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ROZMOWA Z WIESLAW Ą SZYRSZEŃ                                                                
KIEROWNIKIEM  REFERATU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ     I  

GOSPODARKI  UMiG  W  MI ĘDZYLESIU 

Jednym z wielu zadań, jakim zajmuje się Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UM iG 
w Mi ędzylesiu, kierowany przez Panią,  jest odnowa wsi, której jest Pani koordynatorem. 
Przyjrzyjmy si ę dzisiaj działaniom gminy poprzez pryzmat Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz 
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Wprawdzie niejednokrotnie słyszeliśmy i czytaliśmy 
informacje na ten temat, jednak proszę o przybliżenie czytelnikom tego mało znanego obszaru. 
Może zacznijmy od Odnowy Dolnośląskiej Wsi, bo jako pierwsza „pojawiła się” w naszej 
rzeczywistości. 

Istotnie tak było. Jednakże odnowa w naszych wsiach miała początek w listopadzie  2003 r. wówczas 
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie Przyjęcia i Realizacji Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich w gminie Międzylesie(PAOW). Do 2015 r. zrealizowanych zostało 335 projektów  grantowych. 
Natomiast przygoda z odnową dolnośląskiej wsi zaczęła się w momencie, kiedy Rada Miejska w 
Międzylesiu uchwałą z dnia 3. marca 2009 r. wyraziła wolę przystąpienia naszej gminy do Regionalnego 
Programu Odnowy Wsi w województwie dolnośląskim. Dało to początek spotkaniom w sołectwach, które 
zaowocowały  podjęciem uchwał przez zebrania wiejskie o przystąpieniu do Programu,  powołaniem Grup 
Odnowy Wsi, wyborem liderów, opracowaniem Strategii Rozwoju Miejscowości. Zwieńczeniem tych 
działań były kolejne uchwały Rady Miejskiej z: 22.12.2009 r. oraz 27.04.2010 r.  w sprawie przyjęcia 
Sołeckich Strategii Rozwoju wsi: Długopole Górne, Dolnik, Potoczek, Goworów, Smreczyna, Roztoki, 
Jaworek, Nowa Wieś i Różanka ( 9 wsi). W m-cu listopadzie 2015 r. do Programu dołączyła wieś 
Domaszków oraz Szklarnia. Tak więc na 22 sołectwa w naszej gminie -11 jest uczestnikiem Programu. 
Na „wejście”  do Programu oczekuje wieś Pisary. Przed nimi  warsztaty z moderatorem wsi. 

No dobrze. Zatem w tym momencie sołectwa nabyły „uprawnienia”, ale  do czego … 

...do udziału w konkursach, naborach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, a w szczególności w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska”, który organizowany jest w 
IV kategoriach:   „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpi ękniejsza Zagroda”,  „Najlepsze  przedsięwzięcie  
Odnowy  Wsi”,  „Najlepszy Start  w Odnowie Wsi” .Wspomniany konkurs jest jedną z form wsparcia 
jakie oferuje Urząd Marszałkowski społecznościom lokalnym uczestniczącym w programie, a 
współfinansowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. Nadto, odnowa wsi, 
jako program regionalny, doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 

Jaki jest zatem cel i rola konkursu? Jakie są jego fundamentalne filary ? Czy przysporzy to korzyści 
wsiom ? 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu przestrzennego, pielęgnowanie środowiska naturalnego a rolą – wyłanianie i 
promowanie najlepszych wzorców działania oraz nagradzanie (w formie materialnej i niematerialnej)  
sołectw szczególnie wyróżniających się w dziedzinie estetyzacji wsi, chroniące lokalne dobra kultury i 
krajobraz oraz aktywizujące społeczność sołectwa do wspólnych działań. Bo nie ma nic lepszego na wsi, 
jak zdrowa rywalizacja i dobry przykład.  
 
Natomiast realizacja programu opiera się na trzech zasadach:  Oddolności – zaangażowanie i 
odpowiedzialność społeczności lokalnej; pomocniczości – partnerstwo sołectwa z gminą; współdziałania 
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czynników rozwoju lokalnego – wsie posiadają przywództwo, akceptowaną przez mieszkańców strategię 
rozwoju opracowaną przez nich samych oraz wsparcie ze strony gminy dla realizacji strategii. 
Program odnowy wsi przynosi korzyści społecznościom lokalnym, które go konsekwentnie  realizują. 
Dotyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak również  sfery związanej z kultywowaniem lub 
tworzeniem nowych tradycji, ze swoją  tożsamością.   
Daje możliwość, poprzez wykorzystanie często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich 
zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, do realnej poprawy jakości życia na wsi. 
Przykłady pokazują dobitnie, że przy niewielkiej pomocy finansowej ze strony gminy, sołectwa uzyskują 
wymierne rezultaty, uruchomiły i zdynamizowały aktywność społeczności lokalnych, poprzez realizację 
licznych projektów poprawiły w stopniu znacznym sytuację gospodarczo – ekonomiczną. Powstały nowe 
miejsca pracy ( np. agroturystyka) nie związane z rolnictwem, poprawiła się estetyka wsi. Ludzie 
uwierzyli, że rozwój ich miejscowości zależy wyłącznie od nich, że ich wieś jest atrakcyjnym miejscem 
do życia. 
Warunkiem uzyskania realnych efektów przez sołectwo jest tu przede wszystkim zaangażowanie 
i współpraca samorządowych władz w procesie rozwoju. Należy także pamiętać, że odnowa wsi jest 
procesem wieloletnim, a pozytywne efekty osiągane są na ogół w dłuższym okresie czasu. Stąd też 
konieczne jest długotrwałe, pozytywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych.. 
Bardzo istotne jest również stałe wsparcie ze strony samorządu województwa, przejawiające się poprzez 
min. uruchomienie skutecznych instrumentów wsparcia (w tym również finansowych). 
 
Rozumiem, że zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego projekty wizytowane są przez komisję 
konkursową powołaną przez Marszałka Województwa,  wg kryteriów określonych w regulaminie. 
Domyślam się również, że konkurencja jest spora. W której kategorii najtrudniej zdobyć to 
zaszczytne miejsce i jakie osiągnięcia mają już na koncie  nasze społeczności? Ponadto, domyślam 
się, ze  nagrody zobowiązują? Jeśli tak, to do czego ? 
Konkurs  jest wizytówką i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem dolnośląskiego programu 
Odnowy Wsi, a jego zakończenie i wręczenie nagród jest dorocznym świętem jego uczestników. W ten 
sposób dolnośląska wieś staje się elementem wizerunku regionu, zdobyte doświadczenia są obserwowane 
i naśladowane w kraju 
.  
„Bez pracy nie ma kołaczy” - przypomina nam stare przysłowie. Dlatego, aby sięgnąć po laur, wcześniej 
należy włożyć sporo wysiłku w to co robimy, czego od siebie i innych oczekujemy. 
Nie jest tajemnicą, że najtrudniejszą kategorią jest „Najpiękniejsza wieś”. Ta kategoria skupia w sobie 
„cały organizm wsi”. Bo przez Najpiękniejszą Wieś należy rozumieć wieś „najpi ękniejszą" w świetle 
kryteriów, gdzie piękno wizualne jest na drugim planie względem piękna wiejskiej wspólnoty - 
zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością. 
 
Bezsporne jest również to, że laureatów konkursu zawsze cechuje dobre zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną. odpowiedni standard życia i estetyczne 
urządzenie posesji prywatnych. Nieodłącznym elementem jest dobra organizacja wiejskiej wspólnoty, 
obecność i aktywność wiejskich stowarzyszeń, rozwinięte a niejednokrotnie tętniące życie społeczno - 
kulturalne. I pamiętajmy,  że za tym wszystkim zawsze stoją  ludzie, z głowami pełnymi pomysłów, nie 
liczący własnego poświęconego czasu, pracy. Ludzie pozytywnie zakręceni, którzy pracują pod okiem 
liderów, członków grup odnowy, sołtysów. Bez nich – wszystko jest martwe. Bez nich nie ma efektów. 
 
A osiągnięcia? Pewnie, że są i zawsze się nimi  szczycimy, chwalimy.  Zatem trochę chlubnej statystyki: 
 
 2012 r.: wieś Różanka, wyróżnienie w kat. Najpiękniejsza Wieś”; Państwo Grażyna i Dariusz 
Jesionowscy z Goworowa – I miejsce w kat. „Najpiękniejsza zagroda”; wieś Smreczyna I miejsce w kat. 
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego; wieś Goworów - wyróżnienie w kat. „Najlepszy start „ - „ 
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Festyn z byłymi wychowankami Domu Dziecka”. W tej edycji udział wzięło również sołectwo Długopole 
Górne, w kat. Najlepszy start”- projekt -remont świetlicy wiejskiej. 
2013 r. – wieś Goworów – I miejsce w kat. „Najpiękniejsza Wieś”; Państwo Józef i Mariola Matła 
z Różanki – wyróżnienie w kat. „Najpiękniejsza zagroda” oraz sołectwo Roztoki, kat. „Najlepsze 
przedsięwzięcie” – remont świetlicy wiejskiej. 
2014 r. kat. „Najpiękniejsza zagroda” – Pani Halina Kampe z Potoczka. 
 
Natomiast, czy zdobyte osiągnięcia zobowiązują? Oczywiście, że tak. „Aby nie ustawać w działaniach” -  
to wyzwanie, które stawiają sobie zdobywcy, pamiętając, że „Per aspera ad astra” – przez trudy do 
gwiazd. Tak więc wsie goszczą wizyty studyjne z całej Polski, które skutkują podglądaniem, 
przenoszeniem dobrych praktyk na ich tereny; to promocja zagrody, wsi, gminy, regionu. To składane 
zaproszenia do gościny.  
Naszym zdaniem sukcesem sołectwa jest sam udział w programie. A że mamy super społeczność wiejską 
– to nie trzeba uzasadniać, bo tak w istocie jest. 
W tym roku również ogłoszono konkurs. Nie ukrywam, że planujemy złożyć dwa wnioski w dwóch 
kategoriach. 

Kolejny temat poruszany w naszej rozmowie to Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. I następne 
pytanie: geneza powstania Sieci, miejsce naszej gminy w jej strukturach? 

Inicjatywa  utworzenia Sieci zrodziła się w październiku 2012 r. w Prószkowie (woj. opolskie), podczas 
obchodów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna, która podjęła 
decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w gminie Strumień.  I tak, w dniu 11 marca 2013 r.  
w Strumieniu w województwie śląskim, 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych, 
podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  Wśród gmin, 
burmistrz Tomasz Korczak – reprezentant naszej gminy międzyleskiej. Obecnie w Sieci uczestniczy 47 
gmin z całej Polski, a z woj. dolnośląskiego gminy: Międzylesie, Kłodzko, Dzierżoniów i Świerzawa. 

Punkt 2. porozumienia partnerskiego stanowi, że: „Naszym  celem  jest  stworzenie  platformy 
współdziałania  na rzecz  zachowania  istniejących i  tworzenia nowych, istotnych wartości na polskiej 
wsi, w szczególności w sferach tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, 
środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni  
i krajobrazu wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi.” 

PSORW to płaszczyzna wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
Gminy mogą otrzymywać merytoryczne i organizacyjne wsparcie swoich działań prorozwojowych, 
albowiem PSROW współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in.: Polskim Towarzystwem 
Geograficznym, Polską Akademią Nauk w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie. 
Ponadto PSORW współdziała z organizacjami wspierającymi: Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów 
 z Katowic, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, Fundacją Wspomagania Wsi. Jedną z inicjatyw 
PSORW jest projekt Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), który mają tworzyć wsie dysponujące szczególnym 
zasobem kulturowym, architektonicznym i społecznym.  

PSORW jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi 
ARGE, które ma swoja siedzibę w Wiedniu. W tym miejscu koniecznym jest, aby wspomnieć, że wieś 
Goworów w 2014 r. w m. Vals w Szwajcarii, odebrała wyróżnienie w konkursie o Europejska Nagrodę 
Odnowy Wsi. 
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SNW w Polsce – projekt sieci - ma zostać markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie 
najcenniejszych walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia 
mieszkańców wsi. 

A cele Sieci ? 
Upowszechnianie technik rozwoju wewnętrznego wsi, jako sposobu na zapewnienie żywotności wsi; 
zintegrowanie społeczeństwa tematyką wiejską poprzez udostępnienie walorów wsi i informacji o jej 
wartościach poznawczych i edukacyjnych; ochrona wartości nieruchomości poprzez podniesienie 
atrakcyjności miejsca, co ma znaczenie w sytuacji depopulacji ( spadku ludności) i nadpodaży zbywanych 
nieruchomości; tworzenie wizytówki gminy/regionu poprzez unikalną strategię rozwoju, umożliwienie 
mieszkańcom kooperacji krajowej, a nawet międzynarodowej. Wspomnę, że sekretariat PSORW mieści 
się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, woj. opolskie. 
 
Dla kogo jest SNW ? Czy któraś z naszych wsi pretenduje do udziału w sieci ? 
 
