
 

 

 

 



DZIŚ NASZYM ROZMÓWCĄ JEST  DOWÓDCA                                                 

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ                                                         

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ      

MŁODSZY KAPITAN MGR JERZY ADAMÓW 

 

Panie kapitanie, może zaczniemy chronologicznie, od początku. Jak to się właściwie 

wszystko zaczęło? Od ilu lat związany jest Pan ze strażą, czym jest dla Pana ta praca, jakie 

doświadczenie zawodowe ma Pan za sobą i czy pamięta Pan w ilu akcjach ratowniczych brał 

Pan udział? I co na realizowanie się w takiej niebezpiecznej przecież pracy mówi Pańska rodzina 

? 

 

 Służbę w straży rozpocząłem w 1978 roku. W trakcie tego czasu wydarzyło się tak wiele, że trudno mi 

wszystko spamiętać. Oczywiście jeśli chodzi o system kształcenia zaczynałem od przysłowiowego 

szeregowca zdobywając w kolejnych latach stopniowo szlify rzemiosła strażackiego. Wiele akcji 

pomimo upływu lat dokładnie zapamiętałem:  pożar w Kuźni Raciborskiej, powódź z 1997 i oczywiście 

te, w których ludzie doświadczali ogromu nieszczęścia.  

Ze względu na ochronę danych osobowych nie chciałbym ich jednak przytaczać.  

Jeśli chodzi o moją rodzinę to  przez tyle lat zdążyła się już  uodpornić na moją jakże specyficzną 

pracę, która wymaga ode mnie ciągłej dyspozycyjności. 

 

Zanim zaczniemy mówić o dniu codziennym strażaka, cofnijmy się kilka dni do tyłu. 3 

czerwca na uroczystej sesji Rady Miejskiej Międzylesia jednostka, którą Pan dowodzi została 

wyróżniona medalem  „Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie”. Jak Pańscy podkomendni 

przyjęli wiadomość o tym niecodziennym przecież wydarzeniu ? 

 

Strażacy wszelkie wyróżnienia przyjmują nieśmiało, one nas delikatnie mówiąc zawstydzają, ale 

oczywiście cieszą i dają nam siłę chociaż ratowanie innego człowieka jest dla nas rzeczą tak oczywistą 

jak oddychanie. Strażacy są dumni z tego wyróżnienia i dziękujemy za dostrzeżenie naszej wartości. 

 

Wyróżnienie to, oprócz wielu innych ważnych powodów, ma między innymi związek z 

największym po powodzi roku 1997 dramatem naszej gminy. Złotymi zgłoskami zapisała się 

pomoc Pańskiej jednostki podczas akcji ratowniczej spowodowanej zniszczeniami i zagrożeniem 

zdrowia i życia ludzi, po szalejącym 8 lipca ub. roku po naszej gminie huraganie. Jak Pan 

wspomina tamte dni ? 

   

Pomimo wielkiej tragedii ludzkiej, która spowodowana był wspomnianym huraganem uważam, że 

działania różnych podmiotów ratowniczych, które zadysponowane były we wskazane miejsca można 

uznać za dobrze skoordynowane. Usuwanie skutków nawałnicy trwało kilka tygodni ale z każdym 

dniem widać było niesamowity efekt tych prac. Ogrom realizowanych czynności można przypisać 

jednostkom OSP,  bez których  tak naprawdę  Państwowa Straż tutejszego terenu chronionego nie 

poradziłaby sobie w żaden realny sposób. Wspomnieć należy również o niesamowitym zaangażowaniu 

lokalnego samorządu na czele z Panem Burmistrzem Tomaszem Korczakiem, oraz mieszkańców 



gminy, którym należą się wielkie podziękowania. Widać było dużą życzliwość, oraz szczerość w 

dzieleniu się pomocą na różnym szczeblu. 

  

A teraz od wspomnień po codzienność… Jaki zakres zadań realizuje JRG ? 

 

Zakres naszej działalności precyzują przepis., Ochraniamy teren 4 dużych gmin – Międzylesie, 

Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Dysponowani do działań jesteśmy przez Stanowisko 

Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku. Działania, jakie podejmujemy to miejscowe zagrożenia, 

oraz pożary.  Stale jesteśmy w gotowości do wyjazdu. 

 

Jakie najważniejsze zadania stoją przed jednostką w zakresie bezpieczeństwa na 

obszarze powiatu ? 

 

Zapewnienie pomocy dla ludzi w każdym momencie. 

 

Czy można powiedzieć o JRG w Bystrzycy Kłodzkiej, że jest nowoczesną organizacją 

ratowniczą, mogącą sprostać wszystkim wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa ?  

  

JRG Bystrzyca Kłodzka to przede wszystkim duży potencjał wyposażenia sprzętowego. Tylko w 

ostatnich latach zakupiono dwa samochody gaśnicze, oraz jeden specjalistyczny- podnośnik koszowy. 

Dodatkowo doposażono nas w najnowocześniejszy sprzęt do ratownictwa drogowego oraz wodnego.  

Oczywiście wraz z rozwojem cywilizacyjnym rosną również potrzeby w zakupie adekwatnych 

zestawów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego potrzebnego do usuwania różnych zagrożeń i 

utrzymania należytego poziomu bezpieczeństwa. 

Pragnę również nadmienić,  że nasz sprzęt obsługuje wykwalifikowana załoga, o której mogę mówić 

jedynie w samych superlatywach.  

 

Jak w tej chwili wygląda wyposażenie bojowe bystrzyckiej straży ? 

 

 Siłę bojową bystrzyckiej straży stanowią pojazdy gaśnicze jak również specjalistyczne. 

Sprzęt ten jest w dyspozycji 30. strażaków pododdziału bojowego, którzy wielokrotnie stawiają czoło 

rozmaitym bardzo skomplikowanym wyzwaniom. 

  

Strażacy gaszą nie tylko pożary, ale niosą też pomoc np. w wypadkach drogowych. 

Jakich interwencji jest najwięcej ?  

 



Na chwilę obecną zauważa się tendencje wzrostową, która dotyczy tzw. miejscowych zagrożeń. 

Oczywiście pożary również są odnotowywane, jednak prym wiodą wypadki drogowe, zdarzenia 

ekologiczne,  oraz te z zakresu ratownictwa medycznego. 

Pragnę tylko wspomnieć, że dzisiejsi strażacy to wykwalifikowani ratownicy, którzy często udzielają 

ofiarom wypadków kwalifikowanej pomocy. 

 

Jak wygląda typowy dzień pracy strażaka ? 

 

Pracę  rozpoczynamy o godzinie 8:00. Podczas przyjmowania służby zwracamy uwagę na stan 

techniczny pojazdów, oraz sprawność całego sprzętu jaki znajduje się w JRG. W dalszej kolejności 

przechodzimy do zadań jakie mamy wytyczone przez plan dnia. Doskonalimy umiejętności teoretyczne 

oraz praktyczne. Do nauki wykorzystujemy konspekty lekcyjne, które są opracowane na każdy dzień 

miesiąca. Do naszych obowiązków należy także dbanie o sprzęt i jednostkę. W międzyczasie 

wyjeżdżamy do rozmaitym zdarzeń  niosąc pomoc osobom poszkodowanym w często bardzo 

tragicznych sytuacjach. 

     

Na jakie elementy pracy jako dowódca jednostki zwraca Pan szczególną uwagę ? 

  

Jako dowódca szczególną uwagę zwracam na ciągłe doskonalenie zawodowe. Nie możemy sobie 

pozwolić na chociażby jeden dzień : tzw. „dyspensy” ponieważ nasza wiedza wielokrotnie 

wykorzystywana jest w trakcie ratowania ludzkiego życia. 

 

Jak bardzo zmieniła się Straż Pożarna od czasu kiedy rozpoczął Pan w niej służbę ? 

 

 Do dnia dzisiejszego oblicze straży zmieniło się diametralnie. Kiedyś do akcji wyjeżdżaliśmy 

samochodami star i jelcz. Dzisiaj jak widać podczas akcji  jest to nowoczesny sprzęt. Należy również 

dodać, że rozwinął się również ogromnie wachlarz kompetencji. Na przełomie lat 70/80  gasiliśmy 

tylko pożary, dzisiaj jest to ratownictwo drogowe, medyczne, chemiczne ekologiczne, wodne a nawet 

wysokościowe. 

   

Jak ocenia Pan współdziałanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy Międzylesie i jakie jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego w gminie, ale także i 

powiecie ? 

 

Znaczenie jednostek OSP w systemie ochrony powiatu kłodzkiego jest bardzo duże, funkcjonowanie 

tych jednostek daje nam możliwość skutecznej pomocy podczas prowadzonych działań ratowniczych. 

Jednostki z terenu gminy Międzylesie gwarantują nam szybki czas podjęcia interwencji a 

przygotowanie ratowników OSP należy ocenić jako bardzo dobre. 

 

Co według Pana sprawia, iż wasza służba cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym ? 



 

To nie tylko gaszenie pożarów czy też usuwanie skutków zdarzeń chemicznych, katastrof budowlanych, 

ekologicznych, wodnych, a także udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale także 

współdziałanie ze wszystkimi służbami. Jednostka PSP bierze udział w działaniach poszukiwawczych 

zaginionych ludzi, usuwa zagrażające ludzkiemu zdrowiu owady, a nawet ściągnie „kotka” z drzewa, 

dlatego też cieszymy się tak dużym zaufaniem społeczeństwa. 

 

Panie kapitanie nie wiem, czy naszą rozmowę przeczytają młode osoby obu płci i nie 

wiem na ile zmieniły się marzenia chłopięce czy dziewczęce, ale proszę odpowiedzieć na pytanie, 

jak zostać strażakiem ? 

  

Żeby zostać strażakiem należy przede wszystkim posiadać odpowiednie predyspozycje psychofizyczne 

oraz ukończyć minimum szkołę średnią. 

W dalszej kolejności przejść weryfikację sprawności fizycznej oraz komisję lekarską. 

Należy również wspomnieć, że kandydaci do pracy w PSP otrzymują również w trakcie rekrutacji 

punkty preferencyjne z racji posiadanych kwalifikacji: KPP, kurs techniczny, kurs szeregowców OSP. 

Warto więc inwestować w siebie. 

 

Dla wielu bycie strażakiem brało się z „pewnego obrazka”, mianowicie kiedy jest 

wezwanie do akcji to wszyscy biegną i potem łapią się za rurę i zjeżdżają, a na dole stoją wozy 

bojowe. Taki sposób przemieszczania się obowiązuje do tej pory ? 

 

W dalszym ciągu po ogłoszeniu alarmu strażacy korzystają nie tylko ze schodów ale również z tzw. 

ześlizgu, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności. 

