
 

 
 

 

 



ROZMAWIAMY Z ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU                                            

JERZYM IGNASZAKIEM                                                                    

HONOROWYM OBYWATELEM GMINY MIĘDZYLESIE 
 

Co w Funduszu jest Pańskim oczkiem w głowie ? 

 

Pracownicy, mamy sprawdzone wysoko wyspecjalizowane kadry z wieloletnim 

doświadczeniem. To im zawdzięczamy dotychczasowe efekty w środowisku naturalnym oraz 

dobrą opinię.  

 

Fundusz generalnie ukierunkowany jest na wspieranie działań służących ochronie 

środowiska. Jakie zadania będzie można sfinansować w tym roku dzięki pomocy 

finansowej oferowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej ? 

 

Fundusz jak co roku przygotował bogatą ofertę dla swoich beneficjentów czyli przede 

wszystkim dolnośląskich samorządów, a także organizacji pozarządowych czy firm. Chciałbym 

przypomnieć, że osoby fizyczne nie mogą składać u nas wniosków. Dolnoślązacy korzystają z 

efektów ekologicznych, dofinansowanych przez nas zadań. Najwięcej środków, bo około 65 mln 

złotych tj. ponad 37 proc. wydatków ogółem przeznaczamy w tym roku na zadania związane z 

ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. W pierwszej kolejności 

dofinansowywane będą przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie: emisji pyłów i gazów, ze 

szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki czy gazów cieplarnianych, a także 

przedsięwzięcia oraz niskiej emisji czyli smogu. Będziemy także wspierali projekty związane z 

wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej i racjonalizacją gospodarki energią oraz 

podnoszeniem efektywności energetycznej. Wspierane będą również projekty  

termomodernizacyjne. Priorytetem będzie dla nas nadal dofinansowanie zadań z zakresu 

ochrony wód czyli  budowy, i modernizacji oczyszczalni ścieków czy kanalizacji. Fundusz 

wydatkuje w br. środki w wysokości około 34 mln zł. Wspieramy także przedsięwzięcia w 

dziedzinie ochrony ziemi i gospodarki odpadami. 

Jaka jest skala inwestycji, które zrealizowano w ostatnim czasie z pomocą środków 

Funduszu ? 

Wydatki statutowe Funduszu w ubiegłym roku osiągnęły blisko 95 mln zł. Dzięki tym środkom 

m.in. wybudowano i zmodernizowano 282 km sieci kanalizacyjnych, z których skorzysta ponad 

27 tys. Dolnoślązaków. Wspieraliśmy także budowę i modernizację 7 oczyszczalni ścieków. 

Dofinansowaliśmy także zadania dotyczące ochrony powietrza i gospodarki odpadami. 

Proszę podać przykłady konkretnych inwestycji… 

Oto kilka przykładów. Została wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Gradówek w 

gminie Lwówek Śląski. Realizowano budowę kanalizacji sanitarnej w Rakowie i Bielawie. Do 

eksploatacji zostały przekazane odcinki sieci kanalizacyjnej w Mieroszowie i Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz w Jagodniku i Boleścinie (gmina Świdnica). Zrekultywowano składowiska 

odpadów Lubawce i Czarnym Borze. Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Wałbrzychu. 

Zmodernizowano źródła ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu 



„Kawka”. Na koniec 2016r. zostało zmodernizowanych 107 źródeł ciepła oraz zamontowano 

15 systemów solarnych. Ważnym przedsięwzięciem było zakończenie budowy instalacji 

odsiarczania spalin m w Elektrociepłowni Wrocław. 

 

Czy na wsparcie za środków WFOŚiGW we Wrocławiu mogą liczyć głównie te podmioty, 

które planują duże, inwestycyjne zadania? 

Oczywiście, że nie tylko. Wspieramy także „miękkie” projekty z zakresu edukacji ekologicznej. 

Inne dofinansowane przez Fundusz zadnia dotyczą monitoringu środowiska, zapobiegania i 

likwidacji poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na środowisko a także profilaktyki 

zdrowotnej dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach o przekroczonych standardach jakości 

środowiska. Udzielamy pomocy finansowej na tak ważną ochronę przyrody, krajobrazu oraz 

leśnictwa… 

Jaki jest więc wkład Funduszu w ochronę przyrody? 

Podam kilka przykładów takich działań. Tylko w ubiegłym roku do dolnośląskich rzek zostało 

wypuszczonych blisko 800 tysięcy pstrągów potokowych. W Polsce ten gatunek jest zagrożony 

przez susze, nielegalne odłowy prowadzone przez kłusowników, zanieczyszczenia ściekami 

komunalnymi i zabudowę hydrotechniczną. To kolejny etap akcji. Od 2007 r. wędkarze z 

Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wypuścili do rzek i zbiorników 

wodnych łącznie ponad 7 milionów pstrągów potokowych, węgorzy, sandaczy, sumów, linów, 

karasi, jazi, boleni, linów, lipieni, świnek i brzan. Łączny koszt tych akcji wyniósł ponad 1,7 

mln złotych. Warto również przypomnieć cykliczne akcje ratowania populacji zająca. Od 2006 

r. dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW we Wrocławiu myśliwi wypuścili w naszym regionie 

ponad 4 tys. tych zwierząt. Reintrodukcje przeprowadzono w powiecie Ząbkowickim, 

Wrocławskim, Oleśnickim i gminach: Kudowa Zdrój, Wałbrzych, Świdnica, Walim, 

Dzierżoniów i Stare Bogaczowice. Wspieramy także wieloletni projektu przywracania 

naturalnych lasów w Parku Narodowym Gór Stołowych. Przyrodnicy sadzą tam setki tysięcy 

sadzonek młodych jodeł, buków i jaworów Problemy z jodłowymi lasami rozpoczęły się ponad 

wiek temu przez nieprzemyślaną gospodarkę leśną. W Górach Stołowych masowo sztucznie 

sadzono świerki, których drewno było bardziej cenne dla przemysłu niż jodłowe. Współcześnie 

drzewom szkodzi zanieczyszczenie środowiska i brak wody... Obserwuje od lat poprawę stanu 

środowiska tych terenów od lat. Miałem swój udział w pracach nad powołaniem Parku 

Narodowego Gór Stołowych. Czuję dzisiaj dużą satysfakcję, widząc jak skuteczna w praktyce 

okazała się taka forma ochrony środowiska 

W obszarze działalności Funduszu jest także ochrona tego, czym oddychamy, czyli 

powietrza… 

Tak, to jedno z najważniejszych wyzwań. Choć od lat 90-tych szkodliwe emisje pyłów i gazów 

na Dolnym Śląsku zostały ograniczone o około 85 procent, to nadal jest wiele do zrobienia. 

Fundusz m.in. przeznaczył ponad 65,6 mln złotych w ramach programu KAWKA I i II na m.in.: 

wymianę pieców węglowych na instalacje gazowe, elektryczne czy solary w stolicy Dolnego 

Śląska, Jeleniej Górze, Legnicy, Szczawnie Zdroju, Nowej Rudzie i Świdnicy. Warto 

przypomnieć, że Fundusz wsparł w latach 2000-2015 monitoring jakości powietrza, wód, 

hałasu, gleby i ziemi oraz pól elektromagnetycznych kwotą 32 mln zł. Badania WIOŚ we 

Wrocławiu i jego delegatur w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pozwalają m.in. określić 

poziom zanieczyszczenia powietrza przez dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, benzen, 

ozon czy pył zawieszony PM10 i PM2,5. Oceny wyników prowadzonych badań prezentowane 



w rocznych Raportach o stanie środowiska województwa dolnośląskiego czy szczegółowych 

opracowaniach stanu poszczególnych komponentów środowiska dostępne są na stronie 

internetowej WIOŚ. Łączna kwota środków WFOŚiGW we Wrocławiu, które są przeznaczane 

na publikacje raportów, specjalistyczne pojazdy i sprzęt laboratoryjny wyniosła do tej pory 

ponad 3,8 mln zł. 

Czy w ramach działalności Funduszu w ochronie powietrza, szczególnie walki ze 

smogiem, przewidziane jest również masowe dofinansowywanie wymiany kotłów, pieców 

i systemów grzewczych? Czy pozostanie to w gestii miast i gmin ? 

WFOŚiGW we Wrocławiu planuje uruchomienie programu ograniczania niskiej emisji na 

Dolnym Śląsku. Fundusz zaproponuje swoim beneficjentom tj. gminom 50 milionów złotych na 

likwidację około 10 tysięcy kotłów stałopalnych. Niskooprocentowane pożyczki będzie można 

przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece 

elektryczne oraz kotły na biomasę i spełniające wysokie normy ekologiczne kotły węglowe 

(klasa V), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. 

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc. Środki z programu będą 

mogły pozyskać samorządy. To one będą ogłaszały nabory na wsparcie finansowe wymiany 

pieców węglowych m.in. dla mieszkańców czy wspólnot mieszkaniowych. Program musi jeszcze 

zostać zatwierdzony na najbliższym marcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW we 

Wrocławiu. 

 

A „zwykły śmiertelnik” ma szansę na dofinansowanie prywatnej  inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska ? Na przykład w formie preferencyjnej pożyczki. Mam na myśli np. 

inwestycje polegające na wymianie pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane 

paliwem ekologicznym, dofinansowania do OZE, przydomowych oczyszczalni ścieków ? 
 