Sieć przeznaczona jest dla społeczności lokalnych wsi o najcenniejszych walorach, które uświadamiają 
sobie wartość tych zasobów (dla siebie i społeczeństwa) oraz potrafią o nich atrakcyjnie opowiedzieć i je 
odpowiednio udostępnić. A o miejsce w Sieci ubiega się nasz Goworów. 
 
 Droga do uczestnictwa w SNW ? 
 
W pierwszej kolejności musi być decyzja PSORW-u o włączenie wsi w proces tworzenia SNW w Polsce. 
W dalszej kolejności, wieś poddana jest ocenie eksperckiej i posiadać plan działania.  
Goworów jest już po takiej ocenie ( październik 2015 r.), którą dokonali pracownicy naukowi Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego w Warszawie.  Docelowo wieś musi uzyskać 65 pkt. Goworów uzyskał 55,5 
pkt ( bardzo wysoko!). Te brakujące punkty bez problemu wieś nadrobi. Tak więc jest na dobrej drodze, 
by do końca 2017 r. znaleźć się w Sieci. 

Nadmienię, że 8 kwietnia 2016 r. w ramach VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki AGROTRAVEL, odbyła się w Centrum Kongresowym w Kielcach konferencja, poświęcona 
zagadnieniom powstającej Sieci Najciekawszych Wsi, kluczowego projektu koordynowanego przez 
PSORW. W konferencji uczestniczyło 47 gmin, których wioski ubiegają się o uczestnictwo w Sieci.  
W podsumowaniu zauważono, że SNW znajduje się na „ostatniej prostej” na drodze do pierwszych 
certyfikacji. Na jesień br. planowane są warsztaty dla poszczególnych wiosek, kandydujących do SNW, 
które mają szanse zostać certyfikowane już w 2017 r. 

Co w najbliższym czasie …? 
A już niebawem, bo 9-10 maja br. nasza gmina będzie gościć członków Sieci na plenarnym posiedzeniu, 
którego przewodni temat to: „Wpływ współpracy transgranicznej na Odnowę Wsi”. Nadto, jednym  
z ważniejszych punktów posiedzenia będzie podjęcie uchwały o utworzeniu  Stowarzyszenia PSORW. 
Ponadto, w ramach wizyty pokażemy kilka zrealizowanych projektów transgranicznych. 

A poza tym, temat odnowy wsi jest wiecznie młody, a pracy w tym obszarze nikomu, kto ma czas i pomysły 
– nie zabraknie. 

Dziękuj ę za rozmowę 
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XVI  SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W MI ĘDZYLESIU 

 
22 marca 2016 r.  odbyła się XVI Sesja 
Rady Miejskiej Międzylesia.  
W proponowanym porządku obrad znalazły 
się m. innymi : 

 
Projekty  uchwał w sprawach: 

1/ w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Międzylesie. 
2/ udzielenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej niezbudowanej nr 
773/6 o pow. 0,2492 ha, obręb Domaszków. 
3/ przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Międzylesie w 2016 roku. 
4/ określenia wysokości opłat za 
korzystanie ze świadczeń publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych na terenie 
Gminy Międzylesie.   
5/ zmian w budżecie gminy na rok 2016.  
6/ udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na  
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3273D Roztoki – Nagodzice-    
Międzylesie. 
 
Zainteresowanych dokładnym przebiegiem 
sesji odsyłamy do strony www.miedzylesie.pl 
˃ zakładka BIP ˃  zakładka Rada Miejska, 
gdzie mieści się protokół z jej przebiegu. 
 
 
 
 
 

III SESJA MŁODZIE ŻOWEJ 
RADY MiG MI ĘDZYLESIE 

 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00  
w sali Urzędu MiG Międzylesie odbyła 
się  III Sesja Młodzieżowej Rady MiG 
Międzylesie. Podczas Sesji Rada 
zatwierdziła do realizacji wnioski złożone 
w naborze do Programu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich, podejmując uchwałę 
w tej sprawie. W naborze, który trwał od 15 
lutego do 15 marca 2016 r.,  zgłoszonych 
zostało 20 projektów, na łączną kwotę 
3 808,20 zł.  
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 
NAD DOKUMENTEM                   

„PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY MI ĘDZYLESIE                                

NA LATA 2016-2020 

W dniu 5 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyło się 
spotkanie informacyjno - konsultacyjne 
dotyczące prac nad opracowywanym przez 
Gminę Programie Rewitalizacji Gminy 
Międzylesie na lata 2016-2020.  
W spotkaniu prowadzonym przez 
przedstawiciela Agencji Rozwoju 
Innowacji S.A. z/s we Wrocławiu, 
uczestniczyli mieszkańcy gminy, zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych oraz lokalnych 
organizacji pozarządowych. 

Kolejne spotkanie  konsultacyjne dla 
mieszkańców planowane jest  na dzień  
23 maja 2016 r. o jego 
szczegółach  informować będziemy  
w późniejszym czasie. 

Zachęcamy do zaangażowania 
mieszkańców gminy w proces tworzenia 
Programu Rewitalizacji poprzez: 
wypełniane ankiety umożliwiającej 
zidentyfikowanie aktualnych problemów 
gminy i oczekiwań mieszkańców zakresie 
działań rewitalizacyjnych oraz zgłaszanie 
projektów do Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

Ankiety i formularze do zgłaszania 
projektów rewitalizacyjnych można 
pobrać w sekretariacie tut. Urzędu oraz 
Ref. Infrastruktury Technicznej  
i Gospodarki – pok. nr 22 lub 
zamieszczone są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Mi ędzylesie.  

 

Adresy stron:  

http://miedzylesie.pl/6090/konsultacje-
spoleczne-nad-dokumentem-pn-program-
rewitalizacji-gminy-miedzylesie-na-lata-
2016-2020.html  

http://miedzylesie.pl/6069/2836/program
-rewitalizacji-gminy-miedzylesie.html 

Wypełnione ankiety i wnioski o wpisanie 
projektów do GPR należy  składać  
w terminie do 5 maja br. w sekretariacie 
tut. Urzędu oraz Ref. Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki – pok. nr 22.  

DEBATA EDUKACYJNA 

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 08.04.2016 
r. odbyła się  lokalna debata edukacyjna  
z Minister Edukacji Narodowej Anną 
Zalewską pt. „Oświata w małych ośrodkach 
edukacyjnych. Szanse i zagrożenia” .  
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W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób 
min. kurator oświaty Roman Kowalczyk, 
wicewojewoda Kamil Zieliński, 
przedstawiciele środowiska 
nauczycielskiego oraz samorządu 
terytorialnego z powiatu kłodzkiego. 
Uczestnicy debaty rozmawiali na temat 
reformy systemu oświaty, zmian na 
poszczególnych etapach edukacji, 
poruszono kwestię programów nauczania  
i podstawy programowej. Rozmawiano 
również o podnoszeniu jakości kształcenia 
w szkołach oraz roli organu w finansowaniu 
edukacji w małych gminach.  

 
NARADA SOŁTYSÓW 

 

 
 
W dniu 23 marca  2016 r. o godz. 11:00,   
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury  
w Międzylesiu, odbyło się spotkanie 
sołtysów. Podczas zebrania podsumowano 
udział przedstawicieli Gminy Międzylesie 
na XIX Przeglądzie Tradycji 
Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej  
w Wilkanowie w dniu 12.03.2016 r. 
Poinformowano sołtysów o zasadach 
finansowania projektów złożonych  
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich 2016 oraz realizowanych  
w ramach Funduszu Sołeckiego. Poruszono 
także sprawy organizacyjne dotyczące 
zbiórki azbestu, organizacji Dni 
Międzylesia, majowych spotkań w gminie 

Miedzylesie: osób związanych z Polską 
Siecią Odnowy Wsi,  oraz wizyty delegacji 
niemieckiej miasta partnerskiego Lohne 
oraz pobytu pielgrzymów zmierzających na 
Światowe Dni Młodzieży.   

 
NOWE PROJEKTY, NOWY 

PARTNER 
 

W dniu 1 kwietnia 2016 r., w czeskiej 
miejscowości Staré Město, z inicjatywy 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kłodzka 
Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 
Działania, pani Sylwii Mielczarek, odbyło 
się spotkanie przedstawicieli polskich gmin 
Ziemi Kłodzkiej i gmin czeskich  
z pogranicza polsko - czeskiego. Celem 
spotkania było nawiązanie dwustronnych 
kontaktów tak, aby umożliwi ć składanie 
wniosków o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach współpracy polsko - 
czeskiej.  
Na spotkaniu gminę Międzylesie 
reprezentował Burmistrz Tomasz Korczak. 

 
ODBUDOWA WIE ŻY  

NA ŚNIEŻNIKU 
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6 kwietnia br. w Międzylesiu odbyło się 
spotkanie w sprawie odbudowy wieży na 
Śnieżniku. Udział w nim wzięli uczestnicy 
projektu, tj.: Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej reprezentowane przez Prezesa 
Tomasza Korczaka oraz Dyrektora Biura 
Stowarzyszenia - Radosława Pietucha, 
Gmina Stronie Śląskie reprezentowana 
przez Burmistrza Zbigniewa Łopusiewicza, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego  
z Kłodzka. Ze strony czeskiej: Starosta 
Letohradu  Petr Fiala, Starosta Dolnej 
Morawy Richard Novak oraz koordynator 
projektu - Anton Fiala. Na spotkaniu 
ustalono, jakie priorytety wpisane zostaną 
do wniosku o dofinansowanie projektu  
z Unii Europejskiej.  

 
POSIEDZENIE KOMITETU 

MONITORUJ ĄCEGO RPO WD 
2014-2020 

 
W dniu 7 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu 
odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu 
Monitorującego dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020. W spotkaniu 
uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie. Wynikiem konsultacji, a także 
konstruktywnej dyskusji podczas 
posiedzenia, było zatwierdzenie kryteriów 
wyboru projektów do kolejnych działań,  
dofinansowywanych ze środków unijnych.  

 
PODPISANIE POROZUMIENIA 

POMI ĘDZY GMINAMI 
POLSKO – CZESKIMI 

 
11 kwietnia 2016 r., w czeskiej 
miejscowości Hradec Kralove, podpisane 
zostało porozumienie pomiędzy gminami 
polsko - czeskimi, dotyczące budowy wież 

widokowych w Sudetach Wschodnich. 
Projekt obejmuje m.in. budowę wieży na 
Czerńcu. Ze strony Gminy Międzylesie 
porozumienie podpisane zostało przez 
Skarbnik Agatę Ziental oraz Burmistrza 
Tomasza Korczaka.   

 
 KONSULTACJE W HRADCU 

KRALOVE (REPUBLIKA 
CZESKA) 

 
W dniu 13 kwietnia br. w Hradcu Kralove 
przeprowadzone zostały konsultacje, 
dotyczące naboru wniosków na budowę 
miejsc atrakcyjnych turystycznie. Gmina 
Międzylesie, wspólnie z gminą czeską - 
Červená Voda, chciałaby złożyć wniosek o 
odbudowę i remont kapliczek 
przydrożnych. Wniosek został oceniony 
jako słaby, ponieważ strona czeska nie 
przedstawiła konkretnego zakresu prac.  
Na spotkaniu Gminę Międzylesie 
reprezentowali  Burmistrz Tomasz Korczak 
oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pan 
Marek Gliński. 

 
ORGANIZACJA TRANSPORTU 

AUTOBUSOWEGO NA 
TERENIE GMIN MI ĘDZYLESIE 

I BYSTRZYCA KŁODZKA 

 
 

14 kwietnia 2016 r., w siedzibie 
Państwowej Komunikacji Samochodowej 
w Kłodzku S.A.  odbyło się spotkanie,  
w sprawie organizacji transportu 
autobusowego na terenie gmin Międzylesie 
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i Bystrzyca Kł., które poprowadziła Prezes 
PKS w Kłodzku S.A., pani  Elżbieta 
Żytyńska. Od lipca br. nowo obowiązujące 
przepisy w znacznym stopniu ograniczają 
możliwość organizacji kursów na trasach 
nierentownych. Ustalono, że gminy całego 
powiatu kłodzkiego muszą współpracować 
przy organizacji Planu Transportowego 
Powiatu Kłodzkiego. Na spotkaniu Gminę 
Międzylesie reprezentował Burmistrz 
Tomasz Korczak, zaś Bystrzycę Kł. - 
Burmistrz Renata Surma. 

 
DZIAŁALNO ŚĆ KOMERCYJNA 
NA MI ĘDZYLESKIM DWORCU 

 

 
W dniu 19 kwietnia br. w Międzylesiu 
odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP 
S.A. z firmą EcoTech System, w sprawie 
możliwości zagospodarowania obiektów 
dworca kolejowego w Międzylesiu na 
działalność komercyjną. 

 
PRACE DROGOWE 
W MI ĘDZYLESIU 

 

W miesiącu kwietniu 2016 r.  na wniosek 
Gminy Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, przy ulicy 
Waryńskiego w Międzylesiu prowadzi 
prace związane z remontem chodnika  
i remontem nawierzchni drogi z kostki 
granitowej. 
 