Chodzi o to aby jak najszybciej wyjechać do akcji, a ta droga z pomieszczeń socjalnych do garażu jest 

zawsze najkrótsza i najbardziej dynamiczna. 

  

Czy przez całą swoją dotychczasową służbę miał Pan moment kryzysu i chciał Pan z niej 

zrezygnować ? 

 

Jak to w życiu każdy ma jakieś chwile słabości ale w moim przypadku nie były na tyle poważne żebym 

myślał o zmianie pracy ponieważ Straż jest dla mnie całym życiem. 

Ciągłe nowe wyzwania oraz związana z nimi adrenalina dawały mi skuteczny „zastrzyk” energii na 

nowe lepsze dni. 

Nie byłbym międzylesianinem, gdybym – zbliżając się do końca naszej rozmowy, nie 

zapytał jak ocenia Pan dotychczasową współpracę z samorządem gminy Międzylesie ? 

 

Współpracę z samorządem oceniam bardzo wysoko. To nie tylko wspólne porozumienia ale również 

realne działanie.  



Organizacja logistyczna podczas zdarzeń oraz wsparcie sprzętowe, na które to zawsze możemy  liczyć. 

 

Ma Pan może jeszcze jakieś niespełnione marzenia czy cele? Może niekoniecznie 

związane z pracą…  

 

Marzę tylko o tym,  aby nigdy nie zawieść zaufania społecznego. 

 

Czego więc można życzyć dowódcy  JRG ? 

 

Dowódcy JRG można życzyć tylko jednego: dobrej i tak zgranej załogi jak do tej pory. 

 

Na koniec może kilka zdań od siebie… 

 

Proponuję trochę „statystyki” dla dodatkowego poszerzenia wiedzy o bystrzyckiej JRG. Na terenie 

powiatu funkcjonują 62 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w swoich szeregach 

około 2000 strażaków ochotników. 22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały włączone 

decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, terenem 

działania tych jednostek jest obszar całego powiatu, jednostki te stanowią również Wojewódzki Odwód 

Operacyjny Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego. 

 

Teren działania poszczególnych JRG PSP: 

 

JRG PSP w Kłodzku 538 km2 

JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej 790 km2 

JRG PSP w Nowej Rudzie 314 km2 

Ilość interwencji na terenie chronionym przez JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej: 

Pożary : 309 

Miejscowe zagrożenia : 847 

 

Alarmy fałszywe : 49 

 

RAZEM : 1195 interwencji w roku 2015 

 

Dziękuję za rozmowę 



XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 

31 maja 2016 r  odbyła się XVIII sesja Rady 

Miejskiej Międzylesia. W proponowanym 

porządku obrad znalazły się następujące 

projekty uchwał w sprawach : 

 

1/ przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Międzylesie za rok 2015, 

 

2/ górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów komunalnych  

od właściciela nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych,  

 

3/ metod ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty, 

 

4/ określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi, 

 

5/ określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków  

komunikacji elektronicznej,  

 

6/ zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną  

z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za  

odprowadzanie i unieszkodliwianie 

ścieków w Gminie Międzylesie, 

 

7/ zmiany w budżecie gminy na rok 2016,  

 

8/ udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na  

 zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3233D  

w miejscowości Szklarnia na długości 

840m”. 

Zainteresowanych szczegółowym 

przebiegiem obrad zapraszamy na stronę 

www.miedzylesie.pl  ˃ BIP ˃ Rada Miejska 

UROCZYSTA SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 

 

03.06.2016 r. w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła się 

XIX uroczysta Sesja Rady Miejskiej  

w Międzylesiu, która oficjalnie inauguruje 

coroczne obchody Dni Międzylesia. Sesja 

była okazją do podsumowania pewnych 

działań w minionym roku i wręczenia 

wyróżnień osobom, wśród których znalazły 

się: 

- Michał Jóźwiak, któremu burmistrz 

wręczył nagrodę za zajęcie I miejsca  

w turnieju szachowym o puchar Burmistrza 

MiG Międzylesie, 

- Zakład Elektrotechniki w Międzylesiu, 

wyróżniony w 50 rocznicę istnienia  

i funkcjonowania na terenie gminy, 

- Pan Mirosław Trybulec, któremu 

dziękowano za uratowanie życia 

mieszkańca Międzylesia oraz Pani Maria 

Janczak, Sybiraczka - w podziękowaniu  

za przekazywaną młodym pokoleniom 

lekcję historii opartą na przeżytych 

doświadczeniach. 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 Oprócz wymienionych wyróżnień bardzo 

ważnym elementem sesji są coroczne 

honorowe odznaczenia osób 

wyróżniających się w pracy na rzecz 

społeczności gminnej i wręczenie medali 

„Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Międzylesie”.  

Nagrodzono 3 nominowanych przez 

Kapitułę Odznaczenia, a wśród nich 

znaleźli się: 

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Bystrzyca Kłodzka, 

2.Stacja Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Międzygórzu, 

3.Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

Wśród zaproszonych gości przybyłych na 

uroczystą Sesję Rady znaleźli się: 

odznaczeni z lat poprzednich i honorowi 

obywatele gminy, radni, sołtysi, 

pracownicy urzędu, funkcjonariusze 

władzy publicznej, przedstawiciele 

placówek oświatowych i innych jednostek 

organizacyjnych. Po zakończeniu sesji 

zaproszono wszystkich uczestników  

do zamku w Międzylesiu na otwarcie 

wystawy Międzylesie na starej pocztówce. 

IV SESJA MŁODZIEŻOWEJ 

RADY MIG MIĘDZYLESIE 

 

W dniu 14 czerwca 2016 r. w sali 

Urzędu MiG Międzylesie odbyła się IV sesja 

Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie, która 

zakończyła I kadencję jej funkcjonowania. 

Sesja była podsumowaniem działań podjętych 

przez młodzież w roku szkolnym 2015/2016. 

Oprócz części uroczystej, na sesji podjęto 

uchwałę o zatwierdzeniu zrealizowanych i 

rozliczonych wniosków, składanych przez 

Zespoły Szkół do Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich. Ponadto wyświetlona 

została prezentacja multimedialna 

podsumowująca minioną kadencję.  

 

 

 

Burmistrz w swoim przemówieniu dziękował 

dyrektorom szkół za możliwość  powołania 

Młodzieżowej Rady oraz podkreślił, jak ważną 

rolę odegrała ona                          w tworzeniu 

ram funkcjonowania dla przyszłych rad. 

Podziękowania skierował również w stronę 

opiekunów: pani G. Neter, pana  S. Kopeć oraz 

pani I. Trytek, która była opiekunem 

nieformalnej grupy powołanej celem 

utworzenia Młodzieżowej Rady. Ustalono, że z 

dniem 1 września br. ustalony zostanie 

kalendarz wyborczy do przeprowadzenia 

wyborów na II kadencję Młodzieżowej Rady 

MiG Międzylesie. 

 



 

 

INFORMACJE O 

POSTĘPOWANIACH 

PRZETARGOWYCH  

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne na 

zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi  

do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie-IV 

etap”, dotyczącej remontu drogi gminnej ona 

odcinku 1+000 do 1+400 wybrana została 

oferta firmy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-

Mostowych „DROGMOST”  

Sp. z o.o.  w Kłodzku, ul. Objazdowa 24,  

57-300 Kłodzko z ceną brutto 258.368,23 zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 23/100 

groszy). Termin realizacji zadania: do 31 

sierpnia 2016 r.  

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego na 

zadania rekultywacyjne na rok 2016. 

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

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ  

NA DZIAŁKACH W MIĘDZYLESIU. 

Zostały wszczęte postępowania  prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zm.) dot.: 

a) Publikacja w dniu 31 maja 2016 r. –  

dot. zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej na 

działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w 

Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne 

opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja 

zadania"  - zadanie realizowane będzie przy 

udziale środków  

z rezerwy celowej budżetu państwa  

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, 

b) Publikacja dnia 07 czerwca 2016 r . – 

 dot. zadania pn.: „Budowa  boiska sportowego 

w Domaszkowie – Etap drugi - Zaplecze” – 

zadanie realizowane będzie przy udziale 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. 

  

 

Uchwałą nr XXII/668/16 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia  

25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia  

z budżetu Województwa Dolnośląskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

zadanie realizowane przez gminy w zakresie 

projektów złożonych w ramach konkursu 

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  z 2016 roku – 

Gminie Międzylesie przyznano kwotę 30.000 zł 

na zadania „Budowa placu zabaw na terenie 

rekreacyjnym w Gajniku na dz. nr 127/2 oraz 

remont nawierzchni ciągu pieszego przy 

budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej w 

Międzylesiu na działce  

nr 334/21 dr.”  

MODERNIZACJA 

CHODNIKÓW 

Gmina Międzylesie wspólnie z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Kłodzku zrealizowała 

porozumienie dotyczące remontu chodnika 



przy ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu. 

Zadanie polegało na wymianie zniszczonej 

starej nawierzchni na trwalszą nową kostkę 

betonową zakupioną przez Powiat Kłodzki. 

 

 

Remontowana powierzchnia wyniosła blisko 

100 m2. Inwestycję udało zakończyć się przed 

Dniami Międzylesia, dzięki czemu uniknięto 

problemów na tym ważnym dla mieszkańców 

ciągu pieszym a także znacznie poprawiono 

estetykę okolicy. Gmina wykonała prace w 

ramach robót publicznych z pomocą ZGKiM i 

ZUK Międzylesie. 

 

POSIEDZENIE KOMITETU 

MONITORUJĄCEGO RPO WD 

2014-2020 

 

9 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się 

dwunaste posiedzenie Komitetu 

Monitorującego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

strony rządowej, samorządowej oraz 

partnerów społecznych i gospodarczych. 

Gminę Międzylesie reprezentował 

Burmistrz Tomasz Korczak. Obradom 

przewodniczył Przewodniczący Komitetu – 

Marszałek Cezary Przybylski.  

W spotkaniu uczestniczył pan Ioannis 

Kroustalis – przedstawiciel DG Regio 

w  Komisji Europejskiej.  

Podczas spotkania przedstawiony został 

aktualny stan realizacji RPO WD 2014-

2020 oraz  kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich osi priorytetowych.  

MIERNIK PRĘDKOŚCI 

Początkiem czerwca b.r. na ulicy 

Waryńskiego zainstalowano miernik 

prędkości. Nowe urządzenie informuje o 

aktualnej prędkości pojazdów 

nadjeżdżających od strony Kłodzka, 

jednocześnie ostrzegając kierowcę, jeśli 

prędkość została przekroczona. Tym 

samym urządzenie  poprawi stan 

bezpieczeństwa drogowego naszej gminy. 

