
 

 

 



ROZMOWA  Z  KAPITANEM  SG  PIOTREM PIEKARSKIM 

KOMENDANTEM  PLACÓWKI  STRAŻY GRANICZNEJ  W KŁODZKU 

Nie do śmiechu jest kłodzkim pogranicznikom. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej 

Sienkiewicz podpisał przygotowane przez poprzednika rozporządzenie o reorganizacji Straży 

Granicznej. Czy może Pan przybliżyć główne założenia tej reorganizacji dla regionu kłodzkiego. 

 

 Rozporządzenie zakłada m.in. utworzenie na południowej granicy Śląsko-Małopolskiego 

Oddziału Straży Granicznej z siedzibą komendy w Raciborzu, oraz zmiany zasięgu terytorialnego 

Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Z dniem 16 listopada 2013 r. zostanie 

zniesiony Sudecki Oddział Straży Granicznej, a jego dotychczasowy zasięg terytorialny zostanie 

włączony do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z komendą w Krośnie Odrzańskim otrzyma nowy 

zasięg terytorialny. Będzie działał na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz 

dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały). Terytorialnie za teren, przez który 

biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód, będzie odpowiadał jeden komendant 

oddziału  

 Reorganizacja jest wynikiem wstąpienia Polski do Strefy Schengen oraz ukierunkowania 

realizacji zadań SG na nielegalną migrację. Zmiany ujęte w rozporządzeniu zostały dostosowane do 

realizowanych przez Straż Graniczną zadań wewnątrz kraju. 

 

Przez lata zainwestowano w Sudecki Oddział Straży Granicznej niemałe pieniądze, jest dobrej 

jakości wyposażenie, wreszcie jest cały kompleks budynków…Co stanie się z całą infrastrukturą ? 

 

  Obiekty Komendy Sudeckiego Oddziału w Kłodzku będą nadal wykorzystywane przez 

Straż Graniczną we współpracy z Policją, Służbą Celną i Inspekcją Transportu Drogowego Jak, już 

wcześniej powiedziałem w Kłodzku pozostaje Placówka Straży Granicznej, w związku z czym będzie 

ona zajmować swoje dotychczasowe obiekty i pomieszczenia. Ponadto, pragnę zauważyć, iż już w tej 

chwili częściowo obiekty Sudeckiego Oddziału są wykorzystywane przez Służbę Celną 

i Inspekcję Transportu Drogowego, a trwają również ostatnie ustalenia na temat wykorzystania części 

obiektów przez policję.  

 

Jaki los czeka funkcjonariuszy i pracowników kłodzkiego oddziału?  

 

 W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. 

Funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży 



Granicznej. Na samej granicy zewnętrznej UE jest dostępnych ponad 1700 stanowisk służbowych do 

obsadzenia. Wiąże się to m.in. z budową nowych i rozbudową istniejących przejść granicznych na 

odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), a także 

z realizacją umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją.  

 MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie podejmowało działania na 

rzecz zapewnienia miejsc pracy także dla pracowników z oddziałów, które będą 

reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników Straży Granicznej o ile nie będzie 

mogła kontynuować pracy w tej formacji znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych 

resortowi. 

 

Czy te zmiany oznaczają że Straż Graniczna zniknie z Kotliny Kłodzkiej? 

 

  Nie, tak jak już  mówiłem powyżej, z dniem 16 listopada 2013 r. zostanie zniesiony Sudecki 

Oddział Straży Granicznej w Kłodzku, a nie Placówka Straży Granicznej w Kłodzku. Placówka Straży 

Granicznej w Kłodzku zgodnie z założeniami pozostaje i nadal będzie realizować swoje dotychczasowe 

zadania związane głównie z zwalczaniem nielegalnej migracji. Jej etat został poddany gruntownej 

zmianie zgodnie z założeniami i częściowo przygotowany na wchłonięcie części dotychczasowej kadry 

i pracowników cywilnych ze znoszonego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. 

 

Pytam o to, bowiem od dawna doskonale sprawdzała się współpraca Straży Granicznej 

z Gminą Międzylesie w wielu istotnych dla mieszkańców aspektach życia gminy. Jej brak byłby 

bardzo odczuwalny… 

 

 Pragnę przypomnieć, iż podobne obawy mieliście już Państwo w roku 2009 w chwili, gdy z 

dniem 30 czerwca była znoszona Placówka Straży Granicznej w Międzylesiu i z dniem 1 lipca 

powstawała Placówka Straży Granicznej w Kłodzku, jednakże jak Pan słusznie zauważył współpraca 

Straży Granicznej z Gminą Międzylesie od dawna doskonale się sprawdza i myślę, że będzie się nadal 

sprawdzać.  

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ KOBIET INACZEJ… 

 

Mimo, że Dzień Kobiet w 

Goworowie był zorganizowany przez 

kobiety (panią sołtys W. Łysiak i panie z 

Rady Sołeckiej: M. Płaziak, V. 

Przybylską), to również do akcji wkroczyli 

panowie strażacy, którzy obdarowali każda 

z pań dobrą czekoladą.     

 
Na spotkaniu oprócz kwiatka i wspólnego 

poczęstunku, uczestniczki korzystały z 

bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, 

oraz różnego rodzaju masaży. W spotkaniu 

również uczestniczyły panie z ościennych 

miejscowości, które były zachwycone 

organizacją goworowskiego Święta 

Kobiet. Organizatorki serdecznie dziękują 

sponsorom i GFPiRPA za przyznane 

środki finansowe, a uczestniczki spotkania 

za przygotowanie tak wspaniałego Święta 

Kobiet, który będą długo pamiętać - co 

potwierdziły wspólnie na koniec spotkania. 

 

GMINA  MIĘDZYLESIE  NA  

XVI   SPOTKANIACH  

TRADYCJI WIELKANOCNYCH 

W STRONIU ŚLĄSKIM 

 

Aż 14 sołectw z naszej gminy wzięło 

udział w XVI Spotkaniach Tradycji 

Wielkanocnych w  Stroniu Śląskim: 

Boboszów, Domaszków, Dolnik, Długopole 

Górne, Gajnik, Goworów, Jodłów, Lesica, 

Międzylesie, Pisary, Potoczek, Roztoki, 

Różanka i Smreczyna.  

Pomimo aury zimowej,  panowała atmosfera 

nadchodzących Świąt Wielkanocnych.  

Na estradzie gminę nasza reprezentował zespół  

„Międzylesianie” z Międzylesia. 

Jak zwykle stoły nasze zostały 

zauważone, i tak: 

- sołectwo Goworów otrzymało dyplom 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

statuetkę,  

-  sołectwo Roztoki – nagrodę ufundował 

poseł  RP Jakub Szulc,  

- stół sołectwa  Smreczyny „odkryty” i 

nagrodzony przez parlamentarzystów Monikę  

Wielichowską i  Stanisława Jurcewicza, a stół  

Międzylesia „zabrał” ze sobą 100 kg zboża, 

które przekazała Centrala Nasienna w Środzie 

Śląskiej. 

W konkursie „ Na najładniejszą 

Pisankę Wielkanocną” -  wyróżnienie 

zdobyła Pani Lucyna Kołodziej z 

Domaszkowa.  

Nagrody w konkursie  „ Najładniejszy 

Plakat wielkanocny”  dla  uczniów Zespołu 

Szkół w Międzylesiu:   

-  II miejsce Oliwia Neter kl. II b   

-  wyróżnienia:   Maciej Balcer – kl. IIIa i 

Nicoll Adamek kl. IIa  



Wszystkim biorącym udział w tej 

cyklicznej imprezie za ich trud i 

zaangażowanie dziękujemy i gratulujemy. 

