
 

 

 



ROZMOWA  ZE  ZBIGNIEWEM  SZCZYGŁEM  RADNYM  

WOJEWÓDZKIM – HONOROWYM  OBYWATELEM  MIASTA  I  

GMINY  MIĘDZYLESIE 

 

 

Znając skromność naszego rozmówcy w sposób bardzo skrótowy przedstawiamy jego sylwetkę : 

Absolwent Wyższej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, ma za sobą studia magisterskie w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w stanach zagrożeń. Szkolenie w USA 

w zakresie przeciwdziałania katastrofom i bioterroryzmowi, a także szkolenie w zarządzaniu dużymi projektami 

PRINCE.        

Ma za sobą wieloletnią służbę na stanowiskach kierowniczych w Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, 

Wałbrzychu i do lutego 2006 jako Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,  

Od trzeciej kadencji radny sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a od marca 2008 Członek Zarządu.  

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  pracuje pan w kilku komisjach, między innymi w 

Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa, Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego 

i Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, czy któraś z nich jest w sposób szczególny dla 

pana ważna i przynosząca satysfakcję jako kontynuację wykonywanego zawodu  ? 

Każda z nich ma ogromne znaczenie w sensie zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Elementy z 

tych dziedzin się przenikają. Najważniejszy to krwioobieg, czyli infrastruktura drogowa, kolejowa i 

teletechniczna. Skomunikowanie ziemi kłodzkiej, likwidacja stref wykluczenia cyfrowego to jedne z 

najistotniejszych spraw naszej małej ojczyzny. Rozwój turystyki a zwłaszcza infrastruktury w tej dziedzinie to 

jeden z priorytetów. Ale również powrót bydła na stoki naszych gór, to produkcja rolna która w naszych 

warunkach powinna się rozwijać. Ale wszystko to bezpieczeństwo. Ktoś mądrze powiedział, że wszystko jest 

bezpieczeństwem, ale gdy go zabraknie wszystko jest niczym. Hołduję tej zasadzie i uważam że o 

bezpieczeństwo powinniśmy się wszyscy troszczyć, to nie tylko domena służb, inspekcji i straży. Jest to sprawa 

nas wszystkich z osobna, samorządów, instytucji, edukacji, budownictwa …. 

Ma pan jako radny samorządu wojewódzkiego wiele bardzo istotnych dokonań, spośród których 

najważniejszym wydaje mi się opracowanie „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województw 

Dolnośląskiego ” zawartego w strategii rozwoju Dolnego Śląska.  Jakie owoce przynosi na dziś ten 

program ? Czy to przypadkiem nie dzięki niemu zwiększa się stan posiadania OSP i wzrasta 

bezpieczeństwo społeczeństwa ?  

To przedsięwzięcie to przykład inicjatywy oddolnej samorządów. Euroregion Nysa, a potem Glacensis, wyszedł 

z inicjatywą podejścia do bezpieczeństwa bardzo szeroko i wielokierunkowo i budowania bezpieczeństwa w 

sposób systemowy. To w 2005 r. ówczesny wojewoda Stanisław Łopatowski zwrócił się do marszałka Pawła 

Wróblewskiego  o wniesienie do opracowywanej strategii przez zespół pod kierownictwem ówczesnego Rektora 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/komisje-sejmiku/komisje-stale-sejmiku/single-view/?komisje%5Buid%5D=7&cHash=713af010d47f5069c6a5b7934a4a2a6c
http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/komisje-sejmiku/komisje-stale-sejmiku/single-view/?komisje%5Buid%5D=7&cHash=713af010d47f5069c6a5b7934a4a2a6c
http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/komisje-sejmiku/komisje-stale-sejmiku/single-view/?komisje%5Buid%5D=8&cHash=91f6da916e40b835d59e4e152844a7f4


Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zdzisława Latajkę spraw związanych z bezpieczeństwem. W 2008 r. Zarząd 

Województwa przyjął program do realizacji. Ta praca u podstaw sprawiła, że jeszcze z 16,6 mln. zł środków 

przedakcesyjnych Phare, Intereg przeznaczono środki na zakup sprzętu utrzymującego bezpieczeństwo dla 

obszarów pogranicza Polsko – Niemieckiego i Czeskiego. W latach 2007- 2014 pozyskano sprzęt z RPO na 

kwotę 31,5 mln. zł dla jednostek PSP i OSP naszego województwa.  

Z budżetu województwa od 2008 wspiera się samorządy gminne w zakupie sprzętu dla podmiotów ratowniczych 

OSP, GOPR i WOPR. Już ponad 100 pojazdów ratowniczych zostało wspartych finansowo przez Samorząd 

Województwa. Do Gminy Międzylesie trafiły dwa nowoczesne pojazdy, ostatnio do OSP Goworów. 

Bezpieczeństwo to również edukacja czyli profilaktyka wśród młodzieży. To już 9. edycja konkursu 

wojewódzkiego „Uczę się bezpiecznie żyć” . Proszę sobie wyobrazić że co roku w konkursie bierze udział ponad 

40 tys. dzieci i młodzieży. Cieszę się że w tym gronie są również szkoły z Międzylesia. Tam młodzież musi się 

wykazać i wiedzieć jak zachować się gdy zaatakuje zły pies, co robić gdy zgubisz się w lesie, jak reagować na 

złe propozycje, i jak postępować na wypadek nadejścia zagrożenia powodziowego. 

A obecnie w uchwalonej strategii 2014-2020 bezpieczeństwo ma już zwój rozdział wspólnie ze zdrowiem. To 

daje nadzieję na dalsze inwestycje w tej to dziedzinie. 

Na  uroczystej Sesji Rady Miejskiej Międzylesia 7 czerwca br. rada uhonorowała pana  tytułem 

Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Międzylesie. Pańska wszechstronna pomoc dla naszej gminy i 

współpraca z burmistrzem jest nie do przecenienia.  

Jak pan postrzega to współdziałanie ? 

To jest przede wszystkim wielki zaszczyt dla mojej osoby i nie ukrywam ogromne zaskoczenie. I również to że 

jestem w tak zacnym gronie Honorowych Obywateli.  

Współpraca z Panem Burmistrzem należy do tych które charakteryzują się konkretnością, szczerością i 

podejmowaniem konkretnych działań. Dla mnie osobiście to nauka  od doświadczonego samorządowca i 

przykład jak można zarządzań zasobami i potencjałem, które przekuwa się na rozwój tej małej ojczyzny gdzieś 

na początku naszego Państwa, jakim jest Miasto i Gmina Międzylesie. 

Jakie ma pan plany na przyszłość i czy nadal związane one są z potrzebą niesienia pomocy  

i szerzenia bezpieczeństwa ? 

To na pewno, ale w nowoczesnym wydaniu. Wykorzystania nowych technologii, organizacji zarządzania, i 

kształcenie i pozyskiwania osób do pracy w tym systemie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego 

Śląska.  

 

Na koniec może kilka zdań od siebie… 

 

Przy wszystkich projektach w których dane mi było pracować poznałem bardzo wiele osób. Mogłem czerpać 

ucząc się innowacyjności, zaangażowania, samorządności, tolerancji, wiedzy, doświadczenia.  

Tym wszystkim osobą bardzo dziękuję za współpracę i mam nadzieję że przed nami jeszcze wiele do zrobienia.  

I to tak ogromne wyróżnienie dedykuję tym wszystkim osobom z którymi współpracowałem przy „Mariannie 

Orańskiej”, „Wołowinie Sudeckiej”, „Dolnośląskim Festiwalu Muzyki” „Sudety Szansa Dla Młodych”, 

Dzieciom z ZOL w Piszkowicach i na koniec oczywiście projekty związane z bezpieczeństwem. 

Dziękuję za rozmowę 



 

DWA  DNI  Z  MUZYKĄ  W  

MGOK 

 

17 maja w sali MGOK wystąpił zespół 

„ Międzylesianie”. Dziękujemy za 

przypomnienie piosenek znanych i lubianych, 

oraz za możliwość wspólnego śpiewania . 

Życzymy udanych kolejnych występów ! 

Natomiast w sobotnie popołudnie 18. 

maja zgromadziło się w MGOK wielu 

słuchaczy lubiących muzykę poważną. 

Wystąpili dla nich uczniowie i nauczyciele 

Społecznego Ogniska Muzycznego z 

Bystrzycy Kł: Emilka i Dominik 

Rzeszutkowie, Mateusz Włoszczyński i Piotr 

Błażejewski, oraz ich opiekunowie Elżbieta 

Kubicz i Stanisław Młot.    

 

 

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 

gry na instrumentach i dali popis swoich 

zdolności. Uczniowie z naszej gminy 

reprezentują Ognisko Muzyczne na terenie 

całego powiatu i jak powiedziała dyrektor 

Elżbieta Kubicz  „są ich wielką dumą i chętnie 

się chwalą ich umiejętnościami”.  

Cieszymy się i my, że mamy tak uzdolnioną 

młodzież na terenie naszej gminy. Życzymy 

samych sukcesów i udanych koncertów. 

Dziękujemy za wspaniałe popołudnie z 

muzyką poważną - lekką, łatwą i przyjemną. 

 

ROBOCZE  SPOTKANIE… 

23.05.2013 w Bibliotece Publicznej w 

Międzylesiu miało miejsce robocze 

spotkanie bibliotek współpracujących ze 

sobą w ramach uczestnictwa w 

ogólnopolskim Programie Rozwoju 

Bibliotek. Grupa Bibliotek partnerskich, w 

skład której wchodzi Biblioteka w 

Międzylesiu składa się z Bibliotek 

Publicznych w Bystrzycy Kł., Lądku i 

Szczytnej. Bibliotekarze z tej grupy 

pomagają sobie  nawzajem w pracy 

bibliotecznej, dzielą się pomysłami, oraz 

razem opracowują projekty podnoszące 

atrakcyjność bibliotecznej oferty. 

Bibliotekarze, którzy odwiedzili 

międzyleską bibliotekę zostali zaproszeni 

przez gospodarzy spotkania do Kralik, do 

zwiedzenia zaprzyjaźnionego z biblioteką 

Muzeum Miejskiego, oraz Muzeum Straży 

Finansowej „U cihelny”.   

 Pracownicy Biblioteki Publicznej w 

Międzylesiu składają serdeczne 

podziękowania panu Janowi Łąkowi za 

bezinteresowną pomoc w organizacji 

czeskiej części bibliotecznego spotkania. 

PAWEŁ  WAKUŁA  WŚRÓD  

MIĘDZYLESKICH  DZIECI… 

 

 



W piątek 7.czerwca 2013 

Biblioteka Publiczna w Międzylesiu miała 

przyjemność gościć pisarza i rysownika w 

jednej osobie, pana Pawła Wakułę. 

Spotkanie z pisarzem skierowane było do 

dzieci, gdyż twórczość naszego gościa to 

właśnie książki dla najmłodszych.  