 

 



OBCHODY XXV – LECIA  

POWSTANIA STRAŻY 

GRANICZNEJ W KŁODZKU 

Jubileusz był okazją do złożenia 

podziękowań pracownikom i 

funkcjonariuszom Placówki Straży 

Granicznej w Kłodzku za ich pełną 

zaangażowania pracę i służbę. W dniu 

10.06.2016 r. wręczone zostały 

wyróżnienia, odznaczenia państwowe i 

resortowe oraz akty mianowania na kolejne 

stopnie służbowe.  

 

W uroczystości udział wzięli 

przedstawiciele władz samorządowych oraz 

innych instytucji  współpracujących z 

Placówką Straży Granicznej w Kłodzku.  

Na spotkaniu gminę Międzylesie 

reprezentował Burmistrz Tomasz Korczak. 

PODSUMOWANIE KONKURSU 

„BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE” 

/etap regionalny/ 

 

Zakończono XIV edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”- etap regionalny.  

Do konkursu na terenie działania PT 

KRUS w Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Świdnicy oraz Ząbkowic Śląskich w 2016 roku 

przystąpiło 18 rolników, którzy dokonali na 

terenie swoich gospodarstw różnego rodzaju 

usprawnień i inwestycji poprawiających 

bezpieczeństwo pracy. Spośród nich komisja, 

której przewodniczył Kierownik PT KRUS w 

Wałbrzychu, Przemysław Grzybowski, 

przeprowadziła ocenę gospodarstw pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

profilaktyki przeciwpożarowej oraz ich 

estetyki. Oceniane były takie elementy 

środowiska pracy rolnika jak: podwórze, 

budynki gospodarcze, ciągniki rolnicze, 

maszyny rolnicze, pilarki tarczowe, obsługa 

zwierząt, estetyka gospodarstw.  

Zwycięzcami  konkursu na etapie 

regionalnym zostali: 

Beata i Andrzej Kasperscy z miejscowości 

Smreczyna (gmina Międzylesie I  miejsce),  

Michał Starak z miejscowości Olszany (gmina 

Strzegom II miejsce), 

Tadeusz Kubicz z miejscowości Przedborowa 

(gmina Ząbkowice Śląskie III miejsce).  

W dniu 10.06.2016 r., w siedzibie PT 

KRUS w Wałbrzychu odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursu, podczas którego 

zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową 

Inspekcję Pracy, Gminę Kłodzko, Bystrzycę 

Kłodzką, Międzylesie, Pieszyce, Świdnica, 

Czarny Bór, Nowa Ruda, Walim, Dzierżoniów, 

Szczytna, Złoty Stok, Marcinowice, Żarów, 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. 

Poczęstunek został ufundowany przez 

Dyrektora Banku Zachodniego WBK Oddział 

w Wałbrzychu, pana Szczepana Wojciaczyka. 

Honorowy Patronat na etapie regionalnym 



konkursu objęła Dolnośląska Izba Rolnicza we 

Wrocławiu, pan Paweł Mazur – 

Przewodniczący Rady Izby, Starosta 

wałbrzyski, pan Jacek Cichura. Laureatom 

konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia w 

etapie wojewódzkim! 

DNI MIĘDZYLESIA 2016 

W trakcie XXII Dni Międzylesia na polu 

biwakowym odbyło się XII Grillowanie 

pod Trójmorskim Wierchem.  

W grillowaniu udział wzięło 14 drużyn: 

KGW Dolnik, sołectwa: Nowa Wieś, 

Lesica, Domaszków, Gajnik, Międzylesie, 

Pisary, Potoczek oraz Dom Dziecka  

z Domaszkowa, Ogrody Działkowe  ROD 

„Tęcza" i drużyny czeskie: Bartoszowice i 

Kraliki Zo ĆZS. Łącznie zebrano kwotę 

2069,10 zł którą przekazano na letni 

wypoczynek dzieci z Domu Dziecka. 

 

W trakcie imprezy odbyły się zawody 

strzeleckie i turniej we wbijaniu gwoździa. 

Zwycięzcy w turnieju strzeleckim o Puchar 

Burmistrza to: I miejsce Edward Juraszek, 

II miejsce Józef Matła, III miejsce Mariusz 

Bojda. Zwycięzcy w Mistrzostwach 

Międzylesia we wbijaniu gwoździa  

o Puchar Burmistrza to: I miejsce Zygmunt 

Stock, II miejsce Andrzej Ziental,  

III miejsce  Mirosław Czesnołowicz. 

Podczas grillowania wystąpiły zespoły 

śpiewacze: Róża, Oset, Międzylesianie oraz 

Orkiestra dęta OSP i sygnaliści MSMP 

„Akord Lasu” z Wrocławia . Wieczorem na 

scenie gościły dwie kapele: Centrala 57  

i Horyzont. 

 

 

 

 



 
  

O godz. 23.00 niebo nad Międzylesiem 

zajaśniało od rozbłysku sztucznych ogni.  

Przy muzyce  granej przez Adasia Żabę 

mogliśmy się bawić do białego rana. 

 

 

 

 

W niedzielę od wczesnych godzin rannych 

swoje stoiska ustawiali leśnicy  

z Międzylesia, Lądka, Żmigrodu, Barda, 

Zdroje, Leśny Kompleks Promocyjny 

„Dolina Baryczy” oraz Sokolnicy. Park 

linowy montowali żołnierze  

z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty 

Górskiej z Kłodzka, a drużyny OSP  

z Międzylesia i Goworowa przybyły na 

miejsce z pokazem sprzętu strażackiego.  

 

W południe pole biwakowe przyciągało   

pysznym jedzeniem - harcerze  

grochówką, Zespół Szkół i Samorządowe 

Przedszkole plackiem po węgiersku i 

pierogami. Od godz.  13.00 najmłodsi 

raczyli nas swoimi występami – 

popisami  muzycznymi, wokalnymi, 

tanecznymi, teatralnymi. Na scenie 

wystąpiły następujące grupy: 

-Przedszkole w Międzylesiu-grupy 

Pszczółki,Tygryski, Wilczki i Delfinki, 

-Zespół Szkolno- Przedszkolny 

reprezentowały grupy-przedszkolaki z 0, 

klasa Ia, klasa III, grupa taneczna 

dziewcząt, 

-Zespół Szkół w Międzylesiu: 



grupy  „Apsik”,” Dwa kroki”, „Urwisy”, 

Dziewczyny z kl. Ia i Ib, Zespół Wokalno- 

Instrumentalny oraz wokalistki Oliwia 

Żędzianowska, Klaudia Janczak, Roksana 

Michalak,  

-grupa taneczna z Domu Dziecka w 

Domaszkowie,  

-sekcja HAPKIDO z pokazem sztuk walki,  

-Akademia Ruchu z Goworowa z 4 

układami tanecznymi, 

-Zespół Plus - Minus z układem tanecznym, 

gościnnie zaśpiewała Oliwia Łukaszewicz z 

Prudnika. 

W sobotę i w niedzielę wędkarze z PZW 

zorganizowali zawody wędkarskie dla 

najmłodszych na stawach w Międzylesiu  

i zawody o Puchar Burmistrza na stawach  

w Dolniku. 

 

 

DZIĘKUJEMY !!! 

 

Składamy serdeczne podziękowania  

za wszelką pomoc i  wielkie zaangażowanie w 

organizację XXII Dni Międzylesia 

następującym instytucjom: 

MGOK, ZUK, ZGKiM Międzylesie, PZW 

Koło w Międzylesiu, MLKS Sudety 

Międzylesie, Bibliotece w Międzylesiu, firmie 

ZAMEK  Międzylesie, Parafii Międzylesie, 

Nadleśnictwu Międzylesie, Ladek, Zdroje, 

Bardo, Żmigród, Leśnemu Kompleksowi 

Promocyjnemu „Dolina Baryczy”, MTS 

Międzylesie, Bankowi Spółdzielczemu w 

Kłodzku, OSP Międzylesie, OSP Goworów, 

OSP Długopole Górne, sołectwom: 

Domaszków, Gajnik, Nowa Wieś, Międzylesie, 

Pisary, Lesica, Potoczek, KGW Dolnik, 

Ogrodom Działkowym „Tęcza” i Kraliky, Kołu 

Łowieckiemu Ostoja, Domowi Dziecka  

z Domaszkowa, starostwu z Bartoszowic, ZHP 

z Bystrzycy Kł, Piechocie Górskiej  

z Kłodzka, policji, Zespołowi Szkół  

w Międzylesiu, Zespołowi Szkolno- 

Przedszkolnemu z Domaszkowa, 

Samorządowemu  Przedszkolu  

z Międzylesia, Akademii Ruchu  

z Goworowa, grupie tanecznej Plus-Minus, 

sekcji HAPKIDO, zespołom śpiewaczym: 

„Międzylesianie”, „Róża”, ”Oset”   

i Orkiestrze Dętej OSP z Międzylesia, 

sygnalistom „Akord Lasu”. 

 

Dziękujemy serdecznie osobom prywatnym: 

za opiekę medyczną: Zbigniewowi 

Jagielaszkowi, Grzegorzowi Rycomblowi, 

Marcinowi Mendlowi za prowadzenie 

konkursów, turniejów i zabaw : Bogdanowi 

Kozłowskiemu, Jackowi Juraszkowi, Adamowi 

Polańskiemu i Adamowi Żabie, 

za obsługę fotograficzną Krzysztofowi Jaskowi, 

za pomoc techniczną: Zbigniewowi Jarkowi, 

Krzysztofowi Dudkowi i Mariuszowi Dudkowi.  

Wszystkim osobom, które 

zaangażowały się w organizację  

Dni Międzylesia jeszcze raz         

DZIĘKUJEMY!!! 



STRAŻACY NIE PRÓŻNUJĄ ! 

 

 

 

Kolejny remont w strażnicy OSP 

Międzylesie dobiegł końca, po remontach 

dyżurki, łazienki przyszedł czas na szatnie. 

 Nowe kolory ścian, nowe oświetlenie 

wewnętrzne, wyrównana podłoga oraz 

eleganckie trwałe i antypoślizgowe kafelki 

rzuciły się na podłogę naszej szatni. A wszystko 

po to, aby usprawnić nasz czas wyjazdu, 

podwyższyć bezpieczeństwo oraz poprawić 

wizerunek naszej remizy. Wielkie 

podziękowania kierujemy do funduszu PAOW 

oraz Urzędu Miasta i Gminy za wkład 

finansowy w nasz remont, a strażakom za 

ogrom pracy i spędzony czas przy remoncie.  