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

VII GMINNE ZDERZENIA 

TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH 

„OSOBLIWOŚCI 

WIELKANOCNE” 
22 marca 2013r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyły się kolejne, bo VII 

Gminne Zderzenia Tradycji 

Świątecznych „Osobliwości 

Wielkanocne” 

O godzinie 15.00 uroczyście otworzyli 

wystawę: ksiądz dziekan Jan Tracz, 

burmistrz Tomasz Korczak oraz dyrektor 

szkoły Ryszard Bodnar. 

Licznie przybyli goście podziwiali 

rozmaite ozdoby rękodzielnicze: pisanki, 

kraszanki, stroiki wielkanocne oraz „cuda” 

twórców rękodzieła, związane z symboliką 

i tradycją Świąt Wielkanocnych. Można 

też było podziwiać prace dzieci i 

młodzieży ze szkół naszej gminy oraz 

sąsiednich: z Bystrzycy Kł.,  a także z  

Kralik (Republika Czeska). 

Łącznie zgłosiło się 16 wystawców: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Domaszkowie,  

2. MGOK w Międzylesiu,  

3. Dom Kultury - filia w 

Domaszkowie,  

4. Sołectwo  Międzylesie,  

5. Sołectwo Roztoki,  

6. Sołectwo Lesica,  

7. Sołectwo Goworów,   

8. Sołectwo Długopole Górne,  

9. Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu,  

10. Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Bystrzycy Kł.,  

11. Zespół Szkół w Kralikach,  

12. Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Bystrzycy Kł.,  

13. Zespół Szkół w Międzylesiu, 

14. Dom Dziecka w Domaszkowie z 

pracami pani Lucyny Kołodziej  

oraz indywidualni wystawcy:  

15. Pani Wanda Muczyńska i Ewa 

Bzdęga z Międzylesia,  

16. Pani Krystyna Mazurkiewicz – 

rękodzieło, Międzylesie. 

Ponadto Zespół Szkół w Międzylesiu 

wystawił: 

17. Kiermasz książki, pod opieką:. M. 

Wikiery i M. Kulbaki; 

18. Wystawa „Bab Wielkanocnych”, 

pod opieką: B. Hendrysiak, M. 

Dudkiewicz i M. Szewczyk 

19. Kiermasz roślin doniczkowych – 

„Wiosenne sadzonki” pod opieką B. 

Lewandowskiej i J. Karwowskiej. 

Niektórzy z wystawców brali udział w 

konkursach:  

 na „Palmę wielkanocną” do którego 

zgłosiło się 3- ech wystawców;  

 I miejsce: Dom Dziecka w Domaszkowie; 

 II miejsce: Zespół Szkół w Międzylesiu;  

 III miejsce:  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy Kł. 

na „Osobliwość wielkanocną” do którego 

zgłosiło się 9-ciu wystawców; 

I miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Międzylesiu; 

II miejsce:  Sołectwo Długopole Górne 

III miejsce: Zespół Szkół w Międzylesiu;  

 

Wystawę uświetniły występy dzieci 

z międzyleskiego przedszkola pod 

kierunkiem pań: Joanny Barwińskiej, 

Jolanty Lipińskiej, Teresy Pietruszewskiej 

oraz Magdaleny Skowron. Klasy II„a” i II 

„b” z Międzylesia zaśpiewały piosenki i 

recytowały wiersze, a kierowały nimi 

panie Iweta Leśniak i  Lucyna Zielińska. 

Atrakcją były taneczne – ludowe i 

współczesne popisy dzieci: z klasy II„c” 

pani Izabeli Juraszek i pani Beaty 

Tokarskiej oraz gimnazjalistek z 

Domaszkowa pod kierunkiem pani Iwony 

Mądry. Śpiewem zachwycili nas: 

Bernadetta Kantor, Roksana Zarówna i 

Natalia Łysiak z klasy V, Patrycja Czarny 

z klasy VI i Dawid Czarny z klasy IV, 

przygotowani przez panią Dorotę 

Zarówny. Publiczność nagrodziła 

oklaskami występ zespołu 

„Międzylesianie” pod kierunkiem Pani 

Małgorzaty Bojanowskiej. 



Młodzież z Międzylesia pod opieką 

pani Małgorzaty Dudkiewicz przedstawiła 

„Misterium Wielkanocne” wprowadzając 

wszystkich w atmosferę Wielkiego 

Tygodnia. Dobry odbiór scenicznych 

występów możliwy był dzięki obsłudze 

nagłośnienia prowadzonej tradycyjnie 

przez pana Krzysztofa Pietrasa z MGOK w 

Międzylesiu. Dzieci przedszkolne i szkolne 

aktywnie uczestniczyły w konkursach.  

 

W konkursie na pracę plastyczną 

„Wielkanoc” przyznano następujące 

nagrody:  

w kategorii przedszkolaki 

I miejsce ex.: Jakub Skowron – 

przedszkole w Międzylesiu; 

Amelka Węgrecka – przedszkole w 

Domaszkowie, 

II miejsce ex.: Alicja Pająk  –  oddział 

przedszkolny w Zespole Szkół w 

Międzylesiu, Dominika Makarska - 

przedszkole w Międzylesiu, 

III miejsce: Dawid Burzyński – 

przedszkole w Domaszkowie,  

Wyróżnienia: Lena Smutek – oddział 

przedszkolny w Zespole Szkół w 

Międzylesiu, Agnieszka Mrożek - 

przedszkole w Domaszkowie, Dawid 

Czarnecki - przedszkole w Międzylesiu; 

w kategorii klas I-II 

I miejsce: Martyna Korotusz, klasa II a– 

Międzylesie,  

II miejsce: Michał Dudek, klasa II b, - 

Międzylesie, 

III miejsce ex.: Weronika Lubczyńska, 

klasa II – Domaszków;  

 Bartek Bzowy, klasa I – Międzylesie, 

 Oliwia Żędzianowska, klasa II c - 

Międzylesie 

Wyróżnienia: Otylia Łysiak, klasa II b, 

Olga Wójcikiewicz, klasa II a, Patrycja 

Zielińska, klasa II c – Międzylesie; 

w kategorii klas III-IV 

I miejsce:  Filip Kuźmiński, klasa III b – 

Międzylesie, 

II miejsce: Kacper Warda, klasa III a – 

Międzylesie, Katarzyna Ryś, klasa IV – 

Domaszków; 

III miejsce ex.: Diana Sługocka, klasa III b 

– Międzylesie,Kacper Janowski, klasa III a 

– Międzylesie, 

Wyróżnienie: Joanna Broszko, klasa IV – 

Międzylesie; 

w kategorii klas V-VI 

I miejsce: Patrycja Wróbel, klasa V b – 

Międzylesie, 

II miejsce: Katarzyna Ryś, klasa V – 

Domaszków, 

III miejsce: Maria Fąfara, klasa V b – 

Międzylesie, 

Wyróżnienie: Kamil Hendrysiak klasa VI – 

Międzylesie; 

 

W konkursie na kartkę świąteczną 

przyznano: 

w kategorii klas IV - VI 

I miejsce: Patrycja Pichla, klasa IV – 

Domaszków, 

II miejsce: Kamil Hendrysiak, klasa VI – 

Międzylesie;  

III miejsce: Katarzyna Ryś, klasa V – 

Domaszków,  

Wyróżnienia: Jakub Wojtczak, klasa IV – 

Domaszków, Mikołaj Neter, klasa VI – 

Międzylesie; 

w kategorii gimnazjum 

I miejsce: Dawid Zin, klasa I – 

Domaszków, 

II miejsce: Klaudia Grzyb, klasa I b – 

Międzylesie, 

III miejsce: Wiktoria Sarka, klasa I – 

Domaszków, 

Wyróżnienia: Sandra Ambroziak, klasa II 

a – Międzylesie, Alicja Kasperowicz, klasa 

I b – Międzylesie. 