     

 W spotkaniu uczestniczyły dzieci z 

międzyleskiego przedszkola oraz szkoły 

podstawowej. Pan Wakuła opowiadał o 

pracy pisarza, ale przede wszystkim 

odpowiadał na pytania dzieci dotyczące 

jego książek, pomysłów na nie oraz ich 

bohaterów. Dzieci miały też okazję 

zobaczyć jak wygląda praca ilustratora 

książek, bowiem Paweł Wakuła tworzył 

„od ręki” ilustracje do opowiadanych 

historii . Piątkowe spotkanie było częścią 

akcji „Z książką na walizkach” czyli 

Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi 

Czytelnikami, organizowanej od 10. lat 

przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną. 

Biblioteka w Międzylesiu uczestniczy w 

tym projekcie po raz czwarty. 

 

WRĘCZONO MEDALE ORAZ 

NADANO HONOROWE 

OBYWATELSTWO GMINY 

 

W dniu 7 czerwca br. na uroczystej 

sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu, 

zorganizowanej w trakcie dorocznych 

obchodów Dni Międzylesia, wręczone 

zostały medale „Zasłużony dla Miasta i 

Gminy Międzylesie”. Medale przyznawane 

są osobom fizycznym, a także różnym 

organizacjom, w tym: instytucjom i 

zakładom pracy funkcjonującym na terenie 

Gminy Międzylesie, wnoszącym wkład w 

rozwój gminy w różnych jej obszarach. 

Tym razem Kapituła uhonorowała Panią 

Kamilę Jagiełło, Pana Stanisława Kruka, 

Pana Józefa Kołodziejczyka oraz zespół 

wokalno-muzyczny OSET z Goworowa.   

Również na uroczystej sesji Rada Miejska 

w Międzylesiu postanowiła nadać tytuł 

honorowego obywatela Gminy. Tytuł ten 

nadawany jest w uznaniu za szczególne 

osiągnięcia i zasługi dla Gminy. Tym 

razem honorowe obywatelstwo przyznane 

zostało Radnemu Wojewódzkiemu 

Zbigniewowi Szczygłowi w 

podziękowaniu za inicjowanie i wspieranie 

rozwoju naszej Gminy. 

 

 

 

 



WYSTAWA PISANEK W 

KRUŻGANKU W 

MIĘDZYLESIU 

 

7 czerwca br., w odrestaurowanym 

krużganku łączącym kościół pw. Bożego Ciała 

w Międzylesiu z zamkiem, otwarta została 

wystawa pisanek. Zbiór 380 sztuk ręcznie 

malowanych wydmuszek przekazał 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie 

kolekcjoner z Warszawy - Pan Stanisław 

Kuczkowski.  Wszystkie pisanki stanowią 

własność Pana Kuczkowskiego, a gromadził  

je przez ponad 10 lat. Wystawę otworzył ks. 

dziekan Jan Tracz. W otwarciu uczestniczyli 

darczyńca tej niezwykłej kolekcji  i  

pomysłodawcy przekazania jej 

międzylesianom, przedstawiciele  lokalnych 

władz oraz mieszkańcy.Zachęcamy do 

obejrzenia ekspozycji po każdej mszy 

wieczornej (godz. 16.00 i 17.00, po uprzednim 

zgłoszeniu u proboszcza), lub za 

pośrednictwem Punktu Informacji 

Turystycznej (MGOK w Międzylesiu).   

 

 

Warto dodać, że kolekcja prezentowanych 

pisanek stale się powiększa. Swój dorobek 

przekazują  bowiem lokalni twórców i 

kolekcjonerzy.  

 

WYNIKI  IX  GRILOWANIA  

POD  TRÓJMORSKIM  

WIERCHEM 

8. CZERWCA 2013’ 

 

 

Do IX Grillowania Pod Trójmorskim 

Wierchem, organizowanego w ramach Dni 

Międzylesia, stanęło 14 ekip  KGW Dolnik, 

sołectwa: Gajnik, Jodłów, Międzylesie, Nowa 

Wieś, Potoczek, Różanka, Smreczyna, Lesica, 

Koło Łowieckie „Ostoja”, Starostwa z Czech - 

z  Lichkova, Bartoszovic i Kralik, oraz Dom 

Dziecka w Domaszkowie. 

 



 

I tym razem dyrektor domaszkowskiego Domu 

Dziecka Zofia Sornat nie kryła wzruszenia 

wywołanego hojnością dobrych serc. Pieniądze 

przeznaczone zostaną na wypoczynek letni 

wychowanków. Ekipy grillujące, które zebrały 

najwięcej pieniędzy nagrodzono ciekawymi 

nagrodami, a lista nagrodzonych przedstawia 

się następująco   I – Koło Łowieckie „Ostoja”, 

II - Starostwo Kraliki,  III - Dom Dziecka 

Damaszków; IV - sołectwo Różanka; V - 

Starostwo Lichkov; VI - sołectwo Nowa Wieś.

  

Z grillowania zebrano 2.858,31 zł. + 

1.640 koron czeskich.  

Tradycyjnie już Prezes 

K.Ł.”Ostoja” publicznie przekazał na 

sierociniec w Domaszkowie, z funduszy 

koła, kwotę 3.000 zł. 

 Każdemu, kto wziął udział w tej 

cyklicznej imprezie, jak i kupującym – 

serdecznie dziękujemy ,licząc na  obecność w 

przyszłym roku. 

 

PODRÓŻ STUDYJNA GRUP 

ODNOWY WSI 

W dniach 6-9 czerwca br. Wydział 

Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego zorganizował podróż 

studyjną do wsi tematycznych w woj. 

warmińsko-mazurskim, dla przedstawicieli 

grup odnowy wsi z terenu naszego 

województwa.  

Gminę naszą reprezentowali: Ryszard 

Morawski i Wiesława Szyrszeń.

 W„Miejscach z Duszą - 

miejscowościach tematycznych Warmii i 

Mazur”” zaprezentowane zostały cztery 

wsie : Aniołowo –„ Wioska Aniołów”; 

Suchacz – „Wioska Kaperska”; Pogrodzie 

– „Wioska Dzieci” oraz Jędrychowo – 

„Wioska Jak u Babci”. Uczestnicy  

zapoznali się z zasadami tworzenia 

miejscowości tematycznych, ich ofert 

turystycznych oraz w każdej z 

odwiedzanych miejscowości wzięli udział 

w warsztatach i grach terenowych.   I tak: 

w Aniołowie, odbyły się warsztaty 

ceramiczne „tworzenia anioła” i wypieku 

chleba. Była okazja skosztowania 

„Anielskich Ruchańców”i „Anielskiej 

Pokusy”.W Suchaczu -„Wiosce 

Kaperskiej, ciekawa gra terenowa - „W 

poszukiwaniu pirackiego skarbu”, po 

której wybijana była kaperska moneta. 

Dodatkowo odbyły się wrsztaty ze 

zdobienia butelki techniką decoupage. To 

kolejne pozytywne doświadczenie. W 

Pogrodziu „Wiosce Dzieci” - gra terenowa 

„Rodzinny Album Pogrodzia” oraz  

warsztatay ze scrapbookingu. W 

Jędrychowie w „Wiosce Jak u Babci” 

każdy uczestnik podczas warsztatu 

rękodzielniczego wykonał „babciną 

zabawkę”. Podróż ta w swym założeniu 

miała zainspirować jej uczestników do 

tworzenia wsi tematycznych, pokazać 

korzyści płynące z jej funkcjonowania, 

sposoby tworzenia oferty wsi na bazie jej  

zasobów. Perełką wyjazdu było zwiedzanie 

„Grodu Kopernika”- Fromborka. 

 

 



POKAŻMY  SWOJĄ 

GOŚCINNOŚĆ ! 

 

19. lipca br. sołectwa: Smreczyna i 

Goworów będą miały zaszczyt gościć 

przedstawicieli grup odnowy wsi z całego 

województwa dolnośląskiego, w ramach 

podróży studyjnej, organizowanej przez 

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Celem wizyty jest prezentacja 

najlepszych przykładów realizacji Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi, oraz wymiana doświadczeń 

w zakresie tworzenia gotowej oferty 

turystycznej, min. w oparciu o zasoby lokalne.  

W trakcie  pobytu, sołectwa gospodarze – 

laureaci konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 

2012”, pochwalą się własnymi osiągnięciami: 

Smreczyna – terenem rekreacyjnym wsi, a 

Goworów -  projektami integracyjnymi. 

 

 

 

DZIEŃ  DZIECKA  W  

ROZTOKACH 

 

W sobotę 1. czerwca w świetlicy 

wiejskiej w Roztokach Rada Sołecka na czele 

z sołtysem zorganizowała Dzień Dziecka. 

Mimo niesprzyjającej pogody dopisywał 

humor i chęć uczestnictwa w wielu grach i 

zabawach. Największym powodzeniem 

cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas 

których najmłodsi mogli malować jabłuszka i 

kwitnące sady. W przerwach częstowały się 

przygotowanymi słodkościami, a na 

zakończenie ciepłą kiełbaską z „deszczowego” 

grilla.   

 

Przy wyjściu każde dziecko otrzymało 

upominek. Dzieci serdecznie dziękują 

organizatorom za atrakcje, a GFPiRPA za 

wsparcie finansowe. 

 

DZIEŃ DZIECKA – DZIEŃ 

RODZINY  

W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM  

IM. „PRZYJACIÓŁ DZIECI” W 

DOMASZKOWIE  

 

„Lany poniedziałek”– właśnie tak można 

byłoby nazwać dzień, w którym obchodziliśmy 

w tym roku Święto Dzieci i Rodziców – A był 

to dzień 03. czerwca br. Od kilku dni wciąż 

padało… Również i tego dnia deszcz nas nie 

oszczędził, lecz nikomu z organizatorów i 

uczestników imprezy to nie przeszkadzało. 

  

W Domu Kultury od rana trwały 

przygotowania do występów. Świetnie 

przygotowani przez wychowawców i 



nauczycieli uczniowie szkoły podstawowej, o 

godz. 900 rozpoczęli swoje popisy.  

 

 

 

Najpierw zaprezentowały się maluchy 

z klasy I, przygotowane do występu przez 

Jadwigę Kensicką. W pięknych strojach, 

barwnie i dynamicznie dzieci odegrały 

przedstawienie pt. „ Kopciuszek, trochę 

inaczej” oraz zaśpiewały piosenkę  „Wszystkie 

chcemy być kochane”.  

Uczniowie klas  II, III i IV bawili i 

wzruszali widzów, a zwłaszcza przybyłych 

rodziców, wierszami, piosenkami i 

odgrywanymi scenkami. Panie M. Bzowa, M. 

Howaniec oraz D. Rzeszutek włożyły wiele 

starań, by nauczyć swoich wychowanków 

dobrej dykcji i pięknego śpiewu, Koło 

Teatralne, działające w naszej szkole 

podstawowej (uczniowie z kl. V i dwie 

uczennice z kl. IV), pod kierunkiem  B. 

Muskały – Botlje zaprezentowało 

przedstawienie oparte na motywach mitu 

„Demeter i Kora”.  

Dużą niespodzianką dla dzieci 

przedszkolnych i z kl. I – III okazała się 

przygotowana po raz pierwszy przez dorosłych 

bajka „Czerwony Kapturek”. „Mała sztuka” 

powstała z inicjatywy J. Ptasińskiej we 

współpracy z innymi nauczycielkami i 

pracownikami przedszkola, a także przy 

bardzo dużym współudziale rodziców.  