 

 

 

Szatnia oddaje teraz fachowość 

naszych strażaków w wielu dziedzinach, także 

budowlanych. Mamy nadzieję, że  

z biegiem czasu nasza remiza będzie coraz 

piękniejsza i stanie się jednym z miejsc 

umieszczonych na wizytówce miasta. 

GRATULUJEMY MŁODEMU 

DRUHOWI ! 

 

 

W dniach 4-6 czerwca br. reprezentant 

Zespołu Szkół w Międzylesiu oraz druh OSP 

Międzylesie Łukasz Cyrulik wziął udział w 

XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" na 

poziomie centralnym. Po zdobyciu drugiego 

miejsca w wojewódzkim turnieju, Łukasz 

zakwalifikował się do kolejnego etapu, jakim 

jest wyjazd i zmaganie się  

z zawodnikami z całej Polski. 

 

 

 

Ogrom pracy, wkład czasu i mocna 

determinacja pozwoliły, aby nazwa naszej 

miejscowości zabrzmiała na drugim krańcu 

Polski w miejscowości Supraśl w woj. 

podlaskim, gdzie został skierowany nasz 

reprezentant, do rozwiązania serii zadań 

rozstrzygających o tytule najlepszego  



w zapobieganiu pożarom. Otarliśmy się  

o „mały włos” o  finał, lecz to tylko sprawiło, że 

chęć większych sukcesów bardziej nas 

zdeterminowała do dalszej pracy, która 

owocuje. Wraz z Łukaszem do Supraśla udała 

się mama Łukasza - Dorota Bodnar-Cyrulik, 

która była także opiekunem młodzieży podczas 

turnieju  

z woj. dolnośląskiego oraz reprezentanci 

naszego OSP z opiekunem MDP Jackiem 

Pilnym na czele. Z hasłem "jeden  

za wszystkich, wszyscy za jednego" przejechali 

kawał drogi, aby dopingować swojego 

podopiecznego. Warto podkreślić, że takie 

osiągnięcia już wiele lat nie miało miejsca w 

naszej gminie, dlatego gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów, tak wielkiego zapału jaki 

do tej pory posiadacie!  

 

POKAZY SPRZĘTU 

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

STREFA 998 

 

 

28 maja br. o godzinie 12:00 do strażnicy OSP 

Międzylesie zawitała znana Polska firma: 

STREFA 998, w celu prezentacji najnowszego 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ekwipunku i 

umundurowania osobistego strażaka. Na 

pokazy przyjechali strażacy i przedstawiciele 

władz naszej  gminy oraz firm i instytucji 

zainteresowanych systemami i nowinkami w 

dziedzinie p.poż. Uczestnicy pokazów mieli 

możliwość zapoznać się z nowym sprzętem 

oraz sprawdzić go w działaniach 

improwizowanych na placu przy OSP. Dzięki 

pokazom strażacy poznali nowinki techniczne a 

chrapka na pozyskanie nowego sprzętu 

zwiększyła się diametralnie. Dziękujemy 

Firmie Strefa 998 oraz wszystkim osobom 

zaangażowanym w pokazy. 

 

DNI  EUROPEJSKIE 

 

 
 

Tegoroczne hasło Dni Europejskich 

w naszej szkole brzmiało: „Od Europy 

przez Europę do Europy”. 

Już 6.05.2016 r. odbyły się dwa konkursy: 

pierwszy zorganizowany przez  

p. M. Wikierę „Baśnie Europy” skierowany 

dla uczniów szkoły podstawowej, drugi 

międzyszkolny dla gimnazjalistów 

„Podróż po Europie”. Konkurs przebiegał 

trzyetapowo. W pierwszej części uczniowie 

musieli wykazać się znajomością stolic 

europejskich, drugi etap, to znajomość 

zabytków Europy, trzeci - historii i 

instytucji unijnych. 

Po bardzo wyrównanej walce I miejsce 

zajął K. Bzowy, II  S. Bańkowska i J. 

Andzińska uczniowie Zespołu Szkół w 

Międzylesiu,  III  Dominika Dokładańska z 

Gimnazjum w Wilkanowie. 

 

Po konkursie odbyły się warsztaty 

„Palcem po mapie...”, które miały za 

zadanie zintegrowanie uczniów i dobrą 

zabawę. Uczniowie rozwiązywali 

logogryfy, uzupełniali mapę konturową 

Europy flagami i opisami państw. 

Rozpoznawali zabytki, nazwy państw, krain 



geograficznych na podstawie rymowanek, 

opisów, zdjęć. Uczestnicy zostali 

nagrodzeni gadżetami, które otrzymaliśmy  

od UMiG  oraz Nadleśnictwa Miedzylesie. 

 

 
 

9 maja br., w rocznicę Deklaracji 

Schumana, odbył się apel „od Europy 

przez Europę do Europy”,  w trakcie 

którego dwie drużyny w sposób żartobliwy 

dyskutowały o państwach unijnych. Debata 

przeplatana była piosenkami wykonanymi 

w języku angielskim, chorwackim... Nie 

mogło też zabraknąć tańców: poloneza oraz 

hiszpańskiego, wykonanego przez uczniów 

p. L. Zielińskiej, kankana. 

10 maja br. gościliśmy, dobrze już nam 

znanych ze wcześniejszych warsztatów, 

przedszkolaków z ich wychowawczynią  

p. Marysią Kozak. Dla tak wymagających 

gości przygotowaliśmy krótki film 

animowany pn.   „Podróż po Europie”, 

przedszkolaki własnoręcznie wykonały 

flagi Unii oraz bez większych problemów 

poradziły sobie z puzzlami 

przedstawiającymi maskotkę Unii- 

Syriusza. 

Najwięcej emocji wzbudziły tańce. 

Uczennice klasy III: P. Czarkowska  

i K. Łukasiewicz starały się jak mogły, aby 

nauczyć naszych pojętnych gości tańca 

belgijskiego. Śmiechu było co niemiara, 

postanowiliśmy kontynuować nasze 

spotkania... 

 

W ostatnim dniu Dni Europejskich, odbyło 

się spotkanie z wolontariuszami EFM.  

W tym roku gościliśmy studentów z Włoch, 

Łotwy, Portugalii i Tanzanii. Wolontariusze 

w bardzo przystępny sposób zaprezentowali 

państwa z których pochodzą, rozmawiali  

z uczniami, włączali ich do wspólnej 

zabawy. Nie potrzebna była nawet rola 

tłumacza (p. Ani Krzewiny)- uczniowie 

świetnie sobie radzili z komunikacją.  

Po wspólnym posiłku pożegnaliśmy gości 

upominkami, które  mają im nas 

przypominać i zachęcić do ponownego 

odwiedzenia. 

Kolejne Dni Europejskie już za rok... 

 

1. VI.  2016 r. 

DZIEŃ RODZINY W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM          

W DOMASZKOWIE 

 

W tym roku kolejny raz 

zorganizowaliśmy, przy okazji Dnia Dziecka, 

czerwcowy Dzień Rodziny. Impreza cieszy się 

bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż okazuje 

się,  

że nasze dzieci, ich rodzice  

i najbliżsi lubią podziwiać występy artystyczne  

przygotowane na tę okazję oraz wspólne 

zabawy na świeżym powietrzu. 

 

 



 Zadbaliśmy o bogaty, wesoły program, 

podczas którego można było pośpiewać, 

potańczyć, pośmiać się, a nawet wzruszyć. 

Maluszki z przedszkolnej grupy „0” wystąpiły 

z programem taneczno- muzycznym pt. „Nasza 

bajka”. Druga część wspólnego świętowania 

dzieci przedszkolnych odbyła się na placu 

przedszkolnym. Ta część Dnia Rodziny miała 

charakter sportowy. Wszyscy wspólnie się 

bawili i tańczyli pod kierunkiem pani Anny 

Piędel.  

 

 

 

Dzieci z klas I-III zaprezentowały m.in. 

kolorowe, magiczne tańce , a starsze  

z przejęciem recytowały dla mam  

i tatusiów wiersze oraz  chwytały za serce 

piosenką. Gimnazjaliści z kl. I odkrywali swoje 

talenty kabaretowe i wokalne,  

a  dziewczynki z klas IV-VI znów porwały 

wszystkich do tańca w rytmie Zumby.  

W czasie naszej zabawy w formie Quizu 

sprawdziliśmy, jak dobrze rodzice znają swoje 

pociechy i odwrotnie. Odważne (na scenie) 

mamusie wykazały się świetną znajomością 

codziennych spraw swoich córeczek, a te z kolei 

pokazały, że znają prawie każdy sekret swoich 

mam.  

W przerwie między występami częstowaliśmy 

dzieci lodami i  kiełbaskami z grilla oraz 

słodkimi wypiekami przygotowanymi przez 

nasze mamy.  

W takim dniu nie zabrakło słodyczy pod żadną 

postacią. O godzinie 12:00 pani nadkomisarz 

Policji, Łucja Szkwarek, przeprowadziła akcję 

pod hasłem Zryw wolnych serc. Nasza wspólna 

zabawa udała się przede wszystkim dzięki 

zaangażowaniu wielu przyjaznych szkole osób,  

m.in. Radzie Sołeckiej w Domaszkowie, Radzie 

Rodziców, Pań z Domu Kultury, którym bardzo 

serdecznie Dziękujemy. 

 

NAJLEPSI W POLSCE ! 

 

Miło nam poinformować,  

że uczennice naszej szkoły w składzie: Vanessa 

Kantor, Aleksandra Zub, Nicoll Gładysz pod 

kierunkiem  

p. B. Lewandowskiej przy współpracy  

z Nadleśnictwem Międzylesie zajęły  

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Nasze 

Nadleśnictwo". W kategorii klas IV-VI 

nadesłano 216 prezentacji multimedialnych z 

całej Polski. Odbiór nagród odbędzie się 

17.06.2016 r.  

w Kamionce k. Nidzicy na Mazurach. 

Gratulujemy sukcesu! 

 

DOMASZKOWSCY  LAUREACI 
 

Sukces uczennic z Domaszkowa  

w konkursie przyrodniczym 

25.05.2016 r. na Sesji Powiatu w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród laureatom  

IX edycji Powiatowego Konkursu 

Przyrodniczego i Wiedzy o Lesie, który 

odbył się 20.04.2016 r.  w Szkole 

Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. 

Organizatorami konkursu były: Szkoła 

Podstawowa w Szczytnej i Nadleśnictwa 

Powiatu Kłodzkiego. 

Wśród laureatów znalazły się dwie 

uczennice z Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci  

w Domaszkowie. Były to: uczennica kl. V 

Wiktoria Drzewiecka- zajęła I miejsce  



i uczennica kl. VI Gabriela Miśków-  

III miejsce, które wykazały się dużą wiedzą 

przyrodniczą. Do konkursu przygotowała 

uczennice p. V. Skotnicka. 