Osoby fizyczne nie mogą  składać u nas wniosków. Powinny to zrobić w Banku Ochrony Środowiska, 

który dysponuje środkami WFOŚiGW we Wrocławiu. Ta oferta częściowej spłaty kapitału kredytu 

udzielonego przez Bank dotyczy m.in.: inwestycji termomodernizacyjnych – do 15% kwoty kredytu 

przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4500zł. Można także skorzystać ze 

wsparcia na zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła czy przedsięwzięcia 

dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych.  

 

Jaki jest cel programu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej? 

To ważna pomoc dla samorządów, które zainwestowały w infrastrukturę kanalizacyjną. Za 

przyłączenie się do nowo oddawanych sieci powinni zapłacić mieszkańcy. Ci jednak, 

przyzwyczajeni przez lata do korzystania z szamb, nie spieszą się ze spełnieniem tego 

obowiązku. Mieszkańców zniechęcają także procedury administracyjne oraz problemy ze 

zalezieniem wykonawcy takich niewielkich inwestycji. Rozwiązaniem problemów dolnośląskich 

samorządów jest wsparcie udzielane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Zainteresowanie 

udziałem w programie wyraziły już takie gminy jak Wrocław, Środa Śląska i Czernica. W latach 

2014-2015 WFOŚiGW, wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej prowadził program dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wykonano 

1455 podłączeń, z których skorzystało 7075 osób. Do programu przystąpiły m.in. gminy: 

Wałbrzych, Twardogóra, Kondratowice i Kłodzko.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu przeznacza na lata 2017-2018 10 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielone 

samorządom. Nasze wsparcie umożliwi budowę przyłączy kanalizacyjnych m.in. w 



gospodarstwach domowych, w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i 

spółdzielnie mieszkaniowe, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach 

użyteczności publicznej np. szpitalach czy szkołach. Z pomocy mogą skorzystać jednostki 

samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji zadań własnych samorządów. Wsparcie finansowe będzie udzielane w wysokości do 

100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia 

kapitału do wysokości 25 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Program będzie realizowany 

do 2018 r. Nabór wniosków będzie prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2015 r. lub 

do wyczerpania puli środków.  

 

Fundusz pomaga także w usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest, co 

możemy zaobserwować w naszej gminie… To nadal tak bardzo znaczący problem ? 

 

Potwierdzam. Gmina Międzylesie bierze udział w programie usuwania azbestu już od 2012 r. 

Do 2016 usunięto  ponad 166 ton tego niebezpiecznego odpadu. w 2017 zaplanowano usunięcie 

ponad 107 ton azbestu. Wsparcie finansowe na zdania realizowane  do końca 2016 r. to dotacja 

w kwocie ponad 96 tys. zł. W 2017 planuje się że dotacja wyniesie blisko 73 tys. zł. W ramach 

realizacji programu usuwania azbestu na terenie województwa dolnośląskiego osiągnięty efekt 

ekologiczny na przestrzeni sześciu lat sięga ponad 15 tysięcy ton usuniętego odpadu, a 

wypłacona dotacja to ponad 7 milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizację pierwszej umowy na usuwanie azbestu rozpoczął 

w 2011 roku. Dotychczas podpisano z NFOŚiGW trzy umowy w powyższym zakresie, a 2017 

jest już siódmym rokiem kontynuacji programu. Program skierowany jest do beneficjentów 

czyli samorządów, które po spełnieniu określonych wymagań uzyskują w formie dotacji do 85% 

kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW oraz 

minimum 35% kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW.  

Zainteresowanie programem jest ogromne i wzrasta z roku na rok. Przykładowo w 2011 roku 

zrealizowano 7 zadań jst z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest, w 2014 było ich już 43, a w roku 2016 ilość zadań samorządów 

sięgnęła aż 86. 

 

Czy Fundusz uczestniczy w realizacji przedsięwzięć w ramach programów unijnych ? 

  

Fundusz obsługiwał finansowo w ubiegłym roku 47 projektów w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ich łączna wartość to ponad 913 mln złotych. Unijne 

dofinansowanie wyniosło ponad 438 mln złotych. Za te pieniądze m.in. wybudowano i 

zmodernizowano blisko 600 km sieci kanalizacyjnej oraz 18 oczyszczalni ścieków. Z kanalizacji 

skorzystało już blisko 60 tys osób. Zrekultywowano również 11 nieczynnych składowisk 

odpadów. 

Aktualnie Fundusz jest uczestnikiem ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie  

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Umowa na realizację tego programu 

została zawarta pod koniec kwietnia ubiegłego roku pomiędzy Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako partnerem wiodącym a 14 Wojewódzkimi 

Funduszami. Jednym z nich jest WFOŚiGW we Wrocławiu. Budżet tego ambitnego projektu 

wynosi prawie 129 mln zł i jest w 100 proc. finansowany ze środków unijnych w ramach nowej 

perspektywy finansowej z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podstawowym 

celem systemu doradztwa jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu 

klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20. W związku z realizacją tego projektu, WFOŚiGW 

we Wrocławiu powołał Zespół Doradców Energetycznych, który pracuje nad zwiększeniem 



świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Gminy mogą także liczyć na 

wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz 

OZE jak również na pomoc w przygotowaniu PGN. 

Fundusz przez wiele lat oferował swoim beneficjentom bezzwrotne dotacje… Czy ta 

forma dofinansowania zostanie zakończona? 

Nadal udzielamy beneficjentom dotacji. Jednak pożyczki udzielane ze środków Funduszu i 

środków pozyskanych z zewnątrz, będą w roku 2017 nadal dominującą formą wspierania zadań 

ochrony środowiska. Niegdyś suma bezzwrotnych dotacji udzielanych przez Fundusz dla 

naszych odbiorców była wyższa, od lat jednak ta tendencja ulega zmianie. Udzielamy więcej 

niskooprocentowanych pożyczek, dotacji jest zaś mniej. Przyczyny są proste. Z roku na rok 

zmniejsza się ilość środków, tworzących budżet WFOŚiGW we Wrocławiu. Podstawę 

działalności Funduszu stanowi fundusz statutowy, tworzony głównie z części opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. Tych jest mniej, bo stan środowiska ulega poprawie. Inna kwestią, 

wartą osobnego rozważenia jest „ściągalność” systemu pobierania takich opłat... 

 

Na koniec naszej rozmowy może kilka słów od siebie… 

Praktycznie wiemy już jakie są najważniejsze zagrożenia dla środowiska i jakie środki zaradcze 

należy podjąć, jednak wciąż są problemy z przekazywaniem tych ważnych informacji do 

szerokich kręgów społeczeństwa i decydentów. Uważam też, że preferujemy rozwój cywilizacji, 

którą nazywam „Homo Śmiecikus”. Podam przykład takiego myślenia: zastanawiamy się jak 

odzyskiwać energię z odpadów czy pozyskiwać surowce wtórne, nie myślimy jednak o tym jak 

ograniczać ilość powstających odpadów. Oceniam, że jest to typowy przykład filozofii „końca 

rury”, według której miarą rozwoju cywilizacji jest wzrost produkcji odpadów. To jedyny sektor 

w ochronie środowiska, w którym akceptujemy takie podejście - W innych branżach 

preferujemy minimalizowanie powstających zanieczyszczeń... 

 

Dziękuję za rozmowę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDUSZ 

MIKROPROJEKTÓW  

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 
 

W dniach 13-14 marca 2017 roku w 

Nowej Rudzie odbyło się posiedzenie 

Europejskiego Komitetu Sterującego, który 

zatwierdził dofinansowanie do projektów 

złożonych przez gminę Międzylesie : 

1. dla projektu pn. „Turystyka 

szansą na rozwój pogranicza polsko – 

czeskiego” realizowanego przez gminę 

Międzylesie i gminę Červená Voda w 

ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska 2014 – 2020 - Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

Całkowite wydatki w ramach projektu 

wyniosą 61 054,20 Euro . Dofinansowanie 

z EFRR kształtuje się na poziomie 85% 

całości wydatków. 

Celem projektu jest wykorzystanie 

istniejącego potencjału przyrodniczego, 

kulturowego i informacyjnego, 

skierowanego na promocje i wspólne 

polsko-czeskie działania oraz na rozwój 

turystyki na pograniczu. Po stronie polskiej 

w miejscowości Goworów zostanie 

utworzona przyrodniczo - historyczna 

ścieżka turystyczna, która będzie 

wyposażona w 2 tablice informacyjne oraz 

przystanek dla turystów odwiedzających 

region.  Po stronie czeskiej w ramach 

projektu zostanie wybudowana wiata 

turystyczna z ławostołami i kamiennym 

kominkiem. W wiacie umieszczone zostaną 

eksponaty edukacyjne będące replikami 

pędzli i szczotek – nawiązanie do  tradycji 

rzemiosła na terenie gminy Červená Voda.. 

2. dla projektu pn. „Plan 

wykorzystania drobnych zabytków 

sakralnych w celu zwiększenia 

odwiedzalności”  realizowanego przez 

gminę Międzylesie i gminę Červená Voda 

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 - 

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 

Glacensis. Całkowite wydatki w ramach 

projektu wyniosą 23846,70 Euro . 

Dofinansowanie z EFRR kształtuje się na 

poziomie 85% całości wydatków. 