 

 

 

Wystąpiła też zapowiadana na Dzień 

Dziecka (w razie wygranej w konkursie 

„Wszystkie kolory świata”), „Majka 

Jeżowska”, w którą wcieliła się w piosence 

„Wszystkie dzieci nasze są” J. Ptasińska, której 

towarzyszył  chórek złożony z pracowników 

przedszkola i rodziców.  

Wesoły „lany poniedziałek” 

urozmaicały dzieciom konkursy rodzinne, gry i 

zabawy, dyskoteki i rozgrywki sportowe, które 

odbywały się pod trzema dachami naszych 

budynków. Mimo niesprzyjającej pogody za 

oknem, wszyscy zachowywali pogodę w 

sercach.  

Świetnie bawiły się zarówno dzieci z 

przedszkola, uczniowie z podstawówki, jak i 

nasi gimnazjaliści. Za zorganizowanie 

konkurencji sportowych w S.P odpowiadała 

W. Krasoń, zaś tańce, śpiewy, gry i zabawy 

ruchowe, oraz projekcję filmu w gimnazjum 

zorganizował samorząd gimnazjalny pod 

kierunkiem opiekunek – R. Sochy i K. 

Ziemianek.  

Zaspokojone też zostały zmysły 

smakowe dzieci i młodzieży, a to dzięki 

domaszkowskiej radzie sołeckiej, której raz 

jeszcze serdecznie dziękujemy za inicjatywę i 

zaangażowanie. Każdy uczeń naszego zespołu 

został poczęstowany kiełbaską z grilla, 

słodyczami, słodkimi bułeczkami i napojami. 

Dzieci zostały też obdarowane dyplomami, 



balonami, odblaskowymi opaskami i 

długopisami.  

Bardzo zadowoleni uczestnicy 

imprezy, z miłymi wspomnieniami stwierdzili, 

iż mimo deszczu znaleźli w tym dniu wokół 

siebie wiele słonecznych promieni. 

DZIEŃ  DZIECKA  

 W  MIĘDZYLESIU  
1. czerwca międzyleskie dzieci  obchodziły 

swoje Święto w Zespole Szkół w Międzylesiu. 

Pomimo niesprzyjającej aury bardzo licznie 

całe rodziny zgromadziły się na  terenie 

szkoły. Imprezę rozpoczęły życzenia dla 

wszystkich dzieci od dyrektora i Lorda Vadera, 

który specjalnie przybył na tę uroczystość. 

       

    

 Wspólnie z grupą dzieci wypuścił 

balony z życzeniami: dzieci z Międzylesia - 

dzieciom na całym świecie.  W czasie imprezy 

było bardzo dużo atrakcji, więc każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. Wszystkie dzieci 

otrzymały upominki w postaci odblasków i 

słodycze, a biorąc udział w konkurencjach 

miały szansę na wygranie wspaniałych nagród 

rzeczowych. Oprócz występów na scenie 

przygotowanych przez przedszkolaków, oraz 

uczniów starszych i młodszych naszej szkoły, 

zorganizowane były także liczne konkurencje. 

Swoja kondycję fizyczną dzieci mogły 

sprawdzić w rozgrywkach sportowych: tenisie 

stołowym, piłce nożnej i siatkówce.  

Dużym powodzeniem cieszył się turniej 

strażacki, w czasie którego lano wodę z 

hydronetki strażackiej. Pozostałe atrakcje to 

m.in. kiermasz książek, konkurs wiedzy z 

nagrodami, zabawy  chustą animacyjną, 

wystawa zwierząt domowych, zabawy 

edukacyjne z bańkami mydlanymi. Posilić się 

można było kiełbaską, goframi, popcornem, 

oraz wypiekami rodziców. Rozstrzygnięto 

również konkurs plastyczny „Moje wakacje, 

bezpieczne wakacje” i na scenie nagrodzono 

laureatów. Świętowanie zakończono 

przejażdżką wozem strażackim, oraz 

ciągnikiem siodłowym. Atmosfera zabawy, 

dobry humor, pamiątkowe fotografie sprawiły, 

że dzień ten należał do wyjątkowych i bardzo 

udanych. Wszystkie dzieci były zadowolone i 

roześmiane, jak na Dzień Dziecka przystało… 

Organizatorzy imprezy - Stowarzyszenie 

„Międzylesie Razem”, Rada Rodziców oraz 

Dyrekcja Szkoły - kierują podziękowania za 

pomoc w organizacji i wsparcie finansowe do: 

burmistrza, rodziców, pracowników szkoły i 

strażaków.     

 Dziękujemy również  Adamowi 

Polańskiemu za prowadzenie imprezy i 

Lordowi Vaderowi za przybycie. 

 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE  

Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

 

Tradycyjnie na stawie w Dolniku, Koło 

PZW w Międzylesiu, zorganizowało w 

sobotę 01 czerwca zawody wędkarskie dla 

dzieci i młodzieży. Tegoroczna 

frekwencja, mimo niepewnej pogody, była 

rekordowa. Wystartowało aż 18 

uczestników, zarówno dziewczynek jak i 

chłopców, zrzeszonych i być może 

przyszłych członków PZW, od dzielnych 

kilkulatków po nastoletnią młodzież. Wraz 

z opiekunami, rodzicami i dziadkami, była 

to więc dość spora grupa amatorów 

wędkarstwa. Ryby brały wszystkim, 

niektórzy potrafili je nawet skutecznie 

łowić. 

         Organizatorzy składają  serdeczne 



podziękowania dla sponsorów, dzięki 

którym wszystkie dzieci otrzymały 

nagrody i upominki. Tegoroczne zawody 

wsparły firmy : 

- BALSAX z Kłodzka – producentowi 

spławików i żyłek 

- PPC Machela z Jaszkowej Dolnej – 

producentowi zanęt 

- PPHU Stolar z Lesicy – producentowi 

pamiątek rycerskich z drewna 

 

 

 

 

REGIONALNA  

GIMNAZJADA… 
25. maja 2013 roku odbyła się XI 

edycja Gimnazjady Regionalnej Gmin 

Masywu Śnieżnika, którą w tym roku 

organizował Zespół Szkół w Międzylesiu. 

Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy 

konkursu udali się żółtym szlakiem z 

Międzylesia do Kamieńczyka, aby wziąć 

udział w partnerskiej rywalizacji na temat 

wiedzy o regionie.  

Celem imprezy jest propagowanie 

wiedzy o regionie z zakresu historii, 

tradycji i położenia geograficznego. 

Konkurs odbywał się w 3 etapach. Etap I - 

Rajd żółtym szlakiem z Międzylesia do 

Kamieńczyka. Etap II - konkurs właściwy 

polegający na rywalizacji dwuosobowych 

drużyn w następujących zadaniach:  

 rozwiązywanie testu z informacji, 

które uczestnicy zapamiętali 

podczas trasy rajdu,  

 rozpoznawanie obiektów 

geograficznych na podstawie opisu,  

 zadania z geografii regionu 

rozwiązywane przy pomocy mapy, 

fotografii, ryciny … 

Etap III konkursu to malowanie przez 

trzeciego uczestnika konkursu wybranego 

fragmentu wnętrza drewnianego kościółka 

w Kamieńczyku.  

Po wyrównanej walce zwycięstwo w 

konkursie wiedzowym odniosła drużyna z 

Międzylesia (Klaudia Grzyb i Joanna 

Wróbel) zabierając ze sobą na rok Puchar 

Przechodni, który wręczył burmistrz 

Tomasz Korczak. II - miejsce zajęła 

drużyna ze Stronia Śląskiego, III - miejsce 

z Lądka-Zdroju i IV- miejsce z Bystrzycy 

Kłodzkiej. Uczestnicy gimnazjady ocenili 

również prace plastyczne, które okazały się 

prawdziwymi dziełami sztuki. I-miejsce 

zdobyło Międzylesie, które reprezentowała 

Oliwia Marek, II-miejsce przypadło 

Bystrzycy Kłodzkiej, III- miejsce 

Lądkowi-Zdrój, a wyróżnienie otrzymało 

Stronie Śląskie.  

 

Po zakończeniu zmagań konkursowych, 

ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród 

odbyło się wspólne ognisko, gdzie przy 

dźwiękach gitary uczniowie okazję do 

wzajemnego poznania się w przyszłym 

roku organizatorem gimnazjady będzie 

Bystrzyca Kłodzka. Mamy nadzieję, że 

Puchar Przechodni i tym razem zostanie w 

naszej szkole.  

 
Pragniemy bardzo podziękować Bogdanowi 

Steckiemu, który każdego roku pomaga nam w 

przygotowaniach uczniów do gimnazjady, oraz 

organizuje rajdy. Uczestnicy nie cieszyliby się 

nagrodami, gdyby nie pomoc rzeczowa 

otrzymana od: Zakładu Doświadczalnego III 

Instytutu Elektroniki, Nadleśnictwa w 

Międzylesiu i Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie.  

Nie odbyła by się również biesiada przy 

ognisku, gdyby nie pomoc ze strony Pani 

Romy Steckiej oraz Państwa Duś, a także 

sklepów prowadzonych przez: Panią B. Larwę, 

Panią M. Wójtowicz, Panią K. Perlicką-

Filińską, Pana K. Michalskiego oraz Panią M. 



Słowik i Panią B. Szarotę. Dziękujemy też 

księdzu J. Traczowi za udostępnienie kościoła 

w Kamieńczyku. 

WYCIECZKA DO REMIZY 

STRAŻACKIEJ 

W DOMASZKOWIE 

Zawsze gotowi, pomocą służą, bronią przed 

ogniem, wodą i burzą, czerwonym autem na 

pomoc jadą i zawsze dzielną zwą się 

brygadą… 

 

 
 

16.05.2013r. wszystkie przedszkolaki wybrały 

się do remizy strażackiej, na umówione 

spotkanie. Powitali nas strażacy: komendant - 

Artur Mendel i członkowie straży - Patrycja 

Brocka i Damian Piątkowski.   

Komendant opowiedział nam o pracy 

strażaków i jej znaczeniu w życiu każdego 

człowieka. Strażacy pokazali nam remizę, 

samochody ratownicze i ich wyposażenie. 

Wszystkie dzieci zostały  „przeszkolone” w 

czynnościach lania wody z węża strażackiego. 

Wielką frajdą była przejażdżka wozami 

strażackimi z włączonym sygnałem. Po takiej 

wycieczce, każdy maluch, gdy dorośnie chce 

zostać strażakiem (chłopcy narysowali już dla 

siebie wozy strażackie).  

 

 

 

III MIĘDZYGÓRSKI RAJD 

MALUCHA 

 

11 czerwca 2013 r. klasa I i IV 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego z 

Domaszkowa wzięły udział w III 

Międzygórskim Rajdzie Malucha, który 

odbywał się oczywiście w Międzygórzu. 

Uczestnictwo w Rajdzie było całkowicie 

bezpłatne. Organizatorami tego 

przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie 

„Reaktywacja Międzygórza”,  

Urząd Marszałkowski  Województwa 

Dolnośląskiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

w Międzygórzu. Celem imprezy było 

zwiększenie aktywnych form wypoczynku 

wśród dzieci w wieku 4 – 12 lat, poznanie 

piękna Międzygórza, a także integracja dzieci 

z gmin Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. 