Nagrody zostały ufundowane przez 

Nadleśniczych Nadleśnictw Powiatu 

Kłodzkiego. 

Sukces uczniów z Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci  

w Domaszkowie w konkursie 

fotograficznym „Sacrum Parków 

Krajobrazowych” 

 

Dnia 6.06.2016 r. został rozstrzygnięty 

wojewódzki konkurs fotograficzny 

„Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego 

Śląska” zorganizowany przez DPK. Wśród 

laureatów znaleźli się w kategorii szkoły 

podstawowe: 

Michał Jóźwiak- kl. IV- I miejsce za pracę 

pt. „Kościół Najświętszej Panienki”, 

Filip Ziemianek- kl. V- III miejsce za pracę 

pt. „Kapliczka przydrożna”; 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

Michał Gliński- kl. I- I miejsce za pracę pt. 

„On zaprasza”. Opieką merytoryczną 

uczniów objęła p. V. Skotnicka- 

nauczycielka przyrody. 

 

ŁYK   HISTORII… 

 

W 2016 roku przypada 1050 rocznica 

chrztu Polski. Z tej okazji  

w Zespole Szkół w Międzylesiu zorganizowany 

został konkurs historyczny „1050 lat od chrztu 

Polski”. Patronat nad konkursem sprawował 

ksiądz dziekan Jan Tracz. W konkursie wzięli 

udział uczniowie klas V i VI szkoły 

podstawowej.  

 

 

 

Konkurs poprzedzony został 

warsztatami, podczas których uczniowie mogli 

poszerzyć swoją wiedzę na temat dziejów 

Polski w okresie panowania pierwszych 

Piastów i wkładu Kościoła  

w rozwój naszego państwa. Konkurs 

sprawdzający wiedzę uczniów odbył się  

18 maja 2016 r. W atmosferę odległego 

średniowiecza wprowadziło uczestników 

konkursu przedstawienie „Chrzest Polski” 

przygotowane przez uczniów gimnazjum pod 

kierunkiem p. Izy Juraszek  

i p. Karoliny Lewandowskiej – Czech.   

Po przedstawieniu uczniowie podzieleni  

na osiem dwuosobowych drużyn rywalizowali 

ze sobą w trzech etapach. Pytania konkursowe 

były bardzo trudne,  

a poziom wiedzy uczniów  wysoki, więc 

dopiero dogrywka po trzeciej rundzie wyłoniła 

zwycięzców. I miejsce zajęła drużyna w 

składzie: Łukasz Cyrulik  

i Przemek Kulbaka, II miejsce zdobyli: 

Dominik Rzeszutek i Filip Kuźmiński,   

a III miejsce zajęły Vanessa Kantor  

i Aleksandra Zub. Zwycięzcy otrzymali 

zestawy piśmiennicze ufundowane przez 

Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny 

III w Międzylesiu. Nagrody dla pozostałych 

uczestników konkursu uzyskano dzięki pomocy 

Nadleśnictwa Międzylesie i finansowemu 

wsparciu programu PAOW. W ramach 

obchodów związanych z rocznicą przyjęcia 

chrztu przez Mieszka I zorganizowany został 

również konkurs plastyczny pt. „Wybitni 

władcy z dynastii Piastów”. Wzięli w nim 



udział uczniowie klas IV – VI szkoły 

podstawowej, którzy w swoich pracach 

przedstawiali nie tylko wybitnych władców 

Polski, ale również ważne wydarzenia  

z czasów ich panowania. Zwycięzcami 

konkursu zostali: Oliwia Neter – I miejsce, 

Vanessa Kantor – II miejsce i Oliwia Majka – 

III miejsce. Wyróżnienie w konkursie zdobyli: 

Otylia Łysiak, Bartosz Bzowy  

i Roksana Michalak. Nad organizacją  

i przebiegiem konkursów czuwały panie: Irena 

Trytek, Monika Kulbaka i Magdalena 

Szewczyk. Laureatom konkursów gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS 

"UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE 

ŻYĆ" 

 

 

 

 W  finale wojewódzkim konkursu 

„Uczę się bezpiecznie żyć”, który odbył się w 

gmachu głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego, uczestniczyło 12 drużyn  

z regionu wałbrzyskiego, wrocławskiego, 

legnickiego i jeleniogórskiego. Nasza drużyna 

pod kierunkiem  

p. B. Lewandowskiej: Roksana Michalak, 

Oliwia Majka, Łukasz Cyrulik uzyskała  

4 lokatę w województwie. Serdecznie 

gratulujemy!  

 

 

DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE 

SZKÓŁ 

3.06.2016 r. w Zespole Szkół  

w Międzylesiu odbyły się obchody Dnia 

Dziecka powiązane z Dniami Międzylesia. 

Tegoroczne święto upłynęło pod hasłem „W 

świecie cyrku”. Świętowanie rozpoczęliśmy od 

barwnego korowodu międzyleskich dzieci 

ulicami naszego miasta. Wzbudziliśmy spore 

zainteresowanie wśród mieszkańców, ponieważ 

zarówno dzieci, jak i nauczyciele przebrali się 

według tematyki cyrkowej. Następnie odbyło 

się oficjalne otwarcie imprezy z udziałem władz 

miasta na boisku szkolnym. Później nasz dzień 

uświetnił występ cyrku „Bimboland”. Występy 

cyrkowe zachwyciły wszystkie dzieci.  

 

 



 

Po występach mali cyrkowi 

przebierańcy mogli wziąć udział  

w zabawach i konkursach przygotowanych dla 

nich przez nauczycieli: pojki, ringo, skakanka, 

limbo, trampolina, malowanie twarzy, prezent 

niespodzianka, kiermasz książki, worki, chusta 

animacyjna, cyrkowy tor przeszkód, 

akrobatyczne zabawy harcerskie, konkurs 

plastyczny, kącik muzyczny, grill, wata 

cukrowa, popcorn, lody, ciasto, gofry. Świat 

cyrku w Zespole Szkół w Międzylesiu okazał 

się wielką fetą i wzbudził radość naszych 

uczniów, czego dowodem są poniższe zdjęcia. 

 

STRAŻACY  DZIECIOM… 

 

 

 

Tradycją stało się ,że z okazji „Dnia Dziecka” 

Strażacy OSP Międzylesie odwiedzają 

przedszkole, aby świętować z dziećmi oraz 

gronem pedagogicznym właśnie święto 

najmłodszych.  

 

 

 

 

W czasach ogólnego rozwoju techniki ważne 

jest, aby młodzież zachęcać  

do spędzania czasu na dworze  

w proekologicznym klimacie wraz  

z domieszką sportu i rywalizacji, dlatego nasi 

strażacy przygotowali, w ramach prezentu dla 

naszych pociech, tor przeszkód z elementami 

rozwijania węża strażackiego, bieg slalomem, 

skoki i skłony przez tyczki oraz strącenie 

przeszkody z użyciem hydronetki.  

Uśmiechy na twarzach dzieci mówiły o tym jak 

piękny to był dzień. Zwieńczeniem obchodów 

Dnia Dziecka były wspólne zabawy, 

odśpiewane piosenki oraz występy dla 

strażaków. Przez chwile nasi strażacy mogli 

sobie przypomnieć jak to jest być 

przedszkolakiem. Z obopólnym zadowoleniem 

będziemy mile wspominać Dzień Dziecka 2016 

r. 

 

 

 

 

 

W IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik”, organizowanego 

przez Akademie Młodych Odkrywców, 



uczniowie Zespołu Szkół  

w Międzylesiu: Michał Dudek, Oliwia Majka, 

Maciej Rycombel, Błażej Maciejewski pod 

kierunkiem  

p. Barbary Lewandowskiej, otrzymali 

wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!  

 

UCZNIOWSKA GRA 

PLANSZOWA PT. "PERŁY 

MIĘDZYLESIA" 

W RAMACH OBCHODÓW DNI 

MIĘDZYLESIA 

 

     04.06.2016 r. w godz. 12-14:00 uczniowie 

wraz z opiekunami  

(p. B. Lewandowską, p. J. Wyderską,  

p. B. Tokarską, p. K. Lewandowską-Czech, p. 

T. Śliczną, p. M. Kulbaką) uczestniczyli w 

rajdzie pieszym po Międzylesiu. Stworzyli 5 

gier planszowych „Perły Międzylesia”, na 

których umieścili różne lokalne  „perły” : 

atrakcje turystyczne, przyrodnicze, historyczne 

i inne ciekawe miejsca wskazane przez 

uczniów.  

 

 

 

 

W czasie rajdu uczniowie otrzymali słodką 

bułkę, napój, lody i słodycze. Gry na planszach 

przekazane zostały  

do Urzędu Miasta i Gminy na wystawę. Rajd  

zakończono wręczeniem nagród  

dla uczestników. Uczniowie poznawali  

w ten sposób walory naszego Międzylesia. 

 

FESTIWAL TAŃCA „GALOP” 

 

 

W środę, 25 maja br. dwa międzyleskie 

zespoły taneczne „Urwisy” i „Dwa Kroki”, z 

Zespołu Szkół  uczestniczyły w galowym 

koncercie laureatów XIV Festiwalu Tańca 

„Galop” we Wrocławiu. W trakcie koncertu 

jury przedstawiło wyniki konkursu.  

Oba zespoły zostały nagrodzone i zajęły trzecie 

miejsce w swojej kategorii tanecznej.  

 



 

 

Zespół „Dwa Kroki”, który 

przygotowała pani Lucyna Zielińska, otrzymał 

nagrodę za zaprezentowanie inscenizacji 

tanecznej „Fiesta”, a zespół „Urwisy”, 

przygotowany przez panią Beatę Tokarską, za 

pokaz  „Polki kowbojki”. Zespoły otrzymały 

pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. 

Gratulujemy tancerzom i życzymy im dużo 

radości z pasji, dalszych występów, sukcesów.  

Dziękujemy naszym sponsorom Radzie 

Rodziców przy ZS w Międzylesiu oraz 

międzyleskiej firmie, dzięki którym mogliśmy 

przygotować stroje do tańca  

i wyjechać do Wrocławia na konkurs  

i koncert laureatów.  

Podziękowania należą się również 

nauczycielom – opiekunom naszych wyjazdów, 

bo bez nich o wiele trudniej byłoby nam się 

przygotować do występów. Jeszcze raz 

dziękujemy paniom: Małgorzacie Bodnar, 

Jolancie Drabinie, Joannie Gądek, Marcie 

Smoleń, Marii Wikierze.  

