ROZMOWA Z TERESĄ MNIEDŁO PRZEWODNICZĄCĄ
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIĘDZYLESIU

Kto powołuje Miejską Komisję Wyborczą i kto może zostać jej członkiem ?
Terytorialne Komisje Wyborcze, w tym również i miejskie powołuje Komisarz
Wyborczy. Członkiem komisji może zostać wyborca zgłoszony przez pełnomocników
wyborczych partii i komitetów wyborczych
Na czym polegała praca Miejskiej Komisji Wyborczej ?
Naszym celem było wykonanie zadań wyborczych na obszarze Gminy Międzylesie.
Czyli rejestrowanie kandydatów na radnych i burmistrza, zarządzenie druków obwieszczeń i
kart wyborczych, powołanie komisji obwodowych, ustalenie wyników głosowań i przesłanie
wyników wyborów Komisarzowi Wyborczemu
Kto może być mężem zaufania w wyborach samorządowych?
Może to być osoba, którą zgłosi pełnomocnik wyborczy, wydając jej odpowiednie
zaświadczenie
Czy wszystkie komitety wyborcze delegowały do lokali wyborczych swoich mężów
zaufania ?
Mężowie zaufania byli delegowani tylko w drugiej turze wyborów, przez jeden z
komitetów wyborczych. Dodam, że nie wnieśli żadnych uwag, skarg czy protestów na prace
obwodowych komisji wyborczych
Jak pani ocenia sprawność liczenia głosów w komisjach obwodowych ?
Uważam, że szczególnie trudną była pierwsza tura wyborów. Cztery rodzaje kart do
głosowania, mogły wpływać na szybkość liczenia głosów. Najważniejsza była jednak
dokładność, dlatego obwodowe komisje sporządzały protokoły dopiero wtedy gdy były pewne

prawidłowości obliczeń. Ostatni protokół otrzymaliśmy 17 listopada br. o godzinie 6.00 rano.
Pracę komisji obwodowych oceniam bardzo dobrze
Czy wiele protokołów z komisji obwodowych zawierało błędy ?
Nie stwierdziliśmy błędów w żadnym z protokołów. W jednym przypadku, w „raporcie
ostrzeżeń” opisano niedokładnie przyczynę nieważności głosów
Czy komisja oprócz korzystania z systemu informatycznego także ręcznie zliczała dane z
protokołów, które otrzymała od komisji obwodowych ?
Tak. Sporządziliśmy ręcznie protokół wyborów na burmistrza, gdyż Kodeks Wyborczy
nakładał na nas obowiązek jak najszybszego przeliczenia głosów i ogłoszenia wyników
wyborów na burmistrza. Sprawdziliśmy również ręcznie prawidłowość wyliczeń w naszych
zestawieniach i protokołach, sporządzonych elektronicznie. Obawialiśmy się, że mogły
wystąpić błędy w systemie
Jak pani ocenia funkcjonowanie systemu informatycznego w pierwszej turze wyborów?
Nie jestem informatykiem, ale widziałam jak trudno było dokonać transmisji danych i
ile prób podejmował obsługujący program operator, by uzyskać pozytywny wynik pracy.
Program niestety utrudniał szybkie ogłoszenie wyników wyborów
Kiedy komisja przekazała ostateczne wyniki głosowania w pierwszej turze do
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu ?
17 listopada br. przesłaliśmy wszystkie protokoły w formie elektronicznej. Wydruk był
możliwy dopiero 18 listopada. Protokoły po ręcznym sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
komisję zostały zawiezione do Wałbrzycha
Czy w drugiej turze wyborów system „spisywał” się lepiej niż w pierwszej ?
Tym razem nie było większych problemów, ale i głosowanie było prostsze…
Jak czuła się przewodnicząca komisji wręczając zaświadczenia radnym oraz
burmistrzowi ?
Byłam usatysfakcjonowana. Myślę, że uczestniczyłam w czymś ważnym. Mam nadzieję
że wszyscy, którzy zostali wybrani nie zawiodą swoich wyborców i mieszkańców gminy
Czy chciałaby pani coś dodać na zakończenie naszej rozmowy ?
Chciałabym podziękować wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych,
oraz koleżankom i kolegom z Miejskiej Komisji Wyborczej, za ich pracę i zaangażowanie w
przeprowadzeniu wyborów

Dziękuję za rozmowę

I SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

Międzylesie.
3.Wystąpienie burmistrza.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ powołania składów osobowych stałych
Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu.
2/ powołania skarbnika MiG Międzylesie.

1 grudnia br. odbyła się I sesja Rady
Miejskiej Międzylesia. Nowi radni złożyli
ślubowanie. Nastąpił wybór przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego Rady. Na
przewodniczącego został zgłoszony Jerzy
Marcinek (jego kandydaturę zgłosił Adam
Polański), a kandydat wyraził zgodę na
kandydowanie i Janina Mokra (jej kandydaturę
zgłosił Krzysztof Rusinek), lecz kandydatka
nie wyraziła zgody na kandydowanie z
przyczyn rodzinnych. Jerzy Marcinek został
wybrany przewodniczącym Rady (10 głosów
"za", 4 głosy "przeciw" i 1 głos nieważny). Na
zastępcę zgłoszona została kandydatura Janiny
Mokrej, która tym razem wyraziła zgodę na
kandydowanie. Otrzymała 15 głosów i została
zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Międzylesiu.