 W ramach projektu po stronie polskiej w 

miejscowości Domaszków na drodze 

(DR80,DR167) umieszczone są XIX 

wieczne kapliczki, przy kapliczkach 

zostaną utworzone miejsca spoczynkowe 

zainstalowane stoły wraz z ławeczkami 

oraz stojaki na rowery i umieszczone tablice 

informacyjne. Po stronie czeskiej w ramach 

projektu zostanie wykonana dokumentacja 

historyczna opisująca owe kapliczki na 

pograniczu polsko – czeskim i wydana 

zostanie publikacja opisująca kapliczki. 

 
3. ”Zabytki sakralne świadectwem 

wspólnego dziedzictwa historycznego 

pogranicza polsko-czeskiego”  również  

uzyskał poparcie i został skierowany do 

realizacji przez gminę Międzylesie i Obec 

Bačetín. Budżet projektu wynosi 63 625 

euro, z tego 30 011 eur po stronie polskiej. 

Dofinansowanie projektu wynosi 85 %. 

Projekt ma na celu większe 

wykorzystanie bogactwa kulturowo-

historycznego polsko-czeskiego 



pogranicza. Głównym działaniem po 

stronie polskiej będzie renowacja kolumny 

maryjnej na rynku w Międzylesiu. 

Pochodzący z 1698 roku obiekt jest jednym 

z najbardziej charakterystycznych i 

najcenniejszych elementów międzyleskiego 

rynku. Planowo prace rozpoczną się w maju 

i potrwają około trzech miesięcy. Będą 

prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę 

pod nadzorem wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Po stronie czeskiej 

najważniejsze działania to stworzenie 

ścieżki historyczno-dydaktycznej imienia 

znanego malarza pochodzącego z Bačetína 

oraz zbudowanie dzwonnicy i 

udostępnienie kaplicy św. Anny w Sudínie. 

Produktom projektu będą towarzyszyć 

wspólne działania promocyjne. 

 

 
4. W ramach projektu  " Hej kolęda, 

kolęda... bożonarodzeniowe tradycje i 

obrzędy na pograniczu  polsko-czeskim " 

gmina Międzylesie będzie współpracować z 

Parterem projektu - gminą Červená Voda. 

Projekt składa się  z kilku  działań  

mających  na celu podjęcie i  rozwój 

poziomu współpracy  i integracji  pomiędzy 

szkołami, stowarzyszeniami,  placówkami 

kulturalno-oświatowymi   w regionie 

przygranicznym  poprzez aktywny udział  w 

wydarzeniach kulturalnych związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia. 

Całkowity koszt realizacji projektu 19780 

euro. 

 

 
 

5. Od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 

2018 Zespół Szkół w Międzylesiu 

realizować będzie projekt „Śladami Lecha 

i Czecha” finansowany z Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w 

ramach Funduszu mikroprojektów 

Glacensis. 

Celem projektu jest obniżenie barier 

kulturowych pomiędzy Polakami i 

Czechami przez wzajemne poznanie, 

wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, 

obniżenie barier komunikacyjnych 

pomiędzy Polakami i Czechami, 

kontynuowanie i wspieranie współpracy 

transgranicznej między dwiema szkołami w 

dziedzinach społecznej, kulturalnej i 

rekreacyjno-edukacyjnej, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk w wyżej 

wymienionych obszarach, np. 

wykorzystanie czeskich doświadczeń w 

realizacji działań sportowych wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej, propagowanie 

zdrowego trybu życia, aktywnego 

wypoczynku, efektywnego spędzania 

wolnego czasu, podtrzymanie tożsamości i 

tradycji. 

 
Dzięki naszemu projektowi polepszy się 

komunikacja i pogłębi współpraca między 



instytucjami, społecznościami lokalnymi na 

terenie przygranicza kralicko-

międzyleskiego, ponieważ przewidujemy 

naukę języków,  Praca z dziećmi i 

młodzieżą zapobiegnie stereotypowemu 

myśleniu o sobie nawzajem. Będziemy 

promować współpracę transgraniczną, 

poprzez przygotowanie wspólnych 

publikacji, stron internetowych i wystaw, 

podniesiemy poziom wiedzy o wspólnie 

zamieszkiwanym obszarze poprzez 

działania o charakterze sportowym i 

rekreacyjnym. Realizacja projektu i jego 

promocja spowoduje zmiany w obszarze 

zainteresowania zasobami przyrodniczymi i 

kulturowymi, zwiększy się współpraca 

społeczności lokalnych w regionie 

przygranicznym i zwiększy się współpraca 

między instytucjami na naszym terenie. 

Poprzez odwołanie się do wspólnych 

pozytywnych momentów w historii obydwu 

krajów ( uczestnictwo w wycieczkach 

poza obszarem wsparcia) poznamy miejsca 

związane ze wspólna historią. 

Kwota dofinansowania to 19660 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

15 marca 

2017 r. 

minął 

termin 

składania wniosków w ramach konkursu 

grantowego PAOW ogłoszonego przez 

burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

Wyznaczonym terminie złożono 64 

wnioski:  

 Rady Sołeckie - 20  

 Stowarzyszenia działające na 

rzecz lokalnych wspólnot mające 

siedzibę na terenie gminy – 7 ze 

Stowarzyszeń, 6 z Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 2 z Ludowych 

Zespołów Sportowych,   

 Parafie na terenie gminy – 5  

 Zespoły Szkół na terenie gminy – 

24  

W roku 2017 r. określono następujące 

priorytety działań: kultura, tradycja i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

edukacja szkolna, pozaszkolna, opieka i 

wychowanie, turystyka i rekreacja, estetyka 

i wizerunek miejscowości.  

Wysokość grantów: 

 do 400,00 zł dla Rad Sołeckich, 

stowarzyszeń działających na rzecz 

lokalnych wspólnot mające siedzibę 

na terenie gminy, parafii na terenie 

gminy oraz 

 do 200,00 zł dla zespołów szkół na 

terenie gminy. 

 

UTYLIZACJA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

 
 

Wzorem lat ubiegłych, w roku bieżącym 

gmina Międzylesie otrzymała 

dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 

ramach Programu Priorytetowego 

NFOŚiGW p.t.: ,,SYSTEM – Wsparcie 

działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. 

Część 1) Usuwanie wyrobów 



zawierających azbest’’, zadania pn. 

,,Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy 

Międzylesie – 2017’’  w wysokości 

72.950,40 zł.  

Ogólna wartość zadania – 85.824 zł., w 

tym: dofinansowanie wynosi 85% - 

72.950,40 zł., wkład gminy 15% - 12.873, 

60 zł.  

Utylizacją objęte zostanie 7662 m2 eternitu 

(107 Mg /ton/) z 22 –ch  nieruchomości.  

W ubiegłym roku zutylizowano 2530 m2 

eternitu.  

 

W najbliższym czasie tutejszy urząd ogłosi 

postępowanie przetargowe, które wyłoni 

wykonawcę zadania. 

DROGA W KAMIEŃCZYKU DO 

PRZEJŚCIA GRANICZNEGO 

BĘDZIE WYREMONTOWANA 

W CAŁOŚCI 

 
W połowie lutego powiat kłodzki 

otrzymał promesę na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych na dokończenie 

odbudowy drogi w Kamieńczyku w gminie 

Międzylesie. Droga ta prowadzi do 

przejścia granicznego z Czechami i jest 

niezwykle ważna z punktu widzenia  

turystyki i ma coraz większe znaczenie dla 

ruchu turystycznego odbywającego się w 

tym rejonie pogranicza. Do odbudowy 

pozostało blisko 1,5 km drogi. W ubiegłym 

roku wykonano prace na odcinku 2 km. W 

chwili obecnej został ogłoszony przetarg na 

wykonawcę tego zadania – informuje 

Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego. 

AWARIA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO W MIĘDZYLESIU 
Na początku marca przy ulicach 

Waryńskiego, Warszawskiej, Lipowej, 

Syrokomli, Słowackiego, Powstańców 

Śląskich i placu Wolności w Międzylesiu 

nie działało oświetlenie uliczne. Przyczyną 

była awaria głównego kabla 

energetycznego zasilającego szafę sterującą 

oświetleniem w południowej części miasta. 

Problem został zgłoszony do firmy 

TAURON S.A. dostawcy energii 

elektrycznej. Pracownicy zlokalizowali 

miejsce uszkodzenia, kabel został 

naprawiony i przywrócono zasilanie. 3 

marca po godzinie 20. lampy uliczne 

świeciły już w całym Międzylesiu.  

PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ 

WODY W DŁUGOPOLU 

GÓRNYM 

 
W pierwszym tygodniu marca 

podczas badania jakości wody na 

wodociągu w Długopolu Górnym, 

realizowanego w ramach prowadzonego 

monitoringu, w próbce wody pitnej 

pobranej w dniu 27.02.2017r. przez 

Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną                w Kłodzku, 

stwierdzono przekroczenie bakterii grupy 

coli. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie jakości wody do 

spożycia przez ludzi przekroczenie 

mikrobiologiczne w powyższym zakresie 

czyni wskazaną wodę nieprzydatną do 

spożycia. ZGKiM w Międzylesiu 

poinformował wszystkich mieszkańców 

Długopola Górnego              o zaistniałej 

sytuacji. Zapewniono mieszkańcom 



butelkowaną wodę zdatną do picia, którą 

pracownicy zakładu dowozili do każdego 

domu. Niezwłocznie podjęto działania 

naprawcze w celu przywrócenia 

wymaganej jakości wody – 

przeprowadzono dezynfekcję ujęć, 

zbiornika oraz sieci wodociągowej. W dniu 

6 marca sanepid ponownie pobrał próbki 

wody z wodociągu, a w środę 8 marca 

wydał decyzję o przydatności wody do 

spożycia.  