 

GRA MIEJSKA 

 

 

 

6 maja  br. w Międzylesiu odbyła się 

gra miejska z udziałem GZ "Wesołe Orliki"  

i DH "Szare Wilki". Gra zakończyła się na 

dziedzińcu zamkowym ogniskiem  

i Obietnicą Zuchową. Gratulujemy wszystkim 

zuchom i życzymy wytrwałości i wielu  

udanych wypraw!  

Dziękujemy nauczycielom oraz druhnom  

i druhom: Sarze, Wioli, Ewie, Oli, Wacławowi, 

Dawidowi i Mariuszowi za pomoc w 

przeprowadzeniu gry  

i uroczystości.  

 

 

 

„DEN REKORDU”  

W KRALIKACH 

 

Jak co roku, 1. 06. 2016 r., czeskie 

Kraliki były gospodarzem zawodów 

lekkoatletycznych „Den Rekordu”.  

Z bardzo dobrej strony pokazali się uczniowie 

Międzyleskiego Zespołu Szkół, szczególnie 

gimnazjaliści, wśród których najlepszy wynik 

(6,08 m.) w historii gimnazjum w skoku w dal 

uzyskał Jakub Ambroziak. Najbardziej 

wartościowe wyniki i miejsca podajemy w 

zestawieniu poniżej.  

 



 

 

II KATEGORIA 

 Sługocka Klaudia. Skok w dal –  

I m. Bieg na 300 m. – II m. 

 Darłak Marcin. Rzut piłeczką 

palantową – III m. 

 

 

III KATEGORIA 

 

 Zub Aleksandra. Bieg na 60 m –  

III m. 

 Pokrątka Aleksandra. Bieg na 60 m 

- IV m. 

 

IV KATEGORIA 

 Patrycja Czarny. Bieg na 60 m. -  

III m. 

 Fąfara Maria. Bieg na 800 m.  -  

II m. Skok w dal  - III m. 

 Kołoszyc Alicja. Skok w dal  - I m. 

 Łukasiewicz Oliwia. Bieg na 60 m 

- IV m. 

 Ambroziak Jakub. Skok w dal  -  

I m. Bieg na 60m. - Im. 

 Zin Norbert. Skok w dal  -  II m.  

 Bońkowski Aleksander. Skok w dal  

- III m.  

 Darłak Rafał. Pchnięcie kulą  - I m. 

Bieg na 60 m. – III m  

 Zdyb Jarosław. Bieg na 60 m.  -  

II m. 

  

 



 

TRADYCYJNIE… 

…na stadionie w Międzylesiu 2 czerwca 

br. odbył się XVI Lekkoatletyczny 

Trójbój Przyjaźni Przygranicznej 

„Przyjaźń na sportowo- wesoło  

i zdrowo”. W zawodach wzięło udział  

96 uczniów i uczennic. A oto wyniki : 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

Chłopcy 
 

I m. – ZŚ Kraliky – 1204 pkt.  

II m. - ZSP  w Domaszkowie – 1025 pkt. 

III m. – SSP w Międzylesieu – 1015pkt.  

IV m. – ZŚ Kraliky II – 927 pkt.  

V m. – SP nr 1 w Lądku Zdroju – 861 pkt. 

VI m – SSP w Międzylesiu II – 850pkt. 

  

Dziewczęta 
 

I m. – ZŚ Kraliky  – 1258  pkt.  

II m. –ZŚ Kraliky II –1127 pkt.  

III m. – SSP w Międzylesiu– 1013 pkt. 

IV m. – SP nr 1 w Lądku Zdroju – 976 pkt.  

V m. – ZSP w Domaszkowie - 846 pkt. 

VI m - SSP w Międzylesiu II– 644 pkt. 

 

KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA 

Chłopcy 

I m. – Matej Kadrnożka ( Kraliky ) – 

223 pkt.  

II m. – Kamil łoś (Międzylesie)  – 219 pkt. 

III m. – Lukas Bederka (Kraliky) –  

214 pkt. 

IV m. – Vladimir Jedlicka (Kraliky) –  

207 pkt. 

V m. – Lotal  David (Kraliky) – 194 pkt.    

V Im. – Rudalski Patryk (Domaszków) – 192 

pkt. 

 

 

 

Dziewczęta 
 

I m. – Klara Malośkowa (Kraliky)  – 

251pkt.  

II m. –Karolina Babicova (Kraliky) –  

224 pkt.  

III m. – Oliwia Żurak (Lądek Zdrój) –  

213 pkt. 

IV m. – Kristyna Venvsowa (Kraliky) – 210 

pkt. 

V m. –Stoch Aleksandra (Lądek Zdrój) – 206 

pkt. 

VI m. Vanessa Kantor (Międzylesie) –  

203 pkt. 



 

 

LEKKOATLETYCZNE 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW                                 

Z DOMASZKOWA 

 

10 maja 2016 r. w Nowej Rudzie 

Słupiec odbyła się Powiatowa Gimnazjada 

Lekkoatletyczna, w której uczennica 

Małgorzata Grajnert zdobyła I miejsce  

w biegu na 600 m, Dominik Smoleń zdobył I 

miejsce w biegu na 1000 m, a Mateusz Sługocki 

zdobył III miejsce w biegu  

na 2000 m. Dzięki tym wynikom  

zakwalifikowali się oni do następnego etapu 

zawodów LA. 

 

 

 

Następny etap zawodów to Strefa 

Wałbrzyska. Zawody odbyły się dnia  

17 maja br. w Świdnicy. Na tych zawodach 

Małgorzata Grajnert zdobyła II miejsce  

w biegu na 600 m, Dominik Smoleń  

II miejsce na 1000 m, a Mateusz Sługocki  

VI miejsce w biegu na 2000 m. Dzięki bardzo 

dobrym wynikom uczniowie zakwalifikowali 

się do finału wojewódzkiego. 

 

 

 

W dniu 2 czerwca 2016 r.  we Wrocławiu 

odbyły się Lekkoatletyczne Finały Dolnego 

Śląska. Małgorzata Grajnert zajęła  

VI miejsce w województwie z czasem 1:49,73 

a Dominik Smoleń VII miejsce  

z czasem 2:53,32 

 

 

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I 

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW  !!! 

 



„PARSZYWA TRZYNASTKA” 

 

 

 

4.06.2016 r. na stadionie im. A. Skowrona w 

Międzylesiu, odbyły się zawody 

lekkoatletyczne – „Bieg górski – Parszywa 

Trzynastka” i „Biegi dziecięce–  

IV edycja”. W imprezie uczestniczyły dzieci i 

młodzież z gminy Międzylesie. Najliczniejszą 

grupę sportowców stanowiły dzieci najmłodsze 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Łącznie w zawodach brało udział 76. 

sportowców. Tradycyjnie zaczęliśmy od 

konkurencji biegowych  

dla najmłodszych: bieg przedszkolaka  

na dystansie 100 m, a skończyliśmy  

na dystansie 13 km dla dorosłych. W biegu 

górskim „Parszywa Trzynastka” pani Joanna 

Bzowy w kategorii kobiet zajęła  

I miejsce (nie miała konkurencji w swojej 

kategorii). Wśród mężczyzn I miejsce  

z rewelacyjnym czasem 34,46 zdobył Krzysztof 

Jilek, II miejsce z czasem 50 min. zajął Piotr 

Jaworski. Wspaniała  przyroda, przepiękne 

widoki i doskonała pogoda znakomicie 

wpłynęły na klimat zawodów sportowych. 

Organizatorem zawodów jak co roku był Zespół 

Szkół w Międzylesiu, przy wsparciu 

finansowym Urzędu Miasta  

i Gminy w Międzylesiu. 

 

 

 

 Osoby zaangażowane w przeprowadzenie 

zawodów: p. I. Trytek, p. B. Hendrysiak ,  

p. M. Dudkiewicz, p. T. Fąfara,  

p. D. Rzeszutek. Dziękujemy opiece medycznej 

p. G. Rycombel oraz GOPR  

za wsparcie. 

 

GMINNY  GIMNAZJALNY  

TURNIEJ  SIATKÓWKI  

PLAŻOWEJ Z OKAZJI  XXII 

DNI MIĘDZYLESIA 3.06.2016 r. 

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

 

DZIEWCZĘTA 

 

I m. - Patrycja Czarny, Patrycja Czarkowska, 

II m. – Maria Fąfara, Klaudia Harasińska, 



III m. – Paulina Sucharska, Aleksandra 

Pokrątka. 

 

CHŁOPCY 

I m. -  Norbert Zin, Wojciech Hołub, 

II m. – Mateusz Krawczyk, Sebastian 

Koczergo, 

III m. – Jakub Ambroziak, Piotr Fąfara. 

 

 

 

 

MISTRZOWIE PO RAZ 

KOLEJNY 

 

 

 

         Swoją klasę oraz zdecydowany prymat w 

strefie wałbrzyskiej potwierdzili siatkarze z 

międzyleskiego gimnazjum.  

Na zawodach strefowych, które odbyły się 

30.05.2016 r. w Świdnicy, uczniowie Zespołu 

Szkół w Międzylesiu: Norbert Zin, Wojciech 

Hołub, Piotr Fąfara zajęli ponownie pierwsze 

miejsce, pokonując  

w finale swoich odwiecznych rywali - zespół z 

Kudowy Zdr., uzyskując jednocześnie awans do 

zawodów dolnośląskich. Należy dodać, że 

Międzylesianie do tej pory nie stracili w 

rozgrywkach żadnego seta. Czyżby rośli nam 

następcy Prudla, Fijałka czy Kantora, Łosiaka - 

czołowych polskich  

i światowych siatkarzy? 

 

MISTRZOWIE Z 

MIĘDZYLESKIEGO 

GIMNAZJUM 

 

     Do bardzo udanych mogą zaliczyć swój 

występ młodzi siatkarze plażowi Wojciech 

Hołub i Norbert Zin. W dn. 24. 05. 2016 r. na 

Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego  

w Siatkówce Plażowej w Kłodzku  

w obsadzie 12. drużyn męskich zajęli I m., 

pokonując w finale swoich zeszłorocznych 

pogromców drużynę z Kudowy Zdr. Żeńska 

para z Międzylesia: Patrycja Czarny, Patrycja 

Czarkowska po wygraniu  

2 meczów zajęła V m. 