* na skarbnika powołana została Agata
Ziental
* składy osobowe komisji Rady Miejskiej
kadencji 2014-2018 :
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
1/ Harasiński Mariusz - przewodniczący
2/Smoleń Krzysztof

II SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

3/Płaziak Małgorzata
4/Borodzicz Zbigniew – z-ca
przewodniczacego
5/Gliński Józef

8 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja RM
Międzylesia, w porządku obrad znalazły się m.
innymi następujące punkty:
1.Wręczenie
burmistrzowi
przez
przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
zaświadczenia o wyborze.
2.Ślubowanie burmistrza Miasta i Gminy

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
1/Dragan Krystyna
z-ca przewodniczącego
2/ Rusinek Krzysztof - przewodniczący

3/Jaworecka Anna
4/Mendel Władysław
5/Szura Stanisław
Komisja Spraw Bytowych
i Bezpieczeństwa
1/ Rudalska Barbara - przewodnicząca

Mikroprojekt „Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013„Przekraczamy granice”

OJ DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO W
GMINIE MIĘDZYLESIE

2/Polański Adam
3/ Dudek Andrzej
4/Smoleń Krzysztof
z-ca przewodniczącego
5/Płaziak Małgorzata
Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury
1/Polański Adam – przewodniczący
2/ Szura Stanisław
z-ca przewodniczącego
3/Rudalska Barbara
4/Mendel Władysław
5/Gliński Józef

Po raz pierwszy przy współudziale
partnera
czeskiego
zorganizowano
w
Międzylesiu 6 grudnia 2014 r. Kiermasz
Adwentowy pn. „Międzyleska Choinka.”
Świąteczną atmosferę zapewniły liczne
atrakcję. Mimo niesprzyjającej aury, atmosferę
rozgrzewał świąteczny nastrój panujący w tym
dniu. Imprezę tradycyjnie rozpoczął burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak.

Komisja Rewizyjna
1/ Dudek Andrzej – przewodniczący
2/ Rusinek Krzysztof
3/Jaworecka Anna
4/Dragan Krystyna
5/Harasiński Mariusz
z-ca przewodniczącego
6/Borodzicz Zbigniew
Więcej informacji z obu sesji w zakładce BIP
na stronie www.miedzylesie.pl – Rada
Miejska.

W atmosferze oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia, przy dźwiękach kolęd i
pastorałek mieszkańcy gminy oraz Goście
mogli zrobić przedświąteczne zakupy m.in.
można było zakupić przyozdobione swoim

rękodziełem choinki, mnóstwo stroików,
kolorowych bombek, pachnących przyprawami
pierników oraz przepyszne ciasta. Można było
skonsumować potrawy, nie zabrakło kuchni
wigilijnej zarówno polskiej jak czeskiej.

Polski i Czech, miejsca przedstawiają się
następująco:
1 miejsce – SOŁECTWO POTOCZEK
2 miejsce – SOŁECTWO GOWORÓW
3 miejsce – SOŁECTWO SZKLARNIA
druga: szkoły, domy dziecka, domy kultury z
Polski i Czech.
1
miejsce
–
ZÁKLADNÍ
PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ
SPECIÁLNÍ KRÁLÍKYÂ
2 miejsce –
MIĘDZYLESIU

Organizatorzy imprezy zapewnili
stanowiska handlowe (budki wystawiennicze),
gdzie każdy z pewnością znalazł coś dla siebie.
Było dużo towarów przydatnych w okresie
świątecznym, takich jak: choinki, ozdoby
świąteczne, słodycze, zabawki, upominki,
jemioły, itp.

ZESPÓŁ

ŠKOLA
ŠKOLA

SZKÓŁ

W

3
miejsce
–
SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE W MIĘDZYLESIU
A
wśród
wszystkich
bezpośrednich
uczestników projektu zostały rozlosowane
nagrody zakupione w ramach projektu, a także
ofiarowane przez darczyńców

W części artystycznej można było
obejrzeć występy dzieci i młodzieży, m.in. z
Mateřská
škola
Moravská,
Králíkyâ,
Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu,
Zespołu Szkół w Międzylesiu, nie zabrakło
również grupy GPS prowadzonej przez ks.
Roberta Krupę. Pojawili się również starsi
uczestnicy, wykonując pastorałki i kolędy,
m.in. chór Międzylesianie, a także orkiestra
dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Międzylesiu dała swój popis.
Główną
atrakcją
Kiermaszu
Adwentowego była szopka betlejemska z
żywymi zwierzętami i świętą rodziną. Nie
zabrakło również Krakowskiego Teatru
Ulicznego przedstawiającego paradę na
szczudłach. W trakcie imprezy rozstrzygnięty
został konkurs na "Najładniejszą choinkę."
Konkurs ogłoszony był z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, w dwóch kategoriach:
pierwsza: rady sołeckie i stowarzyszenia z

Na
inaugurację
świątecznego
oświetlenia, która odbyła się na rynku przed
Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie,
mieszkańcy przyszli całymi rodzinami. To
kolejny etap Kiermaszu Adwentowego robiący
na uczestnikach wielkie wrażenie. Po
wspólnym „odpaleniu” choinki w rynku,

rozbłysły, nadając niepowtarzalny koloryt w
mieście wszystkie iluminacje świąteczne.
Kolejny weekend to polsko-czeska
Harcerska Wyprawa Wiedeńska
po
Betlejemskie Światełko Pokoju.

13 grudnia 2014 r. Światło Pokoju
zapalone zostało w Grocie Narodzenia
Chrystusa. Co roku według tradycji jest
przywożone z Betlejem do Wiednia, gdzie w
katedrze podczas uroczystości ekumenicznej
przekazywane jest skautom z sąsiednich
krajów. Akcja obejmuje prawie całą Europę.
Harcerze z Polski oraz Skauci z Czech, a także
przedstawiciele
innych
Krajów
Unii
Europejskiej,
którzy
uczestniczą
w
uroczystości zabierają Światełko do swoich
krajów.

Sztafeta trafia do zakątków całej
Europy. W ramach projektu po światełko
wybrało się 27 osób, w tym 8 Skautów z
Czech.