Podczas rajdu dopisała nam wspaniała pogoda. 

Uczestnicy poznali i zobaczyli wiele 

ciekawych miejsc i atrakcji Międzygórza, m.in. 

Ogród Bajek. Po wędrówce podczas której 

dzieci poszukiwały „skarbów” i niespodzianek 

i zwiedzeniu Ogrodu Bajek odbyło się ognisko 

z poczęstunkiem (kiełbaski, bułki, jabłka, 

napoje, batony), oraz „podniebna podróż” na 

wysięgniku samochodu strażackiego – 23 m 

wzwyż. Miały również miejsce konkursy z 



nagrodami dla poszczególnych grup 

wiekowych.   

Największą ilością zapamiętanych szczegółów 

przekazanych podczas wędrówki po 

Międzygórzu przez przewodników sudeckich 

wykazały się: z kl. I - Wiktoria Serafinowicz i 

Zosia Wierszałowicz, a z kl. IV - Karolina 

Góźdź i Agnieszka Wierszałowicz. 

Dziewczynki te oczywiście zostały 

obdarowane atrakcyjnymi nagrodami. Każdy 

uczestnik Rajdu otrzymał pamiątkowy 

znaczek, folder Międzygórza oraz „wypalony 

domek” – kontur Polski, chroniony dachem. 

Na pamiątkę zrobiliśmy sobie wiele ciekawych 

zdjęć grupowych i indywidualnych z całej 

trasy rajdu. Z uśmiechem na twarzy, pełni 

miłych wspomnień i zadowolenia, cali i zdrowi 

wróciliśmy do domów. Serdecznie dziękujemy 

A. Wierszałowicz, oraz Organizatorom Rajdu 

za zaproszenie i wspaniałą organizację 

imprezy, a Gminie Międzylesie za zapewnienie 

transportu do Międzygórza. 

Rajd jest finansowany ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

SUKCESY  NASZYCH  

UCZNIÓW 

 

Grupa uczniów z klas 4-6 Zespołu 

Szkół w Międzylesiu odniosła sukcesy w 

konkursach przyrodniczych, wykazując się 

wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii, 

zdrowia, bezpieczeństwa. I tak w 

Ogólnopolskim Konkursie Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik” wysokie lokaty 

uzyskały uczennice klasy 4 – Joanna Broszko, 

Sandra Gładysz, Julia Andzińska, otrzymując 

nagrody. Wyróżnienia otrzymały również 

Maja Bednarz i Ania Koczergo.  

W finale wojewódzkim konkursu 

„Uczę się bezpiecznie żyć” uczennice: Natalia 

Łysiak, Weronika Worosz, Bernadetta Kantor 

zdobyły 6. miejsce.  

Uczniowie klas 1- 6 wzięli również 

udział w konkursie plastycznym „Rola lasów 

w życiu ludzi” zorganizowanym przez 

Nadleśnictwo Międzylesie. Zasięg konkursu 

obejmował Gminę Międzylesie i Bystrzycę Kł. 

Oto wyniki : I miejsce Mikołaj Neter z kl.6b, II 

miejsce Kacper Bzowy z 6a, III miejsce Marta 

Chodorowska z kl. 3b i Oliwia Neter z 2b, IV 

miejsce Dominika Czarny z kl.4a. Natomiast 

wyróżnienia otrzymali: Oliwia Gorstka, 

Patrycja Zielińska, Maja Kowalska, Nicole 

Adamek, Diana Sługocka, Emilia Martyn.  

Również 1 czerwca, z okazji Dnia 

Dziecka odbyło się rozstrzygnięcie i 

ogłoszenie wyników konkursu plastycznego 

„Bezpieczne lato, bezpieczne wakacje”. 

Zostały zgłoszone  82 prace. Jury konkursu 

wyłoniło nagrody i wyróżnienia – łącznie  39. 

uczniów: 

 

w kategorii: Klasy 0 - I 

I miejsce: Filip Balcer, klasa I; 

II miejsce: Karolina Gałuszka, oddział 

przedszkolny; 

III miejsce: Daniel Worosz, klasa I;  

Wyróżnienia: Maja Brucela i Mateusz 

Wróbel, oddział przedszkolny. 

w kategorii: Klasa II 

I miejsce ex.: Emilia Słomińska, klasa II a, 

                      Laura Słomińska, klasa II b, 

II miejsce ex.: Mateusz Kantor, klasa II c, 

                      Maciej Rycombel, klasa II b, 

III miejsce ex.: Julia Cebulak, klasa II b, 

                        Łukasz Cyrulik, klasa II b,  

Wyróżnienia: Natalia 

Chruściel, Klaudia Sługocka,  



klasa II c, Otylia Łysiak, 

Zuzanna Szłapa, klasa II b, 

Nicoll Adamek, klasa II a;  

w kategorii: Klasa III - IV 

I miejsce ex:  Vanessa Kantor, klasa III b, 

   Paweł Fąfara, klasa III a, 

II miejsce:    Kacper Janowski, klasa III a,  

III miejsce ex.: 

 Aleksandra Zub, klasa III b, 

   Maciej Balcer, klasa III a, 

Wyróżnienie:  Martyna 

Żędzianowska,  Jagoda 

Wróblewska, Klaudia 

Zoszczak, Bartłomiej Murjas, 

Dominik Kidacki – klasa III a, 

Dominik Rzeszutek, Dagmara 

Zoszczak, klasa III b, Joanna 

Broszko, klasa IV; 

w kategorii: Klasy V-VI 

o I miejsce: Patrycja Wróbel, 

klasa V b  

o II miejsce: Patrycja 

Czarkowska, klasa VI b 

o III miejsce: Natalia 

Kowalska, klasa V b 

o Wyróżnienie: Wiktoria 

Kroczak, klasa V b, Kamil 

Hendrysiak klasa VI a, 

Mikołaj Neter, klasa VI b; 

w kategorii: Gimnazjum 

o I miejsce: Klaudia Grzyb, 

klasa I b gimn. 

o II miejsce: Emilia 

Rzeszutek, klasa I a gimn., 

o III miejsce: Alicja 

Kasperowicz, klasa I b 

gimn. 

o Wyróżnienia: Magda 

Broszko, Patrycja Janczak - 

klasa I a. 
 

Z wydarzeń Samorządowego 

Przedszkola  

w Międzylesiu 

 

Dzień Dziecka:  

6 czerwca 2013 r., w ramach wieloletniej 

współpracy z Przedszkolem w Kralikach,  

Przedszkole w Międzylesiu zorganizowało dla 

obu placówek Dzień Dziecka. Z uwagi na 

deszczową pogodę spotkanie miało miejsce w 

Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu. W tym dniu dzieci obejrzały  

 

 

 

spektakl teatralny  

„Bajka o Rybaku i Złotej Rybce”, oraz wzięły 

udział w konkursach podczas wspaniałej 

zabawy z wodzirejem. Dzieci doskonale 

radziły sobie z nawiązywaniem kontaktów z 

dziećmi czeskimi. Kończąc zabawę 

rozstaliśmy się w miłej atmosferze oraz 

otrzymaliśmy zaproszenie do Kralik na Dzień 

Dziecka w przyszłym roku.   

Organizacja Dnia Dziecka wsparta była przez 

Gminny Fundusz Profilaktyki i 



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz przez sponsorów: Wojciecha Urbaniaka, 

Elżbietę Zwolenik Pieczywo S.C. Piekarnia w 

Bystrzycy Kłodzkiej, DELIKATESY 

Małgorzatę Wójtowicz Międzylesie, PPH 

LACTIS s.j. Kłodzko, Sklep Ogólnospożywczy 

Artur Sokołowski Międzylesie.  

 

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY  

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY  

 

Konkurs poetycki 

W dniu 7 czerwca 2013r. rozstrzygnięto 

konkurs poetycki „Gmina Międzylesie w 

poetyckiej twórczości najmłodszego pokolenia 

– moja miejscowość tu i teraz”. Do konkursu 

złożono 19 wierszy napisanych przez dzieci 

wraz z rodzinami. Komisja w składzie: Adam 

Polański, Beata Muszyńska, Jolanta Lipińska 

oraz  Maria Wikiera wybrała laureatów według 

następujących kryteriów:  

-  zgodność z tematem, 

- stopień użycia  środków literackich 

zawartych w wierszu, 

- pomysłowość autorów. 

Nagrody za miejsca otrzymali: I miejsce - 

Maja Lipa, II miejsce – Alicja Grzyb, Jakub 

Maksylewicz, III miejsce – Zofia Kyś, 

Magdalena Cymborska.  

Nagrody za wyróżnienie otrzymali: Katarzyna 

Czubala, Jakub Skowron, Dawid Witek.  

Nagrody za udział w konkursie otrzymali: 

Piotr Rajkowski, Filip Kachel, Jagoda Daum, 

Maja Mądry, Oliwia Szczygieł, Gabriela 

Migas, Igor Pękosz, Aleksandra Mokrzyńska, 

Jakub Wiśniewski, Weronika Leki, Tymoteusz 

Prekiel. 



Wszystkim dzieciom i ich rodzinom 

dziękujemy za aktywność i wspaniałą 

twórczość poetycką, która zostanie 

opublikowana w późniejszym czasie w ramach 

kolejnego projektu grantowego realizowanego 

przez Bibliotekę Publiczną  w Międzylesiu. 

Należy dodać, że fundatorem nagród dla dzieci 

była Gmina Międzylesie, która przyznała grant  

z GFPiRPA na realizacje projektu 

„Międzylesie – Mała Ojczyzna w twórczości 

plastycznej dzieci”. 

RYWALIZACJA 

NAJMŁODSZYCH 

ROZSTRZYGNIĘTA! 

 

 

 

IX obchody dni Międzylesia okazały się 

doskonałą okazją do rozegrania kolejnych 

zawodów dla najmłodszych wędkarzy w 

naszym kole. Pomimo wczesnej pory na 

godzinę 08.30 nad stawem przy polu 

namiotowym stawiło się dwudziestu 

najmłodszych adeptów wędkarskiej 

rywalizacji wspieranych przez rodziców, 

dziadków i starsze rodzeństwo. 

Punktualnie o godzinie 09.00 prowadzący 

zawody Kol. Czesław Niżnik umówionym 

sygnałem rozpoczął rywalizację! Do wody 

powędrowała najpierw zanęta, a następnie 

chlupnęły zestawy gruntowe uzbrojone w 

przeróżne przynęty. Po dwugodzinnych, 

wyczerpujących i pełnych emocji  

zmaganiach przy przepięknej czerwcowej 

pogodzie oraz do końca niepewnym 

wyniku wyłoniono zwycięzców.  

Na zakończenie nagrody wszystkim 

dzieciom wręczyli Burmistrz Międzylesia 

Pan Tomasz Korczak i  Prezes Koła PZW 

w Międzylesiu Kol. Andrzej 

Włoszczyński. 

 

 

DNI MIĘDZYLESIA 

Jak każdego roku, grupy przedszkolne mają 

okazję zaprezentować się na scenie w trakcie 

organizowanych przez gminę Dni Międzylesia. 