 

XVII TURNIEJ PIŁKI 

SIATKOWEJ Z OKAZJI DNI 

MIĘDZYLESIA 

 

 



 

 04. 06. 2016 r. odbyła się kolejna już XVII 

edycja Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Dni 

Międzylesia. Gospodarze, zawodnicy 

Międzyleskiego Towarzystwa Sportowego 

występujący w składzie: Mariusz Dublicki, 

Tomasz Faron,  Krzysztof Czarny,  Mateusz 

Juraszek, Dominik Biernacki, Jakub Ziental, 

Michał Hołub, Stanisław Pająk  

w swoim pierwszym meczu pokonali siatkarzy 

z Dolska 3 : 0. W meczu  

o pierwsze miejsce ulegli siatkarzom  

z Lądka Zdr. 1:3. Turniej wygrała  

z kompletem punktów drużyna z Lądka Zdr., 

która wygrała swój mecz z Dolskiem w 

stosunku 3:0. Wyniki końcowe: 

I m. – Lądek Zdr.,  

II m. – MTS Międzylesie, 

III m. – Dolsk. 

Organizatorem turnieju było Międzyleskie 

Towarzystwo Sportowe oraz Urząd Miasta w 

Międzylesiu. Nagrody dla uczestników turnieju 

wręczył Burmistrz Międzylesia Tomasz 

Korczak oraz Prezes MTS Mariusz Dublicki. 

 

 

 

SPORT, REKREACJA, 

RYWALIZACJA…                                                  

SUDETY MIĘDZYLESIE 

NIEUSTANNIE W DZIAŁANIU 

 

Znalezienie recepty na zachęcenie 

mieszkańców gminy do uprawiania  

w wolnym czasie sportu dla przyjemności nie 

jest wcale takie proste, jak mogłoby się 

wydawać. Klub Sportowy Sudety Międzylesie 

postawił na ciągłość działań nie tylko w 

sekcjach sportowych: tenisa stołowego, 

sportów siłowych i piłki nożnej, ale także 

poprzez poszerzanie oferty rekreacyjnej oraz 

dbałość o zadowolenie uczestników imprez 

sportowo-rekreacyjnych, które organizuje. O ile 

udało nam się zachęcić wielu dorosłych  

i seniorów, to nadal trudność sprawia nam 

znalezienie sposobu na to, aby zachęcić dzieci i 

młodzież do zażywania ruchu  

i udziału w naszych imprezach – wszak chodzić, 

biegać i jeździć rowerem niemal każdy potrafi. 

Od listopada 2012 roku, zazwyczaj w 

każdą pierwszą sobotę miesiąca, organizujemy 

spotkania marszowo-biegowe „Moja 

Dwunastka”, polegające na pokonaniu w ciągu 

12 minut, jak najdłuższego dystansu. Średnio 

uczestniczy w nich 20 osób. Wiele z nich 

zostało zachęconych do udziału przez osoby, 

którym spodobała się ta forma aktywności  

i właśnie w ten sposób grono 

Dwunastkowiczów stopniowo się powiększa. 

Do chwili obecnej odbyły się 

44 imprezy, w których przynajmniej raz 

uczestniczyły 162 osoby zaś na listach 

startowych zapisano 687 uczestników, którzy 

łącznie pokonali ponad 900 km.  

W majowej „Mojej Dwunastce” uczestniczyło 

14 osób, a w czerwcowej 18, które wspólnie 

pokonały 24,7 km.  

Na następne marszobieganie zapraszamy  

w sobotę 2 lipca 2016 r. na godzinę 10.00 

/zapisy od 9.30/. Impreza odbywa się  

na międzyleskim stadionie, a zapisy  

na basenie. 

Dla miłośników jazdy rowerem  

od 2013 roku organizujemy imprezę kolarską 

typu Up Hill „Korona Międzylesia”, polegającą 

na pokonywaniu tras, prowadzących niemal 

wyłącznie pod górę, których dystanse mieszczą 



się  

w granicach od 3 do 10 km. Każdy uczestnik 

startuje w swojej własnej kategorii i „ściga się” 

przede wszystkim  

z samym sobą, a w drodze na szczyt pokonuje 

własne słabości. Impreza ma charakter 

rekreacyjny aczkolwiek nie jest pozbawiona 

elementu rywalizacji. Proszę nam wierzyć – to 

naprawdę nie jest żadne wielkie ściganie, 

jedynie świetna zabawa, pełna radości. 

Niemniej osoby, które czują się mniej 

wytrenowane, a chciałyby  

do naszej rowerowej grupy dołączyć, mogą na 

trasę wyruszyć z półgodzinnym 

wyprzedzeniem. Każdy sezon „Korony”-  

w bieżącym roku już czwarty - składa się  

z 7 etapów przeprowadzanych od kwietnia do 

października. Z niewielkiej grupy rowerzystów 

liczącej 9 uczestników stopniowo utworzyła się 

grupa kolarska „Wataha Międzylesie”, która od 

czerwca 2015 roku startuje we własnych, 

samodzielnie zaprojektowanych teamowych 

barwach. Przyczyniło się to do jeszcze większej 

identyfikacji z grupą oraz sprzyja integracji – 

tworzymy naprawdę zgrany team, który jest 

otwarty na nowych uczestników. Do dnia 

dzisiejszego odbyły się 24 etapy, a na listach 

startowych zapisano 370 uczestników. W 

imprezie przynajmniej raz udział wzięło 57 

osób. Oprócz lokalnych rowerzystów w 

imprezie uczestniczą mieszkańcy Bystrzycy 

Kłodzkiej, Wilkanowa, a nawet Wrocławia i 

Mysłowic. W etapie otwarcia sezonu 2016 

uczestniczył Paweł Piróg z Huzar Bike 

Academy.  

Nasza grupa kolarska uczestniczy także 

w innych imprezach rowerowych 

organizowanych na terenie powiatu kłodzkiego, 

a wielu z nas staje na podium. Pokazaliśmy się 

z jak najlepszej strony na Zawodach MTB o 

Puchar Burmistrza Lądka Zdroju, w XIV 

Pucharze Leśniczego Spalonej Górnej, VII 

Klasyku Radkowskim oraz w organizowanej 

przez „SUDETY” VII Czasówce Autostradą 

Sudecką  

w ramach XXII Dni Międzylesia. Wszędzie, 

gdzie się pojawimy w naszych teamowych 

strojach z wilkiem na plecach, robimy furorę i 

wszyscy widzą w nas przede wszystkim zgraną, 

pozytywnie zakręconą grupę, w której panuje 

przyjacielska atmosfera. 

W sezonie 2016 w okresie letnim 

planujemy zorganizować Wyścigi Rowerkowe 

dla dzieci w wieku 3-10 lat. Mamy nadzieję, że 

znajdzie się wielu chętnych – wkrótce 

przeprowadzimy nabór do tego projektu.  

Pragniemy także zorganizować kolejne dwie 

wycieczki rowerowe /dwie odbyły się z 

początkiem wiosny/ oraz święto rowerowe w 

formie happeningu  

pt. Międzyleska Masa Rowerowa.  

O terminach i szczegółach w/w imprez 

będziemy informować za pośrednictwem strony 

www.miedzylesie.pl oraz profilu FB Korona 

Międzylesia. Mamy także plany na poszerzenie 

kanałów informacyjnych w celu dotarcia do jak 

największej liczby potencjalnych uczestników. 

Na zakończenie warto dodać, że praca 

społeczna to praca na cały etat,  

a organizatorzy wszystkie działania prowadzą 

w formie wolontariatu. Jedyną nagrodą, 

wyjątkowo cenną, jest zadowolenie 

uczestników z podejmowanych przez nas 

inicjatyw sportowo-rekreacyjnych. Dla Was 

chce się chcieć. 

UP HILL CUP 2016 

 

4 czerwca 2016 r. w ramach  

XXII Dni Międzylesia zorganizowano wyścig 

rowerowy typu Up Hill, czyli pod górę - VII 

Czasówkę Autostradą Sudecką. Trasa wiodła z 

Międzylesia przez Różankę do ostatniego 

zabudowania  

http://www.miedzylesie.pl/


w Gniewoszowie. Zawodnicy mieli  

do pokonania dystans 11,7 km, a suma 

przewyższeń wynosiła prawie 400 m. Na starcie 

odnotowano różne modele rowerów: od 

szosowych poprzez górskie  

i trekkingowe do składaków i oldtimerów. 

Punktualnie, o godz. 10.00 uruchomiono stoper. 

Z linii startu na ul. Lipowej, na trasę, wyruszyło 

28. rowerzystów, którzy startowali w odstępach 

minutowych.  

O godz.  10.01 z numerem pierwszym 

wystartowała trzyosobowa rodzina  

z niespełna półroczną córeczką, która wygodnie 

podróżowała w specjalnej rowerowej 

przyczepce. Wszyscy do mety dotarli w swoim 

własnym tempie cali, zdrowi i zadowoleni. 

Zmęczenie, towarzyszące wyścigowi, było 

niczym  

w porównaniu do tej radości i ogromnej 

satysfakcji, jakie czuje się po zdobyciu szczytu. 

Wsparcie ze strony współuczestników i doping 

z ich strony  

na mecie potwierdziły, jak zgraną brać tworzą 

rowerzyści i jaką przyjazną atmosferę potrafią 

stworzyć. Na mecie  

na uczestników czekał catering – woda 

mineralna oraz przekąska energetyczna  

w postaci wafelków w niemal nieograniczonej 

ilości. 

Rywalizacja przebiegała  

w kategoriach OPEN oraz wiekowych /patrz: 

Klasyfikacja końcowa/,  

ale najszybszym z najszybszych okazał się 

Tomasz Sidorowski z Kłodzka, który pokonał 

trasę w 27 minut i 15 sekund. 

 

 

Ceremonia wręczenia nagród, której 

towarzyszył utwór zespołu Queen „Bicycle 

Race”, odbyła się na polu biwakowym. 

Wyróżnieni i nagrodzeni dyplomami, 

pamiątkowymi medalami, skarpetami 

rowerowymi oraz znaczkami odblaskowymi 

zostali wszyscy uczestnicy Czasówki oraz 

zwycięzcy  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Niemniej najwięcej uwagi poświęcono 

zdobywcom I, II i III miejsca w kategorii 

OPEN, którzy dodatkowo otrzymali puchary, 

medale oraz nagrody pieniężne, ufundowane 

przez Bank Spółdzielczy  

w Kłodzku. Wszyscy odebrali zasłużone 

gratulacje od Burmistrza Międzylesia oraz 

Prezesa MLKS Sudety oraz nagrodzeni zostali 

gromkimi brawami. Najliczniejszą grupą 

kolarską była Wataha Międzylesie  

i to ona zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej, 

drugie miejsce zajęli kolarze Quest ACT, a 

trzecie Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej. 