Nagrody specjalne za kartkę wielkanocną: 

I miejsce – Lech Wójcik, wyróżnienia: 

Brygida Bizoń i Danuta Sołodowczuk, ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Bystrzycy Kł. 

 

 

Łącznie przyznano dzieciom i młodzieży 

39 dyplomów i  nagród rzeczowych.  

Dziękujemy wystawcom, uczestnikom 

prezentacji artystycznych.  

Zapraszamy za rok… 
 



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

KONCERT ZESPOŁU RÓŻA 

 Z RÓŻANKI 

Serdeczne podziękowania dla 

zespołu „Roża” z Różanki  za 

wspaniały wiosenny  koncert,  który 

umilił kwietniowe, chociaż ciągle 

zimowe popołudnie i wzbudził w 

zgromadzonej publiczności radosny 

nastrój. 

 

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

 

Ż Y C Z E N I A 

  Z okazji święta „Dnia Strażaka” 

przypadającego w dniu 4. maja pragniemy 

złożyć wszystkim Druhnom i Druhom z 

Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz 

funkcjonariuszom Państwowej Straży 

Pożarnej serdeczne podziękowania za 

działalność ratowniczą, bezinteresowną 

pomoc w stanach zagrożenia życia, 

zdrowia i mienia. Dziękujemy Wam za 

wielkie zaangażowanie, godną podziwu 

ofiarność, a także odwagę, upór i 

konsekwencję w obliczu wyzwań i 

licznych zagrożeń.Przyjmijcie najlepsze 

życzenia zdrowia, szczęścia i samych 

sukcesów w życiu zawodowym i 

osobistym. Szczególne wyrazy 

podziękowania kierujemy do Waszych 

rodzin, za ich wyjątkową cierpliwość, 

wyrozumiałość i pomoc w 

przezwyciężaniu trudów Waszej 

wymagającej strażackiej służby i 

działalności. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 

 

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

 

ZAPROSZENIE OD OSP 

MIĘDZYLESIE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu 

zaprasza na obchody św. Floriana „ 

Patrona Strażaków” które rozpoczną się 

mszą świętą w kościele p/w „Bożego 

Ciała” w Międzylesiu w dniu 4. maja o 

godz. 16.00. 

 

      Zarząd OSP w Międzylesiu 

 

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

 

ZAPROSZENIE OD  OSP 

DŁUGOPOLE  GÓRNE 

         Ochotnicza Straż Pożarna w 

Długopolu Górnym zaprasza na uroczystą 

mszę polową przy kapliczce św. Floriana 

„Patrona Strażaków” w Dłupopolu 

Górnym w dniu 3. maja na godz. 16.00. 

                                                            

Zarząd OSP w Długopolu Górnym 

 



SUKCES MATEUSZA DUBIKA ! 

                                                                                                                                                                        

W rozegranym 16.03 Finale Dolnośląskim 

Zrzeszenia LZS nasz jedyny reprezentant 

Mateusz Dubik w kategorii seniorów 

wywalczył drugie miejsce. W finale zawodnik 

Międzylesia przegrał z Tomaszem 

Tomaszewskim, który na co dzień broni barw 

drużyny ze Żmigrodu. "Mogę być zadowolony 

ze swoich wszystkich dzisiejszych 

pojedynków, poza meczem finałowym, w 

którym nie sprawiłem swojemu przeciwnikowi 

żadnych problemów.  

W półfinale miałem bardzo trudny 

pojedynek, jednak udało mi się wygrać 

końcówkę piątego seta, a jak wiadomo w 

obecnym sezonie mam z tym spore problemy" 

- to słowa Mateusza po dzisiejszym turnieju.  

 

POWRÓT  DO TRZECIEJ  

LIGI… 

W piątkowe popołudnie 22.03.2013r. 

w ostatniej kolejce sezonu drużyna z 

Międzylesia zmierzyła się we własnej hali z 

ekipą SKS LZS Raszówka. Mecz był 

ciekawy i bardzo wyrównany, jednak w 

ostatecznym rozrachunku to drużyna gości 

wyszła zwycięsko z tego pojedynku 

pokonując naszą drużynę 3:7.                                                                                                                                                                 

Dla Międzylesia punktowali Mateusz Dubik 

(2,5pkt.) oraz Bogusław Zadorożny 

(0,5pkt.). Ostatecznie międzylesianie kończą 

ten sezon na dwunastym miejscu i z 

dorobkiem jednego punktu spadają do III 

ligi. 

ZAWODNICY  Z  

MIĘDZYLESIA  DOMINOWALI  

W  KRALIKACH !!! 

5 kwietnia br. w Kralikach został rozegrany 

Turniej Nocny (Memoriał Jana 

Durovskeho), w którym wystartowało 16 

graczy (w tym 3 reprezentantów naszego 

klubu). Turniej ten został zdominowany 

przez zawodników z Międzylesia, którzy 

zajęli pierwsze trzy lokaty. Zwycięzcą został 

Mateusz Dubik, drugi był Bartosz 

Chszczanowicz, natomiast na najniższym 

stopniu podium uplasował trener drużyny 

Bogusław Zadorożny. Również w grze 

podwójnej gracze MLKS-u nie mieli sobie 

równych, a mowa tutaj o Bartoszu 

Chszczanowiczu i Mateuszu Dubiku, którzy 

zostali zwycięzcami tracąc w turnieju 

zaledwie 2 sety. Około godziny 24:00 turniej 

dobiegł końca. Zwycięzcy otrzymali 

puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

ZAPROSZENIE  NA  TURNIEJ  

TENISA STOŁOWEGO 

O  PUCHAR  BURMISTRZA 

1 maja o godzinie 10:00 w Sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół w 

Międzylesiu odbędzie się Turniej o 

Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Międzylesie. Zapisy będą 

przyjmowane do godziny 9:45. 

Turniej rozegrany zostanie bez 

podziału na kategorie. Wszystkich 

zainteresowanych serdecznie 

zapraszamy. Wpisowe – 5 zł. 

BIEG  W  POSZUKIWANIU  

ŚLADÓW  WIOSNY 

 



6 kwietnia 2013 r. rekordowa liczba 26 

zawodników stanęła na starcie „Mojej 

Dwunastki” – cyklicznej imprezy sportowo – 

rekreacyjnej organizowanej przez MLKS 

Sudety Międzylesie.  Pomimo zupełnie 

niewiosennych warunków, oraz na przekór 

zimie, która nie chce pójść do morza wszyscy 

pokazali, że chcieć to móc – pobiegli bądź 

pomaszerowali z całych sił, przy okazji 

odnosząc swoje małe zwycięstwa.  

 

Minęło właśnie pół roku odkąd 

ruszyliśmy z imprezą biegową pod hasłem: 

„Życie jest ruchem – ruch jest życiem”, która 

jest adresowana do wszystkich. Liczymy na to, 

że może już dziś udało nam się dogonić 

wiosnę, że zrobi się cieplej, a zieleń zastąpi 

biel. Mamy też nadzieję, że wraz z nadejściem 

cieplejszej pory roku na starcie stanie nas 

jeszcze więcej. Zapraszamy każdego, kto chce 

razem z nami pobiec lub pomaszerować. 

Naprawdę warto zainwestować w swoje 

zdrowie poprzez aktywność fizyczną, 

pamiętając o tym, że „Ruch może zastąpić 

prawie wszystkie leki, ale wszystkie leki razem 

wzięte nie zastąpią ruchu”. 

Na zakończenie krótka lista rekordów 

związanych z „Moją Dwunastką”: 

- w imprezie przynajmniej raz 

wystartowały już 62 osoby 

- na listach startowych łącznie zapisano 109 

osób 

- we wszystkich sześciu edycjach 

uczestniczył Krzysztof Dudek 

- pięciokrotni uczestnicy: Barbara Faron, 

Katarzyna Grzybowska – Kania, Natalia 

Nowotarska, Marek Jasiński 

- rekordzista: Paweł Prokopowicz  3200 m. 