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

Zapraszamy na koncert noworoczny
Orkiestry Dętej OSP Międzylesie.
28 grudnia (niedziela) godz. 13.00
na placu Wolności w Międzylesiu

**********************************
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI W
SYLWESTRA ODBĘDZIE SIĘ NA
RYNKU W MIĘDZYLESIU
1 STYCZNIA 2015 O GODZ 0.01
**********************************

VI DOROCZNY KONGRES
ODNOWY WSI
W dniach 6-7 grudnia br. w
Piechowicach k/Jeleniej Góry, odbył się VI
Doroczny Kongres Odnowy Wsi. Liderzy,
członkowie
grup
odnowy
wsi,
burmistrzowie, koordynatorzy, osoby
„pozytywnie zakręcone”, zaangażowane w
Odnowę Dolnośląskiej Wsi spotkali się,
aby podsumować działania realizowane w
roku
2014.
Gminę
Międzylesie
reprezentowali: koordynator Wiesława
Szyrszeń, przedstawiciele wsi: Długopole
Górne – Krystyna Dragan, Roztoki –
Dorota Zrabska, Smreczynę – Janusz
Bańkowski.
Aktywizacja, integracja ekonomia i
społeczna na obszarach wiejskich, czy
funkcjonowanie wsi tematycznych – to
tematy Kongresu. A oto zaprezentowane
referaty/prezentacje: Nowy Pozytywizm.
Technologie informacyjne i "świeża krew"
- nowy impuls dla rozwoju wsi –
Laboratorium Aktywności Społecznej oraz
Stowarzyszenie Wolimierz; „Kolorowy
świat świadomego seniora" – projekt

zrealizowany
przez
Stowarzyszenie
„Przystań Mościsko" i gminę Dzierżoniów,
w ramach programu na rzecz aktywności
społecznej osób starszych (ASOS);

Zespół "Róża" z Różanki w
niedzielę 23 listopada nagrał swoją drugą
płytę w Polskim Radiu Wrocław. Zespół,
który funkcjonuje nieprzerwanie już od 10.
lat, jak stwierdziła prowadząca audycję
Dolnośląska Lista Przebojów Ludowych
Pani Małgorzata Majeran-Kokot, po raz
pierwszy w historii osiągnął drugi już
sukces zakończony nagraniem płyty.
Nagrana i wydana płyta miejmy
nadzieję, będzie dla sympatyków i fanów
tego typu muzyki dobrym prezentem pod
choinkę. Przypomnijmy, że zespół tworzą
prawie w całości (poza Panem Józefem akordeonistą) mieszkańcy wsi Różanka.

Inicjatywa lokalna – jako instrument
wsparcia społeczności lokalnych na
przykładzie gminy Dzierżoniów; "Wioska
Tematyczna – sposób na rozwój
aktywizacji,
integracji
i
ekonomii
społecznej na obszarach wiejskich” prezentacja dotychczasowych działań
stowarzyszenia
„Pogrodzie
dla
Przyszłości” i jego współpracy z lokalnym
samorządem. Tworzenie miejscowości
tematycznych na Warmii i Mazurach ich
sieciowanie jako wzmocnienie i wzajemna
współpraca – Partnerstwo Miejscowości
Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z
Duszą”"; EKOMUZEA - pomysł na rozwój
społeczno-ekonomiczny
okolicy,
w
oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i
kulturowo-historyczne
–
Fundacja
Bieszczadzka.

ZESPÓŁ „RÓŻA” W RADIU
WROCŁAW

Gratulujemy !
HIP HOP NIGHT EDYCJA 2
MIĘDZYLESIE

6 grudnia to wyjątkowy dzień dla
każdego z nas, w szczególności dla
najmłodszych. Tym bardziej dla tych z
Domów Dziecka, bo przecież wszystkie dzieci
pragną dostać prezent od Świętego Mikołaja.
Dlatego właśnie 6 grudnia o godzinie 17:00 w
Międzylesiu odbył się koncert HIP HOP
NIGHT 2, z którego dochód przekazany został
na rzecz dzieci z Domu Dziecka w
Domaszkowie.

Tego dnia gościliśmy na scenie w MGOK
młodych raperów i ekipy z całej Polski, które
jednocząc się po raz drugi, zaprezentowały
swoją twórczość, aby w ten sposób
pomóc dzieciom,
które
na
to
zasługują. Organizatorzy w trakcie koncertu
przygotowali mnóstwo atrakcji, między
innymi: pokaz breakdance, występ beatbox,
oraz licytacja ubrań i gadżetów podarowanych
przez sponsorów… jednym słowem –
niesamowita impreza, o której nie sposób
zapomnieć. To przykład jak młodzież, którą
łączy wspólna pasja, potrafi jednoczyć się w
wspólnej sprawie.
Dlaczego warto o tym
mówić? Ponieważ nie każdy jest w stanie
porwać się na taki gest, i zorganizować coś
takiego. Łukasz „Mnihu” Czesnołowicz wraz z
swoją ekipą organizatorów (Marcinem
Kasperowiczem
z
Dolnika,
Pawłem
Jafernikiem z Kórnika, Aleksandrą „Elzet” z
Lądka, Olą Kubik i Rafałem Piekarskim z
Głuchołaz, Brygidą Wiechetek z Kudowy
Zdrój oraz Klaudią Wizimirską i Bartkiem
Jurkiewiczem pseud. Prezes KRO) przy
współpracy z gminą oraz pubem Dejavu,
stanęli na wysokości zadania. Mimo iż publika
w tym czasie im zbyt nie dopisała zebrali w
sumie 830 zł ze sprzedaży biletów i gadżetów
podczas imprezy.