W roku bieżącym, tj. 9 czerwca, dzieci 

pokazały  swoje umiejętności teatralne, 

taneczne, recytatorskie i wokalne. Występy 

rozpoczęła  grupa DELFINKI przedstawieniem 

„Brzydkie kaczątko” pod kierunkiem 

nauczycielki Jolanty Lipińskiej. Kolejny 

teatrzyk pt. „O smoku wawelskim” 

zaprezentowała grupa TYGRYSKI pod 

kierunkiem nauczycielki Doroty Adamów. W 

części tanecznej, recytatorskiej i wokalnej 

zaprezentowały się: najmłodsza grupa - 

KANGURKI, którą tanecznie przygotowała 

nauczycielka Magdalena Skowron, grupa 

WILCZKI przygotowana tanecznie, wokalnie i 

recytatorsko przez nauczycielkę Teresę 

Pietruszewską oraz ponownie grupa 

TYGRYSKI w wierszu i piosence 



przygotowana przez nauczycielkę Joannę 

Barwińską. 

 

Grupa DELFINKI „Brzydkie Kaczątko” 

 

Grupa TYGRYSKI „O smoku wawelskim” 

 

Dnia 12 czerwca 2013r. grupa WILCZKI pod 

opieką nauczycielki pani Teresy 

Pietruszewskiej oraz dziewięcioosobowa grupa 

taneczna prowadzona przez panią Annę 

Nowak, wzięły udział w corocznym 

Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Form 

Tanecznych ESTRADA organizowanym przez 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Kłodzku. 

Jest to wielkie przeżycie dla małych tancerzy. 

Widownia złożona z rówieśników nagradza 

wszystkich uczestników ogromnymi brawami.  

 

Grupa taneczna pod kierunkiem Anny Nowak 

 

 

Zakończenie roku szkolnego dla grup „0” 

termin uroczystości zakończenia roku 

szkolnego dla dzieci opuszczających 

przedszkole ustalono na dzień 26 czerwca 

2013 r. na godzinę 10:00. 

 

Zapraszamy na stronę 

www.spmiedzylesie.przedszkola.net.pl 

 

ZAPRASZAMY  NA  

PÓŁKOLONIE !!! 

 

MGOK zaprasza na półkolonie letnie dzieci 

w wieku 7-12 lat, w dniach 15.07- 27.07. 

2013, które odbędą się w Domu Kultury w 

Międzylesiu i w Domaszkowie. Całkowity 

koszt pobytu jednego dziecka wynosi 120 zł. 

Osoby korzystające z opieki OPS prosimy o 

zapisy w OPS Międzylesie 

 

„KORONA MIĘDZYLESIA”  PO  

RAZ  DRUGI 

W sobotę, 18 maja 2013 okazało się, że 

prawdziwym rowerzystom nie przeszkadza 

http://www.spmiedzylesie.przedszkola.net.pl/


nawet deszcz. Na linii startu drugiego 

wyścigu rowerowego Up Hill „Korona 

Międzylesia” stawiło się siedmiu 

miłośników dwóch kółek – pięcioro 

mieszkańców gminy Międzylesie w tym, 

jedna kobieta; jeden mieszkaniec 

Bystrzycy Kłodzkiej oraz jeden z Opola.  

 

Trasa prowadziła od Skweru im. Jana 

Pawła II w Różance do przewyższenia w 

okolicach Niemojowa. Zawodnicy mieli do 

pokonania dystans 3,2 km oraz 140 m. 

różnicy wzniesień. Największa trudność 

wyścigu polega na tym, że rowerzysta od 

startu do mety mozolnie pnie się w górę. 

Ponadto, ponieważ zawodnicy startują, co 

1 minutę, trudno dostrzec plecy choćby 

jednego zawodnika, który wcześniej 

wyruszył na trasę. Dzisiaj ta sztuka udała 

się zwycięzcy wyścigu Tomaszowi 

Turowi, który wyprzedził aż cztery osoby i 

uzyskał czas 12’50’’.   

     

 Na szczycie wzniesienia na 

uczestników wyścigu czekał burmistrz 

Międzylesia, który zaliczył swój własny 

Up Hill rowerowy, swoją własną, jak 

określił przewrotnie, „łatwiejszą” trasą 

przez Lesicę, którą w przyszłości ruszą 

również miłośnicy „Korony”. 

     

  Podczas ceremonii 

wręczania Certyfikatów przez burmistrza 

na wszystkich uczestników dzisiejszego 

wydarzenia sportowego – zawodników, 

organizatorów, wolontariuszy i kibiców – 

czekała nagroda dodatkowa: odsłonięcie 

się widoku na góry, oraz nieśmiało 

przebijające się przez chmury słońce.

 Prezes MLKS Sudety Jerzy 

Błażejewski, podsumowując imprezę 

podkreślił, że ma ona również walory 

krajoznawcze, gdyż każdy wyścig 

prowadzi inną trasą, a ze szczytu za 

każdym razem roztaczają się nowe widoki. 

Ponadto rowerzyści na miejsce startu 

docierają sami, pokonując już przed 

startem pewien dystans. Zaś po 

zakończeniu imprezy na szczycie 

wzniesienia mogą „dokręcić” kolejne 

kilometry wg własnego uznania i na miarę 

swoich sił. 

Kolejny wyścig odbędzie się w sobotę 22 

czerwca 2013 r. Trasa: Smreczyna – 

Kamieńczyk Miejsce zbiórki 

zawodników: przystanek PKS w 

Smreczynie. 

Zapisy w godz. 9.00 do 9.45. Start 

pierwszego zawodnika godz. 10.00. 

Meta: przejście graniczne w 

Kamieńczyku. 

Przypominamy o obowiązku posiadania 

kasku i poruszania się podczas wyścigu 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Prosimy również o posiadanie przy sobie 

dokumentu tożsamości, uprawniającego 

do przekraczania granicy. 

 

Serdecznie zapraszamy 

MLKS Sudety Międzylesie 

II MEMORIAŁ  im. 

WŁADYSŁAWA  WERONA 

W sobotę 18 maja rozegrany został II 

Memoriał Władysława Werona, do którego 

przystąpiło 24. zawodników (w tym zawodnicy 

z Kralik i Usti nad Orlicą).  



 

Po widowiskowych pojedynkach 

zwyciężył Wojciech Kaplan z Usti nad Orlicą, 

drugi był Paweł Borszowski (Śnieżnik Stronie 

Śląskie), a na najniższym stopniu podium 

uplasował się Mateusz Dubik (Sudety 

Międzylesie).Zwycięzcy otrzymali 

pamiątkowe puchary oraz dyplomy, które 

ufundował Piotr Weron - syn wieloletniego 

trenera Sudetów Władysława Werona. 

Pozostałe miejsca zajęli : 

4. Albert Krupa (BSTS Bystrzyca Kłodzka) 

5. Sławomir Bielak (Sudety Międzylesie) 

TRZYNAŚCIORO  CHĘTNYCH  

NA „MOJEJ DWUNASTCE” 

W sobotę 01 czerwca 2013 o godz. 11.00 

już po raz ósmy odbył się test marszowo-

biegowy pod nazwą „Moja Dwunastka”, 

podczas którego uczestnicy sprawdzają 

swoją własną wytrzymałość, ustanawiają 

własne rekordy życiowe, pokazują swym 

udziałem, że aktywność ruchowa stanowi 

dla nich ważny element życia, jest 

sposobem na poprawę samopoczucia. 

  

 Tym razem na starcie stanęło 

trzynaście osób, a wśród nich czworo 

zupełnie nowych uczestników. Specjalnie 

dla nich niebo wstrzymało się z deszczem, 

co było nie lada wysiłkiem tej wyjątkowo 

zimnej i deszczowej wiosny.   

Na zakończenie imprezy odbyła się sesja 

zdjęciowa oraz tradycyjne wręczanie 

każdemu uczestnikowi pamiątkowych 

certyfikatów, któremu towarzyszyły 

gromkie brawa oraz dużo uśmiechu.

 Ponadto, z okazji Dnia Dziecka, 

Prezes MLKS Sudety z pomocą trzyletniej 

wnuczki częstował wszystkich 

uczestników czekoladkami.  `Od początku 

celem głównym naszego projektu jest 

zachęcenie mieszkańców Gminy 

Międzylesie (dzieci, młodzieży, dorosłych, 

seniorów) do udziału w rekreacji ruchowej, 

podejmowania w wolnym czasie 

aktywności fizycznej, oraz zintegrowanie 

społeczności lokalnej i skupienie jej wokół 

najprostszej, bardzo modnej w Polsce 

formy ruchu, jaką jest bieganie lub 

maszerowanie.   

 Naszemu projektowi przewodzą 

hasła: „Życie jest ruchem – ruch jest 

życiem” oraz „Ruch może zastąpić prawie 

wszystkie leki, ale wszystkie leki razem 

wzięte nie zastąpią ruchu”.  

 Chcielibyśmy dodać, że nasza 

inicjatywa sportowa spotkała się z 

uznaniem w konkursie grantowym 

„Działaj Lokalnie 2013” w ramach 

programu Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, oraz 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i 

dzięki otrzymanemu wsparciu 

finansowemu będziemy mogli rozszerzyć 

działania promocyjne, edukacyjne, 

wyróżnić wszystkich uczestników 

projektu, oraz nagrodzić najbardziej 

aktywnych uczestników „Mojej 

Dwunastki”. Już dziś zachęcamy do startu 

w kolejnej edycji testu, która odbędzie się 

na Stadionie Miejskim w Międzylesiu w 

sobotę 06 lipca 2013 r. Biuro zawodów 

czynne od godz. 10.15. Start godz. 11.00. 

Udział bezpłatny. 



 

„PRZYJAŹŃ NA SPORTOWO - 

WESOŁO I ZDROWO” 

 

 

6 czerwca 2013 roku, na stadionie w 

Międzylesiu odbył się XIII Lekkoatletyczny 

Trójbój Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na 

sportowo- wesoło i zdrowo”. W zawodach 

wzięło udział  96 uczniów i uczennic z 

Domaszkowa, Międzylesia, Lądka Zdroju i 

Kralik 

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 

Chłopcy 

I m. – ZŚ Kraliky – 1289 pkt.  

II m. - ZSP Domaszków – 1057 pkt. 

III m. – SSP Międzylesie – 960pkt.  

IV m. – SP Lądek Zdrój –   938 pkt.  

V m. – ZŚ Kraliky II – 919 pkt. 

Dziewczęta 
I m. – SSP Międzylesie – 1168 pkt.  

II m. – ZŚ Kraliky  –  1147 pkt.  
III m. – SP Lądek Zdrój –   1047 pkt.  
IV m. – ZSP Domaszków - 863 pkt.  

V m. – ZŚ Kraliky II – 719 pkt. 
 

KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA 
Chłopcy 

 
I m. – Jaroslav Bova( Kraliky ) – 223 pkt.  

II m. – Lubos Tomek( Kraliky )  – 215 pkt. 
III m. – Gliński Patryk (Domaszków)  – 209 pkt. 
IV m. – Bała Bartosz(Domaszków) – 206 pkt. 