- rekord temperatury: -18°C 

- największa liczba startujących: 26 

- najmniejsza liczba startujących: 8 

- w teście marszowo-biegowym udział brali 

mieszkańcy: Długopola Zdroju, 

Domaszkowa, Goworowa, Międzylesia, 

Nagodzic, Nysy, Roztok, Krakowa 

- w roli fotoreportera zawsze towarzyszy 

zawodnikom Marek Gliński. 

 

 

Do zobaczenia w maju na międzyleskim 

stadionie – szczegóły wkrótce na plakatach i 

stronach: 

www.mlkssudety.cba.pl                 

www.miedzylesie.pl                     www.mgok.eu 

 

ROWERZYŚCI NA START 

Z myślą o wszystkich miłośnikach 

jazdy na rowerze, MLKS Sudety Międzylesie 

przygotowuje kolejną cykliczną imprezę 

sportowo – rekreacyjną dla mieszkańców i 

sympatyków Gminy Międzylesie pod nazwą 

„Korona Międzylesia”. Jej celem jest 

popularyzacja kolarstwa i turystki rowerowej 

oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku. 

„Korona” to cykl imprez rowerowych 

typu „Up Hill”, co w najprostszym 

tłumaczeniu oznacza  jazdę pod górę. 

Planowane są dystanse w granicach od 4 do 10 

http://www.mlkssudety.cba.pl/
http://www.miedzylesie.pl/
http://www.mgok.eu/


km. Jak wiadomo, wzniesień o różnej skali 

trudności w Gminie Międzylesie nie brakuje. 

Mamy nadzieję, że na starcie nie zabraknie 

również odważnych rowerzystów, którzy  

chcieliby sprawdzić swoje siły, rywalizując z 

innymi. 

Impreza odbywać się będzie raz w 

miesiącu, w soboty, a udział w niej jest 

bezpłatny. Ma charakter otwarty  i 

adresowana jest do osób w wieku 10+. 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 

sprawnego technicznie roweru oraz 

sztywnego kasku. Ponadto zawodnicy mają 

obowiązek poruszania się podczas wyścigu 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
Uczestnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych, natomiast 

dzieci i młodzież do 18 roku życia za pisemną 

zgodą opiekunów prawnych i po okazaniu 

karty rowerowej.  

Miejsca startu Up Hillu za każdym 

razem wyznaczane będą w innym miejscu, 

na które zawodnicy dojeżdżają sami. Start 

każdego kolejnego zawodnika następuje co 

1 minutę. Uczestnicy otrzymują numer 

startowy, który jednocześnie wskazuje, z 

jakim opóźnieniem wyjechali na trasę, w 

stosunku do pierwszego zawodnika. 

Organizator dokonuje ręcznego pomiaru 

czasu na szczycie wzniesienia.  

Planowane terminy kolejnych zawodów: 

27.04.2013    Międzylesie – Przełęcz nad 

Różanką 

18.05.2013    Różanka – Niemojów 

22.06.2013    Smreczyna - Kamieńczyk 

27.07.2013    Różanka - Gniewoszów 

24.08.2013    Międzylesie - Potoczek 

21.09.2013    Międzylesie - Lesica 
19.10.2013    Goworów – Jodłów 

Pierwszy wyścig startuje już w sobotę, dnia 27 

kwietnia 2013 r. o godzinie 

10.00.Rozpoczęcie imprezy na stadionie im. A. 

Skowrona w Międzylesiu. Każdy uczestnik 

otrzyma pamiątkowy certyfikat.  

Serdecznie zapraszamy już dziś. 

IX  OTWARTE  

MISTRZOSTWA  

DZIERŻONIOWA  W                                  

WYCISKANIU  SZTANGI  

LEŻĄC - 17.03.2013 

W dniu 17 marca w hali Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Dzierżoniowie odbyły się IX 

Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn. W 

zawodach wzięło udział 49. zawodników co 

jest rekordem frekwencji imprezy. 

 

 

 

Po oficjalnym ważeniu i zapisach zawodnicy 

zostali przydzieleni do jednej z siedmiu 

kategorii wagowych. Wszyscy zawodnicy brali 

również udział w kategorii OPEN.  

 Najwięcej emocji w tym dniu 

wywołały dwie  próby pobicia rekordu 

mistrzostw przez Krzysztofa Bałysa z 

Wałbrzycha. W pierwszym podejściu na 

sztangę nałożono 232,5kg. Zawodnik podniósł 

ją, lecz sędziowie zauważyli  błąd techniczny i 

próba nie została zaliczona. W kolejnej sztanga 

ważyła już 235 kg lecz tego ciężaru nie udało 

się dźwignąć.    

 Zwycięzcy otrzymali puchary oraz 

nagrody rzeczowe w postaci odżywek i 

suplementów.  W zawodach tych z 

powodzeniem  wystartowała również drużyna  

„Sudetów” z  Międzylesia w składzie : Andrzej 

Juraszek, Piotr Jurkiewicz, Krzysztof Halczyk, 

Krzysztof Król, Grzegorz Kantor, Arkadiusz 

Biel, Grzegorz Łukow i Grzegorz Bielecki.  

Nasi zawodnicy wywalczyli trzy okazałe 



puchary. Jak mówią zawodnicy „Sudetów”, 

zawody te były sprawdzianem przed  

Mistrzostwami Dolnego Śląska które odbędą 

się  właśnie w Międzylesiu w dniu 23.03.2013 

r 

XVI  OTWARTE  

MISTRZOSTWA  DOLNEGO  

ŚLĄSKA 

KOBIET  I  MĘŻCZYZN  W  

WYCISKANIU  SZTANGI  

LEŻĄC 

MIĘDZYLESIE  24.03.2013 

 

24.03.2013 r w Międzylesiu w powiecie 

kłodzkim odbyły się XVI Otwarte  

Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet i 

Mężczyzn w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW. 

W zawodach tych uczestniczyło łącznie 60 

zawodników, którzy reprezentowali 15 klubów 

sportowych z całego kraju. W zawodach 

startowały z powodzeniem również 4 kobiety. 

 

     

  

Zawody rozgrywane były bez 

specjalistycznych koszulek ściskowych. 

Największy ciężar tj. 240 kilogramów 

ustanawiając przy okazji rekord mistrzostw 

zaliczyło z powodzeniem aż dwóch 

zawodników reprezentant BAŁYS TEAM 

Wałbrzych Krzysztof BAŁYS, oraz 

reprezentant PRYSU TEAM Kartuzy Dawid 

ELGERT, ten ostatni podchodził w trzecim 

podejściu do 250 kg, jednak tym razem było to 

odrobinę za ciężkie.   

 

     

 Klasyfikację OPEN zawodów z 

wynikiem 143.303 punktów Wilks’a wygrał 

Andrzej KOCYŁA z klubu CSWIiCH 

Wrocław. Drużynowo pierwsze miejsce 

przypadło zawodnikom reprezentujący 

CSWIiCH Wrocław. Siłacze ci po zaciętej 

walce  pokonali gospodarzy zawodów z 

Sudetów Międzylesie. Na trzecim miejscu 

uplasowali się zawodnicy reprezentujący 

Olimpię  Lądek  Zdrój.  

 

 Bardzo wysoki poziom sportowy 

zawodów okraszony wieloma wynikami 

powyżej 200 kg, znaczna ilość zawodników, 

uroczysta oprawa, oraz świetna atmosfera 

zgotowana przez zgromadzonych kibiców 

uczyniły międzyleskie zawody bardzo udaną 

imprezą. 

