin Masywu
Śnieżnika. Wymiernym efektem jej działań
jest niezwykle skuteczne pozyskiwanie
znacznych
środków
finansowych
i przeznaczanie na cele dobroczynne
i społeczne. Dzięki aktywności FLMŚ,
wiele inicjatyw lokalnych w zakresie:
edukacji kultury, zdrowia, sportu, ochrony
środowiska,
demokracji,
tolerancji
i współpracy transgranicznej doczekało się
finansowego wsparcia, bez którego nie
miałyby szans realizacji. Fundacja
prowadzona przez Dorotę Komornicką,
dbając o dobro wspólne, dba o rozwój
społeczności lokalnej, dostarczając jej
innowacyjnych rozwiązań i umacniając
nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.
FLMŚ w 2015 otrzymał na uroczystej sesji
odznaczenie honorowe
Zasłużony dla
Miasta i Gminy Międzylesie.

Terminy koncertów charytatywnych
dla pogorzelców organizowanych
w Powiecie Kłodzkim
Bystrzyca Kłodzka -24.01

Wobec tak dramatycznej tragedii nie
możemy pozostać obojętni, dlatego

godz 16.00 MGOK
*
Lądek 31.01 godz 16.00 CKiR
*
Stronie 7.02 godz 16.00 CETiK
*
Międzylesie 14.02 godz 16.00 MGOK