V m. – Antoszczyszyn Andrzej(Domaszków) – 204 

pkt.    
V Im. – Adamec Lukas( Kraliky ) – 203 pkt. 

 
  

Dziewczęta 

 
I m. – Łysiak Natalia (Międzylesie) – 221 pkt. 

II m. – Plech Olga (Domaszków) – 222 pkt.  
III m. – Grajnert Małgorzata(Domaszków) – 207 

pkt. 
IV m. – Kantor Bernadetta (Międzylesie) – 206 pkt. 

V m. – Bajtowa Klara (Kraliky ) – 203 pkt. 
VI m. – Pietruch Oliwia (Lądek Zdrój) – 186 pkt. 

7 czerwca 2013r. na boisku przy Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się Gimnazjalny Turniej 

Siatkówki Plażowej okazji Dni Międzylesia. W 

turnieju udział wzięło 26 uczniów. 

Wyniki  końcowe: 
 Dziewczęta 

I-Mądry Weronika, Kowalska Paulina (Gimnazjum 

Międzylesie) 
II-Grzyb Klaudia, Kasperowicz Alicja (Gimnazjum 

Międzylesie) 
III-Dzik Paulina, Kroczak Aleksandra (Gimnazjum 

Domaszków) 
IV-Szozda Weronika, Matusik Katarzyna( 

Gimnazjum Domaszków) 
  

Chłopcy 
  

I-Bosak Michał, Chudzik Kamil (Gimnazjum 

Międzylesie) 
II- Worosz Kacper, Kurasz Filip (Gimnazjum 

Międzylesie) 
III- Romaniuk  Patryk, Daum Bartosz( Gimnazjum 

Międzylesie) 
IV-Bańkowski  Michał, Manecki Daniel( Gimnazjum 
Międzylesie) 



GMINNY  GIMNAZJALNY 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

 

 
7 czerwca 2013r. na boisku przy Zespole 

Szkół w Międzylesiu odbył się 

Gimnazjalny Turniej Siatkówki Plażowej 

okazji Dni Międzylesia. W turnieju udział 

wzięło 26 uczniów. 

Wyniki  końcowe: 

Dziewczęta 

I-Mądry Weronika, Kowalska Paulina 

(Gimnazjum Międzylesie) 

II-Grzyb Klaudia, Kasperowicz Alicja 

(Gimnazjum Międzylesie) 

III-Dzik Paulina, Kroczak Aleksandra 

(Gimnazjum Domaszków) 

IV-Szozda Weronika, Matusik Katarzyna( 

Gimnazjum Domaszków) 

Chłopcy 

I-Bosak Michał, Chudzik Kamil (Gimnazjum 

Międzylesie) 

II- Worosz Kacper, Kurasz Filip (Gimnazjum 

Międzylesie) 

III- Romaniuk  Patryk, Daum Bartosz( 

Gimnazjum Międzylesie) 

IV-Bańkowski  Michał, Manecki Daniel( 

Gimnazjum Międzylesie) 

 

XV Turniej Piłki Siatkowej  

z Okazji Dni Międzylesia. 

 
Dnia 08. 06. 2013r. odbyła się kolejna już 

XV edycja Turnieju Piłki Siatkowej z 

okazji  Dni Międzylesia. Gospodarze, 

zawodnicy Międzyleskiego Towarzystwa 

Sportowego występujący w składzie: 

Mariusz Dublicki, Tomasz Faron, Tomasz 

Dublicki, Roman Słowiński, Krzysztof 

Czarny, Przemysław Lassota, Mateusz 

Juraszek, Dominik Biernacki w pierwszym 

meczu pokonali młodych siatkarzy z Lądka 

Zdr. 2 : 0. W meczu o pierwsze miejsce nie 

dali szans siatkarzom z Kłodzka pokonując 

ich w stosunku 3 : 0. W meczu o trzecie 

miejsce drużyna z Dolska po przegranym 

pierwszym meczu z Kłodzkiem wygrała z 

drużyną z Lądka Zdr.  

Wyniki końcowe: 

I m. – MTS Międzylesie 

II m. – Kłodzko 

III m. – Dolsk 

IV m. – Lądek Zdr. 

Organizatorem turnieju było Międzyleskie 

Towarzystwo Sportowe oraz Urząd 

Miejski w Międzylesiu. Nagrody dla 

uczestników turnieju wręczył Burmistrz 



Międzylesia Tomasz Korczak oraz Prezes 

MTS Mariusz Dublicki. 

 

 
 

 

ZAWODY ROWEROWE UPHIL 

CUP 2013 

CZASÓWKA MIEDZYLESIE – 

GNIEWOSZÓW 

 

 
 

Rowery inny Kobiety Open 

1 miejsce Grażyna Domachowska – 

Grzybek – czas 30:03 

2 miejsce Teresa Stańczyk – czas 37:37 

 

Rowery szosowe Kobiety Open 

1 miejsce Katarzyna Łukowska – czas 

34:12 

 

Rower inny M 0 

1 miejsce Jacek Czarnecki – czas 31:10 

2 miejsce Cezary Ramut – czas 52:31 

 

Rowery inny M II 

1 miejsce Kamil Wyszyński – czas 21:02 

2 miejsce Łukasz Tur – czas 29:15 

 

Rowery inny M III 

1 miejsce Grzegorz Smoleń – czas 23:26 

2 miejsce Maciej Smułka – czas 24:28 

3 miejsce Damian Bartkowski – czas 27:59 

4 miejsce Jacek Dudkiewicz – czas 28:19  

5 miejsce Sławomir Ratuszniak – czas 

30:18 

6 miejsce Paweł Prochota – czas 32:50 

7 miejsce Andrzej Dudek – czas 33:42 

8 miejsce Sebastian Grzybek – czas 37:17 

9 miejsce Piotr Pokrątka – czas 43:07 

 

Rower inny M IV 

 

1 miejsce Andrzej Frodyma – czas 24:24 

2 miejsce Stanisław Hulbój – czas 25:44 

3 miejsce Grzegorz Żygadło – czas 26:33 

4 miejsce Tomasz Tur – czas 27:33 

 

Rower inny M V 

 

1 miejsce Edward Ziemiński – czas 23:38 

2 miejsce Mirosław Stańczyk – czas 31:08 

3 miejsce Stefan Tomala – czas 31:22 

 

Rower inny M VI 

 

1 miejsce Witold Wiatrak – czas 28:30 

2 miejsce Mirosław Milor – czas 31:12 

 

Rower szosowy M 0 

1 miejsce Dominik Smoleń – czas 28:17 

2 miejsce Miłosz Pokrątka  - czas 51:31 

 

 

Rower szosowy M II 

1 miejsce Tomasz Stalinger – czas 19:31 

2 miejsce Zając Bartosz – czas 22:08 

3 miejsce Bogdan Koc – czas 22:43 

4 miejsce Damian Czaprowski – czas 

25:04 

 

Rower szosowy M III 

1 miejsce Przemysław Furtek – czas 19:42 

2 miejsce Paweł Bierut – czas 21:03  

3 miejsce Robert Kieler – czas 21:32 



4 miejsce Radosław Szymoniak – czas 

22:15 

 

Rower szosowy M IV 

1 miejsce Robert Karoń – czas 20:51 

2 miejsce Remigiusz Rolski – czas 21:42 

3 miejsce Piotr Zając – czas 22:46 

 

Rower szosowy M V 

1 miejsce Zbigniew Soboń – czas 21:08 

2 miejsce Jerzy Majewski – czas 34:23 

 

Rower szosowy M VI 

1 miejsce Zygmunt Wesołowski – czas 

28:35 

2 miejsce Janusz Woronecki – czas 32:00 

3 miejsce Jan Janas – czas 32:04 

 

 WALCZYLI  O  PUCHAR 

BURMISTRZA MIĘDZYLESIA 

08.06.2013 

 

 

Nie bacząc na niepewną pogodę 23 

wędkarzy stawiło się w sobotnie popołudnie 

nad stawem nr 5 w Szklarni by rozegrać 

tradycyjne zawody wędkarskie w ramach 

Dni Międzylesia.  Burza na szczęście 

przeszła bokiem i nie dokuczyła nam za 

mocno, ale skoki ciśnienia nie pozostały 

prawdopodobnie bez wpływu na brania ryb, 

które żerowały bardzo słabo. W tej sytuacji 

liczyły się wszystkie ryby i rybki jakie 

zawodnikom udało się wyholować. Tylko 

dwóm miejscowym wędkarzom udało się 

zachęcić do brań grubsze ryby i dzięki temu 

znaleźli się oni na podium. Byli to Robert 

Piątkowski  - karp i amur ( III miejsce ), oraz 

Ryszard Kulak – 2 karpie, w tym drugi 

złowiony 3 minuty przed końcem zawodów ( 

zwycięzca ). Przedzieleni oni zastali przez 

gościa z Bystrzycy – Mateusza Dubika który 

najskuteczniej poławiał drobnicę. W 

zawodach startowało pięcioro wędkarzy z 

zaprzyjaźnionego z Międzylesiem 

wielkopolskiego Dolska ( najlepszy zajął 

VIII miejsce ) oraz czworo z kół sąsiednich ( 

Bystrzyca Kł. i Kłodzko ). Piękny Puchar 

Przechodni Burmistrza został poważnie 

zagrożony, gdyż został on wygrany przez 

kolegę Ryśka po raz drugi z rzędu i w 

przypadku trzeciego zwycięstwa przejdzie na 

jego własność. 

 

DRUŻYNOWE ZAWODY 

WĘDKARSKIE 

OKAZJI DNI MIĘDZYLESIA 

09.06.2013 

 
                Kolejny raz gospodarzom z 

Międzylesia udało się pokonać 

reprezentację Dolska w drużynowych 

zawodach wędkarskich rozegranych na 

stawie Dolnik. Pokazaliśmy jak jesteśmy 

mocni  na łowiskach stawowych i pewnie 

w rewanżu na dolskich jeziorach jak 

zwykle dostaniemy lanie. Od lat się to nie 

zmienia. Zabawa była przednia, ryby brały 

dobrze, pogoda wspaniała, humory 

znakomite. Goście z Dolska otrzymali 

pamiątkowe upominki  od Gminy 

Międzylesie, naszego koła PZW oraz firmy 

Harison producenta zanęt. Najlepiej 

połowili  w zawodach rutyniarze doskonale 

znający to specyficzne łowisko. 