To już drugi koncert zorganizowany w celach
charytatywnych przez organizatorów imprezy,
ale i nie ostatni. Pierwsza edycja odbyła się w
Kłodzku na rzecz Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kłodzku. Założeniem twórców
Hip Hop Night jest organizowanie koncertów

w całej Polsce, za każdym razem w innym
mieście, w celu wspierania lokalnych
placówek
wychowawczych.
Chcemy
podziękować serdecznie wszystkim którzy
zaangażowali się w przygotowania do imprezy
oraz jej przebieg, organizatorom, sprawującym
patronat, sponsorom, gminie, pracownikom
ośrodka kultury oraz właścicielom Dejavu jak i
samym przybyłym na imprezę. Pół roku temu
powstał projekt, który mamy nadzieje –
zaowocuje na wyższą skalę, postaramy się aby
tak było, ponieważ z odrobiną wiary w sobie,
zapału i pasji można zrobić bardzo wiele i
dzielić się tym z innymi. Jeśli chodzi o sam
przebieg imprezy pod względem publiki
hmm… cel był szczytny, kto mógł spełnić
marzenia dzieciaków z domu dziecka przybył
na imprezę, jednakże hasło: „tu nic się nie
dzieje a szkoda” – traci sens, bo są wśród nas
osoby dobrej woli które zamiast stać obok
potrafią przyjść wspomóc szczytny cel. Oby
nas było coraz więcej.

SZKOLENIE DLA
STRAŻAKÓW
W dniach 05.12.2014 r. – 20.12.2014 r.
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w
Bystrzycy Kłodzkiej odbywa się szkolenie
kierowców
–
konserwatorów
sprzętu
ratowniczego OSP zorganizowane przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku w szkoleniu uczestniczy
sześciu strażaków OSP z terenu Gminy
Międzylesie.

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

DNI PRZYJĘĆ W NAJBLIŻSZYCH
MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
05.01.2015*19.01.2015
POMOC BEZPŁATNA !

DZIECI DZIECIOM...
7 grudnia artyści z Domaszkowa
uświetnili
spotkanie
z
Mikołajem
zorganizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Międzylesiu.
Uczniowie II klasy pod kierunkiem
Magdaleny
Stykowskiej
zaprezentowali
program artystyczny „Witaj święty Mikołaju”.
Domaszkowskie gimnazjalistki, przygotowane
przez Iwonę Mądry, wykonały przepiękny
układ gimnastyczny z szarfami.
Mikołajowi
i
zgromadzonej
publiczności występy domaszkowskich dzieci
bardzo się podobały.

DZIECI TEŻ MAJĄ SWOJE
PRAWA

20 listopada obchodziliśmy po raz
pierwszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
oraz 25. rocznicę uchwalenia przez
Zgromadzenie
Ogólne
Narodów
Zjednoczonych - Konwencji o Prawach
Dziecka. Z tej okazji uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie uczestniczyli w manifestacji "
Dzieci też mają swoje prawa". W głośnym
przemarszu ulicami Domaszkowa, trzymając w
rękach transparenty, uczniowie wykrzykiwali
hasła dotyczące ich praw. Zwieńczeniem
manifestacji były prezentacje multimedialne
mówiące o prawach dziecka, wyświetlone
jednocześnie w szkole podstawowej i

gimnazjum.
Obchody Dnia Praw
Dziecka przygotowali: Agnieszka Mendel i
Sebastian Kopeć

MIĘDZYSZKOLNY
MIKOŁAJOWY KONKURS
MATEMATYCZNY
W dn. 9.12.2014 r.
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
odbył
się
XV
MIĘDZYSZKOLNY
MIKOŁAJOWY
KONKURS
MATEMATYCZNY. W konkursie tym w
kategorii klas pierwszych zwyciężył Jonasz
Bajda, uczeń klasy pierwszej gimnazjum
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie. Serdecznie
gratulujemy!

LEKCJA MUZEALNA

Bardzo spodobał się wszystkim ten bogato
zdobiony obiekt, który jest najcenniejszym
zabytkiem techniki świadczącym o historii
tutejszego papiernictwa. Warto dodać, że jest
to jedyny zachowany i do dziś działający
obiekt tego typu w Polsce.
Każdy uczestnik wycieczki wziął
udział w warsztatach czerpania papieru własnoręcznie wykonał kartkę ze znakiem
wodnym oraz papier artystyczny w kształcie
choinki zdobiony suszonymi kwiatami i
ziołami Ziemi Kłodzkiej. Była to niesamowita
atrakcja. Wszyscy otrzymali własnoręcznie
wyprodukowany papier na pamiątkę.
Uczniowie podczas lekcji zdobyli
wiele wiadomości. Potrafili odpowiedzieć na
wszystkie
pytania
przewodnika,
który
pochwalił grupę za zaangażowanie i pracę.
Wszystkim smakował także
kłodzkim Mc Donalds’ie.

posiłek

w

MALI ARTYŚCI WITALI
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
5 grudnia wszystkich uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie odwiedził święty Mikołaj. W
sali tutejszego Domu Kultury pomieścili się
wszyscy:
od
przedszkolaków
po
gimnazjalistów.

4 grudnia 2014r. uczniowie klasy IV i
V ze szkoły podstawowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie pod opieką V. Skotnickiej, H.
Czerwik i A. Mendel pojechali na lekcję
muzealną do Dusznik Zdroju. W Muzeum
Papiernictwa zwiedzili ekspozycje poświęcone
historii papieru, jego zastosowaniu w
codziennym życiu i roli w rozwoju cywilizacji.

W oczekiwaniu na zacnego gościa
uczniowie klasy drugiej zaprezentowali
przedstawienie: „Witaj święty Mikołaju” w
reżyserii Magdaleny Stykowskiej. Mali
aktorzy z dużym profesjonalizmem odgrywali
swoje role. Nie brakowało uśmiechu, ale były
również momenty wzruszające, gdy dzieci
zwracały się do św. Mikołaja z prośbą o
nietypowe prezenty: wzrok dla dzieci
ociemniałych, słuch dla niesłyszących oraz
zdrowe nogi dla dzieci niesprawnych ruchowo.
W niejednym oku zakręciła się wówczas łza.