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i 

dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 

cierpliwość             i wyrozumiałość. 

Za naszym pośrednictwem 

kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Międzylesiu składa serdeczne 

podziękowania dla sołtysa wsi i radnych z 

Długopola Górnego, mieszkańców i 

pracowników zakładu za współpracę, 

zaangażowanie i okazaną pomoc w 

rozwiązaniu zaistniałej sytuacji. 

PRACE ARCHEOLOGICZNE W 

MIĘDZYLESIU 

 

Od kilku dni mieszkańcy miasta z 

wielkim zainteresowaniem przyglądali się 

pracom prowadzonym w Międzyleskim 

rynku obok przystanku autobusowego. Na 

działce tej prowadzone były prace 

archeologiczne będące elementem 

uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na 

prace budowlane na terenie tej działki. 

Prace prowadzone są przez prywatnego 

inwestora, który jeśli uzyska odpowiednie 

pozwolenia ma zamiar zabudować tą 

działkę lokalami handlowymi i 

mieszkalnymi. 

 

 

GMINNY PROGRAM 

REWITALIZACJI GMINY 

MIĘDZYLESIE  

NA LATA 2016-2020 
 

 

 Dobiegają  końca prace nad Gminnym  

Programem  Rewitalizacji  Gminy 

Międzylesie na lata 2016-2020. Zgodnie z 

ustawą o rewitalizacji  projekt  dokumentu, 

opracowany przez Agencję Rozwoju 

Innowacji S.A. z/s  we Wrocławiu, został  

zaopiniowany, przez 12 podmiotów, w tym 

min. przez Wojewodę Dolnośląskiego, 

Starostę Kłodzkiego, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. Obecnie do 

projektu wprowadzane są modyfikacje, 

wynikające z uzyskanych opinii.   

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji podjęta zostanie na sesji 

marcowej. Następnie Program przesłany 

zostanie do Urzędu Marszałkowskiego 

WD, gdzie będzie oceniany i weryfikowany 

pod względem jego  poprawności z 

wytycznymi   w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-

2020 oraz wytycznych dotyczących zasad 



przygotowywania lokalnych programów 

rewitalizacji w perspektywie finansowej 

2014-2020.       

 

REKULTYWACJA GMINNEGO 

SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

 
 

W roku 2015 Gmina podpisała umowę z 

firmą  Geotrans  z/s  we Wrocławiu na 

wykonanie rekultywacji zamkniętego 

składowiska odpadów. W minionym 

okresie firma przygotowała niezbędną 

dokumentację i pozyskała stosowne 

zezwolenia dla przeprowadzenia tego 

procesu. Prace rekultywacyjne rozpoczną 

się niebawem, obejmować będą 

ukształtowanie bryły składowiska, 

wykonanie warstwy wyrównawczej, 

uszczelniającej i instalacji do 

odprowadzania gazu składowiskowego  

oraz warstwy biologicznej, poprzez wysiew 

roślin i krzewów. Docelowo przyjęto 

przyrodniczy kierunek rekultywacji terenu 

składowiska, z podstawową funkcją zieleni 

nieuporządkowanej, stanowiącej ostoję dla 

drobnej fauny.  

Stały nadzór nad czynnościami 

rekultywacyjnymi sprawować będzie 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Międzylesiu. W porozumieniu z firmą 

Geotrans ZUK wykona też część  robót na 

składowisku.  

 

ZGROMADZENIE OGÓLNE 

CZŁONKÓW                                                 

STOWARZYSZENIA PSORW 

Wójt gminy Raciechowice, powiat 

myślenicki, woj. małopolskie – Pan Marek 

Gabzdyl, był gospodarzem dwudniowego 

spotkania (13 – 14 marca 2017 r.) członków 

Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Do 

Czasławia przyjechali przedstawiciele z 17 

gmin członkowskich. 

 

W pierwszym dniu odbyło się 

posiedzenie sprawozdawcze Zgromadzenia 

Ogólnego Członków Stowarzyszenia, 

któremu przewodniczył Burmistrz 

Gogolina - Joachim Wojtala. 

 

Porządek obrad konferencyjnych 

dotyczył w szczególności  przedstawienia 

sprawozdania  merytorycznego i 

finansowego działalności Stowarzyszenia 

w 2016 r., podjęcia uchwał w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia, zatwierdzenia planu 

działania na 2017 r., przyjęcia budżetu na 

2017 r., przyjęcia nowego członka – gminy 



Krzywin ( woj. wielkopolskie),  udzielenia 

zgody za zaciągnięcia pożyczki, w 

kontekście złożenia wniosku w Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich. 

Do grona członków wspierających 

Stowarzyszenia PSORW dołączyła 

Fundacja Wspomagania Wsi oraz Śląski 

Związek Gmin i Powiatów z Katowic. 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 25 członków 

zwyczajnych oraz 2 członków 

wspierających. 

 

Omówiony został temat  udziału 

gmin, kandydujących do SNW, w 

ogólnopolskim projekcie partnerskich 

„Strategia marki i plan promocji Sieci 

Najciekawszych Wsi” przy współpracy z 

Locativo sp. z o.o. 

  W tym samym dniu, poseł RP – 

Ryszard Wilczyński, ekspert PSORW, 

przedstawił propozycję badania analizy 

stanu wyposażenia sołectw w elementy 

warunkujące jakość życia mieszkańców w 

gminach. Drugi dzień pobytu to  wizyta 

studyjna – plenerowa. Zwiedzono 

zabytkowy kościół pw. Jakuba Apostoła, 

obiekty gminne ( szkolne, OSP) oraz 

Spółdzielnię Socjalną „Przystań”, która 

powstała z inicjatywy gminy Raciechowice 

oraz OSP w Kwapince. Zdanie Spółdzielni, 

to dożywianie dzieci i młodzieży ( 400 

obiadów dziennie), utrzymanie porządku w 

gminnych obiektach szkolnych, organizacja 

kolonii, półkolonii oraz obozów 

sportowych na terenie gminy. Obok prężnie 

działającej spółdzielni „Przystań” w 

Kwapince, na terenie gminy funkcjonuje 

także kolejna tego typu jednostka, również 

obejrzana przez członków PRORW. To 

„Kuźnia Smaku”, założona przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu. 

A co można u nich nabyć? Przetwory na 

bazie miejscowych warzyw i owoców, 

przepyszne wędliny ( własnoręcznie 

przygotowane), naturalne miody, 

rękodzieła miejscowych artystów. 

Spółdzielnia organizuje  warsztaty  dla 

szkół, przedszkoli oraz grup 

zorganizowanych,  nt. starych 

zapomnianych zawodów, a także 

tradycyjnych prac wiejskich. 

 

Bardzo miłym akcentem, 

zasługującym na zatrzymanie w pamięci 

chwil spędzonych w gminie Raciechowice, 

były koncerty uczniów/absolwentów 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu. 

Gmina Międzylesie reprezentowana 

była przez koordynatora Odnowy Wsi – 

Wiesławę Szyrszeń. 

 



23 MIĘDZYNARODOWE 

TARGI TURYSTYKI, 

SPA,SPRZĘTU 

TURYSTYCZNEGO I 

ŻEGLARSKIEGO 

„GLOBALINE 2017” 

KATOWICE 

 

 
 

W ramach projektu unijnego 

realizowanego z naszym partnerem z Czech 

pt. „Promocja drogą do rozwoju turystyki 

pogranicza polsko-czeskiego”, gmina 

Międzylesie wraz z partnerem czeskim 

Kraliky, pojedzie  31.03.2017 r., na Targi 

Turystyczne do Katowic. Oprócz typowej 

turystyki przedstawione zostaną  walory 

kulturowe, rzemieślnicze i wyroby 

spożywcze produkowane w naszych 

regionach. W ramach projektu zespół 

„Akademia Ruchu” z Goworowa będzie 

miała możliwość występów podczas 

targów.    

 

PODWIECZOREK DLA 

KOBIET W MGOK 

 

  Sobotnie popołudnie spędziliśmy w 

miłym  gronie i we wspaniałych humorach. 

Na podwieczorek do MGOK przybyło 

kilkadziesiąt  pań i kilku panów. W  radosną  

atmosferę wprowadził nas humorystyczny 

program w wykonaniu zespołu 

Międzylesianie. Panie z zespołu śpiewały, 

tańczyły, odgrywały scenki, opowiadały 

dowcipy i pokazały się w przeróżnych 

kreacjach-zmieniały stroje jak rękawiczki. 

W tańcu jak zwykle zachwyciły panie z 

grupy tanecznej Plus –Minus. 

 
Serdeczne  życzenia wszystkim 

paniom z okazji Dnia Kobiet złożył 

burmistrz Tomasz Korczak,  a na ręce pani 

sołtys Małgorzaty Bojanowskiej złożył 

przepiękny bukiet kwiatów. 

Dyrektor MGOK Teresa Sobierska 

życzenia składała: paniom okazji Dnia 

Kobiet, panom z okazji Dnia Mężczyzny i 

sołtysom z okazji  Dnia Sołtysa-wszyscy 

uczestnicy otrzymali  słodki upominek. 

 
Przy  domowym ciastku i  pysznej 

kawie w miły sposób spędziliśmy  sobotnie 

popołudnie. 