 
 

AWARIA O ŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W MI ĘDZYLESIU 

 
Od dnia 7 kwietnia przez dziesięć kolejnych 
dni, mieszkańcy międzyleskich ulic: 
Waryńskiego, Warszawskiej, Lipowej  
i placu Wolności, skarżyli się na brak 
oświetlenia drogowego. Przyczyną była 
awaria ziemnego kabla energetycznego. 
Pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, stopniowo 
rozłączając kolejne obwody, zlokalizowali 
problemowy odcinek, a przy pomocy 
specjalistycznego samochodu 
pomiarowego  firmy Tauron, dokładnie 
odnaleziono miejsce uszkodzenia. Awaria 
powstała w wyniku  prac przy budowie 
chodnika u zbiegu ulic Waryńskiego  
i Kościelnej. Wieczorem, 18 kwietnia, 
lampy oświetlały już miejscowe ulice.  
 

AWARIA KOTŁOWNI C.O. 
 

W związku z awarią głównej pompy 
kotłowej w kotłowni przy placu Wolności 
21, w dniach 8 – 10 kwietnia 2016 r. 
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nastąpiło jej całkowite wyłączenie  
i wstrzymano dostawę ciepła do budynków 
przy Placu Wolności nr: 17, 19, 20, 26 oraz 
przy ul. Wojska Polskiego nr 1. 
W dniu 10 kwietnia 2016 r. ok. godz. 14:00, 
po zamontowaniu nowej pompy, 
przywrócono pracę kotłowni i dostawę 
ciepła. 
„Za zaistniałą sytuację przepraszamy  
i jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za 
cierpliwość  i wyrozumiałość”. 

Roman Nowak, Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Międzylesiu 

NOWA RUDA -TARGI PRACY  

 
 W dniu 7 kwietnia 2016 r.  
w Centrum Turystyczno- Sportowym  
w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 
odbyły się Międzynarodowe Targi Pracy.  
Z terenu gminy Międzylesie uczestniczyło 
w nich 11 osób, które skorzystały  
z bezpłatnego transportu zorganizowanego 
przez Urząd Miasta i Gminy  
w Międzylesiu.  
 

 
 

 
 

500 PLUS – INFORMACJA OPS 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Międzylesiu informuje, że do dnia 13 
kwietnia 2016r. wpłynęło 179 wniosków o 
przyznanie świadczenia wychowawczego 
500+. Wydano 64 decyzje przyznające 
świadczenie na dzieci. Około 60 
zarejestrowanych wniosków podlega 
uzupełnieniu przez składające je osoby,  
a około 30 wniosków podlega koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 
-  zostaną one przesłane do Dolnośląskiego 
Ośrodka Polityki Rodzinnej we Wrocławiu. 
Pierwsza wypłata świadczeń planowana jest 
na dzień 29 kwietnia 2016r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Międzylesiu informuje, że została  
uruchomiona strona internetowa Ośrodka, 
która będzie sukcesywnie  
uzupełniana o nowe informacje dotyczące 
przyznawanych świadczeń. 
 

Adres strony: 
   www.miedzylesie.naszops.pl 

 
 
 
 



Informacje z Gminy… 
 

12 
 

DOROCZNE POSIEDZENIE 
POLSKIEJ SIECI                                         

ODNOWY I ROZWOJU WSI 
(PSORW) - 7.04.2016 r. 

 

Wójt Gminy Bieliny p. Sławomir Kopacz ( 
woj. świętokrzyskie, powiat kielecki)  
w dniu 7 kwietnia br. udzielił gościny 
przedstawicielom Polskiej Sieci Odnowy  
i Rozwoju Wsi, która jest platformą 
wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie 
najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów 
wiejskich w kraju. Jedną z jej inicjatyw jest 
utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi. 
Przypominamy, że do Sieci przynależą 
gminy najbardziej aktywne 
i  popularyzujące zasoby społeczne 
oraz kulturowe obszarów wiejskich. Sieć 
-  to przestrzeń, w której poszczególne 
gminy mogą wymieniać się 
doświadczeniami, wiedzą i praktyką.  
W części plenarnej, w szczególności 
omówiono statut Stowarzyszenia PSORW, 
który będzie procedowany  na spotkaniu 
Sieci w gminie Międzylesie w dniach 9-10 
maja br., podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcia do Sieci nowego członka tj. gminę 
Drzewica. Nadal kontynuowano temat Sieci 
Najciekawszych Wsi - jako nową jakość  
w turystyce wiejskiej, który  z kolei w dniu 
8.04.2016 r. na VIII Międzynarodowych 
Targach Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki w Kielcach, w ramach 

planowanej konferencji, przedstawiony 
został przez  przewodniczącego PSORW – 
J. Wojtalę, posła na Sejm RP – R. 
Wilczyńskiego, M. Chmielewskiego – 
wójta gminy Dzierżoniów. 

W ramach wizyty studyjnej samorządowcy 
zwiedzili m.in. Osadę Średniowieczną 
i Izbę Dobrego Smaku w Hucie Szklanej 
oraz Święty Krzyż. 

 

W spotkaniu naszą gminę reprezentował 
Burmistrz Tomasz Korczak oraz kierownik 
Ref. ITiG UMiG Wiesława Szyrszeń. 

KĄCIK EMERYTA I RENCISTY 
KOŁA W MI ĘDZYLESIU 

 
Członkowie koła Emerytów i Rencistów  
w Międzylesiu jak również niezrzeszeni  
w związku t.j 30 osób udali się 03.04.2016 
r. na koncert Grażyny Łobaszewskiej do 
Stronia Śląskiego. 
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 Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza 
dostaliśmy nieodpłatnie autokar. Koncert  
Grażyny Łobaszewskiej był wspomnieniem 
z naszej młodości i miłą rozrywką - 
oglądaliśmy koncert 40-lat na scenie ! 
 

 
 
Mamy również informację związaną  
z miłym spędzeniem  czasu: 
    -- organizujemy wczasy nad morzem  
w miejscowości REWAL od 07-14 czerwca 
        koszt 1100 zł 
    --wycieczkę do KARPACZA koszt 160 zl 
termin do uzgodnienia /2-dniową/ 
    -- wycieczkę do WARSZAWY koszt 360 
zł we wrześniu /3-dniowa/ 
    --organizowane są również wyjazdy 6 - 
dniowe do TERM  PODHALAŃSKICH - 
BIAŁEGO DUNAJCA-ZAKOPANEGO-
SZAFLAR – BUKOWINY TATRZAŃ- 
SKIEJ w maju i wrześniu cena około 590zł. 
i inne wycieczki i wczasy  do wyboru. 
 

Przypominamy, że mamy czynny KLUB 

we wtorki  od 10.00-12.00 w Domkach 

Tkaczy. 
 
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 

emerytów. 
Z pozdrowieniem przewodnicząca 

Barbara Faron 

 

WYBORY W KOLE ZERiI 
MIĘDZYLESIE 

 
W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 
odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze 
członków Koła ZERiI w Międzylesiu. Po 
serdecznym powitaniu zaproszonych gości: 
Burmistrza MiG, Dyrektor Ośrodka Kultury, 
przedstawicieli Zarządu Rejonowego  
w Bystrzycy Kłodzkiej oraz licznie przybyłych 
członków Koła, przedstawione zostało 
sprawozdanie z pracy i sprawozdanie finansowe 
za okres 5 lat sprawozdawczych. 
Ustępujący Zarząd podziękował za zaufanie, 
wsparcie i pomoc okazywaną  
w dotychczasowym organizowaniu  
i funkcjonowaniu Koła. 
Odbyły się wybory nowego Zarządu. Po 
ukonstytuowaniu - Nowy Zarząd w składzie:  
 
Przewodnicząca: Barbara Faron,  
Skarbnik: Lucyna Bańkowska,  
Sekretarz: Michalina Kowalczyk,  
Członkowie: Wanda Seweryniuk, Helena 
Augustowska. 
 
„Jako Przewodnicząca Koła – pragnę gorąco 

podziękować wszystkim za zaufanie jakim nas 

obdarzyliście, postaramy się, aby w tej 

kadencji, praca w Kole przebiegała nadal 

prężnie i z jak największym zaangażowaniem” 
 
Przewodnicząca  Koła ZERiJ Barbara Faron 

NESTLE PORUSZA POLSKĘ: 
PORUSZ SWOJĄ OKOLIC Ę ! 

Aby żyć zdrowo, wystarczy się poruszać – 
iść na spacer, przebiec paręset metrów, 
przejechać się na rowerze lub… pójść na 
siłownię na świeżym powietrzu. To 
niewiele, ale jest w stanie zmienić 
naprawdę dużo w życiu każdego z nas!  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
głosowania na gminę Mi ędzylesie  
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w konkursie Nestle: „Nestle porusza 
Polskę: Porusz swoją okolicę” . Nagrodą 
główną jest budowa siłowni zewnętrznych 
w zgłoszonych lokalizacjach. 

 

Głosować można codziennie. Głos 
oddajemy poprzez podanie na stronie 
https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/5
7-530 swojego adresu e-mail, oraz 
potwierdzenie linku, który otrzymamy  
w wiadomości przesłanej pocztą 
elektroniczą.  Możemy podać kilka adresów 
e-mail i głosować z kilku kont 
jednocześnie. Jeden e-mail to jeden głos. 
Gorąco zachęcamy do codziennego oddania 
głosu na naszą gminę! 

Link do głosowania:  

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/5
7-530 

 
 

X GMINNE ZDERZENIA 
TRADYCJI ŚWI ĄTECZNYCH 

„ OSOBLIWOŚCI 
WIELKANOCNE” 

 W dniu 18 marca 2016r.w Zespole 
Szkół w Międzylesiu odbyły się kolejne X 
Gminne Zderzenia Tradycji Świątecznych 
„ Osobliwości Wielkanocne”.  O godzinie 
14.00 uroczyście otworzyli wystawę: 
ksiądz dziekan Jan Tracz, burmistrz 
Tomasz Korczak oraz dyrektor szkoły 
Ryszard Bodnar.  

 

Licznie przybyli goście: radni, dyrektorzy 
placówek kulturalno – oświatowych, 
dyrektorzy innych zakładów pracy gminie, 
wśród nich Nadleśniczy M. Rymarski – 
wieloletni sponsor Zderzeń - podziwiali 
wystawę. Można było oglądać rozmaite 
ozdoby rękodzielnicze: pisanki, 
kraszanki, stroiki wielkanocne oraz cuda 
wykonane przez różnych artystów, 
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 21 wystawców: 

- MGOK w Międzylesiu,  
- Rada Sołecka Boboszów, 



Informacje z Gminy… 
 

15 
 

- Rada Sołecka Roztoki, 
- Rada Sołecka Lesica,  
- Rada Sołecka Goworów, 
- Rada Sołecka Pisary, 
- Rada Sołecka Nowa Wieś, 
- Rada Sołecka Domaszków,  
- Rada Sołecka Szklarnia, 
- Rada Sołecka Międzylesie,  
- Rada Sołecka Dolnik, 
- Dom Kultury w Domaszkowie, 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny         
    w Domaszkowie,  
- Samorządowe Przedszkole  
   w Międzylesiu,  
-  Zespół Szkół w Kralikach,  
- Środowiskowy Dom Samopomocy  
     w Bystrzycy Kł.,  
- Zespół Szkół w Międzylesiu, 
- Dom Dziecka w Domaszkowie, 
- ROD „Tęcza” w Międzylesiu, 
 
oraz indywidualni wystawcy: 
 
- Pani Krystyna Kusiak (Nowa Ruda ) - 
rękodzieło,  
- Joanna Wilk (Kłodzko) – rękodzieło. 
 
Ponadto Zespół Szkół w Międzylesiu 
wystawił: 
- kiermasz książki, pod opieką:. M. Wikiery 
i M. Kulbaki, 
- wystawa „Bab Wielkanocnych”, pod 
opieką: B. Hendrysiak i A. Krzewiny, 
- kiermasz roślin doniczkowych – 
„Wiosenne sadzonki” uczniowie klasy VI 
„a” pod opieką B. Lewandowskiej i J. 
Karwowskiej, 
- kiermasz ozdób wielkanocnych 
wykonanych w świetlicy szkolnej pod 
opieką pań: Joanny Gądek, Beaty 
Tokarskiej, Małgorzaty Bodnar i Gabrieli 
Neter, 
- „Słodki kiermasz” kl. VI „b” pod opieką 
M. Kulbaki, 
- „Wielkanocne cudeńka” klasy I „b” pod 
opieką E. Jamrozik.  
 

Przeprowadzono konkurs na „Palmę 
wielkanocną” , do którego zgłosiło się 11-
tu wystawców. 
 
I miejsce ex aequo: Rada Sołecka w 
Boboszowie i Zespół Szkół w Międzylesiu; 
II miejsce: Dom Dziecka w Domaszkowie; 
III miejsce:  w Domaszkowie Rada 
Sołecka; 
Przeprowadzono konkurs na „Osobliwość 
wielkanocną”,  do którego zgłosiło się 17-
tu wystawców; 
I miejsce ex aequo: Dom Dziecka w 
Domaszkowie i Rada Sołecka w Szklarni; 
II miejsce:  Zespół Szkół w Międzylesiu; 
III miejsce: Rada Sołecka w 
Domaszkowie; 
 Każdy z wystawców otrzymał 
Certyfikat uczestnictwa w zderzeniach, 
drobny upominek w postaci bibuły lub 
foremek do wypieków. Wystawę uświetniły 
występy artystyczne. Młodzież  
z Międzylesia pod opieką pani Karoliny 
Lewandowskiej-Czech przedstawiła 
„Misterium Wielkanocne”, wprowadzając 
wszystkich w atmosferę Wielkiego 
Tygodnia. 
 