 

 

 



 

FILIP BALCER LAUREATEM 

KONKURSU „PISANKA 

WIELKANOCNA” 

 

 Uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół 

w Międzylesiu – Filip Balcer (wych. P. Teresa 

Śliczna) zdobył wyróżnienie w IV 

Ogólnopolskim Konkursie Grafiki 

Komputerowej „Pisanka wielkanocna” w 

grupie wiekowej do lat 10. Na konkurs 

wpłynęło 560 prac. Organizatorem konkursu 

jest Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 

przy współudziale Stowarzyszenia 

PROGRESSIO.  

 

POWITANIE WIOSNY 

 

21 marca 2013r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu aktywnie i wesoło obchodzono 

Powitanie Wiosny pod hasłem „Bezpiecznie 

wiosną”. 

 

 

Obrzęd powitania wiosny w naszej 

szkole był przede wszystkim zabawą dzieci. 

Samorząd Uczniowski przygotował na ten 

dzień wiele atrakcji. Świętowanie 

rozpoczęliśmy od uroczystego apelu, podczas 

którego dyrektor szkoły Ryszard Bodnar 

przekazał klucze do szkoły nowej władzy i 

kadrze uczniowskiej. W czasie trzech 

kolejnych lekcji uczniowie mogli wcielić się w 

rolę nauczycieli i spróbować swoich sił 

pedagogicznych i kierowniczych.  

 

W ich opinii nie jest to wcale takie 

łatwe. Wiele niezapomnianych wrażeń i emocji 

dostarczył konkurs na „Miss Wiosny”. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, każda klasa 

typowała jedną kandydatkę, która 

zaprezentowała swój wdzięk i pomysłowy 

wiosenny strój. Małą Miss została Ala Pająk z 

kl.0, a Miss Wiosny klas starszych Monika 

Piętowska. Chwile te urozmaiciły pokazy 

taneczne. Rozstrzygnięto również konkurs na 

„Palmę wielkanocną”. 

Kolejną atrakcją było topienie Marzanny przez 

klasy 0-3. Natomiast klasy 4-6 uczestniczyły w 

przedstawieniu zdrowotnym z elementami 

pierwszej pomocy.  

Miłą niespodziankę dla naszych uczniów 

przygotowali również strażacy z OSP 

Międzylesie. Przeprowadzili dla starszych klas 

I Wiosenny Turniej Strażacki z elementami 

sprawnościowymi i ratowniczymi. Zespoły 3-

osobowe z poszczególnych klas musiały 

pokonać niełatwy tor przeszkód w jak 

najlepszym czasie, m.in.: slalom w uniformie 

strażackim, rozwijanie węża strażackiego, 

przenoszenie poszkodowanego. Uczniowie 

uzyskali kwalifikacje młodego strażaka. 

Najlepsza okazała się drużyna dziewcząt z 

klasy 5a: Weronika Worosz, Paulina Daum i 

Natalia Łysiak.  

Szczególne podziękowania za 

organizację tak wielu atrakcji w czasie Święta 

Wiosny kierujemy do Samorządu 

Uczniowskiego, zaangażowanych uczniów i  

nauczycieli, dyrekcji oraz szczególne 

podziękowania dla niezawodnych strażaków 

OSP Międzylesie. Myślimy, że tak atrakcyjna 



forma witania wiosny przyniosła wiele radości 

uczestnikom i zagości na dłużej w naszej 

tradycji.  Dodać trzeba, że organizatorami tej 

atrakcyjnej zabawy byli Irena Trytek, Barbara 

Lewandowska i  Joanna Gądek  

GRATULUJEMY !!! 

 

UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ” 

 

9.kwietnia.2013r. uczniowie Zespołu 

Szkół z Międzylesia wzięli udział w 

Wałbrzychu  w subregionalnym konkursie 

„Uczę się bezpiecznie żyć”. W konkursie 

wzięło udział po 20 drużyn, 3 - osobowych, w 

każdej kategorii wiekowej z regionu 

wałbrzyskiego: klasy 0, I - III, 4-6 oraz 

gimnazjum. 

Uczestnicy na 6. stacjach wykazali się  

wiedzą i praktycznymi  umiejętnościami z 

zakresu: pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na 

drodze, prewencji przeciwpowodziowej   

i pożarniczej, odżywiania, przemocy i ekologii.  

Reprezentantami szkoły w kategorii 

klas 1-3 byli: Kasia Zamośna, Martyna 

Żędzianowska, Miłosz Pokrątka – opiekun 

Krystyna Korczak, klas 4-6: Weronika 

Worosz, Bernadetta Kantor, Natalia Łysiak – 

opiekun Barbara Lewandowska, gimnazjum: 

Marek Urbaniak – opiekun Władysław 

Broszko. 

Szczególnie wysokie wyniki osiągnął 

zespół w kategorii klas 4-6 zdobywając 3. 

miejsce w regionie wałbrzyskim, co pozwoliło 

zakwalifikować się do finału wojewódzkiego 

we Wrocławiu. Uczestników z zakresu 

pierwszej pomocy pomagał przygotować 

Stanisław Szura, za co bardzo dziękujemy.  

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Międzylesiu 

oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Domaszkowie brali udział w Dolnośląskim 

Konkursie Fotograficznym "Chrońmy wodę", 

zorganizowanym przez Uniwersytet 

Wrocławski. 

 Okazało się, że nasza młodzież również na 

polu fotografii potrafi osiągać sukcesy i robić 

piękne zdjęcia: 

  

 

III m zajęła Joanna Broszko uczennica 4 kl. 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. 

  

 Wyróżnienia: Jagoda Przybylska, Sandra 

Ambroziak, Natalia Mięszało, Magdalena 



Broszko - uczennice z Gimnazjum w 

Międzylesiu 

Wyróżnienie: Sebastian Szabunio - uczeń 

Gimnazjum w Domaszkowie. 

Wyróżnione prace można oglądać na wystawie 

na Uniwersytecie Wrocławskim, 

która została zorganizowana W ramach 

obchodów  "World Water Day 2013"  

   

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 

 

KONKURS „MAM 6 LAT” 

 

Dnia  11.04.2013r w Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie odbyła się finałowa 

Gala konkursu „ Mam 6 lat” z udziałem pani 

minister Krystyny Szumilas, kuratorów z całej 

Polski. Piętnastu laureatów konkursu odebrało 

nagrodę i gratulację od Ministra Edukacji 

Narodowej . 

 

Podczas gali poznaliśmy zwycięzców 

konkursu w kategoriach: Rada Rodziców 

Przedszkoli I Szkół oraz uczniowie klas I-III 

Szkoły Podstawowej.  

 

 

 

Do konkursu zgłoszono 4 607 prac z 

całej Polski. Zwycięzcą w kategorii uczniów kl 

I-III została Gabriela Kuś uczennicą Zespołu 

Szkół w Międzylesiu, której opiekunem i 

wychowawcą jest pani Lucyna Zielińska.  

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

 

26 marca 2013 r. odbyła się XXVII 

sesja rady miejskiej w Międzylesiu. 

W trakcie sesji podjęto uchwały m. 

innymi w sprawach : 

 zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

 zmiany uchwały dot. regulaminu 

utrzymanie czystości i porządku w 

gminie, 

 zmiany uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

 przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w 

obrębie Długopole Górnego  

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego, 

terenów w obrębie Długopole 

Górnego                                                             

 herbu i pieczęci gminy Międzylesie  

Szczegółowy porządek obrad wraz z 

protokołem z sesji znajduje się na 

internetowej stronie UMiG w Międzylesiu 

www. miedzylesie.pl w zakładce 

BIP>Rada Miejska>Protokóły z sesji. 