 
Dziękujemy bardzo serdecznie za 

uroczy program artystyczny zespołowi 

Międzylesianie-gratulujemy solistkom 

pięknie wykonanych utworów, tancerkom –

energetycznych ruchów, aktorom- 

humorystycznie wykonanych scenek, 

dzieciom i młodzieży –  radosnego  udziału  

w przedstawieniu. Pani Małgosi 

gratulujemy pomysłu na scenariusz. A pani 

Lucynce życzymy dużo zdrówka. 

Paniom z zespołu Plus –Minus 

dziękujemy za uatrakcyjnienie występu 

swoimi tańcami. Pracownikom MGOK i 

Maciusiowi dziękujemy  za przygotowanie 

i obsługę  spotkania-za przepyszne ciasta, 

za nagłośnienie i montaż muzyczny, a za 

obsługę fotograficzną dziękujemy 

Krzysztofowi  Jaskowi. 

FERIE ZIMOWE 
 

Jak powiedziały dzieci 

uczestniczące w tegorocznych  zimowych 

zajęciach w MGOK „  ferie zimowe w   

znowu były za krótkie”  

  W ramach projektu „Z nami nuda się 

nie Uda VI” podobnie jak w latach 

poprzednich MGOK w Międzylesiu i Filia 

w Domaszkowie   przygotowało  dużo 

ciekawych  i interesujących zajęć dla dzieci.   

Podczas całego okresu ferii z 

przygotowanych  zajęć  skorzystało   43 

dzieci z terenu Gminy Międzylesie w wieku 

6-12 lat. Dzieci miały zapewnione II 

śniadanie, ciepłe i zimne napoje, słodkie i 

owocowe poczęstunki. Zajęcia zostały tak 

zaplanowane, aby bez względu na wiek i 

płeć i swoje umiejętności  każde z dzieci 

mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób 

miły i  atrakcyjny spędzić czas wolny od 

nauki. 

Podczas  zajęć plastycznych  

wykonano  walentynkowe kartki ,figurki i z 

masy solnej, bałwanki z płatków 

kosmetycznych, zimowe pejzaże, kwiaty i 

stroiki z bibuły i krepiny i  własnoręcznie 

wyszyte kartki okolicznościowe, budowle z 

piasku kinetycznego. 

Jak zawsze największym zainteresowaniem 

cieszyły się  zajęcia sportowe i warsztaty 

kulinarne podczas  których dzieci upiekły 

walentynkowe słodkości, ciasto 

czekoladowe i ciasteczka. 

Zorganizowaliśmy również turnieje 

sportowe : gry w piłkarzyki, sztafetę 

szczudlarzy, dwa ognie.  Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 

kuglarskie poprowadzone przez W. Łoś, S. 

Bańkowską i I. Juraszek,  po których dzieci 

zaprezentowały na scenie swoje nowe 

umiejętności. 

W drugim tygodniu ferii pojechaliśmy do 

Kłodzka do „Sali Zabaw Jaś”. Po 

wspaniałych zabawach i harcach przyszedł 

czas  na  regeneracje sił i posiłek.   W  tym 

dniu dzieci w ramach drugiego śniadania 

otrzymały posiłek w Mc.Donalds’ie. 

Na zakończenie zimowych zajęć  

dzieci otrzymały za konkursy i udział w 

zajęciach  drobne nagrody i upominki  oraz  

słodycze.  Na fotorelację  z ferii zapraszamy  

na nasz profil na facebooku.   

EDUKACJA SPOŁECZNA – 

ŚWIĄTECZNIE 

 



 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Domaszkowie im. „ Przyjaciół Dzieci” 

poprzez Walentynki i Dzień Kobiet 

rozwijaliśmy wzajemne okazywanie sobie 

przyjaźni w środowisku szkolnym. 

Uczyliśmy naszych uczniów kulturalnego 

zachowania opartego na szacunku, tradycji i 

zwyczajach związanych z tymi świętami. 

 

  Z okazji walentynek Samorząd 

Uczniowski zorganizował  i uruchomił 

działanie poczty walentynkowej, a wszyscy 

uczniowie zostali zachęceni do 

obdarowywania się własnoręcznie 

wykonanymi kartkami walentynkowymi. 

  Z okazji Dnia Kobiet 

uświadomiliśmy zarówno chłopcom i 

dziewczynkom jak zachowywać się zgodnie 

z savoir-vivr’em. W tym dniu chłopcy w 

każdej klasie przygotowali przyjęcia 

niespodzianki dla dziewczynek. Były 

życzenia, prezenty i kwiatki. Wszystkie 

Panie i dziewczynki dostały także 

przygotowane przez chłopców kwiatki z 

materiałów plastycznych. 

Podczas trwania tych dni uczniowie mieli 

możliwość zabłysnąć kulturą słowa i czynu. 

 

„CZYTANIE KSIĄŻEK TO 

NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA 

JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ 

WYMYŚLIŁA”                                        

WISŁAWA SZYMBORSKA 

 

 
 

       Rok szkolny 2016/2017 jest w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Domaszkowie 

szczególnym rokiem w rozbudzaniu 

zamiłowania do książek i rozwijaniu 

czytelnictwa wśród dzieci. 

 

 
  

Już w przedszkolu organizujemy dzieciom 

spotkania z książką  poprzez słuchanie i 

oglądanie bajeczek, recytowanie wiersz, 

czy też oglądanie teatrzyków na podstawie 

książek. W szkole podstawowej 

prowadzimy lekcje wychowawcze wokół 

książek, uświadamiamy znaczenie książek 

w życiu człowieka, omawiamy treści, 

zachęcamy do czytelnictwa i szanowania 

książek. Uczniowie biorą udział w 

wewnętrznych konkursach czytelniczych, a  

także popisują się umiejętnościami przed  

kolegami, koleżankami, rodzicami i 

dziadkami. 

 Organizujemy dzieciom lekcje 

biblioteczne w naszej publicznej bibliotece  

w Domaszkowie. Większość uczniów 

założyło już (przy wsparciu rodziców) karty 

biblioteczne. Zachęcone, wsłuchiwaniem 

się w czytane fragmenty książek, coraz 

chętniej wypożyczają i więcej czytają 

książeczek. Efekty zwiększonego 

czytelnictwa zaczynają być widoczne w  

technice czytania, wiadomościach i 

umiejętnościach uczniów. 

Uczniowie wiedzą, że „czytanie jest dla 

umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała, 

czytanie to najlepszy sposób uczenia się.”-  

(A. Puszkin). 

 



X PRZEGLĄD PIOSENKI 

PRZEDSZKOLNEJ                                             

„ZACZAROWANE DŹWIĘKI” 

W ZŁOTYM STOKU 

 

 
  

17 marca br. dzieci z naszego przedszkola 

już po raz 10. wzięły udział w zmaganiach 

konkursowych podczas X Przeglądu 

Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane 

dźwięki” w Złotym Stoku. 

Z okazji tego jubileuszu na uroczystość 

pojechały aż 3 zespoły z naszej placówki. 

Dwa z najstarszej grupy przedszkolnej oraz 

jeden z grupy średniaków. Radości było co 

nie miara, kiedy przewodnicząca jury, 

burmistrz Złotego Stoku, Pani Grażyna 

Orczyk odczytała werdykt w kategorii 

zespół. 

 

 
 

 Reprezentantki najstarszej grupy 

przedszkolnej, wokalistki zespołu „Pory 

roku” zajęły II miejsce z piosenką o tym 

samym tytule. Dla każdej grupy 

przewidziane były drobne nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. Również 

nauczyciele przygotowujący dzieci do 

występów zostali docenieni 

podziękowaniami. Z pewnością nie 

nagrody były tu najważniejsze, lecz sam 

fakt wzięcia udziału w tak cudownym 

przedsięwzięciu, mającym na celu 

promowanie dziecięcej działalności 

estradowej oraz integrację dzieci z różnych 

miejscowości i przedszkoli. 

 

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ 

WSPANIALE, 

 JAK CO ROKU W 

KARNAWALE 

 

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to 

dzień niezwykły, często wyczekiwany 

przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 

lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu 

przeżyć i radości. Tak też było u nas.  

W dniu 10.02.2017r. w MGOK w 

Międzylesiu odbył się bal karnawałowy dla 

dzieci przedszkolnych.  Tego dnia  już od 

rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe 

postacie. Dzieci przebrane były 

za  bohaterów znanych bajek. W salach 

przedszkolnych można było spotkać 

wróżki, królewny, delikatne motylki, 

rycerzy, piratów, policjantów, Spider-

Mana, Batmana, ...  nie sposób wszystkich 

wymienić. Z trudnością rozpoznawaliśmy 

dzieci. Po śniadaniu, dzieci pojechały do  

Domu Kultury. Wystrój sali wprowadził w 

radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich 

do wesołej zabawy. W pierwszej kolejności 

dzieci miały możliwość pozowania do 

zdjęcia grupowego oraz zdjęć 

indywidualnych. Na tę okazję zaproszono 

wodzireja, który zachęcał do zabawy 

przygotowaną muzyką. Przebierańcy 

pięknie się bawili, uczestnicząc z ochotą we 

wszystkich zabawach. W trakcie 

karnawałowych szaleństw można było 

posilić się owocowymi przekąskami i napić 

soku. Do przedszkola  dzieci wracały we 



wspaniałych humorach. Dziękujemy 

rodzicom za przygotowanie strojów dla 

swoich pociech i pomoc w trakcie balu. 