 
 
 Dzieci z międzyleskiego przedszkola pod 
kierunkiem pań: M. Skowron,  
T. Pietruszewska, D. Wawrzyniak, M. 
Kozak i J. Barwińskiej pięknie zatańczyły, 
zaśpiewały i wyrecytowały wierszyki. 
Uczniowie z Międzylesia również 
zaśpiewali kilka piosenek, a czuwały nad 
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tym panie: E. Janas, E. Jamrozik, K. 
Bardzińska-Neter, T. Śliczna, I. Leśniak,  L. 
Zielińska, B. Tokarska. Podziwialiśmy 
również popisy taneczne gimnazjalistek  
z Domaszkowa pod kierunkiem Renaty 
Sochy, E. Jadwisieńczak oraz „małe 
gimnastyczki” z klasy trzeciej pani Magdy 
Stykowskiej. Śpiewem zachwyciły nas: 
Natalia Kowalska, Roksana Zarówna oraz 
Przemek Kulbaka - przygotowani przez 
panią I. Leśniak oraz pana R. Pasternaka. 
Dobry odbiór scenicznych występów 
możliwy był dzięki obsłudze nagłośnienia 
prowadzonej tradycyjnie przez pana 
Krzysztofa Pietrasa z MGOK  
w Międzylesiu.  
 

 
 
Dzieci ze szkół i przedszkoli oraz młodzież 
gimnazjalna wzięli udział w konkursach 
plastycznych. Dziękujemy tym młodym 
artystom, a także ich opiekunom za liczny 
udział. Oto wyniki konkursu:W konkursie 
na pracę plastyczną „Wielkanoc”: 
 
W kategorii przedszkolaki: 
I miejsce: Klaudiusz Gdowicz – 
Domaszków; 
II miejsce: Wojciech Koczergo - 
Międzylesie;  
III miejsce: Patrycja Juraszek - 
Międzylesie;  
wyróżnienia: Dawid Weese i Kamila Kukla 
– Międzylesie. 

W kategorii klas I: 
I miejsce: Magdalena Czopko - 
Międzylesie;  
II miejsce ex aequo: Wojtek Zieja, kl. I „b” 
– Międzylesie, Julia Procyk, kl I „b”- 
Domaszków; 
III miejsce ex aequo: Maja Janowska,  kl. I 
„a” - Mi ędzylesie, Lena Koziarzewska, kl. I 
„c”  – Międzylesie i Szymon Szargawiński, 
kl. I „a” – Bystrzyca Kł. 
W kategorii klas II: 
I miejsce ex aequo: Aleksandra 
Mokrzyńska, kl. II „a”, Przemysław Kadys, 
kl. II „c” – Mi ędzylesie, 
II miejsce ex aequo: Kacper Jakób, kl. II„b” 
– Międzylesie, Maja Serafinowicz, kl. II„b” 
– Domaszków; 
III miejsce: Małgorzata Kulczycka, kl. II 
„a” – Międzylesie; 
wyróżnienie: Dominika Makarska, kl. II „c” 
i Filip Marchewka, kl. II „b” - Międzylesie. 
W kategorii klas III: 
I miejsce ex quo: Katarzyna Czubala, kl. III 
„b” i Adam Fiszer, kl. III „a” – Międzylesie; 
II miejsce: Martyna Miarka – Domaszków; 
III miejsce ex aequo: Gabriela Migas, kl. III 
„a” i Jakub Skowron, kl. III „b” – 
Międzylesie. 
W kategorii klas IV -VI 
I miejsce ex aequo:Wiktoria Serafinowicz, 
kl.IV–Domaszków, Zuzia Majchrzak, 
kl.VI„b”-Mi ędzylesie;  
II miejsce: Bartosz Bzowy, kl. IV – 
Międzylesie;  
III miejsce: Martyna Korotusz, kl. V „b” – 
Międzylesie. 
 
Konkurs plastyczny - „Kartka 
wielkanocna” 
W kategorii klas IV – VI: 
I miejsce: Martyna Żędzianowska, kl. VI 
„a”-  Międzylesie; 
II miejsce: Diana Serafinowicz, kl. VI  – 
Domaszków; 
III miejsce: Weronika Lubczyńska – 
Domaszków. 
W kategorii klas I – III gimnazjum: 
I miejsce: Patrycja Kopij, kl. III  - 
Domaszków 
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II miejsce: Natalia Żołnierz, kl. I „b” – 
Międzylesie; 
III miejsce: Natalia Mendel, kl. III – 
Domaszków. 
 
  Podczas imprezy można było także 
zobaczyć nagrodzony stół wielkanocny 
przygotowany przez mieszkańców Roztok, 
oraz  puchar który poprzez swoich 
przedstawicieli przyznał im Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel  
 

 

 
 
na XIX Spotkaniach Tradycji 
Wielkanocnych w Wilkanowie.  
 
Gratulujemy wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie prezentacji. 
 
 
 Wszystkim wystawcom, którzy 
przecież musieli się natrudzić, aby to 
wszystko przygotować, poświęcając swój 
cenny czas bardzo gorąco dziękujemy  
i zapraszamy za rok… 

ZNAMY JU Ż ZWYCI ĘZCÓW 
TEGOROCZNEJ  EDYCJI          

„SPOŁECZNIK ROKU 2015” 

 

100. zaproszonych gości, a wśród nich 16. 
nominowanych działaczy społecznych, 
firmy zaangażowane społecznie, 
darczyńcy, przedstawiciele władz 
lokalnych, grantobiorcy, nasi partnerzy, 
przyjaciele i media. Dodatkowo debata  
o dobroczynności, akcjach społecznych, 
występy artystów, wątek z kiełbasą, oraz 
radość nie mająca granic… Tak właśnie 
wyglądała uroczysta Gala Społecznik Roku 
2015, która odbyła się 15 kwietnia 2016   
w MGOK w Międzylesiu. 

 

To już jej piąta edycja i z roku na rok 
wywołuje co raz więcej emocji oraz 
przyciąga rzesze zainteresowanych osób. 
Świadczy o tym chociażby liczba 
zgłaszanych do konkursu osób, które 
walczą o tytuł Społecznika. W tym roku 
przypadł on Robertowi Dumie - prezesowi 
Towarzystwa Miłośników Gorzanowa. 
Natomiast tytuł Firmy Zaangażowanej 
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Społecznie otrzymała Kawiarnia 
Artystyczna „DOM KLAHRA” z Lądka 
Zdroju, a Darczyńcami zostali Anna  
i Stefan Tomalowie. Wszyscy nagrodzeni 
otrzymali nasze słynne ptaszki, 
przygotowane przez lokalną artystkę 
Mirosławę Bernat. 

Pozostali nominowani do nagrody 
„Społecznik Roku 2016”:  Beata Bartnik, 
Małgorzata Bednarek, Jarosław Błauta, 
Zbigniew Chrapczyński, Andrzej Juraszek, 
Ks. Krzysztof Kauf, Leszek Kawa, 
Mieczysław Krywienko, Mariusz Lis, 
Wojciech Łapaczyński, Gabriela 
Naporowska-Rodak, Andrzej Sikorski, Ewa 
Tarczewska, Mirosław Zbrzeźniak. 

Gala „Społecznik Roku 2015” nie mogłaby 
się odbyć, gdyby nie społeczność Ziemi 
Kłodzkiej, dlatego podczas uroczystości na 
ręce burmistrzów Bystrzycy Kłodzkiej, 
Międzylesia, Lądka Zdrój i Stronia 
Śląskiego zostały wręczone nagrody dla 
wszystkich mieszkańców czterech gmin 
Masywu Śnieżnika. Dodatkowo za 
niezwykłe zaangażowanie w swoją pracę  
i podejmowanie działań na rzecz FLMŚ, 
zostali również nagrodzeni Ewa Bachman – 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej  
i Dyrektor Federacji Funduszy Lokalnych, 
Violetta Pochopień oraz nasz wieloletni 
partner - Hotel Abis. Podczas wydarzenia 
odbyła się także bardzo ciekawa debata 
dotycząca filantropii. Zaproszeni goście – 
Emilia Dmochowska z Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Robert Duma  
i Krzysztof Komornicki, pod sprawnym 
okiem moderatora Bartosza Karaśkiewicza, 
dyskutowali o dobroczynności,  
ogólnopolskiej Gali Społecznik Roku  
i inicjatywach realizowanych przez lokalne 
organizacje pozarządowe. Urokowi całemu 

wydarzeniu dodało wystąpienie lokalnych 
artystów "Chór z Gór" oraz Kapeli z Ulicy 
Hutniczej Stronie, która wręczyła Państwu 
Komornickim pęta kiełbasy :)  

Piątkowy  wieczór był również okazją dla 
Doroty i Krzysztofa Komornickich, by 
podziękować za wsparcie i organizację 
koncertów charytatywnych. Dzięki 
zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz 
akcji w mediach społecznościowych, 
wkrótce ruszy odbudowa domu, a zarazem 
siedziby Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika. 

GEOCACHING – ZABAWA  
I NAUKA NA WYCIECZCE  

W KŁODZKU 
 

W dniu 24 marca 2016 roku 
uczniowie klasy VI szkoły podstawowej 
oraz grupa gimnazjalistów z klasy II  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie pod 
opieką pani Violetty Skotnickiej i pana 
Sebastiana Kopcia, wzięli udział  
w wycieczce do Kłodzka. Jej celem było 
zapoznanie z ideą geocachingu - grą 
terenową użytkowników odbiorników GPS, 
polegającą na poszukiwaniu tzw. skrytek 
(ang. geocache) uprzednio ukrytych przez 
innych uczestników.  
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Przy pomocy mapy i odbiorników 
GPS udało nam się odnaleźć jedną ze 
skrytek. Największym sprytem  
i spostrzegawczością wykazał się uczeń 
klasy VI – Ireneusz Hat, który jako 
pierwszy wypatrzył w murach Twierdzy 
Kłodzkiej niewielki pojemnik. Zabawa  
w poszukiwanie skrytek spodobała się 
wszystkim uczestnikom wycieczki. 
Planujemy kolejne wyprawy. 

TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ 

Dnia 19 marca 2016 r. w Miejskim Zespole 
Szkół w Nowej Rudzie odbyły się 
eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” 

Wyniki rozgrywek finałowych  

I GRUPA:  SZKOŁY PODSTAWOWE  

1. Łukasz Cyrulik   Zespół Szkół w 
Mi ędzylesiu   8,0 pkt, 

2. Filip Ochsenbauer  Zespół Szkół w 
Radkowie     6,5 pkt, 

3. Przemysław Potoczak Zespół Szkół 
w Ścinawce Dolnej  5,0 pkt, 

4. Szymon BrzozowskiZespół Szkół 
w Ścinawce Dolnej 4,5 pkt. 

 II GRUPA: SZKOŁY GIMNAZJALNE  

1. Wiktor Kosmaty Zespół Szkół w 
Ścinawce Średniej 17 pkt, 

2. Karolina 
Hermanowicz   Niepubliczne 
Gimnazjum w Dzikowcu 14 pkt, 

3. Patryk Gumiężny  Zespół Szkolno-
Gimnazjalny z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bożkowie 14 pkt, 

4. Filip Domagała Zespół Szkół w 
Ścinawce Średniej 14 pkt.         

III GRUPA: SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE  

1. Marek Urbaniak Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości   9,0 pkt, 

2. Michał Maciejczyk Liceum 
Ogólnokształcące w Nowej 
Rudzie 6.0 pkt, 

3. Bartosz Cukla Liceum 
Ogólnokształcące w Nowej 
Rudzie 5,0 pkt, 

4. Karol Linkiewicz Noworudzka 
Szkoła Techniczna w Nowej 
Rudzie 2,5 pkt.      

Dwóch uczniów z gminy Międzylesie – 
Łukasz Cyrulik i Marek Urbaniak, 
laureaci I miejsca w swojej kategorii, 
pojedzie na eliminacje wojewódzkie 
turnieju, które odbędą się 26 kwietnia  
2016 r. w Strzelinie. 

GRATULUJEMY ! 

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU 
SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO                                
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W DOMASZKOWIE 

Na XIX Spotkaniach Tradycji 
Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej 12 marca 
2016 r. w Wilkanowie, uczniowie Zespołu 
otrzymali nagrody i wyróżnienia za 
projekty kartek świątecznych w konkursie 
„Najładniejsza kartka wielkanocna”.  

I miejsce, w kategorii gimnazjum, zajęła 
Patrycja Pichla,        

II miejsce w kategorii szkół podstawowych 
zajęła Maja Kadys, a wyróżnienie 
otrzymała Aleksandra Czarniecka. 
Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny  
im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 
otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa  
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i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela za 
pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa 
narodowego wśród młodego pokolenia. 