 

 

 

 

 



Czasówka została zorganizowana przez 

Klub Sportowy Sudety Międzylesie ze środków 

GKPiRPA oraz przy wsparciu UMiG w 

Międzylesiu, OSP Międzylesie  

i OSP Domaszków, którym serdecznie 

dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim 

wolontariuszom, którzy zaangażowani byli w 

organizację imprezy pani Elżbiecie 

Urbanowicz, Barbarze Faron, Justynie 

Adamów, Magdalenie Kowalskiej, 

Zbigniewowi Kania, Andrzejowi 

Biernackiemu, Markowi Glińskiemu, Adamowi 

Opalińskiemu. Dziękujemy uczestnikom 

Czasówki za wszystkie miłe słowa. Wasze 

zadowolenie to także radość nas organizatorów.  

Do zobaczenia za rok… 

 

Jerzy Błażejewski - Prezes MLKS SUDETY 

Katarzyna Grzybowska-Kania -  Komandor 

VII Czasówki Autostradą Sudecką 

 

PIKNIK RODZINNY   

W RÓŻANCE 

 

 

 

12 czerwca 2016 r. w  Różance na placu 

rekreacyjnym odbył się piknik rodzinny, 

którego głównym organizatorem był ks. prob. 

Sebastian Nawrocki.  

Cykl zabaw dla najmłodszych rozpoczął się o 

godz.13:30. Od tego czasu dzieci mogły już 

korzystać  

z dmuchanych zjeżdżalni, zamku do skakania, 

brać udział w rozmaitych zawodach i 

konkursach. 

Wszyscy mali uczestnicy otrzymali upominki, 

zaś laureaci poszczególnych konkursów 

odebrali z rąk organizatora nagrody w postaci 

książek, puzzli, zabawek. 

 

 

O godzinie 15:20 grupa młodych poszukiwaczy 

przygód wyruszyła z księdzem proboszczem, 

aby odnaleźć ukryty skarb. Uczestnicy zabawy 

kierowali się wskazówkami z przekłutych 

balonów celem zdobycia dalszych wskazówek.  

 

 

 

Po długich poszukiwaniach „słodki” skarb 

ukryty w drewnianej skrzyni został wykopany, 

a szczęśliwi znalazcy podzielili się nim z 

pozostałymi uczestnikami.  

Zebrane podczas imprezy fundusze w kwocie 

2600, 00 zł przekazane zostały na rzecz  

dalszych spłat rat za wykonany remont dachu 



kościoła w Lesicy, zerwanego podczas  wichury 

w lipcu ub. r. 

 

 

PIKNIK RODZINNY  

W ROZTOKACH 

 
 W dniach 18-19.06.2016 r. odbył się 

Rodzinny Piknik w Roztokach. Podczas 

imprezy rozegrany został turniej piłkarskich 

szóstek dzieci szkolnych wraz z 

zaproszonymi drużynami z gminy 

Bystrzyca Kłodzka  

 

SEZON PIŁKARSKI 2015/2016 

W SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ 

MLKS „SUDETY” 

MIĘDZYLESIE 

 

 

 

Piłkę nożną w MLKS „SUDETY” uprawiało 41 

osób - tylu zawodników zarejestrowano w 

OZPN Wałbrzych. 25 zawodników grało w 

klasie B seniorów, a 16 w klasie TJM. Seniorzy 

prawdopodobnie awansują do kl. A, młodzi 

zajęli 8 miejsce w tabeli rozgrywek kl. TJM. 

Ocena pracy sekcji piłki nożnej nastąpi na 

zebraniu w dniu 25.06.2016 r.  

 Sezon rozgrywek piłkarskich 

wprawdzie zakończył się, ale MLKS 

„SUDETY” weźmie jeszcze udział  

w następujących imprezach piłkarskich: 

 

- 10.07.2016 r. Turniej Piłkarski o Puchar ks. 

Dziekana, 

- 17.07.2016 r. Turniej Piłkarski o Puchar 

Krzysztofa, 

- 24.07.2016 r. Turniej Piłkarski o Puchar 

Burmistrza, 

-13.08.2016 r. II Turniej Piłkarskich Pokoleń.  

 

KONCERT LETNI 

 

 

 

Dnia 15.06.2016 r.  o godz. 18.00 w  

międzyleskim MGOK  odbył się koncert letni 

uczniów klasy fortepianu pani Jolanty Kowalik 

z Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

Dwadzieścioro  uczniów zaprezentowało w 

różnorodnych utworach muzycznych swoje 

umiejętności gry na pianinie, nabyte podczas 

zajęć w MGOK. Gratulujemy wszystkim 

młodym pianistom talentu. Rodzicom, 



dziadkom, babciom, rodzeństwu, ciociom i 

wujkom oraz  znajomym naszych uczniów 

dziękujemy  za liczny udział w koncercie. Pani 

Joli gratulujemy pilnych uczniów i życzymy 

dalszych sukcesów w kształceniu zdolnej kadry 

pianistów. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2015/2016 

W ZESPOLE SZKÓŁ I 

PRZEDSZKOLU W 

MIĘDZYLESIU 

 

- 23.06.2016 r. – klasy III GIMNAZJUM:  

godz. 16.00 – msza święta, 

godz. 17.00 – zakończenie roku szkolnego. 

- 24.06.2016 r. – klasy I - VI SP i I - II 

GIMNAZJUM: 

godz. 8.00 – msza święta, 

godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego – kl. 

I – III SP, 

godz. 10.00 – zakończenie roku szkolnego kl. 

IV – VI SP,  

kl.  I – II GIM, 

ok. godz.11.00  – odwozy. 

Przerwa wakacyjna do uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum od 27.06.2016 r. 

do 31.08.2016 r. 

Przerwa wakacyjna w Samorządowym 

Przedszkolu w Międzylesiu trwa  

od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r.  

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU 

SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO 

 IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W DOMASZKOWIE 

 INFORMUJE, ŻE UROCZYSTE 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2015/2016 

ODBĘDZIE SIĘ: 

 
Szkoła Podstawowa i gimnazjum- 

24.06.2016 r., godz. 9.00 - Dom Kultury w 

Domaszkowie; 

przedszkole- 24.06.2016 r., godz. 

11.00- budynek przedszkola. 

**************************** 
Przerwa wakacyjna  

w Samorządowym Przedszkolu   

w Domaszkowie trwa 

od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. 

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

Przerwa wakacyjna dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum  

od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. 

**************************** 
Sekretariat szkoły czynny codziennie od 

godz. 7.00 do 14.00. 

 

INFORMACJA  

O PÓŁKOLONIACH 

 

MGOK informuje, że w dniach 18.07-

30.07.2016 r. organizuje półkolonie letnie. 

Zajęcia odbywać  się będą w MGOK  

w Międzylesiu i w Domu Kultury  

w Domaszkowie. W programie półkolonii 

zaplanowano zajęcia plastyczne, kulinarne, 

sportowe, gry i zabawy,  dwie wycieczki 

autokarowe i wyjścia na basen. Prosimy  

o zgłaszanie dzieci  w MGOK i w Domu 

Kultury w Domaszkowie. Rodziny korzystające 

z opieki OPS prosimy  

o zgłaszanie chętnych w OPS Międzylesie. 

 



BASEN W MIĘDZYLESIU 

HARMONOGRAM 

 NA SEZON 2016 

 

 15.05.2016 r. – 30.06.2016 r. 

 

WTOREK - PIĄTEK  14.00 - 18.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 10.00 - 18.00 

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNY 

 

 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r.  

 

PONIEDZIAŁEK – 12.00 – 19.00 

WTOREK - PIĄTEK  10.00 - 18.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 10.00 - 18.00 

 

01.09.2016 r. – 15.09.2016 r. 

  

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNY 

WTOREK - PIĄTEK  12.00 - 16.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 12.00 - 16.00 

 

 

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

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 

żywych” 

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli  

w uroczystościach pogrzebowych ś. 

p.   STANISŁAWA   KRUKA, 

serdeczne podziękowania składają 

żona i syn 

„Szczególne podziękowania 

kierujemy  

do wszystkich, którzy udzielili nam 

pomocy,  duchowego wsparcia i 

życzliwości w tak trudnych dla nas 

chwilach. 

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, 

znajomym, koleżankom i kolegom z 

pracy, przedstawicielom władz 

samorządowych  

z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Międzylesie, kapłanom z Parafii 

Międzylesie i Roztoki, 

przedstawicielom okolicznych 

zakładów pracy i instytucji, 

przedstawicielom Ochotniczej 

Straży Pożarnej  

oraz Radzie Sołeckiej w 

Goworowie” 

 

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

         

STAWY SZKLARNIA 

 

Zawiadamiamy, że od 9 do 23 czerwca br. 

/włącznie/ na stawie nr 3 w Szklarni obowiązuje 

kwarantanna i całkowity zakaz połowów w 

związku z zarybieniem tego zbiornika karpiem! 

W tym roku remont dobiegł już końca i dzisiaj 

wreszcie pojawiły się w nim pierwsze ryby. 

Dodam jeszcze, że jest to pierwsze zarybienie  

w ramach działań na rzecz odbudowy rybostanu 

w stawie numer 3 w Szklarni. Przedsięwzięcie 

zostało w całości sfinansowane przez UMiG w 

Międzylesiu. Kolejne zarybienia planowane są 

jesienią tego roku  i wiosną 2017 roku.  



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

ZAPRASZAMY NA: 

IV BIESIADĘ ZESPOŁÓW 

ŚPIEWACZYCH, 

która odbędzie się 9 lipca 2016 r.  

o godz. 15.00 na placu 

rekreacyjnym w Smreczynie 

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

ZAWODY RODZINNE  

W KRALIKACH 

18 czerwca br. gmina Międzylesie 

reprezentowana przez Burmistrza Tomasza 

Korczaka, dwie drużyny z międzyleskiego 

Koła Emerytów i Rencistów oraz ROD 

„Tecza” Międzylesie w składzie: Bożena 

Pawula, Barbara Solis, sympatyk 

działkowców - Edward Juraszek oraz w kat. 

rodzinnej - Państwo Czop, wzięła udział w 

zawodach rodzinnych, organizowanych przez 

miasto partnerskie Kraliky. 

Drużyny ROD „Tęcza” w Międzylesiu po 

raz kolejny stanęły na podium zajmując: 

-I miejsce w kat. seniorów,  

-w kat. wbijanie gwoździa najlepszy czas 

uzyskał Edward Juraszek, 

-w kat. rodzina III miejsce zajęli Państwo 

Mariusz i Monika Czop. 

Wszyscy uczestnicy oprowadzeni zostali  

po kralickich fortyfikacjach wojskowych -

twierdzy artyleryjskiej Hurka. 

 

 

 

INFORMACJA DLA  

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

W „Domku Tkaczy” przy  

ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU),  

w każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom  

z problemem alkoholowym, a także członkom 

ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione,  

a także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy  

w rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*20.06.2016*04.07.2016*18.07.2016* 

POMOC BEZPŁATNA !  



 

 