 

 
 

 
 

WSPÓŁPRACA POLSKO- CZESKA 

 
 

 Dnia 24 lutego nauczycielki z 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu odwiedziły Przedszkole w 

Kralikach. Obserwowały tam zajęcia 

prowadzone w różnych grupach wiekowych 

przez nauczycielki z Czech.  Następnie 

wspólnie z przedszkolakami miały 

możliwość uczestniczenia w  lekcji 

muzycznej prowadzonej przez nauczycieli 

ze szkoły muzycznej. Dzieci zostały 

zapoznane z różnymi instrumentami i 

sposobem gry na nich. Było to bardzo 

ciekawe spotkanie.  

Natomiast dnia 8 marca odbyła się rewizyta. 

Nauczycielki z Kralik obserwowały  zajęcia 

prowadzone przez nauczycielki w 

Samorządowym  Przedszkolu w 

Międzylesiu. Były to zajęcia plastyczne, 

muzyczne i zabawy ruchowe. A wszystko to 

w ramach długoletniej współpracy obu 

przedszkoli. 

 

Kraliki (Czechy) 

 

Międzylesie - Delfinki 

 
Wilczki 

 
 

SPOTKANIE Z AKTORAMI 
 

Raz w miesiącu nasze przedszkole 

odwiedza grupa teatralna. Tym razem 

spotkanie miało miejsce w dniu 7 marca. 

Studio Teatralne z Krakowa 

zaprezentowało dzieciom spektakl  

pt. „Dwie Dorotki”. Dzieci aktywnie 



uczestniczyły w przedstawieniu, mogły też 

sprawdzić się w roli aktorów i wystąpić na 

scenie. Historia dwóch sióstr i ich 

postępowanie silnie oddziaływała na 

emocje małych widzów, śmieszyła i 

wzruszała, a także nauczyła wiary w 

sprawiedliwość i zwycięstwo dobra nad 

złem.  

 

 
 

 
 

 LEKKI TORNISTER 

 

    Uczniowie, nauczyciele i rodzice 

kl.I – III  Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im.„ Przyjaciół Dzieci” w 

Domaszkowie brali udział w V 

ogólnopolskiej kampanii informacyjno-

edukacyjnej dotyczącej profilaktyki wad 

postawy. Poprzez udział w projekcie 

rozpowszechnialiśmy informacje na temat 

profilaktyki wad  postawy, zwróciliśmy 

uwagę na nie zmieniający się problem 

przeciążonych tornistrów uczniów i 

podejmowanie działań na rzecz prostych i 

zadowolonych dziecięcych kręgosłupów 

poprzez codzienną kontrolę zawartości 

tornistrów i zmniejszenia ich wagi. 

Przypominaliśmy o zostawianiu 

niepotrzebnych przedmiotów i książek w 

szafkach szkolnych. 

 
 Od grudnia do 15 marca 

realizowaliśmy projekt. Organizatorzy, 

Fundacja ROSA, przekazali nam na 

potrzeby realizacyjne, materiały 

edukacyjne:  pomoce, plakat, przewodnik 

dla nauczyciela, scenariusze zajęć, płytę 

CD z piosenką i słuchowiskiem Lekki 

Tornister i Zielona Kropeczka. 

 

 
 W każdej klasie zostały 

przeprowadzone lekcje z edukacji 

społecznej, polonistycznej i zdrowotnej 

według scenariuszy. Uczniowie  poznali 

sposoby pakowania tornistrów i porady 

dotyczące ich zawartości. Wysłuchali 

słuchowiska, nauczyli się piosenki , 

wypełniali karty pracy, poznali ćwiczenia 

na zdrowy kręgosłup do stosowania także w 

domu. Rodzice i dzieci zostali zapoznani z 

poradami Mądrej Sowy dotyczących 

profilaktyki wad postawy. 

 Zakończył się pewien etap, ale 

wiadomości  i umiejętności  mamy nadzieję 



zostaną. Zgodnie z regulaminem projektu 

,po przekazaniu sprawozdania czekamy 

jeszcze na wygranie może zestawu szafek 

szkolnych, a może odwiedzin ekspertów i 

lekcji pokazowej w naszej szkole. 

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. 

                                                                         

W BAJKOLANDII… 

 

8 lutego br. dzieci z naszego przedszkola 

udały się na niezapomnianą wycieczkę do 

sali zabaw „Bajkolandia” w Nowej Rudzie. 

Pierwszą atrakcją, jak same określiły, był 

sam przejazd autokarem. Wiele radości i 

uśmiechu dała również zabawa na 

zjeżdżalniach, torze pontonowym oraz w 

„Małpim gaju”. Szalone lata dzieciństwa 

przypomniały się także, towarzyszącym 

nam tego dnia, rodzicom, którzy nie 

szczędzili sobie korzystania z 

jakichkolwiek atrakcji, zapominając o 

trudach dnia codziennego. Po niespełna 2-

godzinnej zabawie udaliśmy się na słodki 

poczęstunek przygotowany dla nas przez 

przemiłą obsługę sali zabaw. Droga 

powrotna upłynęła bardzo szybko, a w 

autokarze było słychać tylko opowieści 

pełne wrażeń oraz chęci powrotu w to 

cudowne miejsce. 

 

 
 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Kolejny raz uczniowie Zespołu 

Szkół w Międzylesiu uczestniczą w 

projekcie „Umiem Pływać”, którego 

organizatorem jest Dolnośląska Federacja 

Sportu we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się 

w soboty na krytej pływalni w Kłodzku i są 

prowadzone pod okiem instruktora. Ich 

celem jest zdobycie lub polepszenie 

umiejętności pływackich uczestników. 

Czas spędzony na basenie jest dla dzieci 

lekcją jak również zabawą. 

 

            *** 

W tym roku szkolnym nasi 

uczniowie biorą udział  w kolejnym 

projekcie Dolnośląskiej Federacji Sportu 

we Wrocławiu „Szkolny Klub Sportowy”. 

Program skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, 

płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu 

umożliwienie podejmowania dodatkowej 

aktywności fizycznej realizowanej w 

formie zajęć sportowych i rekreacyjnych 

pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia wychowania fizycznego. 



 

 

„BEZPIECZNY” DAR 

STRAŻAKÓW 

Strażacy OSP Międzylesie w 

ramach bardzo dobrej współpracy z 

Zespołem Szkół w Międzylesiu ofiarowali 

naklejki edukacyjne na schody-procedura w 

razie zagrożenia życia.  

Umieszczone one zostały na 

schodach w bardzo widocznym miejscu. 

Uczą one jakie czynności ratownicze po 

kolei należy wykonać podczas udzielanie 

pomocy poszkodowanemu. 

 

 
 

 Bardzo dziękujemy za ten dar z 

serca-jest do dowód na to, że wspólnie 

dbamy i szkolimy się na temat 

bezpieczeństwa własnego i innych.  

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY W RAMACH 
PROGRAMU „ALFA” 

 W  Zespole Szkół w Międzylesiu w  

lutym i marcu odbył się cykl spotkań  z 

uczniami z klas I – VI SP oraz I-III GIM , 

w ramach wojewódzkiego programu 

edukacyjnego pn. „ALFA”, 

ukierunkowanego na podnoszenie 

świadomości i kształtowanie pożądanych 

postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o 

charakterze terrorystycznym. 

 

Zajęcia dla nas przeprowadził 

funkcjonariusz Policji z Komisariatu w 

Bystrzycy Kłodzkiej – Pani Łucja 

Szkwarek. Uczniowie  aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 

przez Policję. Prowadząca zajęcie, przy 

wykorzystaniu opracowanych dla tego 

programu materiałów dydaktycznych, 

poruszała zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa w tym właściwych 

zachowań w sytuacjach zagrożenia.  

 



Dzieci przyswajały wiedzę 

dotyczącą między innymi tego, jak 

zachować się, gdy usłyszą strzały, czy też, 

gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. 

Uczniowie otrzymali ulotki informacyjne o 

tym jak należy zachować się w sytuacji 

zagrożenia. Spotkanie było znakomitą 

okazja do przypomnienia nam szeroko 

rozumianych  zasad bezpieczeństwa. 

 
 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW 

 
 9 marca 2017 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyły się szkolne eliminacje  

do II etapu ( wojewódzkiego) 

Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga 

Czytelników" kl. I-III i kl. IV- 

VI  organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Katowicach i 

Stowarzyszenie „Wielka Liga”. Głównym 

celem tego projektu jest tworzenie mody na 

czytanie wśród rodzin.  

 

 
 

W eliminacjach uczestniczyło 21. uczniów, 

13. z kl. II-III oraz 7 z kl. IV- VI, którzy na 

etapie szkolnym zdobyli 10 sprawności i 

uzyskali przynajmniej 80/100 punktów po 

przeczytaniu 12. wybranych książek 

uprawniających do uczestnictwa w teście 

kwalifikacyjnym. Uczestnicy konkursu 

rozwiązywali zadania testowe 

przygotowane przez organizatorów, a 

dotyczące treści wybranej książki. W 

kategorii kl. I-III była to książka Marii 

Krüger „Witaj, Karolciu!”,  

a w kategorii kl. IV-VI  „Tomek w krainie 

kangurów” Alfreda Szklarskiego.  

 

 
 

Rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice 

punktowe nieduże. Wszyscy uczestnicy 

prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy 

na temat przeczytanych książek. 

 W kategorii klas I-III kwalifikacje 

do półfinału wojewódzkiego zdobyli: 

Aleksandra Mokrzyńska i Dawid Witek 

z kl. III a oraz Lena Smoleń z kl. III c, a 

w kategorii klas IV-VI  Oliwia Majka i  

Przemysław Kulbaka z kl. VI b oraz 

Karolina Gałuszka z kl. IV b.  