BEZ (CENNNE) KROPLE- 
WODA… 

 
   22 marca to Światowy Dzień 
Wody. To dobra okazja, aby uzmysłowić 
uczniom, że 663 mln ludzi na świecie nie 
ma dostępu do pitnej wody, a każdego dnia 
800 dzieci umiera na choroby biegunkowe 
spowodowane brakiem dostępu do czystej 
wody – informuje UNICEF. 
 

 
 
W Polsce średnie zużycie wody to 150 l 
dziennie na osobę, z czego tylko 1-2 l wody 
zużywa się do celów konsumpcyjnych,  
a reszta, tj. 148 l trafia do kanalizacji.  
 

 
 

O tym jak ważna jest woda, jej 
oszczędzanie i odzyskiwanie, dowiedzieli 
się uczniowie klas III gimnazjum na 
zajęciach warsztatowych, w trakcie których 
przygotowali ulotki informacyjne, plakaty, 
gazetki informacyjne dotyczące bez 
(cennych) kropel- wody, jak też w trakcie 
wycieczki edukacyjnej, która odbyła się  
w Oczyszczalni Ścieków w Międzylesiu.  

Dzięki uprzejmości p. Feliksa 
Łukaszewicza - kierownika oczyszczalni, 
uczniowie mieli okazję zobaczyć 
urządzenia i obiekty technologiczne służące 
do oczyszczania ścieków komunalnych, 
czyli usuwania ze ścieków substancji  
w nich rozpuszczonych przed 
odprowadzeniem do rzeki.  

 

 PROJEKT: „UMIEM PŁYWA Ć” 
 
Dolnośląska Federacja Sportu we 
Wrocławiu już po raz drugi 
zakwalifikowała grupę uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Domaszkowie na zajęcia z 
projektu „Umiem pływać”. W tym roku,  
w cyklu 10 zajęć w Krytej Pływalni  
w Kłodzku, uczestniczą uczniowie klasy 
2b. Lekcje na basenie rozpoczęły się 19 
marca i potrwają do 18 czerwca. Dzieciom 
sprawiają wiele radości. Są okazją do 
rozwoju aktywności fizycznej, wzmacniają 
kondycję i stanowią dobrą propozycję 
spędzania wolnego czasu. 
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KONKURSOWY „ DZIE Ń 
WAGAROWICZA” 

         Nie na wagarach, lecz w szkole  
spędzili dzień uczestnicy i kibice podczas 
eliminacji do  Ogólnopolskiego Konkursu 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
który odbył się w dniu 21.03.2016 r.  
w Zespole Szkół w Międzylesiu.  
 konkursie wzięły udział: dwie drużyny  
z Zespołu Szkolnego im. Przyjaciół Dzieci 
w Domaszkowie i dwie drużyny z Zespołu 
Szkół w Międzylesiu. Na wstępie  
uczestnicy rozwiązywali test z zakresu 
znajomości zasad ruchu drogowego, 
następnie musieli wykonać  zadania 
praktyczne związane z udzielaniem 
pierwszej pomocy przy złamaniach, 
zakrztuszeniach, tamowaniu krwotoków.  
 

 
 
Najtrudniejszym wyzwaniem okazała się 
jazda rowerem po przygotowanym na sali 
gimnastycznej torze przeszkód. Nie było 
osoby, która bezbłędnie wykonałaby to 
zadanie.  
 

 
 
Ostateczne wyniki wyłoniły zwycięzców, 
którzy pojadą w kwietniu na eliminacje 
powiatowe do Kłodzka. Jest to drużyna 
uczniów klas 4-6 z Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Domaszkowie ( D. 
Chromiec, A. Góźdź, G. Miśków) oraz  
gimnazjaliści z Zespołu Szkół  
w Międzylesiu ( M. Neter, M. Fiszer, K. 
Hendrysiak). Nad  przebiegiem  
i organizacją imprezy czuwali: M. Bzowy. 
J. Karwowska. S. Mądry, W. Broszko. 

PIERWSZY DZIE Ń WIOSNY                                                                                                 
W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU W 
DOMASZKOWIE 

 

 
21 marca 2016 r., zgodnie z tradycją 
przedszkolaki żegnały zimę. 
Przygotowaliśmy „słomianą pannę”  
i ruszyliśmy kolorowym korowodem  
z głośnymi okrzykami: "Marzanno, 
Marzanno, ty zimowa panno. Dziś cię 



Informacje z Gminy… 
 

22 
 

utopimy, bo nie chcemy zimy". Dołączyli do 
nas rodzice i wspólnie przeganialiśmy zimę. 
Nasza Marzanna została spalona, ale ze 
względów ekologicznych nie wrzuciliśmy 
jej do rzeki. Do przedszkola wracaliśmy  
z pięknym, zielonym gaikiem- symbolem 
wiosny. 

Wierzymy, że udało nam się przepędzić 
zimę i że wiosna zostanie z nami na dobre! 

 
DZIE Ń WIOSNY W ZESPOLE 

SZKÓŁ W MI ĘDZYLESIU 
 

W naszej szkole jak co roku 
obchodzimy Dzień Wiosny. Ten dzień różnił 
się całkiem od  innych- było wesoło, 
ciekawie, nikt się nie nudził. Od rana 
podziwiać można było kącik hobbysty. 
Zbieracze mogli pochwalić się swoimi 
kolekcjami: dzwonków, znaczków, miniatur 
starych samochodów. Następnie odbyły się 
wybory Nowoczesnej Miss Wiosny, którą 
została Ola Pokrątka. Uczniowie klas 4-6 
wzięli udział w V Turnieju Pierwszej 
Pomocy. Najlepszą drużyną okazał się 
zespół klasy 6b: Vanessa Kantor, Sebastian 
Halczyk, Dominik Rzeszutek. Pozostali 
uczniowie tworzyli prace plastyczne - 
wyklejana Pani Wiosna.  

 

WIE ŚCI Z  ZESPOŁU SZKÓŁ  
W  MI ĘDZYLESIU 

„Sukcesy  naszych  uczniów” 
 
     Uczniowie Zespołu Szkół  
w Międzylesiu: gimnazjum i szkoły 
podstawowej wzięli udział w konkursie 
powiatowym „HISTORIA Z SZUFLADY - 
kłodzkie kresy” . 
Ich zadaniem było przygotowanie relacji 
opowiadającej prawdziwą historię 
pozyskaną bezpośrednio od dziadków, 
pradziadków, innych członków rodziny-
osadników, którzy zamieszkali tereny 
Ziemi Kłodzkiej w wyniku  przesiedleń po 
II Wojnie Światowej. 
   Na konkurs wysłaliśmy  7 prac, tj. 4 prace 
uczniów gimnazjum i 3 prace  uczniów ze 
szkoły podstawowej. Szczęście się do nas 
uśmiechnęło. Na 9 nagrodzonych prac, aż 4 
naszych uczniów znalazło się w gronie 
laureatów. 
 

 
 
   W kategorii gimnazjów: Patrycja 
Cymborska z kl. II zajęła  I miejsce, a jej 
koleżanka z tej samej klasy Maria Fąfara 
znalazła się na II miejscu. Uczennice 
dostały w nagrodę kamerę i spływ 
pontonowy dla 7 osób. 
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   W kategorii szkół podstawowych nie 
przyznano  pierwszego miejsca. Oliwia 
Majka z klasy V zajęła II miejsce, wygrała 
także spływ pontonowy, a Adrianna 
Mizerska   z klasy VI zajęła III miejsce  
i otrzymała zestaw książek  historycznych. 
Promotorkami wszystkich prac były 
nauczycielki historii panie: Irena Trytek  
i Monika Kulbaka. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 

LEKCJA BIOLOGII  
W TERENIE 

 
Wzorem lat ubiegłych, w dniach 18, 19  
kwietnia br., uczniowie z Zespołu Szkół  
w Międzylesiu uczestniczyli  
w praktycznych zajęciach z biologii, sadząc 
sadzonki młodych drzew: lipa, jesion  
i modrzew w ilości 800 szt. 
Pod opieką naucz. Pani B. Lewandowskiej, 
młodzież klasy 6 a. sadziła młody las. 
Satysfakcja była tym większa, że nowe 
drzewka wyrosną obok tych, które dzieci 
posadziły 3 lata wcześniej. 

 
 
Dzięki tego typu akcji młodzież jest 
bardziej świadoma ekologicznie  
i mniemamy, że będzie bardziej dbała  
w przyszłości o nasze wspólne dobro, jakim 
jest otaczające nas środowisko. 
 

II SZKOLNY KONKURS 
WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE 

W GIMNAZJUM 
 

Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie 
Samorządowego Gimnazjum nr 2  
w Domaszkowie tradycyjnie wzięli udział 
w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce  
i Świecie. Tegoroczna edycja obfitowała  
w nowe rundy i sprawdzała wiedzę uczniów 
z wielu różnych dziedzin. Poza pytaniami  
z geografii, historii, języków obcych  
i języka polskiego, uczniowie musieli 
zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi 
znajomości malarstwa i filmu. Najlepiej 
poradzili sobie uczniowie klasy I - Patrycja 
Pichla, Krystian Janczak i Sebastian Sarka. 
II miejsce zajęła klasa trzecia, a III miejsce 
– klasa druga. Uczestnicy otrzymali cenne 
nagrody. Kolejna edycja już za rok. 
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MARZEC  
W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU  
W MI ĘDZYLESIU 

 
Warsztaty. Początek marca to czas 
przygotowań do Świąt Wielkanocnych.  
W grupach przedszkolnych zorganizowano 
rodzinne warsztaty plastyczne, na których 
powstały piękne stroiki świąteczne, palmy, 
wielkanocne babeczki i pisanki. Te piękne 
świąteczne wytwory zostały sprzedane  
w przedszkolu. Kwota zebrana z kiermaszu 
w grupie ,,Pszczółki” wynosi  406,10 zł,  
w grupie ,,Tygryski”- 460 zł. Zebrane 
środki, „Pszczółki”   i ,,Tygryski” 
przeznaczają na najbliższą wycieczkę. 
„TYGRYSKI” 
 

 
 
 

 
 

„PSZCZÓŁKI” 
 

 
 

 
 

Babka wielkanocna. Nawiązując do 
tradycji wielkanocnych, dzieci z grupy 
„Pszczółki” upiekły przepyszną babkę 
wielkanocną. Samodzielnie wsypywały 
kolejne  produkty, ubijały mikserem  
i gotowe do upieczenia ciasto przełożyły do 
foremki. Gdy ciasto się upiekło, odbyła się 
degustacja. Pszczółki, poprzez samodzielną 
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pracę, świetnie się bawiły oraz poznały 
proces przygotowania i pieczenia babki. 
 

 

 
 
Zderzenia Tradycji Wielkanocnych. 
  

 
 
Dnia 18 marca dzieci przedszkolne 
wystąpiły na corocznie organizowanych 
przez Zespół Szkół w Międzylesiu 
Gminnych Zderzeniach Tradycji 
Świątecznych. Grupy ,,Pszczółki”, 
,,Tygryski”, ,,Wilczki” i ,,Puchatki” 

przygotowały wiersze, piosenki i scenki 
związane z Wielkanocą. 
 

 

 
 

 
 
Złoty Stok. W tym samym dniu, tj. 
18.03.2016 r. przedstawicielki grupy 
„Delfinki” – Aleksandra Łysiak i „Wilczki” 
– Julia Samulewicz i Laura Wojtysiak, 
wzięły udział w IX Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki”  
w Złotym Stoku.  Duet w składzie Julia 
Samulewicz i Laura Wojtysiak z piosenką 
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„Wielkanocny koszyczek” zajął III miejsce. 
Dla dzieci było to duże wyzwanie związane 
z występem w obcym środowisku na dużej 
scenie. Dziękujemy rodzicom za pomoc  
w organizacji wyjazdu. 
 

 
Wiosna. 21 marca - pierwszy dzień wiosny 
dzieci rozpoczęły kolorowym korowodem 
ulicami miasta, głosząc wszystkim 
napotkanym początek wiosny. Punktem 
docelowym był plac zamkowy, na którym 
dzieci pożegnały zimę, rozgrzały się przy 
ognisku oraz zjadły po kawałeczku 
upieczonej kiełbasy. W tym miejscu 
dziękujemy panu Arkadiuszowi Kuś za 
sponsoring i organizację tego dnia 
przedszkolakom. Do przedszkola 
wróciliśmy pełni radości z kolorowym 
Gaikiem.  

 
 

 
 
Dnia 22 marca 2016 r. dwie grupy 
przedszkolne „Tygryski” i „Wilczki”, 
wystąpiły z programem artystycznym pt. 
‘’Wielkanoc” dla pensjonariuszy z Ośrodka 
Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego  
w Jodłowie. Dzieci zaprezentowały 
wiersze, piosenki i scenki o tematyce 
wielkanocnej. Występ sprawił wiele 
radości, a na twarzach pensjonariuszy 
pojawił się uśmiech.  
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Wielkanocne życzenia. Dnia 23 marca 
grupa                „Tygryski” odwiedziła pana 
Burmistrza Tomasza Korczaka w Urzędzie 
Miasta i Gminy Międzylesie. Dzieci złożyły 
świąteczne życzenia i wręczyły 
własnoręcznie wykonany stroik 
wielkanocny. Spotkanie przebiegało  
w miłej atmosferze. Na zakończenie pan 
Burmistrz podarował dzieciom słodkości,  
a wszystkim pracownikom i wychowankom 
przedszkola przekazał życzenia wraz  
z wielkanocnym stroikiem. 
 