Uwagę widzów przykuwały również
piękne stroje, uszyte w większości przez
Magdalenę Stykowską oraz wspaniała
choreografia.
Dopełnieniem przedstawienia stało się
przepiękne wykonanie piosenki: „A Mikołaj
pędzi, a Mikołaj gna”, przez Roksanę
Jadwisieńczak- uczennicę klasy czwartej. Jej
śpiew wzbudził powszechny aplauz.
Wsparcie
w
przygotowaniu
uroczystości udzielili: Mariola Bzowa, Iwona
Madry, B. Gałusza, Z. Suchodolski, S.
Taranek, panie z Domu Kultury w
Domaszkowie oraz rodzice drugoklasistów.

Akwarium Oceanicznym na terenie Centrum
Handlowego Arkady Wrocławskie.

Szczęśliwi, choć lekko zmęczeni, przy
wyjeździe z Wrocławia odwiedziliśmy również
Mc Donald’sa. Wycieczka dostarczyła
dzieciom mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
W GOWOROWIE
Na świętego Mikołaja w okresie
bożonarodzeniowym
z
wielką
niecierpliwością
czekają
dzieci! Ten
sędziwy i bardzo miły staruszek
postanowił jak co roku odwiedzić dzieci w
Goworowie.

Mali artyści składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do ich
sukcesu.

WYCIECZKA DO
WROCŁAWIA
14 listopada 2014 roku uczniowie klas
1-3 Szkoły Podstawowej w Domaszkowie
wzięli udział w wycieczce do Teatru
Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Dzieci
obejrzały
musical
pt. „Trzy wesołe
krasnoludki”. Po wspaniałym przedstawieniu
uczniowie zwiedzili rynek i podziwiali ratusz.
Odnajdywali Wrocławskie Krasnale, które
skryły się w kilkunastu miejscach w rynku.
Dzieci podziwiały także faunę i florę w

Na Mikołaja czekały w każdym
domu uśmiechy, rysunki, wierszyki,
piosenki oraz ciasteczka przygotowane
przez maluszków, młodzież i rodziców.
Wszyscy byli bardzo grzeczni, właśnie

dlatego Mikołaj obdarował dzieci miłymi
prezencikami. Można było wdrapać się na
kolana, dać buziaka i wyszeptać
Mikołajowi do ucha prośbę o prezent na
przyszły rok... Wraz ze ŚWIĘTM
MIKOŁAJEM serdecznie dziękujemy za
pomoc i finansowe wsparcie pracownikom
Poczty w Międzylesiu, Urzędowi Miasta i
Gminy - GFPiRPA - w Międzylesiu,
Zespołowi OSET z Goworowa i
Ochotniczej Straży Pożarnej z Goworowa.

MIKOŁAJ W MGOK

XI GIMNAZJADA
REGIONALNA
28
listopada
2014
roku
uczniowie
Samorządowego Gimnazjum nr 2 w
Domaszkowie:
Małgorzata
Grajnert,
Przemysław Chowaniak i Michał Kadys wzięli
udział w XI edycji Gimnazjady Regionalnej.
Jest to konkurs historyczno-geograficzny
popularyzujący wiedzę o regionie wśród szkół
Masywu Śnieżnika. Nasi uczniowie zajęli 4.
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

7 grudnia br. w MGOK gościliśmy
wyjątkowego gościa, gdyż do dzieci z miasta i
gminy Międzylesie przybył z wielkim
workiem prezentów Święty Mikołaj.
Do spotkania przygotowaliśmy się dobrze:
ustroiliśmy salę, ubraliśmy choinkę, dzieci z
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Domaszkowie i Zespołu Szkół w Międzylesiu
przygotowały przedstawienie teatralne, układ
gimnastyczny, taneczny i występy wokalne.
Po występach Mikołaj obdarował
dzieci prezentami, po które dzieci podchodziły
z radością a te dzieci, które były odważne,
siadały nawet na jego kolanach i pozowały do
zdjęć.

Było cudownie! A kiedy pożegnaliśmy
Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze długo
gościł uśmiech i szczęście.
Dziękujemy Sponsorom, którzy
odpowiedzieli na nasz apel i wsparli
nasza akcję finansowo i rzeczowo :
GFPiRPA w Międzylesiu, ZDEEL w
Międzylesiu, Nadleśnictwo Międzylesie

CO SŁYCHAĆ W ZESPOLE
SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU
NASZ SUKCES!

28 listopada braliśmy udział w
cyklicznej XI edycji Gimnazjady Regionalnej,
konkursu popularyzującego wiedzę o regionie
wśród szkół Masywu Śnieżnika. Konkurs
organizował
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej,
a miejscem spotkania było Muzeum
Filumenistyczne. Nasza drużyna w składzie :
Klaudia Grzyb, Patrycja Wróbel, Kacper
Bzowy
spisała się na
medal zajmując
pierwsze miejsce. Rywalizacja przebiegała w
dwóch konkurencjach :
-rozwiązywanie testu sprawdzającego wiedzę z
historii i położenia geograficznego regionu,

„Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego
organizatorami są : firma Maspex oraz marka
Puchatek. Partnerem akcji jest
Biuro
Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego
Komendy
Głównej
Policji.
Patronat
honorowy sprawuje Komendant Główny
Policji oraz Kuratoria Oświaty.
Jest to program edukacyjno –
profilaktyczny, którego głównym celem jest
edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci,
które rozpoczynają naukę w szkole. Program
obejmuje
następujące
zagadnienia:
bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
bezpieczeństwo w szkole oraz w domu.