 

FESTIWAL NAUKI 

 

10 lutego 2017 po raz XIV członkowie 

Klubu Młodego Odkrywcy (KMO) w 

praktyczny sposób przybliżyli wiedzę z 

nauk  przyrodniczych uczniom szkół 

podstawowych  z Międzylesia i 

Domaszkowa. Impreza ta zwana 

Festiwalem Nauki jest imprezą cykliczną 

organizowaną w ostatni piątek przed 

rozpoczynającymi  się  feriami zimowymi.  



Podczas uroczystego otwarcia festiwalu pan 

Antoni Duda przedstawiciel firmy Nowa 

Edukacja i Technologia, przeprowadził 

pokaz robotów.   

 
W tym roku członkowie KMO 

przygotowali doświadczenia dotyczące: 

zjawisk optycznych, budowy elementów 

ciała człowieka, budowy modelu żarówki, 

zasad działania  ogniw fotowoltaicznych 

oraz energii odnawialnej. Można było 

wykonać  także eksperymenty dotyczące: 

zjawiska napięcia powierzchniowego,  

wpływu gęstości cieczy na zanurzenie ciała,  

rozszerzalności temperaturowej, a także 

nauczyć się układać kostkę Rubika i wieże 

Hanoi.  Dużym powodzeniem cieszyły się 

warsztaty dotyczące budowy i 

programowania robotów oraz zabawy z 

goglami cardboard i ALKOgoglami. 

Warsztaty przeprowadzili również: 

strażacy z OSP Międzylesie, pracownicy 

Nadleśnictwa Międzylesie, oraz - po raz 

pierwszy, pracownicy Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego. Wszystkim bardzo 

dziękujemy. 

 
Finansowo w organizacji festiwalu wsparła 

nas gmina Międzylesie oraz Bank 

Zachodni. Dziękujemy wszystkim 

prowadzącym zajęcia, nauczycielom oraz 

zaproszonym gościom.                 

 
„ EUROPA  NASZ  DOM”… 

 

 
 

    … to tytuł VI Powiatowego Konkursu, 

organizowanego przez  Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.   

Tegoroczna    edycja   przebiegała   pod   

hasłem „Działania  samorządu 

terytorialnego”. 

 

 
     Od listopada wzięliśmy się ostro do 

pracy, ponieważ temat wydawał się trudny. 

Stworzyliśmy zespół złożony z nauczycieli 

i chętnych uczniów. Uczennice: Julia 

Andzińska, Maja Bednarz i Anna 
Koczergo pod opieką Ireny Trytek, 

Katarzyny Bardzińskiej - Neter i Karoliny 

Lewandowskiej - Czech, zgłębiały tajniki 

wiedzy o działaniach samorządu 

terytorialnego,przygotowując jednocześnie 

prezentację multimedialną o osiągnięciach 

naszej gminy. 

 Ciężka praca przyniosła efekty. Nasz udział 

w konkursie zakończył się sukcesem, 



zajęliśmy 

I miejsce  wyprzedzając Gimnazjum 

Dwujęzyczne z Kłodzka. 

Konkurs składał się z dwóch części: w 

pierwszej uczniowi indywidualnie 

rozwiązywali test i odpowiadali na pytania 

dotyczące organizacji samorządu 

terytorialnego w Polsce. Suma punktów 

poszczególnych uczniów upoważniała 

drużynę, do wzięcia udziału w finale. 

W finale przedstawiali prezentacje 

multimedialną-”Osiągnięcia samorządu w 

oczach młodego człowieka”., których 

realizacja według ich opinii, wpłynęła 

korzystnie na poprawę sytuacji 

młodzieży/ludności w danej gminie. W 

przygotowaniu prezentacji , bardzo nam 

pomogli pracownicy Urzędu Miasta i 

Gminy udzielając cennych informacji. 

   Cieszymy się z naszego  sukcesu i  

szerokiej wiedzy jaką zdobyliśmy na temat  

przemian w samorządzie terytorialnym od 

transformacji systemowej. 

 

SZKOLNY KONKURS 

RECYTATORSKI 

„MINIATURA” 
7 III 2017 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się  Konkurs 

Recytatorski „Miniatura”. Wzięło w nim 

udział 18. uczestników z klas I –III 

wyłonionych w klasowych eliminacjach, 

którzy wspaniale zaprezentowali 

różnorodne utwory dla dzieci. Komisja 

konkursowa w składzie p. Beata 

Muszyńska, p. Karolina Lewandowska - 

Czech  i p. Maria Wikiera nie miała łatwego 

zadania.  

 
Po wysłuchaniu prezentacji podjęto 

następujące decyzje:  w kategorii klas 

pierwszych -  miejsce I Piotr Kruk z kl. I 

b , miejsce II  Tobiasz Prekiel z kl. I b, 

miejsce III Martyna Lubas i Tola 

Polańska z kl. I a;; w kategorii klas 

drugich – miejsce I Mateusz Worosz z kl. 

II d, miejsce II Majka Czernecka kl. II b, 

Amelia Kasza  kl. II b, miejsce III Maja 

Kwaśnik kl. II a, miejsce IV Dagmara 

Makarska kl. II c, miejsce V Paulina 

Mokrzyńska kl. II c, miejsce VI Jakub 

Mardaus kl. II a, miejsce VII Elena 

Grotyńska kl. II d; w kategorii klasy 

trzeciej I miejsce otrzymał Jakub 

Wiśniewski kl. III a, miejsce II Dominika 

Makarska  kl. III c, miejsce III Lena 

Smoleń  kl. III c, miejsce IV Alicja Pająk  

kl. III a, miejsce V Milena Chrobak kl. III 

b, miejsce VI Kornelia Kowal kl. III b. 

Jury dziecięce składające się z 

przedstawicieli  klas drugich i trzecich 

przyznało dwie równorzędne nagrody 

Majce Czerneckiej i Amelii Kaszy  z kl. 

II b. 

 
Organizatorzy: p. J. Drabina i p. L 

Zielińska gratulują wszystkim uczestnikom , 

a nauczycielom i rodzicom dziękują za 

wkład w przygotowanie dzieci do konkursu. 



SUBREGIONALNY KONKURS 

„UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ” 

 
3 drużyny Zespołu Szkół w 

Międzylesiu rywalizowały teoretycznie i 

praktycznie w Wałbrzychu w konkursie 

„Uczę się bezpiecznie żyć”. Konkurs 

dotyczył umiejętności ratownictwa 

medycznego, zagrożeń cywilizacyjnych, 

ekologii. W kategorii klas 1-3 

reprezentantami byli: Dominik Sierechan, 

Tomasz Łukawski, Kacper Ruczaj 

przygotowani przez p. Teresę Śliczną; w 

kategorii kl.4-6 Oliwia Majka, Roksana 

Michalak, Łukasz Cyrulik przygotowani 

przez p. Barbarę Lewandowską; w kategorii 

gimnazjum Weronika Worosz pod opieką p. 

Władysława Broszko.  

 
I tak na 21 drużyn tylko w tej 

kategorii  regionu wałbrzyskiego zespół 

kl.4-6 zajął 1 lokatę uzyskując złote medale 

i puchar, który otrzymali z rąk prezydenta 

Wałbrzycha. Uczniowie Oliwia, Roksana, 

Łukasz z p. Basią zdobyli już 3 puchar w 

ostatnich latach. Warto nadmienić, że 

ogólnie w szkole w tym konkursie 

zdobyliśmy już  7 najwyższych lokat.  

PRZYSZŁA WIOSNA DO 

ZESPOŁU SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

 

 
 

 ,,Bezpieczna Wiosna" to hasło 

przewodnie działań związanych z 

powitaniem wiosny w Zespole Szkół w 

Międzylesiu. Dzień ten rozpoczęliśmy 

wyborem ,,Szkolnej Miss". 18 kandydatek 

prezentowało swoje wiosenne stroje przed 

całą szkołą. Następnie odbył się pokaz 

ratownictwa przeprowadzony przez 

ratownika medycznego p. S. Szurę przy 

wsparciu strażaków OSP Międzylesie. 

Klasy młodsze pożegnały zimę tradycyjnie 

topiąc Marzannę. Powitanie wiosny 

zakończyliśmy turniejem dla klas 4-

6 ,,Bezpieczne rady pani Wiosny". Dzień 

ten był nie tylko radosnym przywitaniem 

wiosny, ale również praktyczną nauką 

udzielania pierwszej pomocy w różnych 

wiosennych sytuacjach.   

 

 
 

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



 

7 kwietnia 2017r., w piątek 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

organizuje  

w godzinach 14.00 – 16.00 

„XI Gminne Zderzenia 

Tradycji Świątecznych” 

„Osobliwości Wielkanocne” 

dla 

przedszkoli, szkół, ośrodków 

kultury, restauratorów, sołectw 

i stowarzyszeń 

W programie imprezy: 

 prezentacje stołów 

wielkanocnych        

 konkursy (na Palmę 

wielkanocną i „Osobliwość 

wielkanocną”) 

 występy artystyczne na 

scenie 

 przysmaki kulinarne (żur 

wielkanocny)  

 baby i babeczki wielkanocne 

 kiermasz dekoracji i ozdób 

wielkanocnych 

 sprzedaż ciasta przez harcerzy 

 wiosenne sadzonki roślin 

doniczkowych 

 i wiele innych atrakcji 

           Zapraszamy!! 

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

WIADOMOŚCI Z ROZTOK 

To nie tylko nauka wyrabiania ciasta, ale 

także przygotowywania i smażenia. 