 

Rada Euroregionu  

 
8 kwietnia 2013 odbyło się spotkanie Rady 

Euroregionu Glacensis w Zacler (Czechy) 

Wybrano przewodniczącego na rok 2013 i 

został nim burmistrz Kudowy Zdrój 

Czesław Kręcichwost w drugiej cześci 

spotkania omówiono współpracę z 

władzami euroregionu Nysa na lata 2014-

2020  

 

 

 

GMINA MIĘDZYLESIE W 

SYSTEMIE  

EWIDENCJI INICJATYW 

PROJEKTOWYCH 
 

W dniach od 15 lutego do 15 

marca br. na swojej stronie internetowej, 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego udostępnił narzędzie 

elektroniczne tzw. System Ewidencji 

Inicjatyw Projektowych (SEIP), 

pozwalające każdemu z dolnoślązaków na 

zgłoszenie  przedsięwzięć, o istotnym 

znaczeniu dla Dolnego Śląska i jego 

mieszkańców. Głównym celem systemu 

SEIP jest  rozpoznanie oczekiwań i potrzeb 

podmiotów  publicznych, gospodarczych i 

społecznych, które mogą być 

zrealizowane  w przyszłości na terenie 

Województwa Dolnośląskiego.  

Zgromadzone  propozycje posłużą 

jako materiał pomocniczy przy  

opracowaniu nowego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 

realizacji założeń Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Gmina Międzylesie zgłosiła 10 

inicjatyw projektowych, o łącznej 

wartości ponad 114 milionów zł. z zakresu 

przedsięwzięć inwestycyjnych 

obejmujących: budowę i remonty dróg i 

mostów gminnych, remonty, modernizację 

i wyposażenie bazy edukacyjnej, remonty i 

modernizacje remiz strażackich i świetlic 

wiejskich, budowę oświetlenia ulicznego, 

budowę hali sportowej w Domaszkowie i 

Międzylesiu, budowę sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 



SPRAWOZDANIE Z 

WYKONANYCH  PRAC NA 

BASENIE W MARCU 2013 r. 

 

W okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem pracowało średnio 

dziennie 8 pracowników w branżach: 

budowlanej i instalacyjnej, oraz 

wykonujących montaż urządzeń. Na 

budowie prowadzony jest stały dozór 

postępu, jakości wykonywanych prac oraz 

dostaw. Dozór prowadzą osoby 

wyznaczone przez Generalnego 

Wykonawcę W stosunku do zakładanego 

harmonogramu: 

1. przeprowadzono testy i korektę 

ustawienia parametrów wzmocnień oraz 

instalacji tub zewnętrznych nagłośnienia. 

Ze względu na trwające jeszcze prace 

wykończeniowe nie podjęto decyzji o 

zakupie komputerów do monitoringu 

2. posadzka w pomieszczeniu głównym 

podbasenia - dokonano dodatkowe  

pomiary rzędnych posadzki 

3. trwają prace wykończeniowe w 

pomieszczeniach wewnątrz; nie są 

wykonywane prace wykończeniowe 

zewnętrzne z powodu warunków 

atmosferycznych 

4. zakupiono, dostarczono i zamontowano 

osprzęt sanitarny (baterie oraz kabinę 

prysznicową) 

5. instalacje wody, cyrkulacji i cwu.  

- zakończono montaż wszystkich urządzeń, 

trwają prace wykończeniowe – np. montaż 

rozetek, regulacje itp. 

6. urządzenia – basen pływacki 

a) zakupiono, i dostarczono wszystkie 

elementy uzbrojenia niecki basenowej, 

b) zamontowano poza linami torowymi i 

falstartowymi wszystkie elementy 

uzbrojenia niecki basenowej, 

c) zakupiono i dostarczono płytki, mozaikę 

oraz pozostałe elementy okładzin cokołów 

i koryt przelewowych basenu pływackiego,  

d) zakup i montaż stacji dozującej 

flokulant (koagulacja), a w tym: pompy 

dozującej  z lancą ssącą i dyszą 

wtryskową,  

e) zakup i montaż stacji dozującej 

podchloryn sodu, a w tym: pompy 

dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową  

f) zakup i montaż stacji dozującej regulator 

pH, a w tym: pompy dozującej z lancą 

ssącą i dyszą wtryskową  

g) zakup i montaż aparatury sterowniczo-

mierniczo-dozująca Controller  pH/Cl/Rx 

7. urządzenia basen rekreacyjny 

a) zakup i montaż stacji dozującej 

flokulant (koagulacja), a w tym: pompy 

dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową  

b) zakup i montaż stacji dozującej 

podchloryn sodu, a w tym: pompy 

dozującej  z lancą ssącą i dyszą wtryskową  

c) zakup i montaż stacji dozującej 

regulator pH, a w tym: pompy dozującej z 

lancą ssącą i dyszą wtryskową  

d) zakup i montaż aparatury sterowniczo-

mierniczo-dozująca Controller  pH/Cl/Rx 

e) dokończono okablowanie lamp 

oświetlenia basenu rekreacyjnego 

f) zainstalowano szafę zasilająco-sterującą 

SZ-1 z kompletem kabli zasilających i 

sterujących urządzeniami 

technologicznymi 

8. urządzenia – brodzik dla dzieci 

a) zakupiono i zainstalowano Pompa 

basenowa z filtrem wstępnym typ Badu 

speck z tworzywa 

b) zakupiono i zainstalowano wymiennik 

ciepła, stal k.o. 40kW  WB 180 

c) zakup i montaż stacji dozującej 

podchloryn sodu, a w tym: pompy 

dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową, 

d) zakup i montaż stacji dozującej 

regulator pH, a w tym: pompy dozującej z 

lancą ssącą i dyszą wtryskową , 



e) zainstalowano szafę zasilająco-sterującą 

SZ-1 z kompletem kabli zasilających i 

sterujących urządzeniami 

technologicznymi 

9. zasilanie elektryczne technologii 

a) zakupiono i zainstalowano aparaturę 

sterowniczo-mierniczo-dozującą Controller  

pH/Cl/Rx brodzik 

b) zakupiono i zainstalowano szafę 

zasilająco-sterująca SZ-1 z kompletem 

kabli zasilających BP i sterujących 

urządzeniami technologicznymi bas pływ. 

c) kontynuowanie prac związanych z 

okablowaniem lamp basenu pływackiego 

d) zakup i montaż szafy zasilająco-

sterującej pompami atrakcji wodnych 

basenu rekreacyjnego 

e) kontynuowania prac związanych z 

okablowaniem instalacji zasilających 

atrakcje wodne 

 

Poza powyższym zakresem: 

a) prowadzone są prace związane z korektą 

wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

b) prowadzone są prace wykończeniowe w 

pozostałych pomieszczeniach budynku 

przebieralni 

 

ORGANIZACJA  ROBÓT  

PUBLICZNYCH  I  PRAC                           

SPOŁECZNIE  - 

UŻYTECZNYCH 

Wzorem lat ubiegłych, tak też i w roku 

obecnym Gmina Międzylesie organizuje w 

porozumieniu z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Kłodzku roboty publiczne i prace 

społecznie użyteczne. W chwili obecnej w 

ramach tego pierwszego działania 

zatrudnionych jest na umowy o pracę 7 

osób,  kolejnych 15 osób zostanie 

zatrudnionych na początku maja br., w tym 

9 po 50. roku życia.                     

Natomiast na początku kwietnia do prac 

społecznie – użytecznych skierowanych 

zostało 8 osób, które będą trwać do końca 

października. Zatrudnione osoby wykonują 

prace nadzorowane bezpośrednio przez 

tutejszy urząd, oraz Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 Charakter wykonywanych prac to 

m.in. utrzymanie terenów zielonych, 

cięgów pieszych, czyszczenie i udrażnianie 

cieków wodnych, naprawa dróg, ścieżek, 

infrastruktury parków, chodników, 

remonty przepustów, mostów oraz montaż 

oznakowania. 

PODZIĘKOWANIE  DLA  PANI  

NOTARIUSZ... 