Wymiana nauczycielek we współpracy 
polsko - czeskiej. Dnia 30 marca dwie 
nauczycielki Maria Kozak i Jolanta 
Lipińska prowadziły zajęcia w przedszkolu 
w Kralikach. Tematem zajęć były znane 
zawody. Nauczycielki do prowadzenia 
zajęć używały słownictwa czeskiego 
wspieranego przygotowanym słownikiem  
i obecnością nauczycielki z Czech.  

 
 
Jednocześnie w tym dniu nauczycielki  
z przedszkola czeskiego prowadziły zajęcia 
o tej samej tematyce w grupie ,,Tygryski”. 
Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły  
w zajęciach.  
W Kralikach (Czechy) 
 

 
 

W Mi ędzylesiu 
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Dnia 7 kwietnia 2016 obchodzimy Dzień 
Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji 
grupa „Puchatki” z Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu wręczyła 
pracownikom Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzylesiu laurkę  
z życzeniami zdrowia i zadowolenia z pracy 
oraz ogromnej wytrwałości w realizacji 
codziennych zadań. 
 

 
 

PODZIĘKOWANIA 
Wychowawczynie grupy „Pszczółki” - pani 
Magdalena Skowron i pani Dorota 
Wawrzyniak serdecznie dziękują pani 
Iwonie Kuś i pani Natalii Czubali za 
przygotowanie warsztatów oraz stroików 
świątecznych. Bardzo dziękujemy za 
pomoc i zaangażowanie.  
 
Pani Maria Kozak dziękuje rodzicom grupy 
,,Tygryski”, którzy chętnie uczestniczyli  
w warsztatach wielkanocnych, a pani 
Anicie Malickiej za piękne wytwory ze 

wstążek i sznurka, które wzbogaciły 
kolekcję wielkanocną. 

 

„KATY Ń - GOLGOTA 
WSCHODU”  

 
      8 kwietnia 2016 roku, uczniowie  III 
klasy gimnazjum: Kacper Bzowy i Wacław 
Kukla reprezentowali naszą szkołę na 
konkursie powiatowym ”Katyń – Golgota 
Wschodu,” organizowanym przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.  
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy 
o Katyniu, uczczenie pamięci ofiar 
stalinowskich  mordów,  oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych i wrażliwości 
społecznej na tle doświadczeń Polaków w 
czasie II wojny  światowej. 
   Konkurs   okazał  bardzo trudny i wiele 
zgłoszonych szkół wycofało się z udziału . 
Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Ich 
ciężka praca została nagrodzona II 
miejscem. Uczniowie przygotowywali się 
pod kierunkiem pani Ireny Trytek. 

 

KONKURS RECYTATORSKI  
 
 21 marca 2016r.  w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym im Przyjaciół 
Dzieci w Domaszkowie miały  miejsce  
czwarte obchody DNIA BEZ 
WULGARYZMÓW. Jak co roku 
najważniejszym wydarzeniem tego dnia 
był Konkurs Recytatorski, podczas którego 
uczniowie klas I –VI prezentowali utwory 
tegorocznego patrona naszej szkoły Jana 
Brzechwy. Wszyscy uczestnicy, a było ich 
aż 51,  pięknie  recytowali wiersze, 
dostarczając publiczności niesamowitych 
wrażeń.  Jury w składzie: przewodnicząca 
pani dyrektor Alicja Jakubczak, sekretarz 
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pani Bożena Gałusza oraz pani Halina 
Czerwik przyznało  nagrody w dwóch 
kategoriach: klas I-III i klas IV-VI. W 
kategorii klas I-III:  Grand Prix   otrzymał 
Miłosz Węgrecki  z klasy III;  I miejsce: 
Milena Ziemianek z kl. IIa,  Nikola Kańska 
z kl. III oraz Justyna Antoszczyszyn z kl. 
III. W kategorii klas IV-VI: Grand Prix   
wywalczył Sebastian Gugała z klasy V, I 
miejsce Szymon Kachel z klasy VI,  II 
miejsce Wiktoria Serafinowicz z klasy IV, 
III miejsce Martyna Rudzka z klasy V.  
Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
dlatego przyznano aż 12 wyróżnień. 
Otrzymali je: Maja Nicoś, Oliwia Zontek, 
Julia Waśniowska, Oliwia Szwed, Nikola 
Pojasek, Wiktoria Burzyńska, Aleksandra 
Witczak, Roksana Jadwisieńczak, Tosia 
Makowska, Julia Procyk, Wiktoria 
Grajnert, Karolina Korzeniak. Dzięki 
hojności sponsorów zwycięzcy oraz 
pozostali uczestnicy otrzymali wspaniałe 
nagrody  i pamiątkowe dyplomy. 
Kierujemy gorące podziękowania dla firm 
z Bystrzycy Kłodzkiej: Drukarni Tamir, 
Stacji Paliw Tomala, sklepu „Kram  
z kolorami”, sklepu „Delikatesy 
Kolonialne”, zakładu fotograficznego Lab 
Fotofuji”, Banku Zachodniego, Banku 
PKO oraz  Restauracji Zamek  
z Międzylesia za wsparcie finansowe  
i przekazane nagrody rzeczowe. 
Dziękujemy również sponsorom, którzy 
pragnęli pozostać anonimowi.    
 
Organizatorki: K. Ziemianek, D. Rzeszutek 
 
 

14 OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
„PISANKA WIELKANOCNA” 
 

Konkurs organizowany już 
czternasty raz przez Stowarzyszenie 
PROGRESSIO przy współpracy 
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 
oraz Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu dla wszystkich dzieci z całej 
Polski do lat 13, świetlic środowiskowych, 
domów kultury, ośrodków 
wychowawczych oraz różnych typów szkół 
podstawowych i przedszkoli. 

 
 
Niezmiennie celem konkursu było 

propagowanie wśród dzieci grafiki 
komputerowej jako nowego środka wyrazu 
w twórczości artystycznej oraz tradycji 
chrześcijańskich, wypływających ze źródła 
Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości 
estetycznej oraz wykorzystanie własnej 
wyobraźni i oryginalności pomysłów. 

W konkursie brało udział 65 
placówek oświatowych i nadesłano ok. 700 
prac. Przewodniczący jury – artysta grafik 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
podał listę nagrodzonych.  

Miło nam poinformować, że 
uczennica naszej szkoły Julia Ciesielska 
otrzymała wyróżnienie w konkursie. 
Nauczycielem, pod opieką którego 
została wykonana praca, jest pani 
Wiesława Romaniuk. Gratulujemy!  
 

MŁODZI  EKOLODZY 
 

22 kwietnia 2016 r. w godz. 10.40-11.20  
w Międzylesiu odbędzie się manifestacja 
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ekologiczna uczniów Zespołu Szkół  
w Międzylesiu oraz przedszkolaków  
z Samorządowego Przedszkola  
w Międzylesiu. Trasa manifestacji 
przebiegać będzie od szkoły ul. 
Powstańców Śl. w kierunku rynku, wokół 
rynku i powrót tą samą ulicą. Uczestnicy 
poruszać się będą chodnikiem przejście po 
pasach zostanie zabezpieczone przez 
członków OSP Międzylesie 
 

MISTERIUM PASCHALNE 
 

23.03.2016r. uczniowie klasy IV  
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. 
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie pod 
opieką pani Bożeny Gałuszy 
zaprezentowali program poetycko-
muzyczny ukazujący wydarzenia od 
Wielkiego Czwartku do Wielkanocy. 
Recytacja wierszy przeplatana była 
piosenkami. Dzieciom akompaniował pan 
Arkadiusz Ruczaj. 

 

 
 
W trakcie recytacji były wyświetlane slajdy 
tematycznie związane z utworami. 
Wyświetlanie tekstów pieśni pozwoliło 
wszystkim na wspólny śpiew. 
Oglądający nagrodzili występujących 
gromkimi brawami. 
Program ten został pokazany również 

mieszkańcom Domaszkowa, w dniu 
3.04.2016 r. 
 

OBCHODY 
MI ĘDZYNARODOWEGO DNIA 

TEATRU I  TA ŃCA                                        
W ZESPOLE SZKÓŁ  

W MI ĘDZYLESIU 
 

31 marca 2016 r. w sali teatralno - 
tanecznej uczczono święto teatru (27 
marca) oraz zbliżające się święto tańca (29 
kwietnia). Na  pierwszej  i drugiej godzinie  
lekcyjnej  uczniowie  z klas młodszych wraz 
z wychowawcami zapoznali się  
z  prezentacjami multimedialnymi  
przygotowanymi przez panie Beatę 
Tokarską oraz Izabelę Juraszek.  

Uczestnicy  obejrzeli filmy  
z przeglądu tanecznego  we Wrocławiu,  
w którym uczestniczył szkolny  zespół  
taneczny „Urwisy” oraz pokaz z Turnieju 
Tańców Polskich w Nowej Rudzie,  
w którym zaprezentowała się para  tancerzy  
z naszej szkoły.  

 
W drugiej części pokazu uczniowie 

obejrzeli profesjonalne studio nagrań, które 
znajduje się w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej we Wrocławiu  oraz dowiedzieli 
się, co to jest dubbing.  
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Mogli również zobaczyć jak 
wyglądają etapy dubbingu, jakie 
umiejętności są wymagane od aktorów na 
przykładzie filmu pt. „Shrek”  Wysłuchali 
również piosenek zaśpiewanych w studio 
przez uczniów  z naszej szkoły. Pan 
Krzysztof Grębski (aktor i 
reżyser teatralny, radiowy i telewizyjny, 
aktor dubbingowy, wykładowca w PWST 
we Wrocławiu,) nagrane ścieżki 
dźwiękowe zmodyfikował za pomocą 
programu komputerowego  i powstały 
prawdziwe arcydzieła. Na koniec pokazu 
uczniowie otrzymali od prowadzących 
nauczycieli pamiątkowe ulotki  
z informacjami. Do zobaczenia za rok! 

 

 
WSPÓLNE WARSZTATY 

 

 
11 marca 2016 roku uczniowie klasy 

1C z Zespołu Szkół w Międzylesiu wraz  
z wychowawczynią Teresa Śliczną zaprosili 
do szkoły swoich młodszych kolegów  
i koleżanki z Samorządowego Przedszkola 
w Międzylesiu. Celem spotkania były 
warsztaty plastyczne, podczas których 
dzieci robiły  wielkanocne kury. Był 
również czas na wspólne zabawy 
integracyjne przy muzyce oraz śpiewanie 
piosenek.  

 

 
 

To już nasze takie drugie spotkanie 
w tym roku szkolnym, więc dzieci bez 
problemu nawiązały  szybko dobry kontakt 
i potrafiły sobie wzajemnie pomagać. 
Widoczne było również pełne 
zaangażowanie uczestników oraz chęć 
osiągnięcia celu. Dziękujemy ,,Delfinkom” 
i ich wychowawczyni pani Jolancie 
Lipińskiej za udział w zajęciach. Wykonane 
przez uczniów prace plastyczne zostały 
pokazane na wystawie podczas 
Osobliwości Wielkanocnych w naszej 
szkole jak również stanowią ozdobę 
korytarza naprzeciwko klasy 1C. 

 

SZÓSTOLIADA                                                                            
LEKCJA OTWARTA KOŁA 

POLONISTYCZNEGO  
"W SIECI" 

 30.03.2016 r. odbyła się lekcja 
otwarta pt. „Szóstoliada”. Zajęcia 
przygotowali uczniowie gimnazjum z koła 
polonistycznego „W sieci” wraz  
z nauczycielką języka polskiego Karoliną 
Lewandowską-Czech.  
Na lekcję zaproszeni zostali uczniowie klas 
4-6 i I gimnazjum oraz nauczyciele Zespołu 
Szkół w Międzylesiu. Bohaterami 
spotkania byli uczniowie klas szóstych, 
którzy brali udział w turnieju wiedzy 
wzorowanym na popularnym telewizyjnym 
teleturnieju „Familiada”. Szóstoklasiści 
odpowiadali na pytania z zakresu języka 
polskiego, z którymi poradzili sobie 
znakomicie. Widać, iż obie klasy 
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reprezentują wysoki poziom wiedzy. Celem 
spotkania było przybliżenie i powtórzenie 
poprzez zabawę zagadnień związanych  
z językiem polskim przed „Sprawdzianem 
szóstoklasisty”. 
 

 
 
 Członkowie koła polonistycznego 
przygotowali dla każdego uczestnika 
upominki- rzepki, które są symbolem siły  
i tężyzny. Na koniec zaprezentowali filmik 
edukacyjny „Jak sobie radzić ze stresem?”, 
który niebawem będzie można obejrzeć na 
stronie naszej szkoły. Mamy nadzieję, że 
lekcja otwarta pt. „Szóstoliada” spodobała 
się uczestnikom spotkania i utwierdziła ich 
w przekonaniu, że język polski da się lubić. 
 