-ustne odpowiedzi grupy na pytania z wiedzy o
regionie oraz rozpoznawanie zabytków ziemi
kłodzkiej z uwzględnieniem miast: Bystrzyca
Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie
Śląskie.
Młodzież
do
konkursu
przygotowały:
nauczycielka
historii
Irena
Trytek,
nauczycielka geografii
Katarzyna
Bardzińska-Neter,
niezawodny,
zawsze
służący
przewodnik Bogusław Stecki

oraz
pomocą

KLUB BEZPIECZNEGO
PUCHATKA

Na naszą prośbę w ramach programu
przedstawiciele policji z Bystrzycy Kłodzkiej
przeprowadzili z pierwszakami prelekcje
związana z głównymi celami programu.
Mamy nadzieje, że udział w kampanii
wpłynie
pozytywnie
na
poprawę
bezpieczeństwa
naszych
najmłodszych
uczniów.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA

W
roku
szkolnym
2014/2015
uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły,
biorą udział w ogólnopolskim programie

W dniach 25 - 28 XI i 1 XII 2014, już
po raz szósty, obchodzono w Zespole Szkół w
Międzylesiu „Święto Pluszowego Misia” pod
hasłem „Jak wieść niesie, zamieszkały misie w
lesie”. W imprezie uczestniczyły dzieci z klas
0 - IV szkoły podstawowej oraz 2 grupy

przedszkolaków z międzyleskiego przedszkola
oraz 2 grupy z przedszkola z
Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie.
Imprezę poprzedził konkurs plastyczny w kl. I
pt. „Miś- najlepszy przyjaciel”. Prace
konkursowe zostały zaprezentowane na
wystawie w holu szkoły oraz stanowiły
scenografię imprezy.
W ramach zajęć edukacyjnych dzieci
obejrzały: krótkie przedstawienie o gatunkach
niedźwiedzi na świecie przygotowane przez
uczniów kl. V a pod kierunkiem B.
Lewandowskiej, wystawę misiów, oraz
wystawkę prac plastycznych dzieci, poznały
bądź przypomniały sobie historię powstania
pluszowego misia, zapoznały się z postaciami
słynnych misiów, wysłuchały piosenek o
misiach, poznały zwyczaje niedźwiedzi,
nauczyły się wierszyka Jana Brzechwy
„Niedźwiedź”, uczestniczyły w zabawach
ruchowych związanych z misiami oraz
wysłuchały piosenki „Pokochaj pluszowego
misia” w wykonaniu uczennicy kl. VI a
Dominiki Czarny.

Wszyscy świetnie się bawili, zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcia z misiami, a wszystkie
przedszkolaki dostały małe „co nieco”
Na zakończenie imprezy uczestnicy
otrzymali podziękowania za udział we
wspólnej zabawie, misiowe kolorowanki oraz
znaczki z misiami.

Imprezę
przygotowała
i
przeprowadziła
Maria
Wikiera
przy
współpracy
nauczycieli
nauczania
zintegrowanego oraz wychowawców
z przedszkola.

MIKOŁAJ W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
Przygotowania do Mikołaja w tym roku
rozpoczęliśmy od akcji ”I Ty możesz zostać
św. Mikołajem”. Zbieraliśmy słodycze,
przybory szkolne oraz zabawki do paczek dla
najmłodszych przygotowanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej i MGOK.
5 grudnia był dniem pełnym niespodzianek
i radości, a zaczął się etiudą „Wspomnienia z
wakacji” wg sztuki Wiliama Szekspira „Sen
Nocy Letniej” w wykonaniu uczniów koła
teatralnego Zespołu Szkół a wyreżyserowaną
przez Izabelę Juraszek
Po szkole chodził Mikołaj z workiem pełnym
czekolad, którymi obdarowywał wszystkich
uczniów.
Po trzech godzinach lekcyjnych sala
gimnastyczna zapełniła się
Mikołajami.
Większość uczniów i nauczycieli była ubrana
na czerwono. W tym roku Samorząd
Uczniowski przygotował show ”Twoja twarz
brzmi znajomo”, w którym wystąpili: Katy
Perry, Wioletta, Liber i Natalia, Doda, Urszula,
Cleo i Donatan, Martina Stoessel, Majka
Jeżowska, Ewelina Liszowska oraz zespoły Afromental, Rotary. Program prowadzili
przebojowo gimnazjaliści Dawid Nowak i
Kacper Czarny. Oceniało jury w składzie:
Adam Jankowski - przewodniczący, Paulina
Kowalska, Weronika Mądry oraz Daniel
Manecki – członkowie jury. Jurorom
najbardziej
podobały
się
występy
:
drugoklasistki Karoliny Gałuszki jako Kate
Perry, Patrycji i Dawida Czarnych, Patrycji
Czarkowskiej
jako
Afromental
oraz
dziewczynek z klasy Vb jako Urszula.

Uzupełnieniem
imprezy
i
wielką
niespodzianką była tak modna teraz Zumba,
przeprowadzona przez zawodową instruktorkę
Justyną Kozłowską, która swoją charyzmą
oczarowała młodszych uczniów.

20 LISTOPADA OBCHODY
OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA
PRAW DZIECKA

Na zakończenie najlepszego dnia w czasie
roku szkolnego odbył się mecz : nauczyciele kontra uczniowie. Tym razem nauczycielom
nie powiodło się i przegrali z uczniami 0 - 2.
Oby było więcej takich rozrywkowych dni w
ciągu roku szkolnego.
Oprócz imprezy mikołajkowej w szkole, 7
grudnia, jak co roku, braliśmy też udział w
Gminnym Mikołaju organizowanym przez
MGOK w Międzylesiu. Śnieżynki z klasy I
gimnazjum pomagały Mikołajowi rozdawać
paczki, a nasze gitarzystki Natalia Kowalska i
Roksana Zarówny przy akompaniamencie
pana Ryszarda Pasternaka umilały wszystkim
czas piosenkami. Na scenie wystąpiły także
Monika Wölk i Ola Pokrątka w brawurowym
tańcu nowoczesnym.
Co jeszcze przed nami?
- zakończenie akcji „Góra Grosza”przeliczenie i wysłanie zebranych pieniędzy,


pakowanie przed świętami zakupów
w Biedronce - zarabiamy na
wycieczkę do Trójmiasta i Malborka,



wyjazd z harcerzami po Betlejemskie
Światełko Pokoju do Wiednia,



Festiwal Kolęd i Pastorałek –
09.01.2015



Jasełka



wigilie klasowe



Bal Gimnazjalny.