 Burmistrz Międzylesia dziękuje 

Pani Notariusz Urszuli Makarskiej, która 

w dniu 25 marca 2013 r. od godziny 

14.00, w tut. urzędzie,  bezpłatnie 

udzielała mieszkańcom naszej gminy 

porad prawnych, w zakresie testamentów, 

darowizn, odpowiedzialności za długi, 

umów kupna – sprzedaży, spraw 

małżeńskich. 

 

ZAPRASZAMY  ROLNIKÓW !!! 

Tradycyjnie już, w każdym sezonie -  w 

Urzędzie Gminy w Miedzylesiu  rolnicy 

mogą skorzystać z pomocy i doradztwa 

 pracownika Powiatowego Zespołu 

Doradców w Kłodzku  w wypełnianiu 

wniosków o dotacje rolnicze.  

Termin składania wniosków o płatności 

bezpośrednie i rolno-środowiskowe trwa 

od 15. marca  do  15. maja. Po tym 

terminie można  nadal składać wnioski, ale 

za każdy dzień zwłoki będzie potrącony 1 

% z kwoty dotacji dlatego warto pamiętać 

o końcowym terminie  15. maja !!! 

Co tydzień w  każdy wtorek od godziny 

8.oo  do 15.oo  w pokoju nr 18 pomocy w 

wypełnianiu wniosków udziela p. Irena 

Tomkiewicz - doradca obsługujący gminę 

Międzylesie z ramienia PZD Kłodzko. 

Drugi dzień w tygodniu - czwartek - 

można telefonicznie uzgodnić spotkanie 

doradcze  w  UMiG Międzylesiu  pod 



numerem 506 371 546. 

PZD Kłodzko udziela pomocy doradczej 

oraz wypełnia wnioski o inne dotacje oraz 

kredyty: 

 

-programy rolno-środowiskowe 

-modernizacja gospodarstw rolnych 

-młody rolnik-różnicowanie działalności w 

kierunku nie rolniczej w obszarach 

wiejskich . 

-tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

-korzystanie z usług doradczych 

-uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności, oraz  biznesplany na 

kredyty  inwestycyjne 

 

REGULACJI  RZEKI  NYSA  

KŁODZKA  C.D. 

Nadal trwają prace w zakresie 

regulacji rzeki Nysa Kłodzka pomiędzy 

miejscowościami Roztoki i Długopole 

Górne. Wykonawcą jest firma Skanska 

S.A. z Warszawy, a inwestorem 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  

Umowny termin zakończenia prac 

ustalono na 29.11.2013r. Zwiększono 

zakres prac o roboty uzupełniające 

związane z rozszerzeniem podstawowego 

zamówienia publicznego w zakresie 

zwiększenia kubatury ubezpieczeń 

brzegowych w ich przekroju poprzecznym 

oraz wydłużenia odcinka na jakim należy 

je wykonać. Konieczności wykonania w/w 

prac nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

PRZERWY W DOSTAWIE 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w 

Wałbrzychu Rejon Dystrybucji Kłodzko 

informuje, że w wyniku przeprowadzenia 

niezbędnych prac konserwacyjnych na 

urządzeniach zasilających, nastąpi przerwa 

w dostawie energii eklektycznej w niżej 

wymienionych miejscowościach. 

Lp. Miejscowość 
Dzień przerwy 

dostawy energii 
elektrycznej 

Godziny 

Od Do 

1. Międzylesie 

ul. 1000-lecia 9, 11, 
13 

19.04.2013 r. 8.00 15.00 

2. Goworów 
Szklarnia 

29.04.2013 r. 6.00-
8.30 

15.00-
17.00 

3. Nowa Wieś 
Gajnik 

Goworów 84 
Michałowice 

29.04.2013 r. 7.30 16.00 

4. Domaszków 

ul. Śnieżna 6-20 

29.04.2013 r. 8.00 15.00 

5. Michałowice 30.04.2013 r. 8.00 15.00 

  
 
Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej 
dostępny jest na tronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl/do/PlannedExcludingListPage 
oraz pod numerem telefonu – 911. 
 
 

ZNACZEK TURYSTYCZNY  

DO NABYCIA W PUNKCIE 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ . 

 

 

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, 

do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i 

potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym 

miejscu nie można kupić takiego znaczka. 

Kolejne numery znaczków przedstawiają 

grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi 

rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/do/PlannedExcludingListPage
http://www.tauron-dystrybucja.pl/do/PlannedExcludingListPage


historyczne, pamiątki przyrodnicze, 

zabytki techniki, jaskinie, ogrody 

zoologiczne i inne miejsca, do których 

dociera ciekawy turysta. Jest on 

turystyczną zachętą do zwiedzania tych 

miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. 

Zbieranie znaczków jest impulsem do 

wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej. 

Cały system jest nieustannie rozszerzany. 

W 2012 roku Znaczki Turystyczne 

znajdują się już w piętnastu państwach 

Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja 

kolekcjonerska. Więcej informacji na 

stronach  www.znaczki-turystyczne.pl 

 

SZYBKI PIT 

 

Ogólnopolska akcja Szybki PIT dotycząca 

składania rocznych zeznań podatkowych 

ruszyła po raz piąty. 

Głównym celem Akcji jest uświadomienie 

podatnikom tego, jakie korzyści płyną z 

terminowego i szybkiego składania 

deklaracji podatkowych oraz 

rozpowszechnienie informacji o 

możliwości składania deklaracji 

podatkowych drogą elektroniczną. 

Do tego celu Ministerstwo Finansów 

przygotowało szereg ułatwień. Wspólnie z 

partnerami medialnymi będzie 

informować, pomagać, uczyć i edukować. 

Lokalnie kampania promowana jest przez 

rzeczników izb skarbowych, którzy z roku 

na rok organizują akcję z coraz większym 

rozmachem. 

Wykorzystane zostaną także spoty „PIT 

wyślij przez Internet", które mają z jednej 

strony budować świadomość możliwości 

złożenia deklaracji podatkowej przez 

Internet, a z drugiej promować i zachęcać 

podatników do składania deklaracji 

podatkowych drogą elektroniczną. 

Kampania ma zaprezentować podatnikom, 

że polska administracja skarbowa staje się 

coraz bardziej nowoczesna i stosuje 

przyjazne rozwiązania informatyczne. 

System e-Deklaracje cieszy się coraz 

większym zaufaniem podatników – liczba 

osób rozliczających się przez Internet 

wzrosła z zaledwie 390 w 2009 r. do 320 

tys. już rok później, by w 2011 r. osiągnąć 

ponad milion. W 2012 roku zaufało nam 

ponad 2 miliony podatników. W tym roku i 

Ty możesz dołączyć do tego grona. 

W ramach akcji zostały przygotowane 

dla podatników liczne udogodnienia: 

 

- wydłużone godziny pracy w urzędach 

skarbowych – 29 i 30 kwietnia – dla 

wszystkich spóźnialskich urzędy skarbowe 

w te dni będą pracowały dłużej. 

 

SZKÓŁKA SZACHOWA 

W marcu został przeprowadzony turniej o 

puchar Szkółki Szachowej , który był 

sprawdzianem pozyskania wiedzy podczas 

zajęć .Pierwsze miejsce i puchar zdobył 

Mateusz Tomera , drugie – Krystian 

Janczak , trzecie – Jakub Jadwisieńczak , 

czwarte – Julita Janczak  - wszyscy z 

Długopola Górnego .Dnia 25 marca br. 

odbyło się uroczyste zakończenie szkółki 

na którym obecny był Pan Tomasz 

Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie wręczając puchar i dyplom dla 

najlepszego szachisty oraz Pani Teresa 

http://www.znaczki-turystyczne.pl/


Sobierska – dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Międzylesiu wręczając 

nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy 

dla zawodników zajmujących od II do IV 

miejsca . Nagrody i puchar ufundował 

Dom Kultury w Domaszkowie . 

 

 

W październiku domaszkowska szkółka 

wznowi działalność  

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

PODZIĘKOWANIE 

 

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego     im. 

„Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie 

bardzo dziękują Wszystkim, którzy 

głosowali na naszą laleczkę.  

Kochani, okazaliście się wielkim 

zaangażowaniem i pomagaliście nam 

zbierać „siły”. Okazaliście „wielkie serca” 

w walce dla dzieci. Bez waszej pomocy nie 

zajęlibyśmy II miejsca w Polsce a 

zgłoszonych do konkursu było 369 

laleczek. 

 Przykro nam, że nie wszyscy 

dołączyli do naszej akcji – zabrakło nam 

tylko 73 głosów a uzyskaliśmy 3612. 

Przypominamy, że nagrodą miał być 

koncert Majki Jeżowskiej w naszej gminie.  

 
B A R D Z O   D Z I Ę K U J E M Y !!! 

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

KONCERT ZESPOŁU „OSET” 

 

     Dnia 14 kwietnia w Kościele p.w. Jana 

Pawła II odbył się koncert zespołu „Oset” 

z Goworowa. Wykonawcy zaprezentowali 

repertuar pieśni wielkanocnych i 

poświęconych papieżowi Polakowi. 

Wykonanie ,jak zwykle profesjonalne i 

poruszające, pełne wrażliwości i 

delikatności.  

 

Dziękujemy zespołowi za popołudnie, 

które duchowo ubogaciło słuchaczy. 

 

22 KWIETNIA 2013 

WYŁĄCZENIE SYGNAŁU 

ANALOGOWEGO TV  

W POWIECIE KŁODZKIM!!! 

 

PROCES CYFRYZACJI 
Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, 

czyli zastąpienie tradycyjnej techniki 

nadawania analogowego nowoczesną 

techniką cyfrową, należy do jednego z 

najważniejszych projektów w sferze 

publicznej łączących zagadnienia 

społeczne, ekonomiczne i techniczne. 

Sygnał analogowy ma być całkowicie 

zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza 



wyłączenie nadajników analogowych) nie 

później niż 31 lipca 2013 r. 

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T 

(Digital Video Broadcasting–Terrestrial), 

naziemnej telewizji cyfrowej stanowić 

będzie zasadniczy zwrot technologiczny. 

W chwili obecnej coraz bardziej 

zauważalne stają się ograniczenia obecnie 

wykorzystywanych analogowych 

telewizyjnych systemów transmisyjnych, 

które w porównaniu do innych 

współczesnych cyfrowych systemów 

łączności radiowej, wykorzystują 

niewspółmiernie dużo zasobów 

częstotliwości. 

Cyfrowa technika nadawania sygnału 

telewizyjnego umożliwi: 

 nadawanie większej liczby 

programów telewizyjnych, 

 poprawę jakości obrazu i 

dźwięku, 

 wprowadzenie telewizji 

wysokiej rozdzielczości HDTV 

(High Definition Television), 

 równoległe nadawanie kilku 

ścieżek dźwiękowych (np. w 

kilku językach oraz dźwięku 

przestrzennego). 

 

JAK ODBIERAĆ 

Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie 

są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego 

odbiór emisji cyfrowych wiąże się z 

koniecznością zastosowania jednego z dwóch 

rozwiązań: 

1) dołączenie do analogowego odbiornika 

telewizyjnego odpowiedniego urządzenia 

umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego (tj. 

urządzenia konsumenckiego służącego do 

odbioru cyfrowych transmisji telewizyjnych), 

zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie 

dekoderem, 

2) wymiana analogowego odbiornika na 

cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni 

zintegrowanego i zamkniętego pod względem 

funkcjonalnym cyfrowego odbiornika 

telewizyjnego (iDTV). 

Rozwiązanie pierwsze charakteryzuje się 

niższymi kosztami w stosunku do drugiego. 

Odbiorcy nie będą więc zmuszeni do całkowitej 

wymiany posiadanego sprzętu odbiorczego, gdyż 

do odbioru telewizji cyfrowej może być 

wykorzystywany tradycyjny odbiornik 

telewizyjny wzbogacony o specjalny zewnętrzny 

dekoder.Posiadacze STB bądź telewizorów 

obsługujących tylko starszy standard kompresji 

MPEG-2 mogą zakupić moduł CI, który służy do 

konwersji sygnału zakodowanego w standardzie 

MPEG-4 do MPEG-2 (posiadany sprzęt musi 

jednak być wyposażony w gniazdo CI). Niestety 

występują w tym przypadku pewne ograniczenia 

– nie wszystkie moduły współpracują ze 

wszystkimi rodzajami STB – przed zakupem 

należy się skonsultować ze sprzedawcą. Koszt 

takiego modułu CI wynosi około 150-200zł. 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

CYFRYZACJI DOSTĘPNE SĄ POD 

ADRESEM 

http://cyfryzacja.gov.pl 

      

      

SPOTKANIE W MGOK 
 

      Dnia 12.04 odbyło się spotkanie Doroty 

Komornickiej z FLMŚ z przedstawicielami  

sołect, stowarzyszeń, organizacji i instytucji 

lokalnych w celu omówienia wniosków z 

Działaj Lokalnie. Projekty  można składać do 

10 maja ,projekty te powinny   angażować 

mieszkańców do działań na rzecz dobra 

wspólnego. Wiecęj informacji na stronie 

www.flms.pl. 

 

http://cyfryzacja.gov.pl/
http://www.flms.pl/


 

 

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 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 

(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

15. kwietnia, 6. maja i 20. maja 

 

POMOC BEZPŁATNA ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HERB  I  PIECZĘĆ  GMINY  MIĘDZYLESIE 
 

         Rada Miejska w Międzylesiu na sesji w dniu 26 marca 2013 r. zatwierdziła herb  

i pieczęć Gminy Międzylesie. W historii naszej Gminy jest to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza 

że wymagało ono wiele czasu oraz spełnienia szeregu wymogów proceduralnych  

i technicznych.  Projekty herbu, pieczęci i flagi zostały opracowane zgodnie  

z obowiązującymi zasadami heraldyki i weksykologii, z jednoczesnym uwzględnieniem 

tradycji historycznych Gminy Międzylesie oraz nawiązaniem do jej tożsamości.  

                         

 

                                 HERB GMINY                                 PIECZĘĆ GMINY 

 

          

       Prace nad projektami rozpoczęły się  w 2007 r.  Ustalenie ostatecznych wersji projektów 

poprzedzone było wieloletnimi staraniami o  uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji), 

która zgodnie  

z obowiązującymi przepisami wydawana jest na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej 

działającej przy Ministerstwie. Opinia ta jest podstawą do zatwierdzenia wszystkich symboli 

Gminy. Dla  jej uzyskania należało uwzględnić szereg  uwag  Komisji do projektów. 

Dotyczyły one zarówno wizerunku herbu, jak też pieczęci i flagi (w wersji urzędowej i 

codziennej). 



                                      

FLAGA - WERSJA URZĘDOWA 

 

FLAGA - WERSJA CODZIENNA 

 

Po czterech latach prac, w 2011 r.  uzyskano pozytywną opinię  w sprawie herbu, a następnie 

w grudniu 2012 r. pozytywną opinię w sprawie pieczęci. Kolejna i ostatnia korespondencja 

dot. opinii w sprawie flagi została przesłana do Ministerstwa w lutym 2013 r. W marcu br. 

Komisja przychyliła się do wniosku, wydając  pozytywną opinię. Opinia ta, jak w przypadku 

pozostałych symboli Gminy,  pozwoli zatwierdzić flagę w drodze uchwały Rady.  

Ponad pięcioletnie starania uwieńczone zostały  ustanowieniem herbu i pieczęci,  

a w najbliższej przyszłości  również flagi - tak ważnych symboli Gminy, które nawiązują do 

naszej historii. 



 

 

 



 

 

 

 



 