/Relacja Kol. Rysiek K. - kapitan 

sportowy/ 

Wyniki drużynowe: 
 

1.       Międzylesie I                  – 13,470 kg 

2.       Dolsk                               – 9,020 kg 

3.       Międzylesie zarząd koła – 7,750 kg 

4.       Międzylesie II                  - 4,190 kg 

 

Wyniki indywidualne : 

1.       Majchrzak Tadeusz – 4,230 kg 

2.       Kucharczyk Wiktor  – 3,690 kg 

3.       Niżnik Czesław         – 3,210 kg 

 



PRACE  WYKONANE  W  

MAJU  NA  BASENIE 

 

- Dobiegają końca pozostałe prace w 

zakresie urządzenia zieleni na placu 

zabaw, dokonano nasadzeń krzewów, 

ułożono wypełnienie placu zabaw, 

uzupełniana jest miejscowo kostka 

brukowa na powierzchniach plaży i przy 

basenach. Wykończono kratki 

odwadniające na plaży: 

- zakończono prace przy boisku do 

siatkówki, rozłożono uzupełniającą 

warstwę piasku, zamontowano słupki i 

siatkę do piłki plażowej,  

- dokonano drobnych poprawek w ułożeniu 

dachówek, 

- roboty wykończeniowe: dokonano 

regulacji drzwi, uzupełniano drobne 

poprawki w pomieszczeniach przebieralni i 

technicznych, zakończono uzupełnianie 

płytek i naroży w kotłowni, zakończono 

prace malarskie i porządkowe w 

pomieszczeniach budynku przebieralni, 

- zamontowano  drzwi wewnętrzne 

pomieszczeń podbasenia w budynku 

technologicznym; 

- elewacja: wykonano strukturalny tynk 

mozaikowy w dolnym pasie budynków 

przebieralni i technologiczny; pomalowano 

powtórnie elewacje budynków.  

- dźwig towarowy: osuszono szyb windy, 

wykonano obudowę z siatki, uzupełniono 

malowania 

- instalacje wod-kan. w budynku 

przebieralni  – uzupełniono kratki w 

pomieszczeniach natrysków, sprawdzono 

działanie pozostałych baterii,  

- zakończono montaż i ustawienia 

rozdzielni elektrycznej do pomp 

uzupełniających wodę świeżą i pomp 

zbiornika popłuczyn, 

- wykonano drobne poprawki i 

uzupełnienia instalacji odgromowej na 

budynku przebieralni, - trwają prace 

foliowania basenu rekreacyjnego, 

wykonano przygotowanie pod foliowanie 

krawędzi koryt przelewowych, 

kwietników, schodów, wyspy i zakola; 

ułożono folię na pionowych odcinkach 

ścian basenu. Ze względu na niskie 

temperatury i opady deszczu nie wykonano 

foliowania dna basenu i części schodów;  

przygotowano murki zewnętrzne brodzika 

do ułożenia narożników i foliowania; 

zakończono prace wykończenia (układanie 

okładzin ceramicznych) cokołów basenu 

pływackiego, 

- urządzenia – po przepłukaniu filtrów i 

napełnieniu basenu wodą uruchomiono i 

dokonano pierwszy rozruch instalacji 

obiegu i uzdatniania wody basenu 

pływackiego; rekreacyjny, trwają prace 

związane z układaniem folii basenowej 

ścian niecki i schodów basenu 

rekreacyjnego, brodzik – wykonano 

wszystkie prace technologiczne basenu 

rekreacyjnego i brodzika, ułożono folię w 

zbiornikach przelewowych; wszystkie 

filtry zasypane żwirkiem i piaskiem 

filtracyjnym.  

- orurowanie zakończono, wyposażenie 

technologiczne wykonane w ok. 88%.   

- dokończono elementy montażu szaf 

zasilająco – sterujących  oraz aparatury 

sterowniczo- mierniczo – dozującej basenu 

rekreacyjnego i brodzika; wykonano prace 

końcowe okablowania i montaż 

transformatorów lamp oświetlenia 

podwodnego basenów.  

- zakończono prace z regulacją i 

programowaniem sterowania instalacją 

solarną. Trwają doświadczalne ustawienia 

eksploatacyjne. 
 

 



DIAGNOZA OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO 

ZINTEGROWANYCH 

INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH (ZIT) 

ZIEMI KŁODZKIEJ 

W gminach powiatu kłodzkiego i 

ząbkowickiego, będących członkami 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, trwają 

obecnie konsultacje dokumentu Diagnoza 

Rozwoju ZIT Ziemia Kłodzka, stanowiącego 

projekt wstępnej diagnozy rozwoju społeczno-

gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego 

Ziemia Kłodzka wraz z wyjściową analizą 

SWOT.     

 Diagnoza… jest jednym z rozdziałów 

Programu Działań ZIT Ziemi Kłodzkiej i 

jednocześnie elementem wyjściowym do 

określenia celów strategicznych, priorytetów i 

działań w opracowywanej Strategii obszaru 

wsparcia Ziemi Kłodzkiej na potrzeby 

przygotowania Programu działań ZIT. 

Nasza gmina również, w terminie do 

10 czerwca br., przesłała swoje uwagi do 

wspomnianego dokumentu.  

18 czerwca br. w Ząbkowicach Śl. 

odbędzie się spotkanie przedstawicieli 

samorządów Ziemi Kłodzkiej,  sprawie 

ustalenia priorytetów i celów strategicznych 

dla Obszaru Interwencji Ziemia Kłodzka w 

przyszłym okresie finansowania, ze środków 

UE, na lata 2014-2020. 

ŚMIECI  PO NOWEMU c.d 
 

W dniu 12 czerwca br. 

rozstrzygnięty został przetarg na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, wytwarzanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu miasta i gminy Międzylesie. Do 

przetargu przystąpiły firmy: ALBA  Dolny 

Śląsk Sp. z o.o. z Wałbrzycha oraz Zakład 

Usług Komunalnych Sp z o.o. w 

Międzylesiu. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła spółka ZUK w Międzylesiu.  

Tak więc od 1 lipca 2013 r. to 

spółka ZUK w Międzylesiu odbierać 

będzie od nas zmieszane jak i segregowane 

odpady. Gmina sprawować będzie stały 

nadzór nad prawidłowym wykonywaniem 

tej usługi i pobierać od właścicieli 

nieruchomości opłaty, naliczone na 

podstawie złożonych deklaracji, o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bądź w drodze 

decyzji burmistrza (dot. osób, które nie 

dopełniły obowiązku złożenia deklaracji).  

Właściciele nieruchomości, którzy 

zdecydowali się segregować odpady 

zapłacą mniej. Poza niższą ceną 

selektywna zbiórka odpadów ma jeszcze 

inne wymierne aspekty. Przede wszystkim 

segregacja odpadów to oszczędność 

surowców i energii, oraz ograniczenie 

ilości odpadów składowanych na 

wysypiskach śmieci, ponieważ  znaczna 

część produkowanych przez nas odpadów 

da się ponownie wykorzystać. 

  

Poniżej zamieszczamy kilka 

ważnych informacji 
Selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych 

 PAPIER, TEKTURA I 

MAKULATURA – pojemnik lub 

worek w kolorze niebieskim; 

należy wrzucać: gazety, czasopisma, 

katalogi, zeszyty, książki, czysty papier 

szkolny i biurowy, torebki i worki 

papierowe, kartony, tekturę i opakowania z 

nich zrobione. 

nie należy wrzucać: tłustego i 

zabrudzonego papieru, kartonów i tektury 

pokrytych folią aluminiową (np. opakowań 

po mleku, napojach), papieru termicznego i 

faksowego, celofanu, odpadów 

higienicznych (np. pampersów, pieluch, 

podpasek), worków po wapnie, cemencie, 

tapet itp. 

 

 TWORZYWA SZTUCZNE 

(PLASTIKI) ORAZ METALE – 



pojemnik lub worek w kolorze 

żółtym;  

należy wrzucać: czyste, puste i 

pozbawione nakrętek plastikowe butelki 

po sokach, napojach, kosmetykach i 

środkach czystości, plastikowe 

opakowania po żywności (np. po 

jogurtach, margarynach), kubki, tacki, folie 

i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po 

napojach, konserwach, drobny złom 

żelazny i metali kolorowych (np. zabawki, 

narzędzia) 

nie należy wrzucać: opakowań po olejach 

silnikowych i spożywczych, smarach, 

styropianu, puszek, i pojemników po 

farbach i lakierach, opakowań 

plastikowych z domieszką innych 

materiałów, opakowań po aerozolu, lekach, 

środkach chwasto-owadobójczych, 

zużytych akumulatorów i baterii, zużytego 

sprzętu AGD. 

 

 SZKŁO – pojemnik lub worek w 

kolorze zielonym. 
należy wrzucać: czyste butelki, słoiki po 

przetworach, opakowania szklane po 

pokarmach dla dzieci i kosmetykach 

stłuczki szklane bez nakrętek, kapsli i 

korków. 

nie należy wrzucać: naczyń 

żaroodpornych, porcelany, fajansu, 

ceramiki, płytek ceramicznych, butelek z 

jakąkolwiek zawartością, lusterek, 

kineskopów, świetlówek, żarówek, szyb 

okiennych, zbrojonych i samochodowych.  

Pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej) 

lub worki (dla zabudowy 

jednorodzinnej/wielorodzinnej) do 

selektywnej zbiórki odpadów zapewnia 

gmina, w ramach uiszczanej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Worki ( w ilości 3szt.) właścicielom 

nieruchomości dostarczać będzie firma 

wywozowa. Pierwsze partia worków 

przekazana zostanie pod koniec bieżącego 

miesiąca wraz z ulotka informacyjna i 

harmonogramem. 

Napełniony określonym rodzajem 

odpadów worek, odbierany będzie z terenu 

nieruchomości według ustalonego 

harmonogramu wywozu. Zabierając 

napełniony worek, firma zostawi nowy. 

Odpady zebrane w workach  lub 

pojemnikach do zbiorowego gromadzenia 

selektywnie zbieranych odpadów - tzw. 

„gniazd” , odbierane będą co najmniej 1 

raz w miesiącu. 

 

 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne i odpady 

pozostałe po segregacji 

Wymienione zmieszane odpady 

komunalne należy gromadzić w 

pojemnikach, o min. pojemności 120 l. 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest 

do wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych, utrzymanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

oraz ustawienie na czas odbioru odpadów 

w miejscach umożliwiających swobodny 

do nich dostęp.  

Gospodarstwo domowe liczące do 5 osób 

zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość 

w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

liczniejsze gospodarstwa domowe mają 

obowiązek wyposażyć nieruchomość w 

pojemniki o pojemności zapewniającej 

pokrycie zapotrzebowania według 

powyższej normy. 

Dozwolone jest korzystanie przez 

właścicieli nieruchomości sąsiednich z 

jednego lub kilku pojemników 

ustawionych razem, z zachowaniem zasady 

wyliczenia ich pojemności dla wszystkich 

osób na nieruchomościach wyposażonych 

we wspólny pojemnik. 

Odpady zmieszane odbierane będą : 

- na obszarach wiejskich 2 razy w miesiącu 

- w mieście dla budownictwa zwartego, 

osiedlowego w cyklu tygodniowym, 



- w mieście dla budownictwa 

jednorodzinnego w cyklu 2 - 

tygodniowym. 

 Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

W ramach uiszczanej opłaty, właściciel 

nieruchomości będzie mógł przekazać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zlokalizowanego na 

terenie bazy ZUK Sp. z o.o. w 

Międzylesiu, Plac Wolności 16, 
następujące rodzaje odpadów: zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

baterie i akumulatory, chemikalia, metale, 

zużyte opony, odpady wielkogabarytowe.  