20 listopada 2014 po raz pierwszy w
Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka oraz świętowano 25 rocznicę
uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych Konwencji o
Prawach Dziecka.
W związku z tym ważnym i istotnym
wydarzeniem w Zespole Szkół w Międzylesiu
odbył się apel podsumowujący miesięczne
działania związane z przybliżeniem tematyki
dotyczącej praw dziecka. Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział
w ogólnopolskim
konkursie „Prawa Dziecka oczami dziecka”
nad którym patronat objęła p. Anna
Komorowska, jak i warsztatach : „Każde
dziecko ma prawo…” oraz zgłębiali swoja
wiedzę z gazetek informacyjnych znajdujących
się na terenie szkoły. – przygotowały je:
Katarzyna
Bardzińska-Neter,
Justyna
Wyderska, Irena Trytek

PANI IRENA TRYTEK
NAUCZYCIEL
Z POWOŁANIA
Od 25 - lat związana z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci. Założyła i prowadziła koło
przy Szkole Podstawowej w Goworowie. Od
10 lat związana z Kołem Przyjaciół Dzieci w
Radkowie gdzie aktywnie działa na rzecz

dzieci i rodzin wymagających wsparcia i
pomocy- za co została nagrodzona srebrną
statuetką Przyjaciel Dziecka.

Ale to nie jedyny sukces. W październiku
Pani Irena nominowana była przez
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do
IX edycji konkursu Akcja, Akcja, Akcja
Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2014,
organizowanego
przez
Dolnośląską
Federację Organizacji Pozarządowych.
Organizacja wyróżnia osoby, które
aktywnie działają na rzecz środowiska
lokalnego, kształtując lepsze jutro.
Pani Irenie Trytek serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.

KMO W CENTRUM NAUKI
KOPERNIK

W dniach 14-15 listopada dwoje
nauczycieli Zespołu Szkół w Międzylesiu:
Janina Karwowska i Władysław Broszko
wzięli udział w III Ogólnopolskim Forum
Klubów
Młodego
Odkrywcy,
które
zorganizowało Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. Opiekunowie międzyleskiego
Klubu uczestniczyli w warsztatach, wykładach
tematycznych oraz panelach dyskusyjnych.

Wielkim wydarzeniem III Forum
było
otwarcie wystawy zdjęć satelitarnych, które
wykonywali nasi uczniowie we współpracy z
Międzynarodową Stacją Kosmiczną NASA. W
mijającym roku dwukrotnie uczniowie z
Klubu Młodego Odkrywcy uczestniczyli w
misji Sally Ride EathKAM i za pomocą
otrzymanych kodów
wykonywali zdjęcia
satelitarne wybranych części świata. Efekt
naszej pracy jest imponujący, a wystawa
naszych zdjęć w Centrum Nauki Kopernik
daje powód do dumy z działań naszego klubu.
Wkrótce i mieszkańcy naszej miejscowości
będą mieli okazję obejrzeć wykonane zdjęcia,
gdyż wystawa przyjedzie do Międzylesia. Już
dziś serdecznie zapraszamy.

MŁODZIEŻOWA RADA MiG
MIĘDZYLESIE

7 listopada 2014 r. w siedzibie urzędu
MiG Międzylesie odbyło się pierwsze
organizacyjne spotkanie Młodzieżowej Rady
MiG Międzylesie. W spotkaniu wzięli udział:
uczniowie gimnazjum w Międzylesiu wraz z
opiekunami, burmistrz oraz wyznaczeni
pracownicy urzędu. Celem spotkania było
przedstawienie
idei
funkcjonowania
Młodzieżowej Rady oraz zaangażowania w jej
tworzenie. Spotkanie było również okazją do
rozmowy z burmistrzem, który przybliżył

specyfikę pracy organu jakim jest Rada oraz
obowiązki i przywileje bycia radnym.
Podczas
pierwszego
spotkania
nakreślono obszary przyszłej działalności Rady
oraz
cel,
którym
jest
zwiększenie
zainteresowania i zaangażowania młodych
ludzi sprawami publicznymi na poziomie
lokalnym. Młodzieżowa Rada MiG na rok
szkolny 2015/2016 rozpocznie swoją kadencję
we wrześniu 2015 r; w jej skład wejdą
przedstawiciele
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

Dyrektor
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie informuje, że w dniach 2223.12.2014r. i 29-31.12.2014r. w godz. od
7.00 do 15.00 w szkole będą odbywać się
zajęcia opiekuńcze.
Przedszkole otwarte jest w dniach
22-23.12.2014r. i 29-31.12.2014r. w godz. od
6.30 do 15.30
02.01.2015r. i 05.01.2015r. szkoła
funkcjonuje normalnie i odbywają się
zajęcia lekcyjne

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU

Dyżury w okresie przerwy świątecznej tj. od
dnia 22.12.2014r. do 02.01.2015r.

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

INFORMACJA
Z MIĘDZYLESKIEGO
PRZEDSZKOLA

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczowychowawcze w dniach:
22.12.2014r. – godz. 7.00 – 15.00
23.12.2014r. – godz. 7.00 – 15.00
29.12.2014r. – godz. 7.00 – 15.00

Dyrektor
Samorządowego
Przedszkola w Międzylesiu informuje, że w
dniach 22-24.12.2014 r., 29-31.12.2014 r.,
02.01.2015 r. oraz 05.01.2015 r. w godz. od
6.30 do 15.30 przedszkole jest otwarte

30.12.2014r. – godz. 7.00 – 15.00
02.01.2015r. – godz. 7.00 – 15.00
W dniach:
24.12.2014r.i 31.12.2014r. – szkoła nieczynna

ZSZP W DOMASZKOWIE
INFORMUJE

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

Szanowny Pan

Tomasz Korczak
Burmistrz

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

Miasta i Gminy Międzylesie

06 stycznia godz. 15.00
zapraszamy do MGOK na
przedstawienie słowno-muzyczne
pt: „ Tradycje Bożonarodzeniowe”
w wykonaniu zespołu
„Międzylesianie”, dzieci i
młodzieży z Międzylesia.