 

 
 

POŻYTECZNY KONKURS 
 

 
 
22.03.2016r.uczniowie Zespołu Szkół z 
Międzylesia wzięli udział w Wałbrzychu  w 
subregionalnym konkursie „Uczę się 
bezpiecznie żyć”. W konkursie udział 
wzięło po 20 drużyn 3 - osobowych w 
każdej kategorii wiekowej z regionu 
wałbrzyskiego: klasy 0, I- III, 4-6 i 
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. 
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 Reprezentantami szkoły byli: 
w kategorii klas 1-3 : Dominik Sierechan, 
Tomasz Łukawski, Mateusz Worosz – 
przygotowani przez p. T. Śliczną.  
klas 4-6: Oliwia Majka, Roksana Michalak, 
Łukasz Cyrulik– przygotowani przez p. B. 
Lewandowską. 
gimnazjum: Weronika Worosz – 
przygotowanie p. W. Broszko.  
Szczególnie wysokie wyniki osiągnął 
zespół w kategorii klas 4-6 zdobywając 2. 
miejsce w regionie wałbrzyskim, co 
pozwoliło zakwalifikować się do finału 
wojewódzkiego we Wrocławiu.  
 

A MO ŻE BY TAK 
INŻYNIEREM ZOSTA Ć ? 

 

 
 

     05.04.2016 w Zespole Szkół  
w Międzylesiu odbyły się warsztaty dla  
członków Klubu Młodego Odkrywcy  
z panią dr inż. Anna Hajdusianek, Dyrektor 
Centrum międzywydziałowego Akademia 
Młodych Odkrywców Politechniki 
Wrocławskiej".  Podczas zajęć uczniowie  
przeprowadzili doświadczenia  
i eksperymenty z optyki, mechaniki, oraz 
gęstości ciał. Wyznaczyliśmy ogniskową 
otrzymanych soczewek, obserwowaliśmy 
zachowanie promieni  świetlnych przy 
przejściu przez różne ośrodki, zbadaliśmy 
prędkość opadania kulek w glicerynie oraz 
rodzaj ruchu jakim porusza się model 

samochodu. Wszystkie prace wymagały 
cierpliwości, dokładności oraz ustalenia 
sposobu dokumentacji wyników. Wyniki 
naszych prac opracowaliśmy w postaci 
tabel i wykresów. Przydała się znajomość 
matematyki, fizyki oraz z  informatyki. 
Okazała się, że praca inżyniera wcale nie 
jest nudna, ale wymaga dokładności oraz 
wielokrotnych  powtórzeń eksperymentów. 
Pani doktor zachęcała nas do zajęcia się  
w przyszłości naukami przyrodniczymi,  
a być może  w przyszłości spotkamy się na 
Politechnice Wrocławskiej. W zajęciach 
wzięli udział gościnnie uczniowie  
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. 
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie. 
Warsztaty były zorganizowane przy 
współudziale p. Janiny Karwowskiej  
i p. Władysława Broszko. 

 

WARSZTATY TRADYCJI … 
 

W dniu 11.03.2016 w świetlicy 
szkolnej odbyły się warsztaty tradycji 
wielkanocnych, w których udział wzięli 
gimnazjaliści z klasy I b. Warsztaty 
prowadziły panie Gabriela Neter, Joanna 
Gądek, Beata Tokarska i Małgorzata 
Bodnar. Młodzież przygotowywała 
koszyczki wielkanocne i kwiaty do 
ustrojenia palmy na „Osobliwości 
Wielkanocne”. 

 
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW  

 
Dziewiątego marca uczniowie  

z klasy I b  gościli u siebie młodszych 
kolegów z Samorządowego Przedszkola  
w Międzylesiu z grupy „Wilczki” pod 
opieką  pani Teresy Pietruszewskiej. 
Pierwszaki powitały gości piosenką pt. 
„Pisanki”.  Celem wizyty były wspólne 



Informacje z Gminy… 
 

34 
 

warsztaty plastyczne,  podczas których  
w miłej i przyjaznej atmosferze dzieci 
wykonały wielkanocne kurki.  

Na koniec udało się wszystkich 
zebrać do pamiątkowych zdjęć.  
I przedszkolaki i uczniowie I b uznali, że 
warto byłoby się spotkać kolejny raz. Panie 
obiecały, że postarają się znaleźć termin, 
który pasowałby najbardziej.  
Z niecierpliwością więc wszyscy czekają na 
następne wspólne zajęcia. Na pożegnanie 
przedszkolna gromadka zaśpiewała 
piosenki. 

 

TURNIEJ SZACHOWY 
 

Dnia 04.04.2015r w Domu Kultury  
w Domaszkowie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w turnieju szachowym  
o puchar Burmistrza. W turnieju brało 
udział 25 dzieci.  

 
1 miejsce Michał Józwiak, 
2 miejsce Daria Giergilewicz,  
3 miejsce Amelia Węgrecka, 
4 miejsce Marcin Mirowski, 
5 miejsce Miłosz Węgrecki, 
6 miejsce Rafał Senderowski, 
7 miejsce Natalia Opaluch, 
8 miejsce Aleksandra Wiśniewska. 

 

Nagrodę otrzymał również najmłodszy 
uczestnik, 5-letni Kamil Józwiak 

Turniej odbywał się w ramach działania 
szkółki szachowej. 

 
 Zajęcia odbywały się od października do 
marca w Domu Kultury i w Domu Dziecka 
w Domaszkowie. Wszystkie zajęcia 
prowadził pan Sławomir Żurawski. 

 

 
 Gratulujemy wszystkim młodym 
szachistom gry na wysokim poziomie,  
a zwycięzcom życzymy kolejnych 
sukcesów. Dziękujemy panu instruktorowi 
Sławomirowi Żurawskiemu za wielkie 
zaangażowanie w prowadzeniu szkółki, za 
wpajanie wśród uczestników miłości  
i szacunku do szachów. 

 

MOJA DWUNASTKA 

42 „Moja Dwunastka”  odbyła się w sobotę 
2 kwietnia 2016 r. i zgromadziła na starcie 
22 osoby, które przy słonecznej pogodzie, 
marszem lub biegiem po bieżni 
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międzyleskiego stadionu pokonały łącznie 
32,99 km. Na podsumowaniu imprezy  
w hallu basenu uczestnikom wręczono 
Paszporty „MD” z dopisanym kolejnym 
pokonanym dystansem. Wyróżniono także 
dwie dziewczynki Oliwię i Nikolę, które  
w bieżącym roku dołączyły do grona 
dwunastkowiczów -  wręczono im koszulki 
„Mojej Dwunastki”. 

 
 
Kolejna porcja aktywności ruchowej już  
7 maja 2016 r. Na miłośników biegania  
i maszerowania czekamy na międzyleskim 
basenie od 9.30. Start o godz. 10.00. 
 

 
JUNIOR SPORT 2016 

 
Gmina Międzylesie została przyjęta do 
projektu JuniorSport 2016 r. We 
współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Przyjaciół dzieci w Domaszkowie będą 
realizowane zajęcia w dwóch etapach  
z przerwą na wakacje: I etap od kwietnia do 
24 czerwca br., II etap od 1 września do 10 

grudnia br. Zajęcia z trenerem panią Renatą 
Sochą będą prowadzone 3 razy w tygodniu 
w blokach po 90 min. w grupie do 20 osób 
na obiektach należących do szkoły, klubu  
i gminy. Uczestnikami projektu będą 
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 
Zakładanymi celami realizacji zadania będą 
min.: wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży poprzez zwiększenie ich 
aktywności ruchowej prowadzonej do 
poprawy sprawności fizycznej, stanu 
zdrowia, zapoznanie z różnymi sportami, 
poprawa i rozwijanie zdolności 
motorycznych oraz upowszechnienie sportu 
wśród uczniów szkół podstawowych w 
ramach zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych. 
 

WIOSENNE GRANIE 
 

 
 
W dniu 20.03.2016 r. w Bystrzycy 

Kłodzkiej rozegrany został  turniej tenisa 
stołowego z okazji powitania 
astronomicznej wiosny. Udział wzięło 24. 
zawodników z Krosnowic, Kłodzka, 
Stronia Śląskiego, Kamieńca 
Ząbkowickiego, Ząbkowic, Międzylesia  
i Bystrzycy. A oto wyniki turnieju : 3 
miejsce Bogusław Zadorożny, 10 Oliwia 
Neter, 12 Krzysztof Sobota, 17 Kacper 
Bzowy, 19 Mateusz Gackowski, 21 Bartosz  
Bzowy, 22 Jakub Wojtysiak, 23 Maciej 
Pokora, 24 Nikol Gładysz. 
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DOLNOŚLĄSKI  FINAŁ 
 

Po zakwalikowaniu się w zawodach 
strefy wałbrzyskiej Ludowych Zespołów 
Sportowych w Krosnowicach, nasi 
najmłodsi zawodnicy wzięli udział w Finale 
Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego, 
który odbył się 13.03.2016 r. w Sulikowie 
k/ Zgorzelca.  

 

 
 
Nasz klub reprezentowała Oliwia 

Neter zajmując w kategorii młodziczek 6 
miejsce na 21 zawodniczek, Kacper Bzowy 
w kategorii kadeci 9-12,  oraz Maciej 
Pokora 13-16 na 23 zawodników.  
Serdeczne gratulacje !!! 
 
 
 
 

V MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA 
WERONA                                                                            

W TENISIE STOŁOWYM 
ROZEGRANY 

 

 
 

 
01.04.2016 r. na sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół w Międzylesiu rozegrano V 
Memoriał Władysława Werona. Udział  
w nim wzięło 23. zawodników : z Jelcza 
Laskowic, Strzelina, Stronia Śląskiego, 
Krosnowic, Bystrzycy Kłodzkiej, Kralik  
i Mi ędzylesia. Po pięknej i wyrównanej 
walce 1 miejsce zajął Sławomir Bielak, 2  
Wincenty Marchewski, 3 Piotr Noga.  

Wszyscy otrzymali medale, 
dyplomy, oraz puchary, a – dodatkowo -  za 
pierwsze miejsce, była nagroda pieniężna. 
Sponsorem nagród był Piotr Weron.  

Puchar dla najmłodszego zawodnika 
turnieju otrzymała zawodniczka ze Stronia 
Śląskiego Paula Krysińska. 
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„PRZYLALI” 
ZAPRZYJA ŹNIONYM  ! 

16.04.2016 r. rozegrany został 
turniej tenisa stołowego memoriał Jana 
Duroskiego w Kralikach -  Czechy. Udział 
wzięło 30. zawodników w tym 5. Polaków. 
Po bardzo dobrych i wyrównanych grach 
międzylesianie „ograli” Czechów zajmując 
następujące miejsca : 1 Bartosz Jurkiewicz, 
2 Bogusław Zadrożny a 3 Sławomir Bielak.  

GRATULUJEMY ! 
 

WIECZNIE MŁODY ! 
 

10.04.2016 odbył się w Bystrzycy 
Kłodzkiej turniej tenisa stołowego w kat 
OPEN. Po bardzo dobrej grze 1 miejsce  
w tym niełatwym turnieju zajął Bogusław 
Zadorożny.  

Życzymy 100 lat takiej formy ! 
 

ZAPRASZAMY NA 
ROZGRYWKI SPORTOWE 
W GMINIE MIEDZYLESIE   

1-3 MAJA 2016 r. 

 
 

VII OTWARTY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO O 
PUCHAR BURMISTRZA 

 
który odbędzie się 01.05.2016 r. 

 o godz. 10.00 w sali sportowej  w szkole 
w Mi ędzylesiu 

INFO: 
https://www.facebook.com/mlkssudety 

FESTYN PIŁKARSKI 
MŁODZIKÓW  

 

 
w dniu 02.05.2016 r.  godz. 10.00 
zapraszamy młodzików 2003  i 

młodszych na stadion sportowy w 
Mi ędzylesiu na którym będzie rozegrany 

festyn piłkarski   
 

XV  TURNIEJ PIŁKARSKICH  
”6”   

 
 

w dniu 03.05.2016 r.  godz. 10.00 
zapraszamy drużyny składające się z 

sześciu zawodników na stadion sportowy 
w Mi ędzylesiu, na którym odbędzie się 

turniej. Zapisy w dniu turnieju. 
 
   

SIŁACZE Z MI ĘDZYLESIA 
 
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 

2016. 
Mistrzostwa Dzierżoniowa w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc 2016. 

 16 kwietnia 2016 r. na hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyły się 
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połączone imprezy: Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc i XII Otwarte Mistrzostwa 
Dzierżoniowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
Kobiet i Mężczyzn.  