Młodzież i dzieci z Roztok dzięki 

doświadczonym kobietkom z Koła 

Gospodyń Wiejskich mogły samodzielnie 

wykonać tradycyjne oponki, chrust, pączki 

z marmoladą, oraz bardziej wyrafinowane 

pączki hiszpańskie tzw. gniazdka. Dzięki 

czemu strudzeni uczestnicy i goście turnieju 

tenisa stołowego mogli liczyć na słodki 

poczęstunek. 

 

*** 

23.02.2017 r. w świetlicy wiejskiej w 

Roztokach odbyły się zawody w tenisie 

stołowym oraz warsztaty kulinarne o 

tematyce "tłustoczwartkowej", w których 

brała udział młodzież z Roztok oraz 

Nagodzic.  

 



Zarówno uczestnicy jak i wygrani zawodów 

otrzymali nagrody, a wszyscy zebrani w 

świetlicy mogli posmakować słodkich 

pyszności w wykonaniu najmłodszych w 

asyście starszych. Spotkanie zakończyło się 

dyskoteką. Wieczór zaliczamy do udanych 

i zapraszamy wszystkich chętnych na 

następne organizowane projekty. 

„MOJA DWUNASTKA” – 

SPOSÓB NA POPRAWĘ 

KONDYCJI 

 

Idzie wiosna, a z wiosną nabieramy 

więcej chęci do poprawy swojej sprawności 

fizycznej. „Moja Dwunastka” to świetna 

okazja do rozpoczęcia swojej przygody z 

aktywnością ruchową. Ta impreza o 

charakterze typowo rekreacyjnym dostępna 

jest dla każdego, niezależnie od wieku i 

kondycji. Tu nie trzeba być wyczynowym 

sportowcem. Wystarczy chęć do ruszenia 

się z domu, przyjścia na międzyleski 

stadion i oddania się przyjemności ruchu na 

wolnym powietrzu. Uczestnicy przez 12 

minut starają się pokonać jak najdłuższy 

dystans. Sami decydują, czy będzie to 

marsz, marszobieg, bieg, Nordic Walking 

lub po prostu spacer. Sami też obliczają 

pokonany dystans.  

 

 

„Moja Dwunastka” to także po 

prostu miłe spotkanie z aktywnością 

ruchową w tle. Po czterech latach trwania 

imprezy oraz jej 53. odsłonach śmiało 

możemy powiedzieć, że wszyscy jej 

uczestnicy po prostu dobrze się tu czują i 

zrażają pozytywną energią, a każda nowa 

osoba jest gorąco witana przez stałych 

uczestników, których zabrało się wokół 

„Dwunastki” aż 17.  

W 2017 roku odbyły się już trzy 

spotkania marszowo-biegowe. W styczniu 

30 osób wzięło udział w biegu WOŚP 

„Policz się z cukrzycą”. W lutym 12 osób 

pokonało łącznie 12.000 m. Zaś w marcu 18 

osób wspólnie dopisało do licznika „Mojej 

Dwunastki” 25.940 metrów.  

Najbliższe spotkanie marszowo-

biegowe, na które serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych, już 1 kwietnia 2017. 

Zapisy na międzyleskim basenie w 

godz.9.30 - 9.50. Start na stadionie o godz. 

10.00 

i 

DRODZY ROWERZYŚCI !!! 

22 KWIETNIA 2017 

UROCZYŚCIE 

ROZPOCZYNAMY 

PIĄTY SEZON IMPREZY 

ROWEROWEJ 

UP HILL DLA KAŻDEGO 

„KORONA MIĘDZYLESIA” 



 

 
 

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: 

22.04.2017   Goworów – Jaworek 

27.05.2017   Smreczyna – Dolnik 

24.06.2017   Boboszów – Jodłów 

15.07.2017   Roztoki – Niemojów 

19.08.2017   Domaszków – Nowa Wieś 

16.09.2017   Międzylesie - Kamieńczyk 

14.10.2017   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. 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

GMINY MIĘDZYLESIE O 

NIEWYPALANIE TRAW 

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym 

zawsze gwałtownie wzrasta liczba 

pożarów traw na łąkach i nieużytkach 

rolnych. Ma to związek z wypalaniem 

suchych traw i  pozostałości roślinnych. 

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska 

naturalnego.   

Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i 

zabudowaniom gospodarczym, 

bezpowrotnie niszczą faunę i florę. 

Stwarzają też niebezpieczeństwo dla 

podróżujących, gdyż dym znacznie 

ogranicza widoczność, co może 

doprowadzić do groźnych wypadków i 

kolizji. Angażują również wiele zastępów 

ratowniczych, których pomoc może być 

potrzebna w tym samym czasie w innym 

miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest 

życie i zdrowie ludzi. 

 

Wypalanie pozostałości roślinnych na 

łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, 



torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na 

pasach przydrożnych oraz w odległości 

mniejszej niż 100 m od nich jest 

zabronione. W stosunku do osób 

naruszających wyżej wymienione zasady 

mogą być stosowane sankcje karne 

określone w Kodeksie Wykroczeń i w 

Kodeksie Karnym. Grozi za to kara 

grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet 

kara 10 lat pozbawienia wolności, może 

też to skutkować utratą dopłat 

bezpośrednich z Unii Europejskiej. 

 

 
 

KĄCIK  EMEREYTA  I  

RENCISTY 

 
          Zarząd Koła ZERiI w Międzylesiu 

organizuje wczasy nad morzem w 

miejscowości POBIEROWO od 21 czerwca 

do 5 lipca 2017r. 

Wyjazdy do wód  termalnych w 

SZAFLARACH od 12 maja do 17 maja 

2017i od 8 września do 13 września 2017 r.. 

Bardzo ciekawa oferta /zwiedzanie i 

wycieczki/. 

 

          Zapraszamy serdecznie emerytow i 

rencistów nie zrzeszonych w związku do 

skorzystania z naszej oferty. Chętnych 

prosimy o zgłaszanie się w naszej 

kawiarence w Domkach Tkaczy we wtorki 

od godz.10.oo -12.oo. 

            Zapraszamy również emerytów, 

rencistów i inwalidów, którzy chcieliby 

wstąpić do  naszego koła ZERiI w 

Międzylesiu. Organizujemy wczasy, 

wycieczki, wyjazdy do Czech, spotkania w 

wesołym gronie i wiele innych imprez i 

spotkań. 

 

UWAGA ZMIANA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH 

POMOCY ! 
Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) 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) 

*3.04.2017*17.04.2017*                        

POMOC BEZPŁATNA ! 
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW 

PODATKU AKCYZOWEGO  

W ZAKRESIE  MIEJSC OBSŁUGI, 



ZADAŃ I KOMPETENCJI 

ORGANÓW 
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu 

informuje, że z dniem 1 marca 2017 r.  

organami podatkowymi właściwymi w 

zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu 

skarbowego, naczelnik urzędu celno – 

skarbowego i dyrektor izby administracji 

skarbowej. 

Zadania wynikające  z ustawy o podatku 

akcyzowym w zakresie między innymi: 

 rejestracji podmiotów,  

 przyjmowania powiadomień 

pośredniczących podmiotów 

węglowych, gazowych, 

tytoniowych, 

 przyjmowania deklaracji 

podatkowych, 

 wydawania zezwoleń na 

działalność w podatku akcyzowym, 

 przyjmowania zabezpieczeń 

akcyzowych, 

 przyjmowania deklaracji podatku 

akcyzowego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych, 

 znaków akcyzy 

wykonywać będą: 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego  

Wrocław - Śródmieście, ul. M.J 

Piłsudskiego 27-29 , 50-044 

Wrocław 

Punkty przyjmowania 

dokumentów:  

1. Wrocław, ul. Karmelkowa 31 - 

deklaracje  w zakresie podatku 

akcyzowego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych, 

2. Wrocław, ul. Podwale 64 - 

pozostałe dokumenty z zakresu 

podatku akcyzowego 

(deklaracje, wnioski, inne 

pisma), 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 

58-306 Wałbrzych 

Obsługa podatników w zakresie 

akcyzy, w tym przyjmowanie 

deklaracji z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych, będzie 

odbywała się w dotychczasowych 

lokalizacjach tj: 

1.   ul. Ogrodowa 15,  58-306 

Wałbrzych, 

2.  ul. Okopowa 6, 58-500 Jelenia 

Góra, 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Legnicy ul. Wrocławska 37, 59-

220 Legnica  

Obsługa podatników w zakresie 

akcyzy, w tym - deklaracji nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych - będzie 

odbywała się w dotychczasowych 

lokalizacjach tj: 

1. ul. Pątnowska 50, 59-220 

Legnica 

2. ul. Krzywa 3, 59-101 

Polkowice 

3. Żarska Wieś, 59-900 Żarska 

Wieś 

Przypominamy, że deklaracje 

podatkowe można, jak do tej pory, składać 

także w centrach obsługi podatnika,  

działających w: 

 

1.    Urzędzie Skarbowym Wrocław – 

Krzyki,    ul. Sztabowa 100, 53-310 

Wrocław, 

2.    Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul.   

Lwowska 1, 55-200 Oława, 

3.    Urzędzie Skarbowym w Środzie 

Śląskiej, ul. Oławska 5 A, 55-300 Środa 

Śląska 

4. Urzędzie Skarbowym w 

Wołowie, ul. Kościuszki 17, 56-

100 Wołów 

 

 



 