Burmistrzowi
wychowankowie
Domu
Dziecka w Domaszkowie przekazują
serdeczne podziękowania za przekazaną
tablicę szachową. Pragniemy wyrazić
wielką wdzięczność za wsparcie i
urzeczywistnienie naszych marzeń. Dzięki
Pana pomocy w naszej placówce
organizowane są zajęcia szachowe
prowadzone przez Pana Sławomira
Żurawskiego. Zajęcia te pozwalają na
efektywne wykorzystanie czasu, rozwijają
kulturę umysłową oraz uczą umiejętności
przewidywania i podejmowania decyzji.
Życzymy wielu sukcesów w
codziennej działalności, zadowolenia
w życiu osobistym oraz satysfakcji z
działalności na rzecz dzieci.

Dy
rektor i Wychowankowie
Domu Dziecka w Domaszkowie

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

Z przyjemnością informujemy, że
MGOK w Międzylesiu i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Domaszkowie otrzymał zgodę
od Fundacji WOŚP na utworzenie sztabu w
ramach 23. finału WOŚP. W związku z tym
ruszamy do pracy pełną parą. 11 stycznia
2015 r w całej Polsce odbędzie się 23 Finał
organizowany
przez
Wielką
Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. W tym dniu zbierane
będą środki pieniężne „Dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych,
oraz godnej opieki medycznej seniorów” .
W dniu Finału na terenie miasta i
gminy Międzylesie odbędą się wstępy
artystyczne,
zbiórka pieniędzy i kolejna
odsłona biegu ulicznego „Policz się z
cukrzycą”, którego głównym przesłaniem jest
nagłośnienie
problemu,
jakim
jest
zwiększająca się liczba osób chorujących na
cukrzycę. Jeśli macie Państwo
w domu
niepotrzebne przedmioty lub takie, które mają
dla Was wyjątkową wartość sentymentalną, a

po prostu mogą się komuś przydać przynieście je do nas. Ozdoby, biżuteria, płyty
CD, książki, obrazy, gadżety - wszystko, co
tylko znajdziecie w domu, może przyczynić się
do uratowania czyjegoś życia.
Zapraszamy także do MGOK wszystkie osoby
chętne do pracy w ramach wośp-owego
wolontariatu.

WIEŚCI Z SEKCJI TENISA
STOŁOWEGO

W dniu 15.11. 2014 rozegrany został
mecz tenisa stołowego III ligi w
Krosnowicach. Nasze Sudety przegrały 10/4 z
Orlętami Krosnowice. W dniu 22.11.2014
rozegrane zostały dwa mecze tenisa stołowego
: V liga przegrała 10/4 z Nową Rudą, a III liga
przegrała ze Śnieżnikiem Stronie 10/2 W dniu
23.11.2014 rozegrany został II turniej tenisa
stołowego młodzieży. Poszczególne miejsca
zajęli : 1 Sobota Krzysztof, 2 Neter Oliwia, 3
Bzowy Kacper, 4 Rzeszutek Dominik, 5 Kukla
Wacław, 6 Bzowy Bartosz 7 Halczyk
Sebastian, 8 Dudek Dawid, 9 Kukla Weronika.
Wszystkim gratulujemy !

MIKOŁAJKOWA „MOJA
DWUNASTKA”

Każdego dnia warto poświęcić trochę
czasu dla własnego zdrowia i pospacerować,
pomaszerować z kijkami lub bez, pobiegać,
poćwiczyć…, po prostu poruszać się ot tak, dla
przyjemności, pamiętając o tym, że „Rekreacja
ruchowa jest drogą do zdrowia”. W Mikołajki
o godz. 10.00 na 1,5 km trasę w
mikołajkowych czapeczkach wyruszyli stali
uczestnicy
naszej
lokalnej
imprezy
rekreacyjnej „Moja Dwunastka”. Początkowo
główną ideą naszych comiesięcznych spotkań
było pokonanie przez każdego uczestnika w
ciągu 12 minut jak największego dystansu.
Możemy powiedzieć, że impreza ewoluowała i
obecnie nie o bicie swoich własnych rekordów
w niej chodzi, ani nawet sprawdzanie, czy
regularne treningi powodują wzrost naszej
wytrzymałości. Jesteśmy bardziej nastawieni
na to, aby czerpać radość z samych spotkań i
podejmowanej podczas nich aktywności
ruchowej. Nie zawsze nasz wysiłek ogranicza
się do dwunastu minut np. podczas ostatnich
dwóch spotkań określiliśmy dystans i
staraliśmy się go pokonać w jak najkrótszym
czasie.
Na zakończenie, które po raz kolejny
odbyło się w hallu basenu, pogawędziliśmy
przy herbatce i soku owocowym, odebraliśmy
z rąk prezesa MLKS Sudety i komandora
„Mojej Dwunastki” pamiątkowe certyfikaty
oraz medale za aktywność podczas sezonu
2014. Były i drobne mikołajkowe prezenty.
W najbliższym czasie zamierzamy przybliżyć
„Moją Dwunastkę” naszej społeczności –
najprawdopodobniej w Sylwestra, a z całą
pewnością podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Szczegóły wkrótce na
plakatach oraz stronach internetowych
/miedzylesie.pl mgok.eu/ oraz portalu FB
/Moja Dwunastka; MGOK Międzylesie/.
Już dziś zapraszamy i zachęcamy do licznego
udziału.