 

Mistrzostwa Polski rozegrane zostały w 7 
kategoriach wagowych (od 75 kg do +125 
kg), oraz 3 OPEN (Kobiety, Senior, 
Weteran), natomiast w Mistrzostwach 
Dzierżoniowa walka o zwycięstwo toczyła 
się  w 8 kategoriach wagowych (od 67,5 kg 
do +125 kg) oraz 5 OPEN (Kobiety, 
Młodzik, Junior, Senior, Weteran. Najlepsi 
uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody  
w postaci odżywek, suplementów diety, 
dodatkowo okazałe puchary, medale, 
dyplomy i nagrody pieniężne.   
W Mistrzostwach tych wystartowało 
łącznie 100 zawodników, a wśród nich  
z powodzeniem wystartowała liczna , bo aż 
11 osobowa reprezentacja Sekcji Sportów 
Siłowych „ Bench Press” SUDETY 
Międzylesie plasując się na niżej 
wymienionych miejscach : 

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 
WL RAW :  

Andrzej JURASZEK  - kategoria 
wagowa do 90 kg. V miejsce SENIOR 
wynik 180 kg. 

Krzysztof HALCZYK  – kategoria 
wagowa +125 kg. III miejsce SENIOR, 
oraz III miejsce OPEN WETERAN, wynik 
190 kg. 

XII Mistrzostwa Dzier żoniowa WL 
RAW :  

Marcin SZREIBER  – kategoria wagowa 
SENIOR do 75 kg. miejsce 4 wynik 150 
kg. 

Piotr JURKIEWICZ  - kategoria wagowa 
SENIOR do 75 kg. miejsce 11 wynik 125 
kg ; oraz miejsce 11 kategoria OPEN 
WETERAN. 

Michał ZYGMUNT – kategoria wagowa 
SENIOR do 82,5 kg. miejsce 8 wynik 150 
kg ; oraz miejsce 5 kategoria OPEN 
JUNIOR. 

Andrzej JURASZEK  – kategoria wagowa 
SENIOR do 90 kg. miejsce 5 wynik 180 
kg. 

Patryk HAJDUK  – kategoria wagowa 
SENIOR do 90 kg . miejsce 8 wynik 160 
kg ; oraz miejsce 6 kategoria OPEN 
JUNIOR. 

Daniel SOBOLEWSKI  – kategoria 
wagowa SENIOR do 90 kg. miejsce 9 
wynik 150 kg. 

Mariusz MAŁKOWSKI  – kategoria 
wagowa SENIOR do 90 kg. miejsce 11 
wynik 130 kg. 

Łukasz GAJDULEWICZ  – kategoria 
wagowa SENIOR do 100 kg. miejsce 9 
wynik 175 kg ; oraz miejsce 3 kategoria 
OPEN JUNIOR. 

Andrzej KACHEL  – kategoria wagowa 
SENIOR do 100 kg. miejsce 15 wynik 145 
kg. 

Krzysztof HALCZYK  - kategoria 
wagowa SENIOR +125 kg. miejsce 4 
wynik 190 kg ; oraz miejsce 6 kategoria 
OPEN WETERAN. 
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Grzegorz KANTOR - kategoria wagowa 
SENIOR + 125 kg. Miejsce 5 wynik 190 
kg ; oraz miejsce 7 kategoria OPEN 
WETERAN. 

 

Pełne wyniki w zakładce WYNIKI , 
fotorelacja w 2 linkach w zakładce 

GALERIA. 

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL 
FACEBOOK – SIŁACZE 

MIĘDZYLESIE. 

 
DRODZY ROWERZY ŚCI !!! 

23 KWIETNIA 2016 
UROCZYŚCIE 

ROZPOCZYNAMY 
CZWARTY SEZON IMPREZY 

ROWEROWEJ 
UP HILL DLA KA ŻDEGO 

„KORONA MI ĘDZYLESIA” 
 
 

REGULAMIN CYKLU IMPREZ 
ROWEROWYCH  

 
1. Impreza ma charakter otwarty  

i adresowana jest do osób 10+. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest 
posiadanie sprawnego technicznie 
roweru oraz sztywnego kasku. 

3. Zawodnicy mają obowiązek 
poruszania się podczas jazdy 
zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego. 

4. Uczestnicy pełnoletni startują na 
własną odpowiedzialność po 
złożeniu pisemnego oświadczenia o 
braku przeciwwskazań 
zdrowotnych. 

5. Dzieci i młodzież od 10 do 18 roku 
życia startują za pisemną zgodą 
opiekunów prawnych i po 
okazaniu Karty rowerowej.  

6. Uczestnicy wnoszą opłatę za 
ubezpieczenie NW w kwocie 12 zł 
za cały sezon.  

7. Od osób pełnoletnich mile widziana 
dobrowolna opłata startowa za etap. 

8. Impreza odbywać się będzie raz w 
miesiącu, w soboty. 

9. Planowane terminy i trasy kolejnych 
imprez: 

23.04.2016   Międzylesie - Boboszów 
21.05.2016   Roztoki – Długopole Górne 
18.06.2016   Domaszków - Jaworek 
23.07.2016   Międzylesie – Różanka 
/Wapiennik/ 
20.08.2016   Roztoki - Szklarnia 
17.09.2016   Międzylesie – Potoczek Wieś 
15.10.2016   Goworów – Jodłów /Ostoja/ 

10. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 
Zawodów w miejscu startu w godz. 
9.15 do 9.45. 

11. Impreza odbywać się będzie bez 
względu na warunki atmosferyczne. 

12. Uczestnicy otrzymują numer 
startowy, który jednocześnie 
wskazuje, z jakim opóźnieniem 
wyjechali na trasę, w stosunku do 
pierwszego zawodnika. 
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13. Start pierwszego zawodnika o godz. 
10.01 

14. Kolejni zawodnicy będą 
wypuszczani na trasę  
z 1 minutowym opóźnieniem. 

15. Organizator dokonuje ręcznego 
pomiaru czasu na szczycie 
wzniesienia i dokonuje przeliczenia 
czasu brutto na czas netto /czas na 
mecie – nr startowy = czas netto/. 

16. Uczestnicy otrzymują Paszport 
„Korony Międzylesia” na sezon 
2016, w którym zapisywane będą 
wyniki uzyskane podczas kolejnych 
etapów. 

17. Podczas podsumowania cyklu 
„Korona Międzylesia 2016” 
przewiduje się nagrody dla 
najbardziej aktywnych uczestników 
oraz niespodzianki dla wszystkich. 

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na 
opublikowanie ich wizerunku na 
fotografiach z imprezy, 
wymienienie z imienia i nazwiska w 
komunikatach prasowych oraz 
przetwarzanie danych osobowych 
dla celów promocyjnych imprezy. 

19. Udział w imprezie oznacza 
akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 
 

OBCHODY 3-MAJOWE  
W GMINIE MI ĘDZYLESIE  

12.00 - Msza św. w intencji ojczyzny  
w Kościele Bożego Ciała w Międzylesiu, 
po mszy uroczysty przemarsz pod obelisk 
Sybiraków i złożenie kwiatów.  

13.30 -  Uroczysty koncert w sali MGOK  
w wykonaniu kameralnego 
nauczycielskiego  chóru "CHÓR Z GÓR”  
z Bystrzycy Kłodzkiej 

 
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 UZALE ŻNIONYCH  
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 
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potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 
także członków rodzin osób uzależnionych 
szukających pomocy w rozwiązaniu 
istotnych spraw rodzinnych.  

 
DNI PRZYJ ĘĆ  W  

NAJBLI ŻSZYCH  MIESI ĄCACH 
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 
*02.05.2016*16.05.2016* 

POMOC BEZPŁATNA ! 
 

 

 O  

PRZETARGI  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mi ędzylesie  o g ł a s z 
a, że  dnia 24 czerwca 2016 r. o godz. 10.00, w sali 
nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Mi ędzylesiu, Plac 
Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny 
nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 
Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 
190 o pow. 5,46 ha, SW1K/00044174/9 
Działka położona jest w centralnej strefie 
miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 
33,            w odległości ok. 350 m od 
międzynarodowego przejścia granicznego 
Boboszów – Dolni Lipka. 
  
Cena wywoławcza nieruchomości – 2.813.625 zł 
(słownie: dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy 
sześćset dwadzieścia pięć złotych brutto). 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mi ędzylesie  o g ł a s z 
a, że  dnia 20 maja 2016 r. o godz. 9.00, w sali nr 
14 Urzędu Miasta i Gminy w Mi ędzylesiu, Plac 
Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny 
nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 

 

Położenie nieruchomości – obręb RÓŻANKA, dz. 
125/2 o pow. 0,7771 ha, SW1K/00076755/9 
Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest 
w centralnej strefie zabudowy. Działka wyposażona 
jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną. 
Dostęp komunikacyjny bardzo dobry. Dziaka 
zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. 
użytkowej 1068,25 m2 i gospodarczym – kotłownia 
o pow. uż. 14,75 m2. Budynek wolnostojący, 
podwpiwiczony. Konstrukcja budynku murowana z 
kamienia i cegły ceramicznej. Dach konstrukcji 
drewnianej kryty blachą. Stolarka okienna i 
drzwiowa drewniana. 
 
W dniach 9-13 maja 2016 r. jest możliwość 
obejrzenia w/w nieruchomości, w sprawie proszę 
się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i 
Gospodarki tut. Urzędu, tel. 74 8 126 327 wew. 14. 
1. Cena wywoławcza nieruchomości – 

295.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych brutto. 
 

Szczegółowych Informacji udziela 
referat Infrastruktury Technicznej i 
Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy 
Mi ędzylesie,  Plac Wolności 1, pok. nr 
17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-
327 wew. 14/. 



 

 

 

MARATON  NA  ORIENTACJĘ  

     JASZCZUR – ŚCIEŻKA MUFLONA  
     Puchar Jaszczura 

   Liga Pieszych Rajdów na Orientacje 

REGULAMIN 

Maraton na Orientacj ę „Jaszczur” – turystyczna długodystansowa (50, 25 i  13km) impreza na 
orientacj ę, na której potwierdza si ę punkty kontrolne z lampionów planszowych lub zada ń 
terenowych charakterystycznych dla okolicy.  
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W zadaniach terenowych przydatna mo że być podstawowa wiedza przyrodnicza, umiej ętne 
rozpoznanie okolicy, zabytków, zdolno ści terenoznawcze (okre ślanie azymutu, odległo ści),  
umiej ętno ści rysunkowe. Zdarza si ę, że do zdobycia s ą punkty umiejscowione na przeszkodach 
wysoko ściowych (bez stosowania technik linowych). 
Priorytetem Jaszczura jest poznawanie ciekawych mie jsc w Polsce i na 
pograniczach.  

1. Cel Imprezy 

- ukazanie walorów Masywu Śnieżnika, 
- rozwój ogólnopolskiego Programu JASZCZUR - maratonów na orientację w 

miejscach ciekawych turystycznie, 
- upowszechnienie aktywnej turystyki, 
- popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 

wypoczynku, 
- praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i 

kompasem. 

2. Termin i Miejsce 

Impreza odbędzie się w dniach:13 - 15 maja 2016 r. (start 14 maja) 
Miejsce imprezy: Goworów, (gm. Międzylesie, woj. dolnośląskie)  
Baza: Świetlica wiejska w Goworowie 

3. Organizator 

Zgromadzenie Wędrownicze przy Kociewskim Klubie Turystycznym. Starogard Gdański. 
kontakt: mieszko1313@op.pl   

4. Współorganizacja 

Miasto i Gmina Międzylesie  

5. Forma i Kategorie 

Turystyczny rajd na orientację z wyznaczonymi  
punktami kontrolnymi. 
Kategoria Piesza 50 km (TP50)    
Drużyny 1-3 osobowe. ||  Limit czasu*: 14h + 3h limitu spóźnień. || Zaliczana do Liga 
PRO. 
Kategoria Piesza 25km (TP25)    

Drużyny 1-5 osobowe. ||  Limit czasu*:   9h + 2h limitu spóźnień. 
Kategoria Piesza 13km (TP13)  

Drużyny 1-5 osobowe. ||  Limit czasu*:   6h + 2h limitu spóźnień 
Kategoria Niepiesza 50 km (TN50)   

Drużyny 1-3 osobowe. ||  Limit czasu*:   9h + 2h limitu spóźnień          
* - Ostateczny limit czasu może ulec zmianie i jest podawany na mapie.  

Drużyny z osobami do lat 13 mogą startować w zespołach większych niż ww po uzgodnieniu z 
organizatorem. 

Kategoria Niepiesza  –pokonywana przy wsparciu dowolnego środka transportu, pod 
warunkiem że będzie to własny niesilnikowy środek transportu (np. konno, rower, lub inny). 
Więcej info na stronie : 
 
https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/?fref=ts 
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DROGIE DRUHNY I DRUHOWIE  
 

Z okazji Waszego święta składamy wszystkim 
najserdeczniejsze podziękowania 

za Wasz trud, poświęcenie, bezinteresowną pomoc 
drugiemu człowiekowi, wychowanie młodzieży oraz pracę na rzecz ochrony 

zdrowia i mienia mieszkańców naszej Gminy. 
W dniu Waszego święta życzymy Wam, 

wszelkiej pomyślności, aby ta trudna, społeczna służba 
drugiemu człowiekowi była dla Was źródłem satysfakcji 

oraz powodem do dumy. 
 
Niechaj św. Florian, patron wszystkich strażaków, czuwa nad wami oraz waszymi bliskimi. 

życzą: 
  

 Burmistrz Miasta i Gminy  
Tomasz Korczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Marcinek 

 