Punkt będzie świadczył usługi 

codziennie w godz. od 7.30 do 14.oo, a  w 

każdy wtorek w godzinach od 13.oo 

18.oo 

Ponadto: 

 zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny z gospodarstw 

domowych można przekazywać  na 

zasadach określonych w ustawie o 

zużytym sprzęcie elektrycznym  i 

elektronicznym, do punktów 

zbierania zorganizowanych przez 

sprzedawców tego sprzętu, 

 zużyte baterie należy umieszczać 

w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w 

budynkach użyteczności publicznej  

lub  w punktach sprzedaży baterii, 

 pozostające w gospodarstwach 

domowych przeterminowane leki 

umieszczać należy w odpowiednio 

oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych w aptekach, 

przychodniach  i ośrodkach 

zdrowia,  

 odpady wielkogabarytowe 
(meble) odbierane będą dwa razy 

w roku przed sezonem letnim i 

przed sezonem zimowym przez 

przedsiębiorstwo wywozowe. O 

terminach „wystawek” oraz 

sposobie ich przeprowadzenia 

przedsiębiorstwo wywozowe 

będzie informowało mieszkańców z 

odpowiednim wyprzedzeniem.   

Wymienione odpady, jako tzw. 

,,wystawki” należy zbierać się na terenie 

nieruchomości w sposób zapewniający 

łatwy dostęp jednostce wywozowej. W 

przypadku zabudowy wielorodzinnej 

odpady wielkogabarytowe należy zbierać 

na terenie nieruchomości w miejscu 

służącym do gromadzenia odpadów 

komunalnych. Odpady te winny być 

gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny 

przed wyznaczonym terminem ich odbioru.  

 Odpady budowlane odbierane 

będą na indywidualne zgłoszenie 

za dodatkową odpłatnością. 

 

POLSKA  SIEĆ  ODNOWY  I  

ROZWOJU  WSI 

W dniach 22-23 maja br. w Kamieniu 

Śląskim, woj. opolskie, odbyła się 

międzynarodowa konferencja  Polskiej Sieci 

Odnowy i Rozwoju Wsi  pt .”Tworzenie 

Sieci Najlepszych”.  

Przedstawiciele dwudziestu czterech 

samorządów z kraju, w tym z naszej gminy i 

osiemnastu zagranicznych (goście z Austrii, 

Niemiec Belgii i Włoch), wymienili się 

doświadczeniami na temat szans, możliwości 

oraz perspektyw,  jakie tkwią w koncepcji 

współpracy sieciowej.  

Wystąpili m. in. Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński, Theres Freiwald – 

Hofbauer i Helmuth Innerbichler z 

Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, 

oraz Jens Uhlig reprezentujący sieć wsi w 

Saksonii.  



Uczestnicy spotkania omawiali również 

zagadnienia związane z depopulacją na 

terenach wiejskich. 

DZIAŁANIA  EFM  W 

DŁUGOPOLU  GÓRNYM 

Zgodnie z umową z  7. września 2012 

r., Stowarzyszenie Europejskie Forum 

Młodzieży rozpoczęło prace adaptacyjne w 

byłym obiekcie szkolnym w Długopolu 

Górnym 79, z przeznaczeniem budynku  na 

prowadzenie działalności statutowej 

stowarzyszenia, a w szczególności: utworzenie 

biur, salek seminaryjnych, miejsc noclegowych 

dla młodzieży przebywającej w ramach 

wolontariatu. Obecny prowadzony zakres 

prowadzonych prac obejmuje parter i pierwsze 

piętro, po zakończeniu którego planowane są 

dalsze. Ważną informacją dla mieszkańców 

Długopola Górnego jest to, że na parterze 

budynku urządzona zostanie biblioteka. 

„PIĘKNA  WIEŚ  

DOLNOŚLĄSKA  2013” 

W dniu 5 czerwca 2013 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Konkursowej 

powołanej Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. 

 Wzorem roku ubiegłego, także w tym 

roku,  konkurs zorganizowany zostanie w 

IV kategoriach: 

1. „Najpiękniejsza Wieś” 

 

2. „Najpiękniejsza Zagroda” 

 

3. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy 

Wsi” 

 

4. „Najlepszy Start w Odnowie Wsi” 

Do tegorocznej, piątej już edycji konkursu, 

zgłoszono ogółem 44 wsie z 27 gmin, w 

tym do:- kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 16 

wsi (nasza gmina zgłosiła wieś 

Goworów);- kat. „Najpiękniejsza 

Zagroda” – 6 zagród ( zgłoszona zagroda 

małżeństwa M.J. Matłów z Różanki  kat. 

„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” 

– 16 projektów (zgłoszona świetlica 

wiejska w Roztokach) kat.  „Najlepszy 

start w odnowie wsi” – 12 projektów ( bez 

naszego udziału).Wizyta Komisji 

Konkursowej na naszych projektach – 12. 

lipca br. od godz. 10.00 

Tradycyjnie trzymamy mocno kciuki za 

uczestników konkursu i życzymy 

sukcesów!  

DBAJMY O  BOCIANY !!! 

Długo w tym roku oczekiwane boćki  

po swoim opóźnionym przylocie pierwszy raz 

osiedliły się na platformach  przygotowanych 

dla nich przez energetyków. Możemy je 

podziwiać zarówno w Domaszkowie jaki i 

Długopolu Górnym. Ze względu na ciągle 

zmniejszającą się ilość tych wspaniałych 

ptaków, musi być jak najdokładniej znana ich 

populacja. Dlatego też prosimy o każdym 

zasiedlonym gnieździe bocianów i ich ilości, 

ilości w gniazdach dorosłych ptaków i – jeżeli 

się uda ilości małych bocianiątek, informować 

telefonując pod nr 505140960 do znanego 

kłodzkiego przyrodnika Jerzego Gary 

 

 

 

 



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

Rada Sołecka wsi Smreczyna  

Serdecznie zaprasza  

na 

I Biesiadę Zespołów 

Śpiewaczych  

 

która odbędzie się 13 lipca 

(sobota) 2013r.  

od godz. 15.00 w Smreczynie 
 

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

Energia Active Sp. z o.o. S.K.A.  z  

Poznania zaprasza dnia 

08-07-2013 w godzinach 18:00-

19:00 w sali MGOK Międzylesie 

na spotkanie w sprawie 

kolektorów słonecznych 

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

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 
W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

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

Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w punkcie 

konsultacyjnym potrzebujące pomocy osoby 

uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 

14.00) 

01. lipca i 15. lipca  

POMOC BEZPŁATNA ! 
************************************** 

29.06.2013r. 

ZAPRASZAMY DO 

KAMIEŃCZYKA NA 

 

“NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ” 

 

INFORMACJE NA 

PLAKATACH 
 

 

 

 

 



O G Ł O S Z E N I E 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 28.06.2013 r. od godz. 10.oo, w 
sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy 

przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia trzech części o pow. 16 m2 każda, pod 
usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach 
działek nr 414 i 535, obręb Międzylesie. 

 

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu Kąpielowego w 

Międzylesiu,   

 

l.p
. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Okres dzierżawy 

Cena 
wywoławcza 
miesięcznego 

czynszu 
dzierżawnego 

Wysokość 
wadium 

w zł. 

Godzina 
przetargu 

1 2 3  5 6 7. 

1. 

Międzylesie 

cz. dz. 414 

SW1K/00040019/7 

Teren pod usługi 
handlowo-

gastronomiczne o 
pow. 16 m2 – nr 1 

od 01.07.2013 r.   

do 15.10.2013 r. 
500 zł 500 zł 10 00 

2. 

Międzylesie 

cz. dz. 414 

SW1K/00040019/7 

Teren pod usługi 
handlowo-

gastronomiczne o 
pow. 16 m2  – nr 2 

od 01.07.2013 r.   

do 15.10.2013 r. 
500 zł 500 zł 10 15 

3. 

Międzylesie 

cz. dz. 414 

SW1K/00040019/7 

Teren pod usługi 
handlowo-

gastronomiczne o 
pow. 16 m2  – nr 3 

od 01.07.2013 r.   

do 15.10.2013 r. 
500 zł 500 zł 10 30 

 

2.Warunki przetargu: 

1) Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność 
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej.  

2) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter 
budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 
1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 24 czerwca 2013r. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o 

zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 

otwarciem przetargu. 



Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 

czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, 

wadium ulega przepadkowi. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu 

przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia. 

3) Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię 
elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i czystości 
wokół obiektu. 

4) Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, 
oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości. 

5) Sprzedaż winna być prowadzona  z zachowaniem wymogów sanitarno-
epidemiologicznych. 

6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref. 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II piętro). 

7) Nieruchomość wolna jest od obciążeń. 

8) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, 

ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu 

turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/ zabudowa 

mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, 

mieszkalno-usługowych oraz usługowych. 
9) Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, 

informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
10) Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-
327 wew. 14/. 

 

Międzylesie, dnia 27.05.2013 r. 

 

Sprawę prowadzi: 

Ewa Siwek 

 

 

 



 



PODZIĘKOWANIA   
 

Organizatorzy 

 XIX Dni Międzylesia   

składają serdeczne podziękowania za okazaną  

pomoc  i  zaangażowanie  

w przygotowanie obchodów następującym 

instytucjom: 

 
ZGKiM Międzylesie, ZUK Międzylesie, Bankowi Spółdzielczemu w Kłodzku, MGOK z Bystrzycy 

Kłodzkiej, OSP Międzylesie, OSP Długopole Górne, OSP Goworów, Orkiestrze OSP Międzylesie 

Straży Granicznej, Policji, Grupie GOPR  Wałbrzysko – Kłodzkiej, PZW Kołu w Międzylesiu, 

Starostwom  Kraliky, Lichkov, Bartoszowice, Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, Firmie 

Deja Vu, Kołu Łowieckiemu Ostoja, Nadleśnictwu Międzylesie, Zespołowi  Szkół w Międzylesiu, 

reprezentacji Domu Dziecka z Domaszkowa, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Domaszkowa, 

Samorządowemu Przedszkolu z Międzylesia,  Bibliotece Publicznej w Międzylesiu, Klubowi 

Sportowemu MLKS Sudety, ZHP w Bystrzycy Kłodzkiej, Orkiestrze Dziecięcej z Kralik, Orkiestrze 

Dętej OSP Międzylesie, Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich „TRYK”,  

Panu Andrzejowi Smalcowi oraz organizatorom zawodów rowerowych UPHIL CUP, Myśliwym z 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza, Grupie Gimnastycznej z Goworowa, 

prowadzącym kółko sztuk walki w MGOK za pokaz Hap Kido, zespołom śpiewaczym: Róża, 

Długopolanie, Oset, Międzylesianie, zespołom muzycznym Centrala 57 i  Kurza Twarz z Poznania, 

Firmie Ochroniarskiej K2, i osobom prywatnym: Adamowi Polańskiemu, Krzysztofowi Dudkowi, 

Krzysztofowi Jaskowi, Kazimierzowi Judce, Bogdanowi Kozłowskiemu, Jackowi Juraszkowi, ks. 

dziekanowi, Aleksandrowi Lipińskiemu, Stanisławowi Szurze, Maciejowi Dudkowi, Januszowi 

Chrobakowi i innym. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, mieszkańcom i gościom, którzy tak licznie 

przybyli na Pole Biwakowe podczas XIX Dni Międzylesia. Dziękujemy za wspólna zabawę oraz miłą, 

kulturalną atmosferę.  

ORGANIZATORZY 

 



 



 


